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احمد صمدیه لباف با بیان اینکه اقدامات زیادی در این اتحادیه با همکاری همه اعضا بویژه 
حمایت بزرگان این صنف انجام شده است، اظهار کرد: ازجمله آنها می توان به توسعه فضای 
فیزیکی اتحادیه از 80 متر به 150 متر اشاره کرد. راه اندازی واحد اوتوماسیون اداری و حذف 
ساختار سنتی ، راه اندازی واحد بایگانی، طراحی لوگوی مخصوص اتحادیه، طراحی برچسب  
مخصوص اتحادیه، کاهش بروکراسی اداری در اتحادیه، پیگیری مستمر مشکالت واحدهای 
صنفی تحت پوشش و دفاع از حقوق واحدهای صنفی خرازی و تریکو فروش، رسیدگی به 
شکایات، صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از ذخایر پولی به نفع اتحادیه، فعالیت در جهت اخذ 
سهمیه نفت برای واحدهای صنفی ،توافق با اداره دارایی جهت درصد تعیین شده از طرف اتاق 
اصناف ، تالش برای بیمه تکمیلی،ارایه خدمات رفاهی -تفریحی و ورزشی ، حمایت ازاعضا 
در کمیسیونهای دارایی در حد توان و هماهنگی با اتحادیه های همگن برای رفع اختالفات از 

دیگر اقدامات انجام شده است.
وی افزود : پیگیری حقوق واحدهای صنفی و جلوگیری از متضرر شدن آنها از دیگر 
اقداماتی است که بسیار به آن اهمیت داده ایم که از نمونه های موفق آن می توان به پیگیری 
و اخذ موافقت های الزم از مراجع مربوطه در جهت عدم برگزاری نمایشگاه های بهاره  و ... 

و انتقال آن به جشنواره های بهاری در واحدهای صنفی اشاره کرد.
مسئول اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان  حضور مستمرهیئت مدیره در اتحادیه 

و پاسخگو بودن مسئول اتحادیه به صورت تلفنی و حضوری ازامتیازات اتحادیه می باشد.
بخشی از وظایف ما در خصوص اطالع رسانی درباره طرح های کالن کشوری مانند طرح 
شبنم در گذشته و طرح جی اس وان در حال حاضر است، این اتحادیه تا کنون به 850 واحد 

صنفی درباره طرح جی اس وان اطالع رسانی کرده که تا پایان سال نیز ادامه دارد.
تداخل صنفی نقل محافل صنفی

 ماجرای تداخالت صنفی و اتحادیه خرازی و تریکو فروش یک داستانی طوالنی دارد، به 
قول مسئول اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان این قصه از یک شوخی ساده شروع شده 

و امروز کم کم دارد به مساله ای جدی تبدیل می شود.
صمدیه لباف درباره این موضوع اظهار کرد: 10 رسته صنفی در زیرمجموعه اتحادیه خرازی 
و تریکوفروش فعال هستند که مستنداتی درباره اینکه از گذشته در زیرمجموعه این صنف 

قرار داشتند، وجود دارد.
وی ادامه داد: ماجرا از این قرار است که بیشتر تداخالتی که امروز ایجاد شده است ناشی از 

عبور برخی از اتحادیه ها از حدود  توقعات خود در گذشته  است. 
رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: در 
قانون نظام صنفی قبل  مشکالت تداخل صنفی به جدیتی که امروز مطرح است نبوده و  تا 
20 درصد تداخل بالمانع بوده است و یک اتحادیه به اشتباه پروانه هایی را صادر کرده که در 

حدود اختیاراتش نبوده و امروز مطالبه گر حقی است که وجود ندارد.
وی افزود: با ابالغ قانون نظام صنفی جدید و اختصاص کد آیسیک به هر رسته، مشکالت 

تداخل صنفی  در کل اتحادیه ها پررنگ شده است.
رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان با دفاع تمام قد از اتحادیه خود و اینکه 
این اتحادیه به حریم هیچ اتحادیه ای تجاوز نکرده، خاطرنشان کرد: در اغلب اوقات این 

اتحادیه های دیگر هستند که برای  این اتحادیه مشکل ایجاد  کرده اند.
مشکالت صنفی اتحادیه خرازی  و تریکو فروش 

رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان مهمترین مشکالت این صنف را تجاری 
سازی بیش از اندازه شهرداری اصفهان دانست و اظهار کرد:  در اصفهان به ازای هر 20 نفر 
یک واحد صنفی وجود دارد و این موضوع مشکالت و تبعات اقتصادی بسیاری را بر واحد 

اقتصادی تحمیل می کند.
وی مشکل دیگر این صنف را مشکل ارزش افزوده عنوان و اظهار کرد: شغل ما ارزش 
افزوده آنچنان باالیی ندارد  زیرا متغیرهای بسیاری همچون تغییر مد، سایز، رنگ بندی بر 

اقتصاد آن تاثیر گذار است.
وی تصریح کرد: در اصطالح عامیانه بنجلی کار ما بسیار باالست و لذا سود آن بسیار کم 
است. صمدیه لباف اجاره بهای باالی واحدهای تجاری و عدم نظارت بر قیمت اجاره بها را از 
دیگر مشکالت این صنف برشمرد و اظهار کرد: متصدی واحد صنفی نیز مجبور است برای 
تامین اجاره بها و سود خود قیمت کاال را باالببرد که در نهایت مصرف کننده متضرر خواهد بود.
رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان عدم تغییر سود مصوب فعاالن صنفی این 
اتحادیه را از دیگر مشکالت بزرگ این صنف عنوان کرد و گفت: 17 سال است که این میزان 
سود تغییری نکرده است درحالی که همه هزینه های کسب وکار ازجمله انرژی، حمل ونقل، 

اجاره بها وخدمات دولتی.... چندین برابر رشد داشته است.
صمدیه لباف  عدم اعتماد دو طرف) اداره مالیات با اتحادیه های صنفی(، واردکردن دوباره 
اجناس ضبط  شده توسط سازمان اموال تملیکی در بازار و بر هم زدن نظم بازار  و عدم نظارت 

کافی بر مرزها برای ورود کاالی قاچاق را از دیگر مشکالت این اتحادیه برشمرد.
در انتها از تمامی سازمان ها، نهادها و ارگان هایی که این اتحادیه را صمیمانه در مسیر 
رشد و تعالی یاری کردند؛ تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم این همکاری ادامه داشته باشد. 

رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان مطرح کرد

همدلی و هم زبانی، اعتماد و یکپارچگی
 رمز موفقیت

پیشکسوتان 
اتحادیه خرازی و 
تریکو فروش از 
زمان تاسیس
 تا  سال 1391
مرحوم حاج باقر 
نوروزی اصفهانی
مرحوم حاج آقا 
حسینعلی حاج آقا معمار
مرحوم حاج اصغر 
پورکاظمی
مرحوم  حاج موحدی 
خراسانی
مرحوم حاج محمد 
متین پور
مرحوم حاج سید 
محمد علوی
مرحوم حاج جمال 
خلیل اکبر
حاج محمد اعتصامی
حاج محمدعلی مهنام
حاج بهروز سخی طبع
حاج سید احمدرضا 
گیالنیان
علیرضا سخی طبع
حاج منصور مینائی

از زحمات  بزرگان 
و پیشکسوتان این 
صنف تقدیر و تشکر 
می نماییم.

احمد صمدیه لباف ازسال 83 به عنوان عضو هیأت رئیسه و خزانه دار در این اتحادیه به فعالیت مشغول بود و از سال 87  مسئولیت این اتحادیه را برعهده 
گرفت. در اولین دوره مسئولیت وی این اتحادیه کمتراز یکهزار نفر عضو داشت اما  اتحاد و همدلی میان رئیس و اعضا هیئت رئیسه و همچنین اطمینان و 
اعتماد اعضا تحت پوشش باعث شد که تعداد اعضا تحت پوشش این اتحادیه تاپایان سال94 به بیش از چهار هزار نفر برسد. رئیس اتحادیه خرازی و تریکو فروش 

اصفهان گزارشی از عملکرد خود و هیئت رئیسه در طول زمان خدمت خود ارائه کرده که در ادامه خواهید خواند.
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معاون ســازمان صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیاناینکه اتحادیه 
خرازی و تریکو فروش یکی از اتحادیه های بزرگ ما در شهرســتان اصفهان به 

شمار می رود، افزود: این اتحادیه 17 رسته صنفی را تحت پوشش خود دارد.
محمد مجیری ادامه داد:یکی از اولویت های ما در رتبه 

بندی اتحادیه ها توجه به شاخص DOB است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و 
 DOB تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه در ارزیابی شاخص
پارامترهایی مهمی در کسبو کار و تسهیل فضای کار مورد بررسی 
قرار می گیرد، افزود: در این شاخص فرآیند آغاز کسب  وکار که در 
اینجا از آن به عنوان جواز یاد میکنیم و مدت زمانی که فرد صرف 

این کار می کند مورد بررسی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع ما سعی داریم که فرد از آن زمان 
که تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار می گیرد تا زمان اجرای 

آن ر ا کوتاه و موانع بر سر راه آن را رفع کنیم.
مجیری  گفت: اگر یک اتحادیه صنفی این شاخصه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، 

یعنی ساختار آن اتحادیه چابک است.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان اینکه در قانون نظام صنفی توجه ویژه ای به چابک ســازی اتاق 
های اصناف و اتحادیه های صنفی شده است، تصریح کرد: برای مثال در قانون 
نظام صنفی گذشته مراحل پاسخگویی به استعالم به دستگاه های مختلف باعث 
طوالنی شدن روند صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی می شد اما در قانون 
جدید برخی از این استعالمات برای آغاز کار حذف شده است.مجیری گفت: اخیرا 

7 رسته صنفی از گرفتن استعالم از نیروی انتظامی و سوپیشینیه معاف شده اند تا 
زمان صدور پروانه کسب کاهش یابد.

وی با بیان اینکه شاخص DOB در اتحادیه های استان اصفهان 130 روز است، اظهار 
کرد: این شاخص باید کاهش یابد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه اتحادیه های صنفی باید 
متناسب با تکنولوژی و دانش روز پیشرفت کنند، اظهار کرد:  اگر 
اتحادیه ها بخواهند حرکت رو به عقب داشته باشند برای ادامه حیات 
به مشکالت جدی برخورد می کنند.وی اظهار کرد: توجه به مباحث 
آموزشی در اتحادیه های صنفی یکی از شاخصه های بسیار مهم 
ما در ارزیابی اتحادیه های صنفی به شمار می آید.مجیری ادامه 
داد: آموزش دیدن رئیس و هیئت رئیســه و به دنبال آن آموزش 
فعالین صنفی زیرمجموعه آن اتحادیه بسیار اهمیت دارد.معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان اینکه مردم از ابتدای روز تا انتهای شب با مردم در ارتباط هستند، اضافه کرد: 
در جریان این آموزش ها مشتری مداری؛ بازاریابی و تبلیغات باید به واحدهای صنفی آموزش 

داده شود.
امکان تشکیل کمیته جوانان در اتحادیه خرازی و تریکو فروش

وی با اشاره به ساختار جوان ا ین اتحادیه اظهار کرد: هر اتحادیه می تواند 6 کمیسیون 
تخصصی را تشکیل دهد اما در رابطه به تشکیل کمیته ای با نام جوانان نیز با موافقت هیئت 
رئیسه ممکن است.مجیری گفت: این کمیته باید با اهداف مناسب و سیاست های مشخص 

تشکیل شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان  با بیان اینکه این اتحادیه قشر عظیمی از نیروهای جوان را تحت پوشش 
دارد؛ گفت: بهره گیری از نیرو و ظرفیت جوانان می تواند به عاملی برای پیشرفت روز افزون مدیریت این اتحادیه 

تبدیل شود.
سیدمحمدرضا پاکنژاد با اشاره به عملکرد صنف اتحادیه خرازی و تریکو 
فروش در ادوار گذشته اظهار کرد: این صنف یکی از با سابقه ترین صنوف 

اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به شمار می آید.
وی افراد زیرمجموعه این صنف را افرادی معتمد و انقالبی توصیف 
کرد وافزود: واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه بسیار باالست و 

جر صنوفی است که حرف های زیادی برای گفتن دارد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان یکی از مشکالت این صنف را 
تداخالت گسترده با سایر صنوف عنوان کرد و گفت:  در قانون سابق نظام 
صنفی این مشکالت وجود نداشت اما با ابالغ قانون نظام صنفی جدید و 
اختصاص کدهای آیسیک به رسته های صنفی ، این صنف با بسیاری از 

صنوف دچار تداخل صنفی شد.
وی رفع این مشکل و ساماندهی رسته های تحت پوشش این اتحادیه را ضروری دانست و اظهار کرد: با رفع 

چالش های این اتحادیه، اعضای فعال این صنف می توانند با فراغ بال بیشتری برای توسعه و پیشرفت تالش کنند.
پاکنژاد با اشاره به حضور جوانان شایسته ای همچون آقای صدرهاشمی در هیئت رئیسه این اتحادیه 
اضافه کرد:  یکی از نقاط قوت این صنف تحت پوشش قراردادن 
قشــر عظیمی از جوانان تحصیلکرده  در مقاطع لیسانس، فوق 

لیسانس و حتی دکتراست.
وی تصریح کرد: بهره گیری از نیرو و ظرفیت جوانان می تواند به 

عاملی برای پیشرفت روز افزون مدیریت این اتحادیه تبدیل شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان از همکاری این صنف برای 
مبارزه با کاالهای قاچاق صنایع دســتی تقدیر و تشکر کرد و گفت: با 
همکاری و مدیریت صنوف زیر مجموعه از ورود کاالهای صنایع دستی 

قاچاق جلوگیری شده است.
پاکنژاد همکاری تنگاتنگ ریاست اتحادیه آقای احمد صمدیه لباف  که 
خود عضو انجمن اسالمی بازار می باشد و نقش مهمی در مدیریت بحران 
در مواقع حساس دارد را ستود و گفت:  این صنف نقش موثری در خنثی نمودن توطئه های دشمن و همچنین 

حضور موثر بازاریان در صحنه های انقالبی داشته است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد

ضرورت چابک سازی اتحادیه های صنفی 

بهره گیری از نیروهای جوان عامل
پیشرفت اتحادیه خزاری و تریکو فروش

توجه به مباحث 
آموزشی در اتحادیه 
های صنفی یکی از 
شاخصه های بسیار 
مهم ما در ارزیابی 
اتحادیه های صنفی 
به شمار می آید

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در قانون جدید نظام صنفی توجه ویژه ای به چابک سازی 
اتاق  های اصناف و اتحادیه های صنفی شده و ما این موضوع را در استان اصفهان با جدیت دنبال می کنیم.
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نائب رئیس اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان با اشــاره به صدورماهانه حدود 70 پروانه کسب 
الکترونیک در این اتحادیه گفت: فرایند صــدور پروانه الکترونیکی در اتحادیه خرازی و تریکو فروش 

باالست.
حسین چیت ساز دارای لیسانس مدیریت بازرگانی 
می باشد و ســابقه همراهی اتحادیه خرازی و تریکو 
فروش را در دو دوره اخیر در کارنامه دارد. وی در دوره 
اول در ســمت خزانه دار و هم اکنون به عنوان نائب 
رئیس اول اتحادیه به فعالیت مشــغول است. با وی 
درباره مشکالت این صنف به گفت وگو نشستیم.چیت 
ساز بیان داشت : تنوع رسته های این اتحادیه موجب 
می گردد که اتحادیه های دیگر ذهنیت تداخل صنفی 
با اتحادیه خرازی و تریکو را داشــته باشند که البته تا 
کنون با برخورد صبورانــه و منطقی رییس و هیئت 
رییسه حل شده است. وی افزود: 80 درصد تداخالت 
صنفی بعد از دریافت پروانه کسب توسط واحدهای صنفی صورت می گیرد که از عوامل مهم آن رکود 
بازار،عدم توانایی در پرداخت هزینه ها وفروش کاالهای غیرمرتبط با رسته تخصصی به دلیل پایین بودن 
درآمد واحد صنفی است .وی یکی از مشکالتی که واحدهای صنفی به تکرار با آن درگیرمی شوند را تعدد 
بازرسی ها عنوان کرد و افزود: در برخی اوقات چهار یا پنج گروه بازرس از یک واحد صنفی بازدید می 
کنند که اغلب آنها بدون اطالع اتحادیه است. چیت ساز در بخش دیگری از سخنان خود به مساعدت و 
همکاری اتحادیه برای صدور پروانه های کسب اشاره و اظهار کرد: این اتحادیه به طور متوسط در حدود 
50 روز پروانه کسب برای متقاضیان صادر می کند.وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار و مشکالت اقتصادی 
واحدهای صنفی گفت: ماهیانه بین 20 تا 25 پروانه کسب در این اتحادیه ابطال می شود که ناشی از 
شــرایط بد اقتصادی است.نائب رئیس اول اتحادیه خرازی و تریکو فروش این مشکل را ناشی از عدم 
شناخت صحیح بازار، عدم عالقه به شغل ، عدم وجود تجربه کافی و نبود سرمایه کافی عنوان کرد و افزود:  
عدم تعادل در هزینه و سود موجب زیان ده شدن واحد صنفی و در نهایت ورشکستگی آن واحد می شود.

مدیر بازرســی و نظارت و اصناف اســتان 
اصفهان  با اشــاره به طرح شناسایی واحدهای 
صنفی فاقد پروانه کســب گفــت: 860 واحد 
صنفی فاقد پروانه کســب به اتحادیه خرازی و 
تریکو فروش برای انجام مراحل قانونی فعالیت 

خود معرفی شدند.
جواد محمدی فشــارکی اتحادیه خرازی و 
تریکو فروش و عملکــرد آن را خوب ارزیابی 
و اظهار کــرد:  اتحادیه خرازی و تریکوفروش 
انصاف از اتحادیه های خوب ما محســوب می 

شود.
وی افزود: گستردگی فضا و کاالهای عرضه 
شده توسط واحدهای تحت پوشش این اتحادیه 
باعث ارتباط بســیار باالی مردم با این صنف شده است.محمدی خاطرنشان کرد: حضور این 
صنف به ســبب نیاز مردم در اغلب محالت مشهود است و لذا نقش بسیار موثری در مناطق 

مختلف و حتی زیبایی های بصری محالت دارد.
مدیر بازرسی و نظارت و اصناف استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با انرژی  هیئت رئیسه و 

با پشتوانه نیروهای جوان، این مشکالت نیز حل و فصل شود.
محمدی با بیان اینکه این صنف دررتبه آماری شــکایات در رتبــه یازدهم و در فرم های 
تخلفات در ردیف بیستم قرار دارد، اظهار کرد:  این رتبه با توجه به تعداد اعضا تحت پوشش ، 

دارای میزان تخلفات صنفی پایین است.
وی همچنین با اشــاره به طرح مدیریت بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان برای 
شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب اشاره کرد و گفت: در این طرح و براساس آمار رسیده تا 
30 دی ماه سال 94، 860 واحد صنفی فاقد پروانه شناسایی وبه این اتحادیه برای اخذ مجوزات 

الزم برای راه اندازی یک کسب و کار قانونی معرفی شدند.

فرایند صدور
 پروانه الکترونیکی در اتحادیه 
خرازی و تریکو فروش باالست

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

معرفی 860 واحد صنفی فاقد 
پروانه کسب به اتحادیه 
خرازی و تریکو فروش

شرایط و ضوابط خاص
جهت صدور پروانه کسب اتحادیه صنف خرازی و تریکو فروش شهرستان اصفهان

1- مشاغل وابسته این اتحادیه:
خرازی و تریکو فروش) بوتیک( شامل: تریکو فروش- شال و روسری – لباس زیر و ...

فروشندگان خرازی شامل: بدلیجات،کادویی، گلدوزی، گلسازی و ...
فروشندگان لوازم ورزشی 
فروشندگان اسباب بازی

فروشندگان سیسمونی نوزاد
فروشندگان لوازم شکار و ماهیگیری شامل: لوازم شکار، ماهیگیری و ...

فروشندگان نخ ، دکمه و ............
فروشندگان نخ، کارگاه های تولیدی

تولید کنندگان و فروشندگان وسایل آتش بازی و باروت کوبی
فروشندگان حوله، رومیزی، روتختی، ملحفه دوخته شده، روبالشتی، ُتشک و ...

2- حداقل مساحت جهت واحدهای فوق 16 متر و در مجموعه های نجاری 8 مترمربع می باشد
الف: شغل نخ و دکمه و .......... مساحت فوق الزم نیست.

ب- در بافت بازار سنتی اصفهان مساحت فوق الزم نیست
3- شغل لوازم شکار و مهمات عالوه بر اخذ پروانه کسب اتحادیه مستلزم اخذ تائیدیه از مراجع ذیصالح نظامی میباشد.

4- سابقه کار )عبارتست از حداقل 2 سال مدت سوابق تجربی شخص در یک واحد صنفی پروانه دار(
5- جهت واحدهای صنفی فروشنده لباس زیر زنانه داشتن مباشر خانم الزامی می باشد.
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احمدرضا فروغی با اشــاره به اینکه بیشــترین 
مشــکالت واحدهای صنفی تحت پوشــش این 
اتحادیه به رکود بازار و شــرایط نامساعد اقتصادی 
مردم باز می گردد؛ اظهار کرد: بیشتر شکایاتی که 
در کمیسیون شکایات بررسی می شود ناشی ازعدم 
شناخت صحیح و توقعات باال از کیفیت اجناس است  
که در اسرع وقت رسیدگی می شود.وی با اشاره به 
واقع شدن بسیاری از واحدهای تحت پوشش این 
اتحادیه در محور اجرایی مسیر قطار شهری اصفهان 
گفت: متاسفانه اجرای مسیر قطار شهری اصفهان 
کاســبی و ارتزاق واحدهای صنفی از محل کسب 
خود را مختل کرده اســت و درآمدهای آنان را به 
میزان چشــمگیری کاهش داده است.نائب رئیس 
دوم اتحادیه خرازی وتریکوفروش با بیان اینکه در 
گذشته وعده هایی مبنی بر درنظرگرفتن بخشودگی 
ها و یا پرداخت خســارت از سوی نهادهای دولتی 
مانند اداره مالیات و از سوی نهادهای عمومی مانند 
شــهرداری مطرح بوده استکه متاسفانه  اجرا نشده 
اســت.فروغی خاطرنشــان کرد: مسئوالن جهت 
جبران خسارات به واحدهای مذکور مالحظاتی مانند 
بخشودگی مالیاتی را در نظر بگیرند.وی یکی دیگر 
از مشــکالت این صنف را ورود کاالهای قاچاق و 
برهم زدن نظم بازار عنــوان و اظهار کرد: نظارت 
بیشــتر بر مبادی ورودی کشور برای ساماندهی و 

نظارت بر بازار داخل ضروری است.

خزانــه دار اتحادیه خــرازی  و تریکو فروش 
اصفهان با اشاره به اجرا شدن طرح شبنم در بازار 
اصفهان اظهار کرد: بسیاری از فعاالن صنفی برای 
اجرای این طرح میلیــون ها تومان هزینه کردند 
و بعد از مدتی دولت بــه راحتی این طرح را کنار 
گذاشــت.حاج مرتضی صباغ زاده بــا بیان اینکه 
بازاریان و اصناف هزینه های زیادی را در این طرح 
متحمل شدند، خواستار بازگردان خسارات وارده به 
اصناف شــد.وی تصریح کرد: مسئوالن قول داده 
بودند، هزینه های صرف شده برای خرید برچسب 
های شــبنم به اصناف بازگردانده شــود اما این 
مهم تاکنون تحقق نیافته است.خزانه دار اتحادیه 
خرازی  و تریکو فروش اصفهان در بخش دیگری 
از ســخنان خود به مشکل رکود اقتصادی اشاره و 
اظهار کرد: رکود اقتصادی گریبانگیر تمام اقشــار 
جامعه به ویژه جوانان شده است.صباغ زاده ادامه 
داد: این موضوع باعث ورود بیش از اندازه جوانان 
ناامید از رســیدن به مشاغل دولتی به این صنف 
شــده است.وی با بیان اینکه اکثر جوانان به دلیل 
نداشتن مولفه های الزم برای آغاز یک کار در بازار 
شکست می خورند و خسارات زیادی را به جامعه 
وارد می کنند.صباغ زاده حداقل سرمایه برای ورود 
به این شــغل را 100 میلیون تومان عنوان کرد و 
گفت: جوانان باید قبل از ورود به بازار کار در کنار 

افراد باسابقه به کسب تجربه بپردازند.

معافیت های مالیاتی برای 
واحدهای صنفی در مسیر
 مترو درنظر گرفته شود

پول های اخذ شده 
در طرح شبنم به فعاالن صنفی

باز گردانده شود

واحد های برتر اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان

سپاهان شهر -سیتی سنتر
a1-30 طبقه اول - واحد 
تلفن تماس: 36550306
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بازرس اتحادیه خرازی و تریکوفروش یکی از اساســی ترین مشکالت اقتصادی که 
امروز گریبانگیر تمام فعاالن اقتصادی است را سود باالی بانکی دانست و اظهار کرد: در 
حال حاضر آورد سرمایه در بازار و مواجه شدن با مشکالت و مصائب فراوان در مقایسه با 

سپرده گذاری در بانک ها به صرفه نمی باشد .
سید مهدی میرطاووسی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میزان 
سود بانکی صفر است، افزود:کاهش سود بانکی کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور 

می کند.
بازرس اتحادیه خرازی و تریکوفروش در بخش دیگری از سخنان خود به عدم درک 
صحیح مسئوالن از مشکالت امروز مردم اشاره و اظهار کرد: مردم  در حال حاضر شرایط 
بسیار سختی را تجربه می کنند.وی همچنین با انتقاد از عدم ثبات و عدم شناخت صحیح 
از بازار در برنامه ریزی  اجرای طرح های  اقتصادی مانند طرح شبنم گفت: در حال حاضر 
طرح جی اس وان در بازار اجرا می شود اما اینکه آیا تضمینی وجود دارد که به سرنوشت 

طرح شبنم دچار نشود، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
میرطاووسی گفت: بهتراست دولت برای اجرای طرح های جدید در بازار با متخصصان 
عرصه بازار مشورت کند در غیر اینصورت اینگونه طرحها با موفقیت به سرانجام نخواهد 

رسید.

بازرس اتحادیه خرازی و تریکوفروش خواستار هماهنگی همه نهادهای نظارتی برای 
بازرسی از واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه با این نهاد شد .

 بازرسی های متعدد و بدون هماهنگی متوقف شود

سید مهدی 
میرطاووسی 
سابقه  دو دوره 
خدمت در بازرسی 
اتحادیه خرازی 
و تریکوفروش 
را در کارنامه دارد 
از مشکالتی که 
فعالین این صنف 
با آن دست و پنجه 
نرم می کنند
 آگاهی کامل دارد 

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه خرازی وتریکو فروش اصفهان  اظهار کرد: در ابتدا برخود الزم می دانم 
که از رئیس و هیئت رئیسه اتحادیه خرازی و تریکوفروش برای حمایت های همه جانبه از کمیسیون آموزش 
، آقای دکتر مجیری معاونت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و همچنین آقای پاک نژاد ریاست اتاق 

اصناف مرکز استان اصفهان  برای حمایت ازارتقای 
همه جانبه این اتحادیه، تشکر و قدردانی کنم.

محمد مهدی صدر هاشــمی با اشاره به حضور 
چشمگیر نسل جوان در این اتحادیه و عدم آگاهی 
برخــی ازآنان از شــیوه های کســب و کار افزود: 
عدم تجربــه کافی در بازار منجر به تخلفاتی مانند 
گرانفروشــی و ارزان فروشی و... می شود و وظیفه 
ما این اســت که آموزش های الزم دراین مسیر را 
به این فعاالن جوان عرضه کنیم.رئیس کمیسیون 
آموزش اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان در 
ادامه به تشریح وظایف این کمیسیون اشاره کرد و 
گفت:  ایجاد تعامل میان نسل قدیم و نسل جدید 
و احیای ارزش های معنوی کســب وکار در بازار ، 
همبستگی و تعامل اعضای جوان اتحادیه با یکدیگر 

به منظور رشد و ارتقای هرچه بیشتر این اتحادیه، بهبود محیط  کسب و کارهای کوچک و متوسط ، ارتقای 
فرهنگ کسب و کار و مشتری مداری،بازاریابی ، افزایش سهم اتحادیه خرازی و تریکوفروش و همچنین اتاق 
اصناف مرکز استان اصفهان در اقتصاد شهر و  استان اصفهان، کمک به دولت برای خروج از رکود اقتصادی 
از جمله سرفصل ها و اهداف ما در کمیسیون آموزش به شمار می آید.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به تشریح مشکالت کالن این صنف پرداخت  وافزود: قوانین گمرکی یکی از مشکالت جدی واردکنندگان 

در حوزه اصناف  است.

صدرهاشمی اضافه کرد: اگر در گمرک باری توقیف شود ، گمرک به عنوان شاکی  مستندات آن را برای 
تعزیرات حکومتی ارسال می کند و تعزیرات حکومتی نیز برای کارشناسی این موضوع را دوباره به گمرک 
ارجاع می دهد، در واقع شــاکی و کارشناس هردو گمرک است که موجب مشکالت فراوانی برای فعاالن 
اقتصادی است و البته می توان با تشکیل کمیته ی 
کارشناسی متشکل ازنماینده اتحادیه صنفی مربوطه 
، بازرســی اصناف ، نماینده سازمان صنعت معدن و 
تجارت ونماینده دیگر ارگانهای مربوط گامی در جهت 
رفع این مشکل برداشت.رئیس کمیسیون آموزش 
اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان عدم آشنایی 
بخش عمده ای از واحدهای صنفی با قوانین واردات 
و صادرات  را از دیگر مشکالت این حوزه برشمرد و 
گفت: چشم داشــتن بازار ما به خارج از کشور برای 
واردات لباس نیز  از دیگر مشکالت ما محسوب می 
شود. فعاالن اقتصادی ما در حوزه پوشاک باید یک 
نگاه درون زا به تولیدات داشــته باشند.صدرهاشمی  
توانمندی تولیدکنندگان ایرانی وکیفیت کاالهایشان 
در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی را بسیار خوب 
ارزیابی کرد و افزود: آگاهی از توانمندی ها و سرمایه گذاری برروی داشته ها می تواند ما را از بازارهای خارجی 
دربسیاری از حوزه ها بی نیاز کند.رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان تمرکزو 
تعهد بر تولیدات باکیفیت ، بینش صادراتی ، رقابت پذیر بودن کاالهای ایرانی ، تولید مد اسالمی و همچنین  
مد نظر قرار دادن سخنان رهبر معظم انقالب  درباره اقتصاد مقاومتی را راهگشای اقتصاد ایران دانست .وی در 
پایان از آقایان سیدعلیرضا سخی طبع، حسن اخوان صفایی ، امیر الهی دوست و یاسر میرابیان  اعضا کمیسیون 

آموزش اتحادیه خرازی و تریکو فروش به دلیل همکاری و تالش های مجدانه شان تقدیر و تشکر نمود.

تمرکز بر توانمندی های داخلی
راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه خرازی وتریکو فروش اصفهان  تمرکز بر تولیدات باکیفیت، تولید مد اسالمی  و همچنین  مد نظر قرار دادن سخنان رهبر 
معظم انقالب  درباره اقتصاد مقاومتی را راهگشای اقتصاد ایران دانست .

محمد مهدی صدر هاشمی،  دارای فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، بازرس و رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه خرازی و تریکوفروش در دوره جدید این اتحادیه 
است. جوان بودن بخش بزرگی از فعالین این عرصه  ، برنامه ریزی برای آموزش  فعالین این صنف را ضروری می سازد. 
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واحد های برتر اتحادیه خرازی و تریکو فروش اصفهان

سید مجتبی اعتمادی عضو هیئت رئیسه 
اتحادیه خرازی و تریکوفروش اصفهان است. 
وی از مدیران اسبق بانک سپه اصفهان است 
که پس از بازنشســتگی به فعالیت در زمینه 

کاالی خــواب و حمام 
سه  سابقه  پرداخت.وی 
دوره حضــور در هیئت 
رئیسه این اتحادیه را در 
کارنامه دارد.عضو هیئت 
خرازی  اتحادیه  رئیسه 
و تریکوفروش اصفهان 
به همکاری  اشــاره  با 
هیئت  اعضا  همدلی  و 
های  دوره  در  رئیســه 
مختلف گفت: برآیند و 
ارزیابی من از روند رشد 

اتحادیه مثبت است.مجتبی اعتمادی خواستار 
توجه نهادهای باالدستی این اتحادیه به نیازها 
و مشکالت این صنف شد و خاطر نشان کرد: 

از مسئوالن خواستار حمایت جدی و بیشتر از 
این صنف برای دستیابی به موفقیت های بیشتر 
هستیم.وی با بیان اینکه این اتحادیه از دوران 
گذشته تا کنون در جهت احقاق حقوق مجموعه 
تحت پوشش خود تالش 
کرده اســت، اظهار کرد: 
با حرکت های  امیدواریم 
جدید آغاز شــده در این 
روندهای  ادامه  و  اتحادیه 
مثبت گذشته، تحول مثبتی 
را در اتحادیه شاهد باشیم.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه 
تریکوفروش  و  خــرازی 
اصفهان از تمام همکارانی 
که در سال های گذشته و 
همچنین در حال حاضر به 
خدمت رسانی در این اتحادیه مشغول هستند، 

تشکر و قدردانی کرد.

ضرورت حمایت نهادهای باالدستی 
از اتحادیه خرازی و تریکوفروش

تهران - بازار سلطانی- پاساژ شرقی- پالک 126
تلفن: 021-55581853-55810678

اصفهان - میدان امام- بازار مخلص
 انتهای راهرو دوم- پالک 1/142

تلفن: 32228110 همراه: 09131035672

www.sheen-co.com
info@sheen-co.com

رسته تریکو
انواع و اقسام البسه مردانه،زنانه،دخترانه، پسرانه 

وابسته به تریکو شامل موارد ذیل میباشد:
1- انواع بلوزجات، ژاکت، ژیله جات، سارافان، 
بلوز شلوار، بلوز شورت، تاپ، تاپ شلوارک اعم 
از نخی، پشت ترویرا ، کرکی، کاموا ، مخمل یا 
ترکیبی از هر کدام ویسکوز، پنبه، نخ 64، استرج 

،کرپ ، لئونارد، مالنژ، بوکله ، کرک ابریشم
2- انواع شلوار و شلوارک و دامن اعم از نخی، 
کرکی، مخمل، استرج، مکرون، میل لنگی، تو 

پنبه 
3- انواع لباس های زیر و لباس خواب اعم از 

زنانه، مردانه ، پسرانه ، دخترانه
4- انواع شــال و روسری جات اعم از نخی، 
حریر، ژورژت، کرپ، کرکی، پشمی، ابریشمی، 

سالن
5- انواع تی شــرت، تک پوش، سویشرت، 
اعم از نخی، کاموا، پشت ترویرا، کرکی، مخمل، 

ویسکوز، پنبه، نخ 64، مالنژ، بوکله، الیافی

6- انواع کاله، دســت کش، هد بند اعم از 
پارچه ای، کاموای، چرمی، بافتنی، کرکی، پشمی 

و ...
7- انواع جوراب و ساپورت)جورابجات نخی، 
نخ پالستیک، کرکی، نایلون، مالنژ، ورزشی و ...

رسته خرازی
1- وســایل ابزار گل ســازی، خیاطی، گل 
دوزی، ســنگ دوزی، زری دوزی، ملیله دوزی، 

قالب بافی
2- انواع اقســام اجناس بدلیجات و تزئینی، 

کادویی
3- انواع وسایل، لوازم جشن تولد، آتش بازی 

مجاز
4- چتر، پیپ، فندک، جاسوئچی، کمربند، کیف 
بغلی، باطری، چراغ قوه، انواع شانه، انواع تیغ، ناخن 
گیر، گل سر و گیره، کش مو، آینه کیفی و بغلی، 
فرجه، برس، انواع سوزن ، قیچی، منجوق پولک، 
انواع زیپ و ده ها قلم اجناس ریز و درشت، خرازی 

که بیان کردن آن چندین صفحه الزم دارد.

 برخی از اقالم و اجناس رسته های 
خرازی و تریکو فروش

شین
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تاسیس اتحادیه در سال 1349 و ثبت آن در سال 1351

آقای نوروزی
ریاست اتحادیه تا قبل از پیروزی 

انقالب اسالمی

برگزاری انتخابات اولین دوره
 در سال 1361 و ریاست

آقای سید محمد اعتصامی

دومین دوره در سال 1367
ریاست

آقای سید محمد اعتصامی

سومین دوره در سال 1372
ریاست

آقای محمد علی مهنام

چهارمین دوره در سال 1377
ریاست

آقای مرتضی صباغ زاده

پنجمین دوره در سال 1382
ریاست

آقای محمدعلی مهنام

ششمین دوره در سال 1387
ریاست 

آقای احمد صمدیه لباف

هفتمین دوره در سال 1391
ریاست

آقای احمد صمدیه لباف

نگاهی به اتحادیه خرازی و تریکو فروش از تاسیس تا به امروز

آقای احمد صمدیه لباف
ریاست 2 دوره اتحادیه

آقای محمد علی مهنام
ریاست 2 دوره اتحادیه

آقای سید محمد اعتصامی
ریاست 2 دوره اتحادیه

 مرحوم حاج باقر
 نوروزی اصفهانی

 آقای مرتضی صباغ زاده
ریاست یک دوره اتحادیه


