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اخبار

چوب الی چرخ صنایع
تحریم؛
ِ

نقدینگی درحال حاضر به یکی از مشکالت عمده
صنایع مختلف از جمله نساجی و پوشاک تبدیل شده و
علیرغم اینکه کمبود نقدینگی راه نفس صنایع را گرفته،
بانکهای کشور به خاطر مطالبات معوق سنگینی که دارند
مانند سایر کشورها نمیتوانند کمک حال ما باشند.
در گذشته نقدینگی از چند راه از جمله ریفاینانس
و اعتبارات بینالمللی و یا یوزانس تامین میشد یعنی اگر
واحدهای صنعتی و تولیدی به نقدینگی احتیاج داشتند
میتوانستند از طریق ریفاینانس و اعتباری که پیش
شرکای خود داشتند این نقدینگی را تامین کنند.
راه دیگر استفاده از سیستم یوزانس بود یعنی تاجر
میتوانست خرید خود را انجام دهد و در مدت سه یا شش
ماهه و بعد از تولید و فروش محصول پول طرف خارجی
را تسویه کند؛ بنابراین اگر سیستم بانکی ما تحریم نبود و
میتوانستیم از یوزانس استفاده کنیم ،بسیاری از مواد اولیه
واحدهای تولیدی از طریق اعتباری وارد و با پول اعتبار
بینالملی نقدینگی صنایع تامین میشد ،یا اگر صنایع
به جای مواد اولیه به نقدینگی احتیاج داشتند از طریق
ریفاینانس و اعتبارات خارجی آن را تامین میکردند.
اما تحریمها چوب الی چرخ صنایع ما بردند و به این
ترتیب در حال حاضر برای خریدهای خارجی اول باید
تسویه و بعد کاال وارد کنیم؛ از این رو یکی از دالیلی که
به واحدهای صنعتی از لحاظ نقدینگی فشار آورده همین
تحریم سیستمهای بین المللی است ،یعنی تمام فشار بر
بانکهای داخلی افتاده و این بانکها نیز شرایط مناسبی
برای حمایت از صنایع ندارند.
از طرفی دیگر این روزها مطالبات معوق بانکها از
250هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این یعنی عدهای
از بانکها تسهیالت گرفته و به هر دلیلی پس ندادهاند،
بنابراین با این مطالبات معوق سرسامآور ،صنایع نمیتوانند
انتظار تامین نقدینگی داشته باشند و گزینه تامین
نقدینگی از طریق بانکها داخلی نیز از بین رفت؛ بر این
اساس به نظر در شرایط فعلی باید مهمترین دستورکار قوه
قضاییه این باشد که مطالبات معوق بانکها را از افرادی که
تسهیالت گرفتهاند پس بگیرد تا شاید صنایع هم از این
طریق به سمت بهبود پیش بروند .همچنین افزایش نرخ ارز
و یا کاهش ارزش پول ملی میتوانست کمک بزرگی برای
توسعه صادرات باشد ،اما اما ما نتوانستیم از این فرصت
استفاده کنیم .بسیاری از کشورها مانند چین خودشان
عمدا ارزش پول ملی خود را در برابر دالر کاهش میدهند
تا بتوانند توسعه صادراتی داشته باشند .بازار صادرات یک
بازار شدیدا رقابتی است و تاجر همیشه باید بازار هدف
خود را رصد کند؛ در گذشته ما در 24کشور رایزن بازرگانی
داشتیم که کار این افراد شناسایی وضعیت و نیاز بازار هدف
و انتقال آن به تاجر داخلی بود اما االن به خاطر هزینه و
حقوق رایزنان ،تعدادشان از  24به 4کشور کاهش یافته
است .بنابراین یکی دیگر از راههای رشد صنایع توسعه
صادرات از طریق رایزنان بازرگانی است ،ولی ما رایزن
نداریم و از بسیاری از کشورها عقب ماندهایم و بسیاری
از بازارها را نیز از دست دادهایم و تنها به صادرات نفتی
اتکاء کردهایم.

بهترینسرمایهگذاریدرنیمهدومسال۹۸

با پشت سر گذاشتن شش ماه اول سال  ۹۸و رسیدن
به فصل پاییز ،زمان مناسبی است که با نیم نگاهی به آنچه
در بازارهای مالی گذشت ،آینده آنها را برای نیمه دوم
سال پیشبینی کنیم تا بتوانیم بر اساس آن به بهترین
روش سرمایه گذاری در این بازه برسیم ،چرا که زدن بی
گدار دل به دریای پر تالطم این بازارها ،احتماال چیزی
غیر از زیان عاید کسی نخواهد کرد .بنابراین برای تحلیل
مختصر اما کاربردی این بازارها و معرفی بهترین راه سرمایه
گذاری ،تا پایان این مقاله با ما باشید.
در بازار ارز و به طور مشخص در مورد خرید و فروش
دالر ،هرچند در آغاز سال شاهد یک روند صعودی ناگهانی
بودیم تا حدی که قیمت آن بر اثر جوسازیهای روانی و
بازیهای رسانهای به باالتر از پانزده هزار تومان رسید ،اما
دیدیم که با بیاعتنا شدن مردم نسبت به اخبار هدفمند و
جهتدار سیاسی و اقتصادی ،سرانجام حباب دالر ترکید و
با وجود تنشهای سیاسی و جنگ رسانهای به روند نزولی
خود ادامه داد و حاال حدود دو ماه است که قیمت آن در
کانال یازده هزار تومان آرام گرفته است.
با این حال آینده این بازار به عوامل متعددی بستگی
دارد ،چرا که این بازار نیز مانند دیگر بازارها هوشمند
است و در واقع آینده را معامله میکند؛ به عبارت دیگر،
مجموع یا معدل دیدگاه افراد یک جامعه درباره شرایط
فعلی و همینطور تصور آنها از آینده است که ارزش کنونی
اموالشان را تعیین میکند .بر این اساس با توجه به کم
اثر شدن فضاسازیهای رسانهای در نگاه مردم به بازار ارز،
احتمال رشد این بازار به شکلی که در نیمه نخست سال
اتفاق افتاد ،کم است .این بازار نیز بسیار شبیه به بازار ارز
رفتار میکند به طوری که بارها دیدهایم چگونه قیمتها در
این دو بازار تابع هم بودهاند .بازار طال به عوامل داخلی و
خارجی وابسته است و مانند دالر بسیار تحریکپذیر است.
طال به صورت بالقوه میتواند مستعد تن دادن به شایعات و
اخبار جهتدار باشد .اما به همان دالیلی که در مورد بازار
ارز گفتیم ،در مورد رشد قیمت طال هم تا پایان سال جهش
چشمگیر مجددی را نمیتوانیم پیشبینی کنیم .شاخص
کل بازار سهام با بازدهی بیش از پنجاه درصد در نیمه
اول سال ،سرمایهگذاران صبور را پشیمان نکرد اما برخی
کارشناسان از ادامه روند این رشد به میزانی که در شش ماه
اول سال اتفاق افتاد ،مطمئن نیستند .البته رشد چشمگیر
بازار بورس باعث میشود افراد تازهکار و نابلد هم جذب آن
شوند که متاسفانه اغلب با شکست روبرو میشوند؛ بنابراین
اگر خواستید برای اولین بار به سراغ بورس بروید ،بهتر
است از صندوقهای سرمایهگذاری شروع کنید که تحت
نظارت سازمان بورس هستند ،هرچند رعایت این مورد هم
به تنهایی برای موفقیت در بازار بورس کافی نیست .امسال
در بخش مسکن نیز شاهد رشد چشمگیر قیمت بودیم اما
این تنها ظاهر امر است ،چرا که اگر در آمار دقیق شویم
خیلی زود متوجه کاهش قابل مالحظه تعداد معامالت
خواهیم شد که علت آن رشد حبابی قیمتهاست ،آن هم
به حدی که دیگر کمتر کسی خود را قادر و یا حاضر به
پرداخت چنین مبالغی برای مسکن و امالک میبیند.
جالب است بدانید که این گرانی افسارگسیخته در
حالی اتفاق افتاده که آمارها به ما میگویند در همین
لحظه حدود  2.5میلیون واحد مسکونی خالی در کشور
وجود دارد که هفتصد هزار واحد آن در تهرانی قرار دارند
که اجاره بها در آن سر به فلک کشیده است .این آمار ،خود
دلیل محکمی بر حباب بودن قیمتها در بازار مسکن است
که دیر یا زود چارهای معقولتر از ترکیدن نخواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور:

رشد اقتصادی مثبت خواهد شد

جهانگیری با بیان اینکه شاخصههای
اقتصادی به سمت رشد مثبت هستند ،گفت:
بخش خصوصی ملی و وطن دوست پای
کشور ایستاده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور در مراسم روز ملی استاندارد
با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور
علیرغم تحریمهای شدید آمریکا و به گفته
آمریکاییها یک جنگ تمام عیار اقتصادی
علیه ایران است ،هم اکنون به سمت ثبات
پیش رفته و وضعیت اقتصادی به سمت بهتر
شدن حرکت کرده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت:
شاخصهای کالن اقتصادی نوید بهبود را
میدهد و گزارشاتی که از تک تک بنگاههای
اقتصادی وصول شده آن را تأیید میکند.
وی تصریح کرد :بنگاههای مشکل دار
و شرایط سخت تحریم البته همچنان وجود
دارند ،اما دشمنان فکر میکردند که با این
حرکات ،اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کرده
و به سمت متالشی شدن پیش میرود .به

طوری که مردم ایران نتوانند جشن ۴۰
سالگی انقالب را برپا کنند.
وی افزود :خوشبختانه از این دوران
سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به سمت
ایجاد شغل ،تولید و رونق پیش میرود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه

رشد اقتصادی مثبت خواهد شد ،گفت :نرخ
تورم به سمت کنترل شدن حرکت میکند
و بورس نیز از رشد مناسبی برخوردار است.
ضمن اینکه شاخصههای اقتصادی رشد
جهشی را نشان داده که در آینده نمودار
خواهد شد و البته همه اینها به دلیل آن

است که بخش خصوصی ملی وطن دوست
و متدین پای کشور ایستاده و سربازان خط
مقدم فعالیت خود را به خوبی انجام میدهند.
جهانگیری تصریح کرد :تصور من بر این
است که میتوانیم شرایط بهتری را ترسیم
کنیم که پیام آن به فعاالن اقتصادی این
است که هرچه محیط بین الملی حاکم بر
اقتصاد کشور به سمت باثبات شدن پیش
برود ،میتوانیم با تعامل کار خود را جلو
ببریم .وی افزود :منطقه خاورمیانه با مسائل
جدی روبرو است و امروز درگیر مسائلی شده
است که میتواند یک ذره غفلت درآنها به
یک مسئله خطرناک منجر شود پس باید با
تدبیر حرکت کرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه
مسئوالن سیاسی کشور کام ً
ال در این بخش
نظارت داشته و کنترلهای الزم را صورت
میدهند تا هم در منطقه اتفاقی رخ ندهد
و هم در سطح بین المللی فشار بر اقتصاد
کشور کاهش یابد ،بیان کرد :امیدواریم به
نقطه مطلوب برسیم.

ارجاعالیحهمالیاتبرارزشافزودهبهکمیسیوناقتصادیمجلس

لزوم استانداردسازی نظارت بر استاندارد کاالها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر
به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارجاع دادند.
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به هیات رئیسه مجلس
خواستار ارجاع این الیحه به کمیسیون اقتصادی مجلس شد و گفت :به دلیل آن که بیشتر
مواد این الیحه نیاز به اصالح دارد بهتر است که این الیحه به کمیسیون اقتصادی بازگردد
تا در این کمیسیون دوباره بررسی شود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی این موضوع را به رای مجلس گذاشت و
نمایندگان با  ۱۷۶رای موافق ۷ ،رای مخالف و  ۳رای ممتنع از  ۲۲۳نماینده حاضر با ارجاع
این الیحه به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
پیش از این بنا بود مجلس روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته برای ادامه بررسی
این الیحه جلسه علنی داشته باشد ولی به دلیل ارجاع الیحه به کمیسیون اقتصادی عمال
مجلس چهارشنبه و پنج شنبه جلسه علنی نخواهد داشت.

نایب رئیس مجلس گفت :عالوه بر مشخصات کاالها ،نظارت بر اجرای استانداردهای
تولید کاال هم باید استانداردسازی شود .مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم روز جهانی
استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در صورت عدم رعایت استانداردها ،بازارهای
جهانی را از دست خواهیم داد .قب ً
ال نیز شاهد بودیم که عدهای با طمع کسب سود باال،
کاالهای بیکیفیت را صادر کردند و باعث شدند که کل بازار یک کشور را از دست بدهیم.
وی تصریح کرد :این کار خیانت به تولیدکنندگان واقعی است .پزشکیان با تأکید بر لزوم
استاندارد شدن نظارتها بر رعایت استاندارد تولید کاالها ،گفت :این نظارتها باید به نحو
احسن انجام شود تا هیچ کاالیی بدون رد شدن از مسیر استانداردسازی نتواند وارد بازار
شود .وی افزود :در این زمینه مشکل داریم که باید آن را حل کنیم .وی ،استانداردسازی
را عاملی برای دفاع از تولیدات و خدمات عنوان کرد و گفت :مسیر دستیابی به این موضوع
باید بر اساس بهترینها انتخاب شود و تالش کنیم که کاالی ایرانی با قیمت و کیفیت
مناسب و با توجه به سلیقه مشتری تولید شود.

از سوی رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران اعالم شد:

شروط بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران،
اعالم کرد :با صدور بخشنامهای ،تمامی مودیانی
که تا پایان مهر ماه  ۱۳۹۸مالیات خود را
پرداخت کنند ،از بخشودگی  ۱۰۰درصدی
جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.
ضمن اشاره به بیانات رهبری در باب
حمایت از رونق تولید ،بیان کرد :با توجه به
اینکه سال  1398مزین شده به نام سال رونق
تولید ،لذا سازمان امور مالیاتی کشور در راستای
حمایت از تولید و کاالی ایرانی و به منظور
حمایت از فعاالن اقتصادی ،رعایت اصل تکریم
ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان

محترم مالیاتی ،اقداماتی موثر برای حمایت از
عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش
تولید اتخاذ کرده که در قالب بخشنامه ای ابالغ
شده است.
وی همچنین افزود :سازمان امور مالیاتی
درتالش است که با تقویت ضمانت های اجرایی
با بازتعریف رابطه بین سازمان و فعاالن اقتصادی
با مبارزه قاطعانه به فرار مالیاتی در کنار حمایت
همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با
خود اظهاری افزایش دهیم.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران،
در بخش دیگری از سخنان خود در مورد

مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی ،تصریح کرد:
کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر
دولتی که تا پایان مهر نسبت به پرداخت بدهی
مالیاتی اقدام کنند  100درصد جرایم مالیاتی
آنها بخشیده می شود و به تناسب تاخیر تا
پایان سال به ازای هر یکماه برای بخش های
تولیدی  2درصد و برای سایر بخش ها  4درصد
از بخشودگی جرایم مالیاتی کم خواهد شد و
این بخشنامه تا پایان سال  98ادامه دارد و به
بیان دیگر بخشودگی جرایم اسفند ماه برای
و احدهای تولیدی  ۹۰درصد و سایر واحدها
 ۸۰درصد خواهد بود .نوری ،در ادامه با بیان

واردات لوازم خانگی بدون پشتیبانی

مصرفکنندگان درباره وضعیت خدمات پس از فروش
لوازم خانگی میگویند که خدمات پس از فروش وعدهای
است که فقط وعده میماند.
وقتی لوازم خانگیتان خراب میشود ،چه کاری انجام
میدهید؟ سراغ نمایندگی میروید یا به تعمیرکار محله
خود زنگ میزنید؟ برخیها هر دو مسیر را میروند و جواب
«نه» میشنوند .این افراد کسانی هستند که قطعات لوازم
خانگیشان پیدا نمیشود یا آنکه لوازم خانگیشان مربوط به
سالهای بسیار دور است.
هر لوازم خانگی که خریداری میشود(تولید داخل-
وارداتی) دو نوع خدمات دارد یک گارانتی است که مدت
آن محدود و در زمان نصب کاال توسط نمایندگی به خریدار
اعالم میشود .در دوره گارانتی به غیر از استثناها که معموالً
نوسان برق است ،هرگونه خرابی دستگاه مشمول گارانتی
میشود و شرکت فروشنده کاال در قبال تعمیر آن نباید پولی
را دریافت کند ،جز هزینه ایاب و ذهاب .در این دوره ،اگر
دستگاه شما مشکل جدی داشته باشد ،طبق قانون میتوانید
آن را عودت دهید .این روزها مدت زمان گارانتی کاال به یکی
از مشوقهای خرید تبدیل شده است .هر کاالیی که زمان
بیشتری به خریدار گارانتی بدهد آن کاال خواهان بیشتری
دارد ،این در حالی است که در سالهای گذشته موقع خرید
به این مورد توجه نمیشد .گروهی هم بدون وسواس از مدت
زمان گارانتی خرید میکنند و برای آنها مهم برند ،کارایی،
شکل و شمایل کاال است .بیآنکه توجه کنند که برندهای
برجسته بازار هم احتمال خرابی دارند.
افرادی که به گارانتی اعتقاد ندارند
در شرایطی که برخیها مدت زمان گارانتی را پیش
شرط خرید خود قرار دادند ،برخی از افراد هیچ اعتقادی به
گارانتی ندارند و موقع خرید حاضرند ،پولی از قیمت نهایی
کاال کم شود و به ازای آن هیچ خدمات گارانتی را دریافت
نکنند .این افراد همانهایی هستند که تمایل به خرید از
بازارچههای مرزی چون بانه را دارند .گروهی دیگر هم به
جهت آنکه دنبال کاالی ارزان قیمت هستند سراغ کاالهای
بدون گارانتی میروند .در این میان گروهی هم هستند که
تجربه شکست خوردهای از گارانتی دارند ،این افراد با وجود
گارانتی محصول به هزار دلیل و اما و اگر شرکت ارائه دهنده
خدمات نتوانستند از گارانتی استفاده کنند لذا در خریدهای
بعدی این آپشن را از سبد خرید خود حذف میکنند تا امکان
صرفهجویی پولی هم داشته باشند.
هندوانه دربسته در لوازم خانگی
در بازار لوازم خانگی و سایر بازارهایی که به نوعی درگیر
مقوله خدمات پس از فروش هستند ،به کاالی بدون گارانتی،
هندوانه دربسته گفته میشود .احتمال دارد شما کاالیی را

بخرید و هیچ زمان به گارانتی نیاز پیدا نکنید و گاهی هم
عکس این امر اتفاق میافتد و شما از کرده خود پشیمان
میشوید.
تعهدهای فراموش شده
یک نوع دیگر از خدمات شرکتهای داخلی و واردکننده
لوازم خانگی وجود دارد که وارانتی نام دارد .در این نوع
از خدمات ،قطعات مورد نیاز لوازم خانگی باید تأمین شود.
وقتی روی یک کاال دوره وارانتی  15سال است ،یعنی شرکت
عرضهکننده کاال متعهد است که در این دوره قطعات مورد
نیاز را تأمین کند و اگر غیر از این اتفاق بیفتد ،تخلف کرده
است .کسانی که کاال با گارانتی و وارانتی خریداری کردند،
توقع بیشتری از شرکت واردکننده و حتی تولیدکننده داخلی
دارند ،چرا که با این شرط خرید کردند .طبق گزارشهای
مردمی این روزها خیلی از خریداران لوازم خانگی با چالش
گارانتی و وارانتی مواجه شده اند .آنها با آنکه مدت زمان
کمی از عمر دستگاه و لوازم خانگیشان گذشته نمیتوانند
خدمات گارانتی بگیرند ،چرا که با این جمله مواجه میشوند
که «قطعه بهخاطر تحریم موجود نیست ».آنهایی هم که 5
الی  6سال آن وسیله را دارند این روزها بالتکیف هستند و
برای تأمین قطعه سراغ بخشهای مختلف می روند.
گشتیم اما پیدا نشد
مریم سال گذشته از یکی از برندهای معروف خارجی
یخچال ساید خریده است ،دو هفته پیش که یخچال آن
خنک نمیشد ،به نمایندگی زنگ میزند ،نمایندگی در اسرع
وقت به منزل مریم میرود اما میگوید قطعه مورد نظر فع ً
ال
موجود نیست .به وی وعده داد شد که شاید تا دو ماه آینده
امکان واردات را پیدا کنند .بعد از آن این خانم خانهدار با
تعمیرات محله خود تماس میگیرد و او هم حرف نمایندگی
را میزند .مریم ناامید نمیشود و سراغ مراکز عرضه قطعه
لوازم خانگی میرود ،ولی آن قطعه را پیدا نمیکند .از این
دست مشکالت برای خیلی از خانوادهها رخ داده است و
نمیدانند چه کاری باید انجام دهند.
نمیتوانیم تعمیرکنیم
رضا یکی از تعمیرکاران محله ولیعصر است .او میگوید
که قطعات لوازم خانگی برندهای پر فروش در بازار موجود
است البته احتمال دارد که یک قطعه نباشد ولی در برندهایی
که در خارج از کشور معروف هستند و بهصورت محدود وارد
کشور شدند کمبود قطعه محرز است و هیچ چارهای برای
تعمیر آنها وجود ندارد .اتحادیه لوازم خانگی هم شکایتهای
متعددی از مردم دارد مبنی بر اینکه آنها نتوانستند لوازم
خانگی خود را تعمیر کنند و اکنون یخچالشان تبدیل به
کمد شده است.
هیچ سختگیری نشد
مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی میگوید :طی
سالهای گذشته بهصورت بیرویه لوازم خانگی وارد کشور
شد ،لوازم خانگی که شرکت واردکننده آن اسم و رسمی
نداشت و برای آنها در ارائه خدمات گارانتی هیچ سختگیری
نشد .وی ادامه داد که اگر دولت مانند سالهای گذشته
سختگیری میکرد و به هر فرد و مجموعهای اجازه واردات
لوازم خانگی را نمیداد ،اکنون در زمان تحریم با کمبود و
نبود قطعه لوازم خانگی مواجه نمیشدیم.
تحریم برای پرفروشهای وارداتی نیست
میری با بیان اینکه وقتی یک کاال ضمانت  10ساله

اینکه این بخشنامه در سالهای بعد تکرار نخواهد
شد ،تاکید کرد :در صورت عدم پرداخت بدهی
مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیالت
یاد شده ،این امکان در سال آینده فراهم نخواهد
بود و بنابراین بهتر است که فعاالن اقتصادی از
این فرصت حاضر استفاده کنند.

دارد ،شرکت واردکننده ملزم به تأمین قطعه آن است .این
روزها وقتی به شرکتها نامه میزنیم که چرا در تأمین قطعه
همکاری نمیکنند ،میگویند :به خاطر تحریم است .سؤال
ما این است که وقتی شما کاالیی را وارد کردید چرا قطعات
آن را وارد نکردید و نسبت به تعهدات خود پایبند نبودید؟
شرکتهای وارداتی پرفروش که در ایران خط تولید زدند،
میتوانند قطعات لوازم خانگی را با وجود تحریمها وارد کنند.
وی گفت که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی
باید این مسأله را بررسی کنند .گزارش این تخلفها به مراجع
نظارتی داده شده است.
 5کاالی درخواستی
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه یخچال،
لباسشویی ،ظرفشویی ،چرخ گوشت و آبمیوهگیری بیشترین
درخواست را در تأمین قطعات پیدا کردند ،اظهارداشت :در
برندهایی که فروش زیاد داشتند و حتی تولیدات داخل
مشکلی به لحاظ تأمین قطعه وجود ندارد ،اما حدود  5برند
معروف دیگر که برای خرید آنها پول زیادی پرداخت شده
است ،امکان تأمین قطعه مورد نیاز خریداران را ندارند .این در
حالی است که در زمان واردات باید این مهم پیگیری میشد.
وی اذعان داشت :افرادی که نتوانستند قطعات اصلی را پیدا
کنند ،سراغ قطعاتی رفتند که مربوط به سایر برندها است یا
قطعاتی با درجه کیفی بسیار پایین است.
مرتفع میشود ،بزودی اعالم میشود
یک مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
که خواست نامش عنوان نشود ،گفت« :درصدد هستیم تا
مشکالت مردم را حل کنیم و این امر از طریق تأمین قطعات
مورد نیاز آنها دنبال خواهد شد».
ما فقط راوی هستیم
محمد حسین غالمزاده یکی از فروشندگان لوازم خانگی
در امین حضور میگوید که برندهای مختلفی در بازار لوازم
خانگی ایران آمدند ،از ایتالیا و آلمان گرفته تا چین و ترکیه،
اما در خیلی از برندها اکنون خدمات پس از فروش نیست.
وی ادامه داد که مردم در خرید لوازم خانگی به سه دسته
تقسیم میشوند ،گروه اول؛ تنها دنبال برندهای خاص و
یونیک وارداتی هستند ،گروه دوم؛ دنبال برندهای ارزان
قیمت و به قول معروف فیک و گروه آخر سراغ برندهای
پرفروش چه داخلی و خارجی میروند .وی میگوید افرادی
که در زمره گروه اول و دوم هستند این روزها متضرران بازار
لوازم خانگی شدند چرا که نمیتوانند خدمات پس از فروش
دریافت کنند .ما تنها فروشنده هستیم و هیچ مسئولیتی در
قبال کاال نداریم .در حقیقت ما راوی گفتههای شرکتهای
داخلی و واردکننده در ارائه خدمات هستیم.
راهکـــار برندهای پرفروش کمک کنند
با توجه به اینکه در سالهای گذشته واردات گسترده
لوازم خانگی صورت گرفته و شرکتها هیچ تعهدی نسبت
به ارائه گارانتی ندارند ،بهتر است که دولت در یک سازوکار
مشخص نسبت به ارائه خدمات برای آنها اقدام کند .برخی از
کارشناسان توصیه میکنند که دولت از برندهای وارداتی پر
فروش که در ایران خط تولید زدند بخواهد که قطعات سایر
مجموعهها را تأمین کنند .شنیدهها حکایت از آن دارد که
در جلسه اتحادیه لوازم خانگی با سازمان حمایت قرار شده
برندهای داخلی و خارجی که فروششان در بازار زیاد است
نسبت به تأمین قطعه راهکاریی اتخاذ کنند.

اخبار کوتاه

واقعی شدن حقوق کارگران با اجرای
طرح طبقهبندی

به اعتقاد یک مسئول کارگری اجرای طرح طبقهبندی
در کارگاهها موجب افزایش بهرهوری و واقعی شدن حقوق
و دستمزد کارگران میشود.
فتحاهلل بیات  ،با تاکید بر لزوم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل در کارگاهها اظهار کرد :در حال حاضر در بعضی از
کارگاهها طبقهبندی مشاغل به درستی انجام نمیشود و
بعضا تفاوتی بین نیروهای کار تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده
با نیروهای کار قرارداد دائم و موقت دیده نمیشود.
وی ادامه داد :ممکن است فردی مدرک تحصیلی
نامرتبط با شغلی که به او محول شده داشته باشد ،ولی
دریافتی او با نیروی کار با سابقهای که دارای مدرک
تحصیلی مرتبط است یکی باشد یا کارگری دارای سابقه
و تخصص باالیی است ولی حقوقاش از کارگری که سابقه
کمتر و مدرک تحصیلی باالتری دارد کمتر باشد که این
امر نشان میدهد طبقهبندی در کارگاه به درستی اجرا
نشده و حقوق نیروهای کار متناسب با وضعیت او رعایت
نشده است.
این مقام مسئول کارگری تجربه و تخصص را
مهمترین عامل ارتقای شغلی دانست و گفت :در بیشتر
کشورها داشتن تخصص و سابقه مالک باالرفتن حقوق
و دستمزد به شمار میرود و کارفرمایان به دنبال جذب
نیروهایی هستند که بنگاه را به لحاظ کمی و کیفی با
کمترین هزینه ارتقاء داده و بهرهوری مورد نظر را به دنبال
داشته باشند.
بیات تصریح کرد :در کشورهای صنعتی و توسعه یافته
تکنسینها اداره بنگاه را به دست دارند و مدرک اولین
عامل جذب نیرو نیست از اینرو باید مدلها و الگوهای
کشورهای دیگر را در بحث افزایش دستمزد و بهرهوری و
طبقهبندی مطالعه و بررسی کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اجرای
طبقهبندی مشاغل را در واقعی شدن حقوق و دستمزد
کارگران و باالبردن راندمان و بهرهوری بنگاه موثر خواند و
تاکید کرد :باید از مدلها و شیوههایی که در دیگر کشورها
برای اجرای درست طبقهبندی مشاغل دنبال کردهاند
استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا ،برابر ماده  ۴۸قانون کار به منظور
جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری نظام ارزیابی و
طبقهبندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف
مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و
به مرحلهی اجرا در آید .طرح طبقهبندی مشاغل در تمام
کارگاههای مشمول قانون کار الزماالجرا است و کارفرمایان
موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا
موسسات ذیصالح طرح نسبت به تهیه طرح طبقهبندی
مشاغل اقدام کنند.

قیمت جدید نان در شهرستانهای
تهران اعالم شد

قیمت جدید نان در شهرستانهای تهران اعالم شد
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران ،جدیدترین تصمیمات درباره قیمت عرضه نان در
شهرستانهای تهران را اعالم کرد.
یداهلل صادقی در نشست خبری درباره جدیدترین
وضعیت نرخ نان ،اظهار کرد :با احتساب آرد یارانهای ،نان
بربری با وزن چانه  ۵۱۰گرمی به قیمت  ،۱۰۰۰سنگک با
وزن چانه  ۵۶۰گرم معادل  ،۱۲۰۰تافتون با وزن چانه ۲۳۰
گرم به بهای  ۵۵۰و نان لواش با وزن چانه  ۱۴۰گرم ،به
قیمت  ۳۰۰تومان عرضه خواهد شد.
وی درباره نرخ انواع نان در نانواییهای آزادپز ،افزود:
بربری با وزن چانه  ۵۸۰گرم معادل  ،۱۵۰۰سنگک با وزن
چانه  ۶۵۰گرمی به قیمت  ،۱۸۰۰تافتون با وزن  ۲۸۰گرم
به بهای  ۸۵۰و لواش با  ۱۷۰گرم وزن چانه ،معادل ۴۵۰
تومان عرضه میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
در ادامه با بیان اینکه شهرستان ری و شمیرانات از این
قیمتها مستثنی هستند ،قیمت انواع نان براساس آرد
یارانهای در شهرستانهای استان تهران را ،به ترتیب بربری
با وزن چانه  ۵۵۰گرم به قیمت  ۱۰۰۰تومان ،سنگک با
وزن چانه  ۵۶۰گرم به بهای  ،۱۱۰۰تافتون با وزن چانه
 ۲۳۰گرم معادل  ۵۰۰و نان لواش با وزن چانه  ۱۵۰گرم،
 ۳۰۰تومان اعالم کرد.
وی درباره قیمت انواع نان آزادپز ،گفت :بربری با وزن
چانه  ۵۸۰گرم به قیمت  ،۱۳۰۰سنگک با وزن چانه ۶۵۰
گرمی  ،۱۶۰۰تافتون با وزن  ۲۸۰گرم  ۸۰۰و نان لواش با
وزن چانه  ۱۷۰گرم معادل  ۴۰۰تومان عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به افزایش نظارت بر نانواییها ،ادامه داد :تعداد بازرسی
از واحدهای تولیدکننده آرد و نان در نیمه اول سال ۹۷
معادل  ۸هزار و  ۲۶۰مورد بوده و در نیمه اول امسال،
تعداد بازرسیها معادل  ۸هزار و  ۸۳۶مورد اعالم شده
است .وی درباره تعداد تخلفات در حوزه نان و ارزش ریالی
آنها ،اضافه کرد :معادل  ۲هزار و  ۲۶۷مورد تخلف در
سال قبل و  ۳هزار و  ۲۱۱مورد در نیمه اول امسال اعالم
شده است که ارزش ریالی تخلفات سال قبل معادل ۴۰۰
میلیارد تومان و امسال معادل  ۶۴۰میلیارد تومان بوده و
با رشد  ۵۸درصدی ارزش ریالی تخلفات مواجه هستیم.
صادقی با اشاره به  ۹هزار و  ۴۶۳مورد شکایت در
حوزه خودرو ،گفت :معادل ۴هزار و  ۹۴۷مورد از شکایات
حوزه خودرو مربوط به تاخیر در تحویل ،هزار و  ۶۳۹مورد
مربوط به افزایش قیمت خودرو ،هزار و  ۳۲۰مورد شکایت
درباره کیفیت خودرو ،عدم ارائه گارانتی  ۸۸۰مورد و ۱۶۵
مورد شکایت درباره عملکرد بد نمایندگی و عدم پرداخت
سود مشارکت با  ۲۹۱مورد ،تعداد شکایتهای مربوط به
حوزه خودرو است .وی با بیان اینکه حداکثر یک چهارم
از جوازهای تاسیس صادر شده در هر سال امکان تبدیل به
کارخانه و واحد تولیدی را دارند ،بیان کرد :برای تاسیس
در حوزه معادن در شش ماهه نخست سال  ۹۷معادل ۳۶۱
مورد صدور جواز تاسیس داشتهایم و در شش ماهه نخست
سال  ۹۸معادل  ۴۲۷مورد ،صدور جواز تاسیس داشتهایم
که به نسبت سال گذشته  ۱۸درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
ادامه داد :معادل  ۵۰درصد از پروندههای بررسی شده در
این ستاد مربوط به تامین مالی و بنگاههای اقتصادی۲۰ ،
درصد مربوط به سازمان امور مالیاتی ۲۰ ،درصد مربوط
به سازمان تامین اجتماعی و  ۱۰درصد مربوط به امورات
متفرقه است که در نهایت این ستاد به پایداری اشتغال
 ۵۸هزار نفر کمک خواهد کرد .وی با بیان اینکه در زمینه
معادن تهران ،بیشتر در تولید مصالح ساختمانی فعال
هستیم ،گفت :به دلیل مسائل زیست محیطی در زمینه
صدور پروانه بهرهبرداری معادن تهران محدودیت داریم.

