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پازل اقتصاد ایران

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
ویژه نامه رعایت حقوق مصرفکنندگان
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تـولیـــدکنندگــان
بـــزرگتــرین حـامی
مصـرف کـــنندگــان
بنگاههای اقتصادی که تالش دارند با ارتقاء سطح کیفی تولیدات و
تعامل با بازار و مشتریان شرایط و توان رقابتی بهتری برای عرضه و
فروش کاالهای خود ایجاد کنند حتما باید حقوق مصرفکنندگان را
رعایتکنند.
این تولیدکنندگان اعم از تولیدکنندگانی که لوح و تندیس دریافت
می کنند و تولیدکنندگانی که سربازان گمنام اقتصادی هستند و در
شرایط بسیار سخت ،اجازه ندادند مردم ما با کمبود کاالهای مورد
نیاز روبرو شوند براستی شایسته تقدیر و تحسین میباشند.
صفحه 2

مهندس سیجانی
سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت
استان تهران شد
صفحه 8

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران:

چند کالم حرف حساب بیپرده و
خودمانی با مصرفکنندگان

صفحه 8

اطالعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛

فعاالن نظام تامین و توزیع ملزم به رعایت
ضرایب قانونی سود در فرآیند فروش کاال
هستند

صفحه 4

یادداشـــــــــــــــــت

تولیدکنندگان،
بزرگترین حامی
مصرف کنندگان
رئیــس ســابق ســازمان صنعــت ،معــدن و

تجــارت اســتان تهــران در پیامــی بــه مناســبت فــرا

2

یادداشـــــــــــــــــت

معاون نظارت و بازرسی
سازمان صمت استان تهران:
با درج نکردن قیمت برخورد
تعزیری خواهیم کرد

نقش متفاوت مصرف کننده در چرخه
اقتصادکشور
مجید ارغندهپور

مدیر کل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

نمیتــوان از اهمیــت رشــد تولیــد ملــی برای

تقویــت اقتصــاد کشــور و رســیدن بــه خودکفایــی

اقتصــادی گذشــت و در ایــن بیــن نقــش حمایــت
از حقــوق «مصرفکننــده» بــه عنــوان یکــی از

رســیدن نهمیــن ســال برگــزاری همایــش حمایــت

حلقههــای اصلــی زنجیــره تولید نقــش موثری در

بنگاههای اقتصادی که تالش دارند با ارتقاء سطح

ملی حمایت از حقوق مصرفکننده فرصتی است

از حقــوق مصرفکننــدگان اســتان تهــران گفــت:

اســتفاده از تولیــد ملــی دارد .به عبــارت بهتر روز

کیفی تولیدات و تعامل با بازار و مشتریان شرایط

تا عملکرد دولت در اطالعرســانی ،آگاهیبخشــی

و توان رقابتی بهتری برای عرضه و فروش کاالهای

خــود ایجاد کننــد حتما باید حقوق مصرفکنندگان
را رعایت کنند.

رئیس ســابق ســازمان صمت تهران با تبریک

روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

گفــت :از نظــر مــا تمامــی تولیدکننــدگان حامــی
مصرفکنندگان هســتند و حیات و بقای خودشــان

را در گــرو ارائــه خدمــات مطلــوب و مناســب بــه
مصرفکنندگان میدانند.

در 11ماهه سال جاری
 840هزار بازرسی از
بازار کاال وخدمات
تهران انجام شد

و حمایــت از مصرفکننــدگان مــورد ارزیابــی قــرار

گیرد.

ســالها پیش اقتصاد در تعریفهای ســنتی

و قدیمی خود ،تنها موضوعاتی را دربر میگرفت

تولیدکنندگانی که لوح و تندیس دریافت می کنند

واردشد که خواست و نیاز افراد جامعه را نیز به

قانــون نیــز نکاتــی دربــاره حــق انتخــاب و برطــرف

محمدیپــور در ادامــه گفــت :نظــارت بر صنوف تولیــدی و توزیعی به

روند مشتری برای خود حق انتخاب قائل میشود

و نقص کاالها بوده است.

کــه بــه او پیشــنهاد میشــود یــا بــه آن دسترســی

متفاوتــی داریــم و قانونگــذار تالش کرده اســت،

بــا نیــاز یــا انتخــاب او باشــد .ایــن کاال نیــز بایــد

در بخــش مردمــی ،بلندگویــی را بــرای آنها فراهم

بهداشت مناسب داشته باشد.

میبینیــم کــه ســرانه واحدهای صنفی نســبت به

سامانه  124گزارش کنند.

مــردم مــا با کمبود کاالهای مورد نیاز روبرو شــوند

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعت ،معــدن وتجارت اســتان

او تصریح کرد :تعداد پرونده متشکله  78هزار و  480مورد به ارزش

صادقــی تذکــر داد :اعطــای تندیــس و

بــرروی کاالهــا ،بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای پخــش ،عمده فروشــان و

مشابه  38درصد رشد داشته و بیشترین تخلف ثبت شده گرانفروشی،

شــرایط کــه در ارزیابیهــای ســازمانهای متولــی

درج شــده بر روی کاال خریداری میکنند ،واحدهای خردهفروشــی مکلفند

از ایــن واحدهــا تلقــی نمــی شــود ،بلکــه یــک ریــل

کاال اعمال کنند.

رســیدن لوکوموتیــو بــه مــرز موفقیــت و ایســتگاه

عرضهکننده کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاالها یا نصب

رئیــس ســابق ســازمان صمت تهــران درادامه

روشن و مکتوب و به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد اعالم کنند

براستی شایسته تقدیر و تحسین میباشند.

تهــران ،ســعید محمدیپــور افــزود :در راســتای اجــرای طــرح قیمــت تولیــد

گواهینامــه رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان واجــد

فروشگاههای زنجیرهای کاالها را از کارخانهها حداکثر بر اساس قیمتهای

مــورد گزینش قرار گرفتنــد صرفا یک نماد حمایتی

صرفــا درصدهــا و ضرایــب ســود قانونــی خــود را در قیمــت درج شــده روی

گــذاری بــرای بنگاههــای اقتصــادی و خدماتــی تــا

او تصریــح کــرد :مطابــق مــاده  15قانــون نظــام صنفی ،کلیــه صنوف

عنــوان یــک مولفه در اقتصاد مطــرح کرد .در این

کردن مشــکالت مصرفکننده مثل گارانتی ،عیب

تشــکیل جامعه صنعتی و شکلگیری مقولههایی

انجمــن حمایت از حقوق مصرفکنندگان اســتوار

و تولیدکنندگانــی کــه ســربازان گمنــام اقتصــادی

هســتند و در شــرایط بسیار ســخت ،اجازه ندادند

مانند تولید انبوه ،دانش بیشتری در این موضوع

شــده اســت .از دیگــر موضوعات مــورد تاکید این

نــگاه ایــن قانون بیشــتر بر مــواردی مانند وظایف

رعایت قیمتهای مصوب و ضرایب سود خرده فروشی الزامی است و با

متخلفان برابر قانون برخورد میشود.

خواســت مصرفکننده نداشــت؛ اما بــه مرور و با

عرضهکننــدگان کاال و خدمات و تشــکیل ســاختار

و توجــه چندانــی بــه موضوعاتــی ماننــد تقاضــا و

وی افــزود :ایــن تولیدکننــدگان اعــم از
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران تاکید کرد که

کــه نیازهــا و اولویتهــای مهم بشــر را تامین کند

قوانین و بخشهای مجزای خود را داریم .درواقع

مدت مشابه سال قبل 16درصد رشد را نشان میدهد.

بیش از  43هزار میلیارد ریال است که از نظر ارزشی در مقایسه با مدت
درج نکردن قیمت ،صادر نکردن صورتحســاب و تقلب بوده اســت.

معاون بازرسی ونظارت سازمان صمت گقت :در حوزه قاچاق تعداد

 78هــزار و  287مــورد بازرســی کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 11درصد

و بــا توجــه به این حــق میتواند از میان کاالهایی

همچنیــن در ایــران ســاختارهای دولتــی

دارد ،کاالیــی را برگزینــد کــه متناســبترین نــوع

بــا ایجــاد نهــاد مربوط بــه حقــوق مصرفکنندگان

معیارهــای مختلفی مثل قیمت ،کیفیت،ایمنی و

کنــد.؛ امــا بــازار ایــران بــازار متفاوتــی اســت و

دانشــمندانی کــه در حــوزه حقــوق و اقتصاد

جمعیت حدود  ۲۵است و بهازای هر  ۲۵نفر یک

رشــد و تعــداد پروندههــای متشــکله  617مــورد کــه کاهــش  ۱۷درصــدی را

فعالیــت میکردنــد ،در دورههــای مختلــف

واحــد صنفــی داریــم درحالیکــه این رقــم در دنیا

محمدیپور افزود :بیشترین کاالهای مکشوفه اقالم دخانی ،پوشاک

کردهانــد؛ اما از زمانی که این مبانی وارد منشــور

ایــن اتفــاق باعــث میشــود کــه نظــام توزیع

او بــا اشــاره بــه برگــزاری گشــتهای مشــترک بــا ســایر دســتگاههای

کشــورها پذیرفتــه شــد .از آن پــس ایــن مفهــوم

مــازاد زیــادی ماننــد هزینههــای نیروی انســانی و

حامــی حقــوق مصرفکننــدگان کــه در مســابقه

سود قانونی در مقایسه با قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کاالها باشد.

ســازمان غذا و دارو و جهاد کشــاورزی گفت :تعداد  55هزار مورد گشــت

کشورهای مختلف ایفای نقش کردند.

یک نظام داللی وجود دارد که به دلیل جابهجایی

بــه عمــل آوردهانــد گفــت :این تالش گــروه  ،یقینا

کاال بــه مصرفکننــدگان بــر اســاس قیمــت تولیدکننــده و حداکثــر ســود

رشد نشان از تعامل بین دستگاهها در برخورد با مفاصد اقتصادی است.

حقــوق مصرفکننــده مطرح میشــود که برای هر

ســمبل و نمونــهای از طیــف گســترده خادمــان

و از مصادیــق مــاده  5قانــون تعزیــرات حکومتی تلقی خواهد شــد ،افزود:

این ســازمان در برخورد با متخلفان صنفی( تولیدی – توزیعی ) با کمک

اطالعرســانی شــفاف بــه مصرفکننــده؛

کــه مانــع از اجــرای صحیــح قانــون میشــود نیــز

برگزیده شده اند وصادقانه و خالصانه کمر همت

کــم فروشــی ،درج نشــدن قیمــت و صــادر نکــردن فاکتــور و ...مراتــب را با

دربــاره موضــوع و کاالی مــورد انتخــاب خــود ،از

گذشــته ،بــه دلیــل تحریــم و تــورم و نقدینگــی

جســتوجویی ســاده در اینترنــت یــا در جریــان

همیــن نقدینگــی بــه ســمت هــر یــک از بازارهــا

س است.
امر نیز قابلدستر 

عالوهبــر اینکــه همــواره تحریمهــا بــازار ایــران را

همیشگی است که نباید متوقف شود.

تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور

پیــام خــود در مــورد گزینــش و معرفــی واحدهــای

که قیمتهای اعالمی در سطح عرضه نیز میبایست بر اساس درصدهای

خدمت به مردم و مصرفکنندگان تالش بیشــتری

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت با اشــاره بــه اینکه فروش

ارج معنــوی باالیــی نیــز دارد و از ســویی ،آنهــا

مجاز شــبکه توزیع قابل پذیرش اســت و فروش مازاد برآن گرانفروشــی

مصرفکننــدگان هســتند کــه براســاس ضوابــط

هموطنان درصورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی ازجمله گرانفروشــی،

برای خدمتگزاری به مصرفکنندگان بستند.

صادقی ،رونق اقتصادی کشــور را در همدلی

و همراهــی دو قشــر تولیدکننــده و مصرفکننــده

دانســت و خاطر نشان کرد :انتظار میرود که این
دو گــروه و در واقــع ســربازان خط مقــدم تولید که

آن طــرف نیــاز اســت که مصرفکننــدگان ما در هر
شرایطی با حمایت از تولیدات و کاالهای باکیفیت

داخلــی بــه کمــک ایــن تولیدکننــدگان زحمتکــش

بشتابند.

وی تاکیــد کــرد :در کنــار همــکاری و حمایــت

این دو قشر با هم ،نیاز جدی است که از هرگونه
خرید کاالهای خارجی به خصوص کاالهای قاچاق

پرهیــز شــود تــا تولیدکننــدگان بــا حاشــیه امنیــت

بیشــتری فعالیتهــای تولیــدی و اقتصــادی خود را

ادامه دهند.

ه عنوان مبانی این موضوع تعریف
مفاهیمــی را ب 

معموال  ۲۵۰است.

حقوق ملل متحد شــد ،موضوع راحتتر در میان

پراکندگــی زیــادی پیــدا کنــد و دچــار هزینههــای

اجرایــی مثــل تعزیــرات حکومتــی ،اتاق اصنــاف ،پلیس امنیــت اقتصادی و

بهعنوان یک مفهوم مشترک در اقتصاد و تجارت

هزینههــای جــاریشــود .همچنیــن در این حالت

مشــترک صــورت گرفتــه کــه  107درصد رشــد داشــته اســت که ایــن میزان

در منشــور ملــل متحــد  ۸موضوع بــهعنوان

بیش از حد کاال شــکلمیگیرد .بنابراین شــرایط

و لوازم آرایشــی و بهداشــتی و انواع نوشیدنی بوده است.

معاون بازرســی ونظارت ســازمان صمت در پایان خاطر نشــان کرد:

هموطنــان بــا جدیــت پیگیر خواهد بــود و طی بازه  11ماهه تعداد  42هزار

شکایت حضوری و تلفنی در سامانه  124ثبت و دریافت شده است.

پویش «بدون قیمت نخریم»

سدشــکنان تحریم ها هســتند و اقتصاد ما را یاری
داده انــد همچنــان محکم و متعهد پیش روند و از

نشان میدهد.

انجمــن ملی حمایــت از حقوق مصرفکنندگان در رأس انجمنهای

حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان اســتانهای سراســر کشــور همــواره

در راســتای ســاماندهی مشــارکتهای مردمــی در اجــرای سیاســتها و
برنامههــای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان اهتمام دارد.

یکــی از ابتداییتریــن و بدیهیترین حقــوق مصرفکننده ،برخورداری

از حق اطالع از قیمت کاالها و خدمات ،قبل از خرید آن است؛ به طوری

کــه ایــن امــر در مــاده  5قانون حمایــت از حقوق مصرفکننــدگان ،ماده 6
قانــون تعزیــرات حکومتی و ماده  15قانون نظام صنفی به عنوان تکلیفی
برای عرضهکنندگان کاالها و خدمات تصریح شده است.

 -درج نکردن قیمت زمینه ای برای بروز تخلفات بعدی به خصوص

گرانفروشی است.

 -درج نکردن قیمت مانع اعمال نظارتهای مراجع ذیربط برای کنترل

قیمتهاست.

 -درج نکــردن قیمــت منجــر به بروز هرج و مــرج و اعالم قیمتهای

متفاوت از سوی واحدهای مختلف برای یک کاالی مشابه میشود.

عمومی به تولیدکنندگان ،عرضهکنندگان و کســبه شــریف جامعه خواهد
اکنــون بــه منظــور اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در

راســتای شفافســازی نظام توزیع ،قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای

نظارت بر بازار ،طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها به جای قیمت
مصرفکننده عملیاتی شــده اســت و کلیه عرضهکنندگان مکلف هســتند

قیمــت فــروش را در معرض دید مصرفکننده قــرار ندادهاند ،خرید نکنند

ایــن قیمــت کــه پــس از اعمــال کلیه ضرایب ســود قانونــی عمده

بــدون الصــاق قیمت موجبات ارشــاد و هدایت متخلفین بــه رعایت قانون
و متقابــا ًبــا حمایــت از خریــد کاالها و خدمات دارای برچســب قیمت نیز

با الصاق برچسب قیمت روی کاال یا نصب تابلو در محل کسب ،قیمت
فروش را به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد اعالم کنند.

تا آنها را به رعایت قانون ملزم کنند ،چراکه با نخریدن کاالها و خدمات

فروشی ،خرده فروشی ،حمل و توزیع به عنوان قیمت مصرفکننده

موجبــات تشــویق حامیــان حقوق مصرفکننــده و پایبندی فروشــندهها به

کاالهــای مصرفــی حداکثــر تا  30درصد و در کاالهای ســرمایهای

در پایــان از همــه رســانهها ،مطبوعــات و فعــاالن حوزههــای خبــری

نهایی از ســوی عرضهکنندگان روی کاال الصاق میشــود؛ نباید در

قیمتهای درج شده فراهم میشود.

حداکثــر تــا  20درصــد بیــش از قیمــت تولیدکننده درج شــده

و اطالعرســانی متعهــد کشــور انتظــار مــیرود در حمایــت و همراهــی

اینــک انجمــن ملی حمایت از حقــوق مصرفکنندگان

مصرفکننــدگان ،انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان را در

خــود عالوهبــر راهانــدازی پویــش «بــدون قیمــت نخریــم»

و مقــررات بــا رویکــرد مطالبهگری و مشــارکتدهی شــهروندان در نهادینه

روی کاالها باشد.

بــا ایــن پویــش عمومــی بــرای اطالعرســانی صریــح و شــفاف بــه جامعــه

در راســتای آگاهســازی مــردم و مصرفکننــدگان به حقوق

رسیدن به این هدف مهم یاری رسانند .امید است ،اجرای صحیح قوانین

از عمــوم مــردم تقاضــا دارد بــا حضــور فعــال در این پویش

کردن حقوق مصرفکنندگان منجر به اعتالی بیش از پیش جامعه عظیم

اخالقــی خــود در مدیریــت بــازار از بنگاههــای اقتصــادی کــه

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

همگانــی و اعمــال مشــارکت اجتماعــی و مســئولیتهای

مصرفکنندگان سراسر کشور شود.

یعنــی مصرفکننــده حــق دارد اطالعــات مختلفی

منابــع مختلــف دریافــت کنــد؛ ایــن امــر امــروز بــا

بــاال دچــار چالشهــای فــراوان بوده و مثــا وقتی

برقراری یک گفتوگوی ســاده با دســتاندرکاران

مــیرود ،آن بــازار را دچــار آشــفتگی میکنــد.

موضــوع بعــدی در ایــن زمینــه آمــوزش

از یــک بــازار قابل مدیریت به یک بازار با شــرایط

بــه پیشــرفت علــم و فنــاوری ،هــر روز بــا کاال

همیــن تحریــم وضــع تامیــن کاال و همینطــور ارز

مصرفکننــده اســت کــه بیــان میکنــد ،بــا توجــه

خــاص بــدل میکننــد .نکتــه دیگــر اینکه بــه دلیل

و موضوعــات جدیــدی روبــهرو میشــویم و

بــرای کســبوکارها طبیعــی نیســت؛ طبیعتــا اگــر

این کاالها آموزش ببیند.

مــردم داشــته باشــیم ،مشــتری ایرانــی از اوضــاع

مصرفکننــده حــق دارد دربــاره اســتفاده موثــر از

بخواهیــم سنجشــی دربــاره میــزان رضایتمنــدی

کیفیــت مناســب کاال؛ موضــوع دیگــر مطرح

موجود راضی نیست؛ زیرا منابع درآمدی و کسب

در منشــور ملــل متحــد اســت کــه براســاس آن،

مردم با هزینههایی که بر آنها وجود دارد ،برابر

کاالی مــورد اســتفاده برخــوردار باشــد .رعایــت

در ایــن فراینــد نقــش مصرفکننــدگان مهــم

مهــم دیگــر جهانــی دربــاره حقــوق مصرفکننــده

را بــر بــازار و اقتصــاد عرضــه میکننــد؛ یعنــی آنها

اصولــی اســت کــه در ایــن نــگاه جهانــی گنجانــده

بــازار و نظام فعالیــت تاثیرگذاران در اقتصاد باید

مصرفکننــده حــق دارد از کیفیــت مناســب

نیست.

استاندارد ایمنی ،سالمت و بهداشت دو موضوع

اســت و این مردم هســتند که خواســتههای خود

هســتند .مقابلــه بــا انحصــار در بــازار هــم جــزو

هســتند کــه تعییــن میکننــد ،اوضاع بــازار ،نظام

شــده اســت .مصرفکننــده بایــد بتوانــد از بــازار

چگونه باشد تا آنها رضایت داشته باشند.

آن جریــان دارد و حــق انتخاب برای مصرفکننده

بهبــود ایــن فرآینــد دارنــد؛ امــا در ایــن حــال یــک

مصرفکننــدگان نیــز در اصــول جهانــی حمایت از

ســو بتوانــد تامیــن درآمــدی مردم را توســعه دهد

بــه رســمیت شــناخته شــود .تشــکیل تشــکلهای
مصرفکننده جای دارد و مصرفکنندگان باید در

و بــه همــان نســبت بایــد مدیریتــی اتفــاق بیفتــد

مبنای اظهارنظر داشته باشند تا بتوانند خواست

کــه از آن بــا نــام افزایــش قیمتهــا یاد میشــود،

در ایران نیز مصرفکننده تقریبا همین سیر

باشــیم که این مدیریت بــا مداخله کامال متفاوت

این حوزه برای خود ،ســاختار ،تشــکل و بلندگو یا

کــه معیشــت مــردم هــم مدیریــت شــود و چیــزی

مصرفکننده را به نهادهای مرتبط منتقل کنند.

کنترل شــود .البته نباید از این موضوع نیز غافل

را تــا طــی کــرده؛ اما کشــور ما به دلیــل رویارویی

با شــرایط مختلف اقتصــادی ،در اینباره متفاوت
که در منشور ملل متحد وجود دارد ،در کشور ما

و ســازماندهی در بــازار هســتیم؛ زیــرا تجربه در

عمــل کرده اســت .در حقیقــت مفاهیم و ادبیاتی

نیــز در مقاطع مختلف مثل قوانین ،ســاختارها و

این زمینه نشــان دادهکه هر مداخله با مقاومت

مقــررات آمده اســت .البته جــدا از این موارد ،در
بــه نــام قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان

باالدســتی آحــاد مــردم بــه عنــوان مصرفکننــده

از مصرفکننــده را ایجــاد کنــد .امــا آیــا این قانون

ش خــود را بهدرســتی ایفــا کننــد،
اگــر مــردمنقــ 

اســت! همانطــور کــه میدانیــد در هــر یــک از

مصرفکننــده و تعالــی اقتصــاد کشــور بــود و در

ســال  1388قانونــی در مجلــس شــورای اســامی

به تصویب رســید تا مســیری برای حمایت بیشــتر
همــه حقــوق مصرفکننــده را در خــود جــا نــداده
این موضوعات مانند محیط زیســت ،بهداشــت و
ســامت ،کیفیــت ،بــازار ،تجارت و نظــام صنفی،

صاحب امتیاز:

همکاران:

مدیر هنری:

موسسه عصر سرآمدان اقتصادی

سکینه مهرایی

فاطمه یزدانی

مجتمع چاپ جام جم

همـراه:

09037396929

سردبیر:

اکرم رضایی نژاد

صفحه آرایی و اجرا:

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق

علی پاکزاد

ناعمه شاهوردیلو

رامین خسروجردی
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مدیرچاپ و توزیع:

کـد پسـتی 1 4 1 6 7 8 3 8 6 3 :

w w w . a s r e e g h t e s a d . c o m

رحیم فرشی جاللی

8 8 9 4 8 1 0 4

Te l e g r a m : @ a s r e e g h t e s a d

زینب غضنفری

منطقی در این مقوله بیشتر نیازمند ساماندهی

مواجه میشود.

چاپ و صحافی:

تلفـن ۸ :ــــــ

اســت .مداخله از ســوی نهادهای دولتی ،در بازار
کاری از پیش نمیبرد و برای دستیابی به اهداف

فکـس:

مدیر اجرائی ویژه نامه :

مصرفکننــدگان بیشــک نقــش مهمــی در

مدیریــت جامــع بــر اقتصــاد الزم اســت تــا از یــک

8 8 9 0 6 4 4 7

زهرا مالقلی پور

در کنار این موارد باید به مشکالت زمینهای

توجــه کــرد .اقتصــاد ایــران بــهویژه در چند ســال

غیرانحصاری اســتفاده کنــد؛ بازاری که رقابت در

 -درج نکردن قیمت باعث ایجاد ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد

شد.

یک توضیحاتی نیز وجود دارد.

نظارت در کشورهای دیگر بسیار سادهتر است.

سازمان آگهیها:
۷

ـ

8 8 9 4 5 2 9 3

عالوهبــر لزوم برنامهریزی مناســب نهادهای

نیــز بایــد درســت مصــرف کــردن را جــدی بگیرند؛
میتــوان شــاهد حمایــت مطلــوب از تولیدکننده،
درازمدت شاهد توسعه اقتصادی و تجاری کشور

باشیم.
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وجود قاچاق باعث شــده اســت که محصوالت بی کیفیت

* توسعه صادرات و تثبیت بازارهای صادراتی فعلی

خارجی وارد بازار شود اما شرکتهای توانمندی در کشور وجود

* توسعه و تثبیت بیزنسهای جدید

دارند که توانستهاند؛ با نوآوری های خود محصوالت با کیفیت

* توســعه و تثبیت ابزارها و روشهای نوین اطالعرســانی،

ســالم و ایمــن تولیــد و اعتمــاد مصرفکننــده داخلــی را بیش از

بازاریابی و تبلیغات به ویژه در دیجیتال مارکتینگ

پیش جلب کنند .یکی از شــرکتهای شــاخص کشــور در زمینه

* سیستم توزیع چابک :با پوشش حداکثری تمام مکانهای

تولید محصوالت بهداشــت پوســت و مو و مکمل های طبیعی و

واجــد شــرایط بــا تاکید بــر بهرهگیری از ظرفیــت کانالهای مدرن

غذایــی شــرکت داروســازی پارس حیان اســت که بیــش از 800

توزیع و رویکرد بهرهوری در هزینهها

فــرآورده در  14برنــد آرایشــی بهداشــتی و  2برنــد مکملهــای

* تعامل مســتمر با مصرفکننــدگان با بکارگیری روشهای

گیاهی و تغذیهای تولید کرده است.

گوناگــون از جملــه باشــگاه مشــتریان ،پنلهــای مشــارکتی
نظرسنجی و کمپینهای موثر با مشارکت مصرفکنندگان

شــرکت داروســازی پــارس حیــان در ســال  1362توســط دو

* فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان مزیــت رقابتــی بــه منظــور

دانشــمند فرهیختــه و اســتاد دانشــگاه ســرکار خانــم دکتــر رقیه

دستیابی به سطح سازمان هوشمند

کولوبنــدی و دکتــر زهــرا کولوبنــدی تأســیس گردید .این شــرکت
که به نوآوری وکیفیت ،کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی شهرت

دارد ،عمده فعالیت خود را بر تولید محصوالت بهداشت پوست

•

فعــال در عرصــه آرایشــی بهداشــتی در ســطح خاورمیانه اســت.

با توجه به اقبال مشــتریان ازکاالهای وارداتی برای کســب

با توجه به اقبال مشــتریان ایرانی از کاالهای وارداتی

برای کسب اعتماد مشتریان خود چه اقداماتی انجام دادید؟

و مو متمرکز کرده و در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکتهای

اعتماد ،این شرکت مهمترین وجه کسب اعتماد را ارتقای کیفیت

ایــن شــرکت بــه عنــوان چهــره ماندگار صنعــت ،کارآفریــن برتر و

و شاخصهای سالمت و ایمنی محصوالت میداند .در این راستا

صادرکننــده نمونــه ملــی در زمره پیشــتازان این صنعــت در ایران

بــا تاکیــد بــر فرآیندهای ســامت محــور و ایمــن در تولید و تهیه

بــه شــمار مــیرود .بطوریکــه در ســالیان متوالــی به عنــوان واحد

مــواد اولیــه که به طور جامع عبارتند از مواد اولیه ســالم ،فرآیند

فنــی نمونــه و منتخــب وزارت بهداشــت و درمــان ایــران انتخــاب

تولید ســالم ،فرآیند انبارش ســالم و ایمن و فرآیند توزیع ســالم

شــده و همچنیــن اولیــن واحــد صنعتــی در زمینــه محصــوالت

و ایمــن و خدمــات محصــوالت ســالم و ایمــن ،گام بزرگــی در این

آرایشــی و بهداشــتی در ایــران اســت کــه بــه عنــوان آزمایشــگاه

آکرودیته (رفرانس) از ســوی این وزارتخانه معرفی شــده اســت.

زمینه برداشته و در سه سال متوالی از سوی وزارت بهداشت و

ســه ســال متوالی ،کســب متوالی جایزه صادرکننده نمونه ملی،

موضوع به عنوان چشماندازی کلی مد نظر شرکت است .عالوه

انجمن ارتقا سالمت مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است .این

کســب تندیس زرین از جشــنواره محصوالت ســالم و ایمن برای

بر آن شرکت با عقد قراردادهای تولید سفارشی برای شرکتهای

کسب عنوان واحد نمونه و موفق ملی ،دریافت جایزه مسئولیت

بــزرگ خارجــی عــاوه بر بومیســازی تولیدشــان از طریــق ارتباط

اجتماعــی ،کســب لــوح و نشــان زریــن رضایتمنــدی مشــتری

بــا ایشــان توانســته اســت درصد خیلی باالیــی از اســتانداردهای

گوشههایی از افتخارات و دستاوردهای پارس حیان درسالهای

اخیــر بــوده و بــا اخــذ اســتانداردهای گوناگــون از جملــه  GMPاز

تولیــد خــود را افزایــش دهد کــه این ارتباط با کشــورهای خارجی

انتخاب اول شرکتهای خارجی برای همکاریهای مشترک بوده

افزایش ســطح کیفی و اســتاندارد کارخانه پارس حیان است؛ به

و بومیکــردن تولیدشــان در کارخانــه پــارس حیان خــود از دالیل

ســطح بــاالی کیفیــت برخــوردار اســت و در ایــن راســتا همــواره

اســت .این شــرکت همچنین در زمینه مشــارکتهای بینالمللی

بــا شــرکتهای برتــر خارجی جهت خدمــات برون ســپاری تولید،
پروژههای موفقی را اجرا کرده است.

شــرکت پــارس حیــان هــم اکنــون بیــش از 1700پرســنل

و متخصــص دارد و بیــش از  800فــرآورده در  14برنــد آرایشــی

بهداشــتی و  2برنــد مکملهــای گیاهــی و تغذیــهای تولیــد کــرده

است .برندهای آردن ،فولیکا ،هیدرودرم ،سان سیف ،درماسیف،
بایوماریــن ،هرباســنس ،اکســپرتیج ،اتوپیــا ،ســبوما ،پرودنتین و
نوتراکس و درماکس از برندهای مشــهور و پرطرفدار این شــرکت
به شمار میروند .خطوط تولید پارس حیان عبارتند از:

* واحــد کســب و کار محصــوالت مصرفــی :محصــوالت ایــن

بخش در کلیه کانالهای فروش قابل عرضه اســت .محصوالتی
ماننــد شــامپوها ،کرمهای عمومــی مرطوبکننــده ،نرمکنندهها،

ژلهــای مــو ،اســپریهای ضدتعریق ،محصوالت هــوم کر در این

حوزه قرار میگیرند.

* واحــد کســب و کار محصــوالت تخصصــی :محصــوالت

مراقبتی و بهداشتی که از سوی پزشکان نسخه میشود در این

طوریکه امروزه اولین گزینه برای شرکتهای خارجی برای تولید

نماینده مدیرعامل شرکت داروسازی پارسحیان
مطرح کرد :افزایش اعتما د مصرفکنندگان

به تولیدات داخلی با محصوالت با کیفیت و ایمن

گــروه قــرار میگیــرد و داروخانههــای سراســر کشــور محل اصلی

محصوالتشان در ایران شرکت پارس حیان است.

•

در مورد فعالیتهای پارس حیان در حوزه مسئولیت

اجتماعی مرتبط با مصرفکنندگان توضیح دهید؟
این فعالیتها در راستای اهداف زیر است:

* تولیــد محصــوالت مناســب بــرای تامیــن نیازهــای

مصرفکنندگان و بیماران حوزه بهداشــت ،ســامت و مراقبت و

کمک به درمان بیماریهای پوست و مو از طریق ارتباط با مجامع
تخصصی و پزشکان متخصص پوست و مو

* اهتمــام در حمایــت از بیمــاران پوســتی کــم بضاعت برای

مشــارکت در امــر تســهیل فرآینــد درمــان به کمک دانشــگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور

* تحکیم و تقویت ارتباطات با دانشــگاههای علوم پزشــکی

در حــوزه تحقیقــات بــه منظور مشــارکت در ارتقــای دانش تولید

محصوالت جدید و موثر در حوزه پوست و مو

همچنین کمپینهای زیر در حوزه مسئولیت اجتماعی طی

همکاری با مجامع سالمت ،اداره امور اجتماعی وزارت بهداشت،
دانشــگاههای علوم پزشــکی و ســازمانهای مردم نهاد اجرا شده

عرضه آنها هستند.

که به برخی از آنها اشاره میشود:

* واحــد کســب و کار محصــوالت لوکــس و حرفــهای:

* کمپیــن پیشــگیری از ســرطان پوســت با تاکیــد بر مصرف

محصوالت تخصصی مراقبت پوست و مو به ویژه برای سالنهای

ضدآفتاب

زیبایی در این بخش عرضه میشود.

* کمپین حمایت از بیماران اگزمایی در مناطق محروم

* واحــد کســب و کار مکملهــای طبیعــی و تغذیــهای :از

* کمپین حمایت از مادران باردار و نوزادان

بخشهای جدید شــرکت اســت که فعالیتهای تحقیقاتی آن از

* کمپین سالمت مردان

دو ســال پیش شــروع شــده اســت و در ســال جاری در قالب دو

* کمپین آموزش مراقبت از پوستهای چرب در مدارس

برند نزدیک به  20محصول به بازار عرضه خواهد شد.

* کمپینهای زیســت محیطی در حوزههای صرفهجویی در

* واحد کسب و کار محصوالت دارویی :از پروژههای توسعه

مصرف آب و کاهش مصرف کاغذ و نایلکس

شــرکت به شــمار میرود و تولید شــش محصول در فاز یک این

داروســازی پارس حیان از نخســتین روزهای شیوع ویروس

طرح استراتژیک قرار دارد.

* واحد کسب و کار تولید سفارشی :همکاری با شرکتهای

کرونــا ،بــه تولیــد ژلهــا و محلولهــای ضدعفونیکننــده دســت

از بخشهــای فعــال پــارس حیــان به شــمار مــیرود و در چندین

عرضــه ،بــه صــورت رایــگان نیــز در قالــب کمپینهای مســئولیت

و ســطوح اقــدام کــرد .ایــن محصــوالت عــاوه بر توزیــع در مراکز

بزرگ بینالمللی برای تولید محصوالت آنها در داخل کشــور که

اجتماعی در اختیار کادر بهداشت و درمان ،مناطق محروم کشور

قــرارداد بــزرگ محصــوالت برندهــای بــزرگ خارجــی در کارخانــه

و کودکان کار قرار گرفت.

پارس حیان تولید میشود.

* واحد کســب و کار برون مرزی :این شــرکت در صادرات

* بــا توجــه بــه اهمیــت دسترســی آحــاد جامعــه بــه اقالم و

محصــوالت بهداشــتی ،این شــرکت بــا برنامهریزی بــرای مراقبت

بســیار فعال اســت و در ســالهای متوالی به عنوان صادرکننده

و پیگیــری ســامت پرســنل خــود در محــل کار ،بــا جــذب نیــرو و

نمونه ملی انتخاب شده است.

تشــویق و ترغیــب آنهــا بــه حضــور در فیلدهــای کاری بــا رعایــت

بــرای آشــنایی بیشــتر با این مجموعه تولیــدی و برنامههای

پروتکلهــای بهداشــتی ،خصوصــا رعایت فاصلهگــذاری فیزیکی،

پیش روی آن با محمد رضا شاهینی نماینده مدیرعامل شرکت
به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:

•

بــه امــر خدمترســانی بــه مشــتریان و مصرفکننــدگان پرداخته
است.

چــه اقداماتــی بــرای رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان در

* پــارس حیــان کــه همــواره در اجــرای برنامههــای نوآورانــه

حوزه فروش و قیمتگذاری انجام دادهاید؟

مســئولیت اجتماعی پیشــرو بوده است ،به عنوان اولین شرکت
ایرانــی بــا تغییــر لوگــوی خــود و اطالعرســانی در خبرگزاریهــای

در یک نگاه کالسیک اگر به صورت  4Pبه حوزه مارکتینگ

نگاه داشــته باشــیم ،این ســرفصلها را میتوان مورد اشاره قرار
داد:

کشــور به کمپین جهانی رعایت فاصلهگذاری فیزیکی پیوســت تا

از این طریق در افزایش آگاهی و تغییر سبک زندگی مردم برای

* حــوزه محصــول ( :) productیکــی از فعالتریــن حوزههــا

در بخــش مارکتینــگ توســعه محصــوالت جدیــد بــر اســاس نظر
مصرفکننــدگان اســت کــه در این حوزه از ســال گذشــته جهش
تولیــد بزرگــی در ســبد محصــوالت صــورت گرفــت و محصــوالت

متنوعــی بــه بــازار عرضــه شــد کــه تقریبــا میتــوان گفــت :ســبد

محصوالت پارس حیان دو برابر شده است.

* حــوزه قیمتگــذاری ( :) Pricingدر ایــن حــوزه ســعی

از  30هزار مرکز در سراسر کشور سرویس توزیع ارائه میشود.

تهیه فایلهای آموزشی شرکت در قالب فعالیتهای مسئولیت

چــه اقداماتــی بــرای رعایت حقــوق مصرفکنندگان در

سوی وزارت بهداشت به خاطر اطالعرسانی مسئوالنه به جامعه

•

حوزه خدمات پس از فروش انجام دادهاید؟

در ســال جدیــد شــرکت پــارس حیــان بــا تاســیس شــرکت

نارنــج ســبز بــا عنــوان زیــر مجموعــه گــروه شــرکت پــارس حیان

اجتماعــی ایــن خدمــات را انجــام میدهــد .الزم بــه ذکر اســت از

مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است .رعایت نکات اطالعرسانی
در بســتهبندیها ،بروشــورها ،فایلهــا ،مســتر فایلهــا از دیگــر

اقدامات این شرکت است.

شــده اســت برای گروههای مختلف اقتصادی جامعه محصوالت

گام بزرگــی در ارائــه خدمات پس از فروش برداشــته اســت .این
شــرکت عمدتا ًروی خدمات پس از فروش متمرکز اســت و بیش

* حــوزه پرموشــن و تبلیغــات ( :)Promotionدر این حوزه،

دارند و توصیهها و آموزشهای الزم را به مصرفکنندگان انجام

اهداف مســئولیت اجتماعی استفاده کند .همکاری با چهرههای

آنهــا از جملــه باشــگاه مشــتریان فعال هســت و ارتبــاط خوبی با

قالب قرارداد سفیر برند از این نوع است .عالوه بر آن استراتژی

حوزه ارائه خدمات پس از فروش در صنعت آرایشی و بهداشتی

شــکایت مشــتریان کــرده اســت کــه بــه محــض دریافت شــکایت
مشــتریان ،ســریعا ً در ســازمان پروســه میشــود و در واحدهــای

مراجعــه بــه مشــتریان در بیــش از  30هزار مرکز عرضه از ســوی

خوشــحال میشــویم اگــر مشــتریان هــر نظــری در مــورد

براســاس نوع آن به واحدهای بازاریابی ،تحقیق و توســعه تولید

یکــی از مزیتهای اســتراتژیک شــرکت پــارس حیــان برخورداری

انتقــاد باشــد مــا از آن اســتقبال میکنیــم و انتقــاد را یــک هدیــه

مختلف با قیمتهای مناســب عرضه شــود تا رفاه مصرفکننده

نیز فراهم گردد.

شــرکت ترجیــح داده اســت بودجــه تبلیغاتــی را عمدتــا در جهت

موفــق جامعــه از جمله ورزشــکاران موفق و حمایت از ایشــان در

از  350نفر پرســنل مشــاور پوســت و مو در مراکز عرضه حضور

میدهنــد ضمــن اینکه تمام ســامانههای خدمات پــس از فروش

مصرفکننــدگان دارنــد .ایــن شــرکت اولین شــرکت تخصصی در

•
حوزه ارتباط با مشتریان و رسیدگی به شکایات انجام دادهاید؟
چــه اقداماتــی بــرای رعایت حقــوق مصرفکنندگان در

ایــن شــرکت عالوه بــرای اخــذ اســتانداردهای مختلف حوزه

رســیدگی به شــکایات مشتریان که اسامی را از لیست مشتریان
دریافــت میکنــد ،اقــدام بــه طراحــی سیســتم پرتــال و تحــت وب

مختلف به جریان میافتد و مورد رسیدگی قرار میگیرد .شکایات

آگاهیرســانی شــخص به شــخص ( )Personal sellingدر قالب

نیز است و مشابه این شرکت در این صنعت وجود ندارد.

نزدیــک بــه  700نفر پرســنل بازاریابی و فــروش صورت میگیرد.

محصــوالت مــا داشــته باشــند ،مطــرح کننــد حتی اگر بــه صورت

از شــبکه مشــاوران زیبایی اســت با بیش از حدود  200پرســنل

میدانیم که به پروسه پیشرفت محصوالت ما کمک خواهد کرد.

میگیرد .عالوه بر تقدیر از تمام شکایات و پیشنهادات مشتریان
چنانچه مشتری متضرر شده باشد سریعا ً اقدامات جبرانی برای

چــه اقداماتــی بــرای رعایت حقــوق مصرفکنندگان در

ســطح اول B2B :که مربوط به داروخانه ها و مراکز عرضه

اســتخدامی شــرکت مشــاوره زیبایــی در سراســر کشــور صــورت
میپذیــرد .همچنیــن بــرای رفــاه حــال مصرفکننــدگان ،مرتبــا

جشــنوارههای فــروش در مراکــز مختلــف صــورت میپذیــرد .در
جهــت افزایــش آگاهــی مصرفکننــدگان و همچنیــن دسترســی

•

حوزه تبلیغات و اطالعرسانی انجام دادهاید؟
اساســا ً یکی ازحرکتهای بزرگ پارس حیان ،اطالعرســانی

راحتتر مصرفکنندگان به محصوالت دو پروژه بزرگ اپن شلف

دقیــق بــه مصرفکننــده از طریق رســانهها و کانالهــای مختلف

* حــوزه مراکــز ( :) Placeدر ایــن حــوزه شــرکت بــا تقویت

اســت .درکانال دیجیتال نارنج ســبز که به عنوان بازوی خدمات

داک ،زمینــه دسترســی بیشــتر مصرفکنندگان بــه محصوالت را

یکــی از پــر طرفدارتریــن رســانه هــای دیجیتــال در حوزه آرایشــی

آنالین سفارشات ثبت و ارسال میشود .در این بخش به بیش

میکنــد .عــاوه بــر آن از طریــق برگــزاری همایشها،کنگرههــا و

و تبلیغات درون مراکز نیز صورت گرفته است.

سیســتم لجســتیک و توزیع و ایجاد سرویس توزیع نوین کراس
فراهم کرده است .از طریق سیستم پیشرفته تحت وب بصورت

اســت که به طور مشــخص روی کانال دیجیتال بســیار کار شــده

پس از فروش است در حال حاضر با بیش از 100kدنبالکننده
و بهداشــتی اســت کــه اطالعــات الزم را بــه مشــتریان عرضــه

و حالتهــای مختلــف ارجــاع داده میشــود و مورد رســیدگی قرار

ایشان صورت میگیرد این شکایات در چند سطح انجام میشود:
است.

ســطح دوم B2C :کــه مربــوط بــه مراکــز مصــرف کننــدگان

است.

ســطح ســوم B2B2C :مصــرف کنندگانــی کــه بــا مراکــز

عرضــه در ارتبــاط هســتند ماننــد ارتبــاط بــا ســایتهای آنالیــن و
فروشــگاههای زنجیــرهای که ســریعا ً نظراتشــان دریافت شــده و
مورد رسیدگی قرار میگیرد.

•

چه سیاســتها و برنامههایی برای بهبود شــرایط بازار

و ارتقا حقوق مصرفکنندگان دارید؟

الف -طرحهای توسعه در حوزه آرایشی بهداشتی

ایــن شــرکت در حــال حاضــر طرحهــای زیــر را بــه عنــوان

طرحهای توسعه در دست اقدام دارد.

 -1طــرح تولیــدات محصــوالت ویــژه مراقبــت پوســت و موی

آقایان

 -2طرح تولید اسپریهای خوشبوکننده آقایان و بانوان

 -3طــرح تولیــد اســپریهای نظافتــی و پاککننــده منــزل و

سطوح

 -4طــرح تولیــد محصــوالت آرایشــی و رنــگ مو کــه به دلیل

واردات گسترده و قاچاق بیرویه اجرای طرح به تعویق افتاد که

در صورت کنترل واردات و انســداد قاچاق امکان تحرک مناســبی
در این حوزه وجود خواهد داشت.

ب-طرح عظیم توسعه تولید مکملهای غذایی و دارویی

 -1یکــی از طرحهــای در دســت اجــرای شــرکت طــرح تولیــد

انــواع مکملهــای غذایــی و دارویــی در حوزههــای مختلف اعم از

پوست و مو ،پروستات ،مکملهای ویژه بانوان ،مکملهای ویژه

ایمنی بدن و ویژه دردهای مفاصل و غیره  ...است که در صورت
اجــرا و مهــار واردات میتوان ضمــن تأمین بخش قابل توجهی از

تقاضای داخلی ،صرفهجویی گسترده ارزی برای کشور به همراه
داشته باشد.

 -2عــاوه بــر پــروژه مکملهــا طــرح تولید انــواع محصوالت

دارویــی جامــد و نیمــه جامــدات و مایعــات شــامل انــواع قرص و

کپســول ،پمادها و شــربتها و شامپوهای دارویی در دستور کار
توسعهای شرکت قرار گرفته است.

•

سیاســتها و برنامههای آتی شــرکت در توسعه تولید

با رویکرد رضایتمندی مشتریان چیست؟

* تاکید اســتراتژیک بر رویکرد مســئولیت اجتماعی و پایدار

محور در کلیه ارکان

کنترل این ویروس مشارکت داشته باشد.

* با توجه به ایجاد دسترســی گروههای آســیبپذیر جامعه

بــه خدمــات پزشــکی و بهداشــتی ،نماینــدگان شــرکت در کمپین

«خانه به خانه» با رعایت پروتکلهای بهداشــتی خدماتی نظیر

انجام ویزیت پزشــک ،آموزش اســتفاده از مواد ضدعفونیکننده
بــه همــراه توزیع اقالم بهداشــتی را درب منــازل در نقاط محروم

کشــور انجام دادند همچنین آموزش پیشــگیری از ویروس کرونا
خصوصــا رعایــت بهداشــت به تعــدادی از کــودکان کار نیز انجام

شد.

* از جملــه فعالیتهــای اطالعرســانی ایــن شــرکت تهیــه

و تولیــد پوســتر ،تیــزر ،ویدئــو و فایلهــای صوتــی برای اســتفاده
کارکنــان ،خانــواده کارکنــان ،مصرفکننــدگان محصــوالت و
مشــتریان و همچنین فراخوان برای دریافت انتظارات گروههای

ذکر شــده از شــرکت جهت مقابله با ویروس کرونا بوده اســت.
همچنیــن صفحــه اطالعرســانی مربــوط به ویروس کرونــا در وب
ســایت پــارس حیــان بارگــذاری و شــبکههای اجتماعــی برندهای
زیرمجموعــه نیــز بــه همین منظور بهروزرســانی شــد و طرحهای

مرتبــط بــا آگاهــی و اطالعرســانی عمومــی نیز در نشــریات طرف

قرارداد این شرکت به چاپ رسید.

* بــا توجــه بــه لــزوم ارائــه خدمــات مجــازی ،این شــرکت با

ســامانهای در زمینــه خدمــات مجازی پزشــکی همکاری مشــترک

دارد که به ارائه ســرویس مشــاوره پزشکی به بیماران میپردازد.
همچنیــن بــه منظور افزایش دسترســی هموطنان به محصوالت

بهداشــتی ،عــاوه بــر داروخانههــا ،بــا فروشــگاههای زنجیرهای و

اینترنتی نیز همکاری گستردهای صورت گرفت.

•

چه پیامی برای مردم دارید؟
به مردم عزیزمان اوال ًتعهد میدهیم همیشه روی کیفیت،

ایمنی و سالمت محصوالت به طور جدی متعهد باشیم و مرتب

آن را ارتقــا دهیــم .میخواهیــم برای رونق تولیــد ،عزت و اعتدال

کشور به مصرف کاالهای داخلی اعتماد الزم را داشته باشند.

4

اطالعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛

فعاالن نظام تامین و توزیع ملزم به رعایت
ضرایب قانونی سود در فرآیند فروش کاال
هستند
تمام فعاالن نظام تامین و توزیع کاال مکلف هستند

از شــبکههای رســمی صرفا با احتساب درصدهای قانونی

در فرآیند فروش و عرضه کاال ،درصدها و ضرایب قانونی

ابالغی نسبت به قیمت تولیدکننده درج شده بر روی کاال

هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده

یــا هرگونه هزینــهای که موجب افزایش قیمت میشــود،

ســود را رعایــت کنند .فاکتور و قراردهــای فروش کاال ،در
روی کاال و اعمال درصدهای سود و ضرایب پخش و توزیع
در هر حلقه مورد پذیرش نیست.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان حمایــت

مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان ،قیمتهــای منــدرج

در فاکتــور صــادر شــده از ســوی کارخانههــا مــی بایســت

حداکثــر برابــر اعــداد درج شــده بــر روی کاال باشــد و ایــن
موضــوع ،اطالعــات شــفافی از هزینههــای تولیــد کاال بــه
مصرفکنندگان خواهد داد.

با توجه به اینکه شــرکتهای پخش ،عمدهفروشــان

خریــداری کننــد و از خریــد در قالب فاکتــور و قراردادها و

خودداری کنند و قیمتهای مندرج در فاکتورهای صادره

که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشــد ،مورد قبول

نخواهد بود.

مطابــق مــاده  15قانــون نظــام صنفــی «کلیــه افــراد

صنفــی عرضهکننــده کاال و خدمــات مکلــف هســتند،

بــا الصــاق برچســب روی کاالهــا ،یــا نصب تابلــو در محل
کسب یا حرفه ،قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به

طــور روشــن و مکتوب و ب ه گونــهای که برای همگان قابل

رویت باشد ،اعالم کنند» که قیمتهای اعالمی در سطح

و فروشگاههای زنجیرهای ،کاالها را از کارخانهها حداکثر

عرضه نیز میبایســت ،براســاس درصدهای ســود قانونی

میکننــد؛ لــذا صــرف نظر از نــوع فــروش (در قالب صدور
فاکتــور  ،قــرارداد و ) ...ایــن واحدها مکلف هســتند صرفا ً

ضرایــب مذکــور کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده هــم در آن

دیده شــده اســت؛ به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره

درج شــده روی کاال اعمــال کننــد .بدیهــی اســت کــه کلیه

به هر بهانهای مصداق تخلف محســوب میشــود .بدیهی

بــر اســاس قیمتهــای درج شــده بــر روی کاال خریــداری

درصدها و ضرایب ســود قانونی خود را نســبت به قیمت

هزینهها در قیمت درب کارخانه و ضرایب ســود پخش و

عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری
تحت هر عنوان تخلف است.

کلیه اصناف و خردهفروشان نیز میبایست کاالها را

نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کاالها باشد.

توزیع تلقی شود و دریافت هرگونه هزینهای مازاد بر آن
اســت فــروش کاال بــه مصرفکننــدگان ،براســاس قیمــت

تولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش

است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده
 5قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان تهران:

به لطف حاشیه امن حاصل از
انحصار در بازار خودرو هیچ گزندی به
تولیدکنندگان در کشور وارد نمی شود

پـدر بتـن ایــران :با علم روز دنیا بتن
تولید میکنیم
مهندس حسین فروتن مهر که امروزه او را با نام پدر صنعت

بتن ایران میشناســند ،موســس شــرکت فهاب بتن اســت که با ۵

دهــه تــاش در صنعــت بتن آماده و با هــدف ارتقای کیفیت تولید

بتــن در کشــور ،باعــث پیشــرفتهای زیادی در ایــن صنعت مهم و
کلیدی شده است .پیشرفتهایی که باعث شد کیفیت سازههای

اســت .بتنی که شــرکت ما تولید و توزیع میکند ،خود ایستاســت و

میگذارند که مقاومتهای آن را بعد از ساخته شدن و گذر عمر

و میایســتد .بنابرایــن مــا بتن با کیفیت تولیــد میکنیم و در اختیار

در مورد زلزله نیز بتنهای ساخت شرکت ما مقاومت زیادی

احتیاج به تخته مال ویبره ندارد .از البه الی میل ه گرد رد میشــود
مصرفکننده قرار میدهیم.

آن نشان میدهد و این کار جدیدی است.

دارند که در حضور نماینده اداره استاندارد ساخته شده است .این
افتخار ماســت ،شــرکتهایی که مدارک فنی و آموزشگاه های فنی

ساختمانی کشور روز به روز باالتر برود .در ابتدای شروع فعالیت

•

چــه اقداماتــی در راســتای حقــوق مصرفکننــده در حــوزه

دارند و همچنین مرکز تحقیقات مســکن شهرســازی را برای بازدید

۲۰۰تا 210بود که با تالشهای ایشان در عرصه نوآوری و پیشرفت

حقــوق مصرفکننــده در حوزه کار تبلیغاتی شــرکت خیلی در

متوالی دیپلم گرفتیم .مراکز مختلف کیفیت باالی محصول شرکت

قیمت پیشــنهادی خودروی مذکور چنین واکنش هایی

شــرکت فهــاب بتــن بــا بهرهگیــری از تجهیــزات روز و مــدرن

کردهایــم .تقریبــا همــه میداننــد تعــداد لوحهایــی که در ســالهای

امــکان مقایســه بســیار واضــح و شــفاف آن بــا قیمــت

و قطعات بتنی پیش ســاخته در کشــور اســت .با توجه به قدمت

امیــر انصافــی رئیــس انجمــن حمایــت از حقــوق

کشور ها بوده است .اگر این روش مقایسه برای سایر

بیمارســتان آتیه ،بیمارســتان شــریعتی ،بیمارســتان امــام خمینی،

او ،مقاومــت بتنــی کــه داخــل کشــور تولیــد میشــد نهایتــا بیــن

ضــروری اســت در وضــع مقــررات و اعمــال

کــه نبایــد از یــک نکته بســیار مهــم غافل شــویم! اینکه

در صنعت بتن آماده ،امروزه این مقاومت  700الی  800است.

مورد توجه قرار گیرد ســامت ،ایمنی و حقوق مصرف

را بهمــراه داشــت ،نــرخ بســیار باالی اعالمــی نبود بلکه

صنعــت بتــن ،یکی از قویترین شــرکتهای تولیدکننده بتن آماده

فــروش در بازارهــای چیــن (کشــور ســازنده) و ســایر

باالی فهاب بتن ،بسیاری از مهمترین پروژههای شهر تهران مانند

ممنوعیت های واردات اولین چیزی که برای مسئولین
کننــدگان باشــد کــه در آن صــورت چنیــن بازارهــای

انحصاری برای هیچ محصولی وجود نخواهد داشت!

چندیــن ایســتگاه مهــم متــرو تهــران ،فــرودگاه مهرآبــاد تهــران و

تبلیغات و اطالعرسانی انجام دادهاید؟

نظر گرفته شده است .در این حوزه جزوه و بروشور و کتاب منتشر

ما را تایید کردند .این بتن در برابر زلزله و در مقابل حرارت مقاوم

متمادی و هر ساله گرفتهایم ،میتواند تبلیغات خوبی برای ما باشد.

میتوان گفت انبارراکتور میشود ،بتنهای رادیو اکتیو است .فعل

بخاطر کیفیت بتنی که ما تولید میکنیم ،اساتید و مهندسان

رشــته بتــن و ســازندگان بســیار قــوی مشــتری ما هســتند .بــرای ما
ارزشــمند اســت کــه بتــن با کیفیــت تولید کنیــم و مشــتریان خوبی

داریــم .در حــال حاضــر فــروش مــا در بــازار مختــص بیمارســتانها،

پروژههای بســیار مهم دیگری ،از ســوی این شرکت بتنریزی شده

تونلهــا و برجهــای مختلف اســت .به جــرات میتوانــم بگویم تمام

آنچه در ادامه میآید گفتوگوی خبرنگار عصر اقتصاد با پدر

بتن تولید شرکت ما را قبول دارند .از سالمت بتن اطمینان دارند و

است.

بتن ایران است:

•

موضــوع فعالیــت شــرکت و گواهینامههــای اخــذ شــده و

آوردیم و بخاطر کیفیت باالی بتنهای ســاخت شــرکت چند ســال

کســانی که معلوماتی در این رشــته دارند با ما در ارتباط هســتند و
از کیفیت آن راضی هستند.

•

اســت .کار دیگــری کــه انجــام دادیــم تمام مخــازن بیمارســتانی که
و انفعاالتــی انجــام دادیم از ســرباره مس و آهن با وزن مخصوص
بــاال اســتفاده و قطرهــا را اضافــه کردیــم و بــا محاســبه میلگردهــا،
بتنهایــی ریختیــم کــه وقتــی کار سیســتمهای قســمتهای رادیــو
اکتور انجام میشــود الشــههای آن باقی بماند تا بعد بتوانیم آنها

را خارج کنیم.

هــر علمــی کــه منجــر بــه ،بــه روز شــدن بتــن شــود بــه کار

میگیریم .سعی میکنیم تحقیق کنیم و با عالقمندی کار میکنیم.

تعــداد زیــادی کتــاب ترجمــه و تالیــف شــده اســت .از دکتــر و فــوق
لیســانس بتــن وســازه در آزمایشــگاه بــه طــور مرتــب کار میکننــد.

چــه اقداماتــی در راســتای حقــوق مصرفکننــده در حــوزه

بخشــی در آزمایشــگاه درســت کردهایم که در واقع کارخانه کوچکی

این شــرکت قبل از ورود من به دانشــگاه تاســیس شــدو پس

یکی از کارهای خوبی که از سالهای پیش انجام دادهایم این

امتحــان میکنیــم .مثــا برای اینکه در تابســتان به بانک ســامان که

رســاندم .قبل از آن به فعالیت ســاخت وســاز در اقصی نقاط ایران

عهده داشتم اعالم کردم که بتن بدون شناسنامه به درد نمیخورد.

فن 54طرح اختالط ریختیم و توانســتیم برای باال بردن مقاومت از

همچنین سوابق اجرایی و مدیریتی خود را شرح دهید؟

از چند سال کار اجرایی یعنی در سال  1354این شرکت را به ثبت

مشغول بودم شاید درآمد خوبی هم به دست میآوردم اما حقیقت

این بود که لذتی از آن کار نمیبردم .بعد آرام آرام در سال  1354به

خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات داشتهاید؟

است که بتن را دارای شناسنامه کردیم .زمانی که اداره انجمن را به
بــرای تولیــد بتــن از لحظــه اولیه تولیــد نمونه و آزمایــش میگیریم.

اســت کــه قبــل از اینکــه هــر بتنــی بســازیم قبلــش در آن کارخانــه
ارتفاع بتن آن  4متر بود ،بتن خاص تحویل دهیم ،به کمک اساتید
سربارکوره اصفهان و بتن با افزودنیهای مختلف استفاده کنیم.

آزمایشهــای 7روزه 28 ،روزه و در نهایــت دو -ســه ماهــه هم انجام

یــک موضــوع هم به صورت خیلی اختصاصی بگویم؛ ما تقریبا

بــرگ با ســربرگ شــرکت فهــاب قید کرده ،مهر میزنیــم و در پرونده

در حد استاندارد در سطح دنیا با افزودنی تحویل میدهیم .این هم

تحویل داده شده است .برای ما و خریدار مهم و با ارزش است که

تغییر دهد ،همچنین میتواند نســبت آب به ســیمان را تغییر دهد

پیش اطالعاتی از کشور کانادا آوردم که خودم ترجمه کردم و حدود

در این راســتا هر کســی ادعایی داشــته باشد ما همه نمونهها

شــود .از این دســت کارها زیاد داریم .مرتب به کمک اســاتید فن و

مصرف کنندگان استان تهران در گفتگو با پایگاه اطالع

خودروهای تولید داخل که سالهاست در کشور سازنده

 ،sccبتنهای پر مقاومت و بتنهای با وزن مخصوص سنگین هم

و میبینند که شکســتها وجود دارد و مشــاهده میکنند؛ بتنی که

را تحویــل میدهیــم همه اطالعات را نیز میدهیم .ما متعهد اجرای

معرفــی خــودروی جدیــد یــک شــرکت چینــی در کشــور

گردد که آن خودرو ها با اجحاف به مراتب بیشتری به

کــه در آنجــا در ارتبــاط بــا کمیــت و کیفیــت بتــن زیــاد کار کردهایم.

بگیرد .هر کس ادعایی دارد حتی بتنهایی که ســالها از عمر آنها

انصافــی گفــت ضــروری اســت در وضــع مقررات و

حمایــت از حقــوق مصرفکننده ،خانــه صنعت و نهادهای دیگر اخذ

ما برای پیگیری شکایت مردم مشکلی نداریم.

مســئولین مــورد توجــه قــرار گیــرد ســامت ،ایمنــی و

در رفــت و آمد به کشــورهای دیگر هســتم به جــرات میتوانم بگویم

سمت عالقه شخصیام که بتن و مقاومتهای بتن روز بود ،آمدم.

میدهیــم و هنــگام عرضــه به خریدار ،میزان مقاومت بتن را در یک

را به ســرانجام رســاندم .با کار پلها ،ذوب آهن و کارهای مختلف

ســازنده میمانــد کــه ایــن بتــن در فــان تاریــخ بــا فــان مقاومتها

با عشــق عالقه شــروع کردم و به شــکلهای مختلف کارهای زیادی

صنعتی پیش آمدم .سالها در مورد بتنهای پرمقاومت کار کردم.

در این زمینه کتاب نوشــتم و ترجمههای مختلفی دارم .چند ســال

رســانی مصرف کنندگان اظهار داشت چندی پیش خبر
رســانه ای شــد .خودرویی که در مقایســه با محصوالت

به روز دنیا هیچگونه برتری خاصی ندارد .اما چیزی که
این خودرو را تا حدی خاص جلوه می دهد عدم حضور
رقبــای اروپایــی و آســیایی مــدل روز در کشــور اســت.
موضوعی که هیچ یک از متقاضیان خرید خودرو هنوز

جواب قانع کننده ای برایش پیدا نکرده اند.

هفــت هــزار نســخه از آن را بــه بــازار دادم .در ایــن ترجمههــا بتــن

اصلی از رده خارج شده اند استفاده شود مشخص می

اضافــه کــردم .در مجموعــه خودمــان ،یک آزمایشــگاه همــکار داریم

مصرف کنندگان عرضه می گردند.

تعداد بیشماری گواهینامه از اداره استاندارد ،وزارت صنایع ،انجمن

اعمــال ممنوعیــت هــای واردات اولیــن چیــزی کــه بــرای

کردم .میتوانم بگویم که بتن ما در ایران حرف اول را میزند و چون

حقــوق مصــرف کنندگان باشــد کــه در آن صورت چنین

که کیفیت بتن ما در حد استانداردهای دنیاست.

بازارهــای انحصاری برای هیــچ محصولی وجود نخواهد

•

را داریــم .خیلــی از آزمایشهــا را در حضور خریــدار انجام میدهیم
تحویــل گرفتهاند مشــکلی نــدارد .تاکنون ندیدهام که کســی ایرادی
گذشته است نمونهبرداری میکنیم و دوباره میشکنیم تا ببینند که

•

کشــور وجــود ندارد و ایــن کاالها تماما وارد می شــوند.

اســتاندارد ایمنی خود را نشــان دهد می بینیم که حتی

نمــی دهــد .تصــور کنیــد اگر در کشــورهای دیگــر چنین

میکردیــم ،مقاومتهــای بتــن 210و  220بــود بــرای مــن قابــل درک

بر می داشــت اما اینجا به لطف حاشــیه امن حاصل از

بتــن را اداره میکــردم و ســعی کردم بــا مدارک خودم در انجمن یک

وارد نمیشود.

رســاندم .در عین حال ســعی کردم به همکاران دیگر این اطالعات

 02تا  019داریم و چون میخواهیم بتن اس سی سی تولید کنیم از

کرد .معتقدم که باید کمیت و کیفیت کار را رعایت کرد .کتابهایی

این حوزه هستند این موضوع را میدانند و به کار ما اعتقاد دارند و

اینچنین پافشاری ای جای بسی سوال است.

رئیــس انجمــن حمایت از حقوق مصــرف کنندگان

درخصــوص قیمــت گــذاری اخیــر خــودروی چــری گفــت

چه اقداماتی در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان در

از زمانــی کــه بتــن بــه بورس رفت به علت ذات بــورس قیمت آن در

دســت خریداران می رســد در جایی که باید کوچکترین

اولین اقدامی که در راستای حقوق مصرفکننده انجام دادهام

بورس ،بازارروزی است که میتواند هزینههای تولیدکنندگان

یکــی از ده هــا خــودرو واکنــش ایربــگ مناســب نشــان

بــه خاطــر دارم اوایــل جوانــی ،وقتی نقشــههای ســاختمانی را امضا

اتفاقــی مــی افتــاد چــه پیامد هایــی برای ســازنده ها در

نبــود ،بنابرایــن تــاش کــردم مقاومــت را بــاال ببرم .ســالها انجمن

انحصــار هیــچ گزنــدی به ســازندگان چنیــن محصوالتی

آزمایشــگاه راهانــدازی کنــم و مقاومــت را بســیار باال بــردم و به 600

و ارزشهای فنی را نیز انتقال بدهم .به این ترتیب بتن کلی تغییر

نوشتم و به بازار ارائه کردم .یکی از کتابها به نام بتن  sccاست
کــه در آن شــرح دادم کــه عمــر بتــن  700تــا 1000ســال اســت و این

تعهدات شرکت هستیم.

•

بــا توجــه بــه نوســانات قیمــت ســیمان و تاثیــرات آن در

قیمت تمام شــده شــما چگونه این چالش را برای حفظ مشــتریان
خود مدیریت کردید؟

تا چند ســال پیش چالشــی برای بهبود شــرایط بازار نداشتیم.

و سعی کردم از جوانی پیگیر باشم؛ افزایش کمیت و کیفیت است.

تــر کــه بطــور مســتقیم بــا جــان شــهروندان رابطــه دارد

همکاران کیفیت را باال میبریم .برای رضایتمندی مشتری وقتی بتن

بخــش اســت ونوســانات قیمــت ارز ثابــت نیســت .هرچــه دالر

چه پیشنهادهایی دارید؟

کشــی هــای خنــده آور پــس از طــی مراحــل مختلف به

محصوالت به روز و ایمن با قیمت های به مراتب پایین

و کمــک کنــد بتــن بصــورت روان کار کند و ســبب بــاال رفتن مقاوت

بــرای بهبود شــرایط بــازار و ارتقای حقوق مصرفکنندگان

حوزه فروش و قیمتگذاری انجام دادهاید ؟

حــال اینکــه بــرای تولید خودرو در داخــل و عدم واردات

یک آیتم است که افزودنی برای زودگیر بتن باشد و مقاومت بتن را

در مورد نوســانات قیمت سعی میکنم با کارخانههای مختلف

انصافــی افــزود مســئوالن امــر پذیرفتــه انــد کــه
امــکان ســاخت برخی کاالهــا خصوصا ً کاالهــای نیازمند

فنــاوری پیشــرفته مثــل تلفــن هــای هوشــمند در داخل

داشــت! خــودرو هایــی که با شــرایطی مضحــک و قرعه

خریدار بداند بتن سالمت تحویل میگیرد.

بتن بدون افزودنی نداریم از جمله شــرکتهایی هســتیم که بتن را

بازار متغیر است.

ســیمان را نیــز تامیــن کنــد .مــا ســیمان را در بــورس میخریــم ولــی

من اعتقادی به این روش ندارم .ســیمان یک متاع بســیار با ارزش
و بــه نظــر مــن باالتریــن ســرمایه ملــی ایــن کشــور اســت و بایــد در

تولیدش دقت کرد .ما در خرید شن و ماسهها دقت میکنیم و شن

و ماســههایی کــه میخریــم دانهبنــدی خاص دارد و عــاری از هرنوع

صحبــت کنــم؛ البتــه تغییــر قیمــت ارز در همــه تولیــدات کشــور اثر
بــاال مــیرود یــا پایین میآیــد قیمتها هــم همزمان تغییــر میکند.
سالهاست که متاسفانه قیمت ها خیلی پایین نیامده و مرتب باال
رفته اســت اما ســعی میکنیم که محصولمان را با وجود نوســانات

قیمت دالر با همین کمیت وکیفیت نگه داریم.

•

صحبت یا پیامی دارید در انتها بفرمایید

چیزی که باید بگویم این اســت که با وجود داشــتن  71ســال

ســن ،بیشــتر از  53ســال از زندگی خود را صرف این کار کردهام.

الودگی است نه خاک رس ونه مواد دیگری دارد .ما از دانهبندی -01

حتــی در ایــن مــدت دو شــیفت کار کــردهام .از ســال  54تــا االن از

دانههای درشت استفاده نمیکنیم .مصرفکنندگان که خود اساتید

کــه عمــرم را عاطــل و باطــل نگذرانــدم .طــوری زیســتهام که راضی

عالقمندند که از شرکت ما این بتن را تهیه کنند.

صبح ساعت شش تا ده شب کار کردهام و از این بابت خوشحالم

هســتم .این نوع کار کردن آدم را عاشــق میکند ،عشــق احساسی
زیبا و انرژی میدهد .عشق به خدا ،کار و مسئولیتهای اجتماعی
داشتم و دارم.

برای مصرفکننده اوایل یک آرزو بود ولی امروز یک واقعیت است

•

سیاســتها و برنامههای آتی شــرکت در توســعه تولید با

اگــر خــدا عمــری دهــد تــا وقتی ســر پا هســتم بتوانــم در این

پالســکو و بانک ســامان دادیم و مقاومت باال و ماندگاری بیشــتری

سیاســتهای آتــی :یک آزمایشــگاه بســیار قوی بــرای اجرای

کــه در پیــش دارنــد عاشــقانه کار کننــد 120 .پرســنل دارم که همه

در مــورد قیمــت هــم خیلی ســعی کردیــم که بیشــتر در زمینه

نمونههای مختلف میســازیم .ســعی میکنیم همه علم بتن را از

فرزندانم خواهش کردم که همه همکاران را به خرج شرکت ،بیمه

عرضــه میکنیــم .در حــال حاضر ظاهــرا بتن تولید شــرکت ما متری

بتــن آوردهام .امــروز بــه دنبــال این هســتیم که بتنها هوشــمند

که ما بتنهایی داریم که به بیمارستان وساختمانهای تجاری مثل

دارند.

کمیــت و کیفیــت کار کنیــم؛ بــرای همین هم بتن را با حداقل ســود
صــد هزارتومــان از بتنهای تولیدی ســایر شــرکتها گرانتر اســت و

این تفاوت قیمت به خاطر تفاوت کیفیت است .شن وماسهای که
در این نوع بتن مصرف میشود  sccاست که شن و ماسه خاصی

رویکرد رضایتمندی مشتریان را تشریح کنید

سیاستهای شرکت داریم و مرتب روی کیفیت بتن کار میشود.

تمــام دنیــا بــه کار بگیریــم .االن  8جلد کتاب ترجمه شــده درباره
باشــند و سنســورهایی داشته باشند .مصرفکنندگان باید بدانند
کــه ایــن بتــن عــادی نیســت .در حــوزه بتــن بــا بــه روزتریــن علوم

در ســطح دنیــا کار میکنیــم .ابــزار و سنســورهایی در بتــن کار

راســتا کار کنــم .به فرزنــدان خودم هم توصیه میکنم در مســیری
بیمه شــدهاند و با وضع بد اقتصادی که در ســال جاری داشــتیم از

تکمیلی کنند و اینکار را کردیم .از این تعداد پرســنل  16نفر خانم

هستند و خوشحالم که در این زمینه هم دقت شده تا خانم های
جامعه در این بخش شــاغل باشــند .من با عشــق به کار و تحویل
محصولم که بتن است ،افتخار میکنم .این باعث غرورم میشود

نه اینکه پدر بتن هستم.

5

انعقاد تفاهمنامه
انجمن ملی
حمایت از حقوق
مصرفکنندگان
با سازمان بسیج
اصناف کشور
• در راستای ساماندهی مشارکتهای مردمی در

اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای

حمایــت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین با امعان
نظــر بــه تفاهمنامــه منعقــده ریاســت محترم ســازمان

بسیج مستضعفین و معاون اول محترم رئیس جمهور
بــا هدف همافزایی در انجام وظایف و مســئولیتهای
محولــه و تشــریک مســاعی و بهبــود امنیــت و آرامــش
مصرفکننــدگان ،تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بیــن

انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و
سازمان بسیج اصناف کشور منعقد گردید.
• مفاد تفاهمنامه به شرح زیر است:

مــاده  :1بــا توجــه بــه اینکــه انجمنهــای حمایــت

از حقــوق مصرفکننــدگان و بســیج اصنــاف در ســطح
استانها و شهرستانهای سراسر کشور دارای ساختار

موسس و رئیس هیاتمدیره شرکت آسفالت پارس دماوند :مسئوالن ،پیمانکاران
را در بخشهای اجرایی به استفاده از محصوالت دارای کیفیت ملزم کنند

اجــرای مفــاد ایــن تفاهمنامــه در ســطح منطقــه اقــدام

اطالعــات حاصل از فرآیند رســیدگی شــکایات

• ماده  :2با توجه به اینکه اکنون کارگروه رصد و

در زندگــی مدرن اســتفاده از انواع خودروها

یکــی از مــوارد جدا نشــدنی از زندگی بشــر اســت،
جابهجاییهــا و حملونقلهــای جــادهای و شــهری
از مهمتریــن مســائلی اســت کــه از زمانــی کــه پای

خــود را از خانــه بیــرون میگذاریــد بــا آن روبــهرو

هستید ،اما توجه به بستری که بر آن راه میروید

یــا رانندگــی میکنیــد ،میتوانــد میــزان اهمیــت

ایــن بخــش را برایتــان روشــنتر کنــد .جادههــا و
خیابانهایــی کــه بــر آن راه میرویــد یــا رانندگــی
میکنیــد ،مســافرتها و حملونقلهــای شــهری و

بیــن شــهری را روی آن انجــام میدهیــد تمــام از
یک پوشــش واحد اســتفاده کردهاند و آن پوشش

آماده

• گواهینامــه صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری از

وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

• گواهینامــه رتبــه  3در زمینــه راه و ترابــری از

سازمان برنامه و بودجه استان تهران
• گواهینامــه ایــزو

تهران -اردیبهشت 1398

• برگزیــده بــرای پنجمیــن ســال متوالــی بــه

عنــوان بهرهبــردار معدنــی برتــر اســتان تهــران –تیر

ماه 1398

• منتخــب چهــره مانــدگار صنعــت معــدن

( :)HSE-MSســامت ،

و تجــارت ایــران در ســیزدهمین جشــنواره ملــی

• گواهینامــه ایــزو ( :)IMSسیســتم مدیریــت

معرفــی چهرههــای مانــدگار صنعت و معــدن ایران

• گواهینامــه ایــزو ( :)9001:2015مدیریــت

• برگزیده به عنوان شرکت منتخب راهسازی

ایمنی و محیط زیست
یکپارچه
کیفیت

تولیدکننــدگان و مدیــران جــوان و یازدهمیــن دوره
 -آذرماه 1398

در مجموعه راهداری و حمل و نقل جادهای استان

• گواهینامــه ایــزو ( :)10002:2018رســیدگی

تهران  -آذر ماه 1398

تولیدکننــدگان ایــن بخــش اغلــب میگوینــد

• گواهینامه ایزو ( :)10004:2018رضایتمندی

مصرفکننــدگان اســتان تهران برای چهارمین ســال

بــه اســتاندارد جهانــی همچنــان جــا دارد .مهندس

• گواهینامــه ایــزو ( :)14001:2015مدیریــت

• برگزیــده هشــتمین دوره همایــش حقــوق

چیزی جز آسفالت سخت و سیاه نیست.

وضع آســفالتهای جادهای و شــهری ما تا رسیدن

مهدی ضابطی طرقی ،رئیس هیات مدیره شــرکت
آسفالت پارس دماوند نیز در اینباره معتقد است

که به خوبی میتوان روی افزایش تولید آســفالت

باکیفیت در کشور سرمایهگذاری کرد.

در ادامــه شــرح گفتوگــوی عصراقتصــاد

را بــا مهنــدس مهــدی ضابطــی طرقــی ،موســس و
رئیس هیاتمدیره شــرکت آسفالت پارس دماوند

میخوانید:

•

موضوع فعالیت شرکت و گواهینامههای

اخــذ شــده و همچنیــن ســوابق اجرایــی و مدیریتی
خود را شرح دهید؟
شــرکت

آســفالت

پــارس

دماونــد

در

تاریخ 1384/02/31با پیشــنهاد اینجانب به منظور
ارائــه خدمــات در زمینههــای تولیــد شــن و ماســه

دانهبندی شــده و آســفالت گرم و با عزم راهسازی

و عمران و آبادانی کشور به ثبت رسید.

بــا توجــه بــه دارا بــودن ســوابق ذیقیمت

در زمینههای استخراج معدن ،راهسازی و ابنیه در
اســتان تهران و تاســیس اولین معدن شــن و ماسه
کوهــی در ســطح کشــور در منطقــه دماونــد ،جهت

تامیــن نیــاز منطقــه شــرق اســتان تهــران بــه تولیــد
آســفالت تصمیــم بــه احــداث کارخانه گرفته شــد و

بــرای ایــن منظــور از معدن مخلــوط کوهی آبکال که
قبال بنده به ثبت رســانده بودم ،بهرهبرداری شــد و

با تولید محصوالت بصورت تخصصی برای کارخانه
آســفالت و تاسیســات بتــن هزینههــای تولیــد را

کاهــش داد و همچنیــن بــا تجهیز شــرکت بــه کلیه

ماشــینآالت راهســازی و اجرایــی ،گامــی در جهــت
کاهش واسطهها برداشته شد.

در مدت زمان کوتاهی از زمان تاســیس،

ایــن شــرکت توانســت گامهــای بلنــدی در عرصــه
فعالیتهــای مختلــف تولیــدی و عمرانــی در ســطح

منطقــه بــردارد و بــه ایفــای نقــش ســازنده خــود به
ویژه در زمینه راه و ترابری ،توسعه شبکه های آب

و فاضــاب ،تولیــد مصالــح ســاختمانی و ...بپردازد.
شــرکت آســفالت پــارس دماونــد بــا بهرهگیــری از

پرســنل جــوان و در عیــن حــال مجــرب و متخصص

و بهرهگیــری از تکنولــوژی روز تــاش کرده اســت تا
همــواره در عرصــه خدمــات و تولیــد در رشــتههای

مختلف پویایی خود را حفظ کند.

گواهینامههای اخذ شده از سوی شرکت:

• گواهینامه فنی جهت تولید آســفالت گرم از

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

بهشکایات مشتری
مشتری

محیط زیست

مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان اســتان تهــران-

• گواهینامــه ایــزو ( :)21500:2012مدیریــت
• گواهینامــه ایــزو ( :)45001:2018مدیریــت

محیــط زیســت در کســب و کار از نــگاه مــردم –

پروژه

بهداشت و ایمنی شغلی

• منتخــب اولین جشــنواره جایــزه ملی وجدان

اسفند 1400

• منتخب دریافت تندیس و گواهینامه رعایت

تقدیرنامهها و افتخارات کسب شده:

• برگزیــده در هشــتمین همایــش مدیــران و

تولیدکننــدگان جــوان کشــور(همایش چهرههــای

ماندگار صنعت و معدن) -مهرماه 1393

حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان اســتان

تهران – اسفند 1400
سوابق اجرایی

• برگزیــده در اولین کنفرانس هلدینگ ایران-

• از سال  1376الی  1378همکاری با شرکت

• برگزیــده بــه عنــوان واحــد برتــر صنعتــی و

واحــدی ســامان شــهر پاکدشــت و  4000واحــدی

• تقدیــر شــده در اجــاس تخصصــی

• از ســال  1378الی  1386تاســیس شــرکت

بهمن ماه 1393

معدنی استان تهران–تیرماه 1394

مشــتریمداری و شــیوههای نویــن رهبــری بــازار-
مهرماه 1394

• برگزیــده در نهمیــن همایــش مدیــران و

تولیدکننــدگان جــوان کشــور (همایــش چهــره های

ماندگار صنعت و معدن)–آبان ماه 1394

• برگزیــده در ســومین جشــنواره برتریــن

شــرکتهای ایــران در صنعــت راهســازی ،گــروه
مصالح–مهرماه 1394

• برگزیــده بــرای دومیــن ســال پیاپــی بــه

عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی و معدنــی اســتان
تهران–تیرماه 1395

استان تهران از سال1387تا کنون

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

مصرفکننــدگان در حــوزه فــروش و قیمتگــذاری

انجام دادهاید؟

اســتفاده میکنــد کــه دارای صددرصــد شکســتگی
در دوجبهــه بــوده و با صرف هزینــه زیاد تولید ولی
بــه قیمــت مصالــح رودخاتــهای عرضــه میشــود و
نشــاندهنده آنســت کــه کیفیــت برای این شــرکت

بســیار مهمتــر از هرچیــزی اســت .همچنین ســعی
کردیــم تــا بــا در نظر گرفتن حقــوق مصرفکنندگان
شــرایط فــروش را بــه گونــهای فراهــم کنیــم تــا

مشــتریان بتواننــد بــه وســیله راههــای ارتباطــی بــا
واحــد فــروش کــه بــه صــورت  24ســاعته امکانپذیر
اســت در بهتریــن شــرایط ممکــن خریــد خــود را بــه

انجــام برســانند .همچنیــن نحــوه تحویــل کاال بــه
گونهای برنامهریزی شــده است تا در کمترین زمان

ممکن به دســت مصرفکننده و با شــرایط انتخابی

خویش برسد.

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

مصرفکننــدگان در حــوزه خدمــات پــس از فروش

انجام دادهاید؟

دماونــد -شــهرداری آبســرد -شــهرداری آبعلــی-
شــهرداری رودهن -شهرداری بومهن -منابع طبیعی

استان تهران

• راهانــدازی و بهرهبــرداری اولیــن معــدن شــن

کیفیــت محصوالت ،حقــوق مصرفکنندگان تضییع

صــدور ضمانتنامــه بانکی با دوره تضمین  6ماه الی
خســارت احتمالــی از ســوی فروشــنده نســبت بــه

خدمات پس از فروش اقدام کردهایم.

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

مصرفکننــدگان در حوزه تبلیغات و اطالعرســانی

انجام دادهاید؟

تاســیس انجمــن صنفــی بهرهبــرداران و

بــه راحتــی امکانپذیــر شــود .همچنیــن بــا توجــه به

1395-

تولید شن و ماسه و تاسیسات بتن

• برگزیــده بــه عنــوان تنهــا واحــد صنعتــی و

•

تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان استان تهران

تهران

معدنــی در چهارمیــن همایــش اعطــای گواهینامه و

 -اسفند 1395

تولیدکنندگان شــن و ماســه مخلوط کوهی اســتان
• اکتشــاف معدن ســنگ ســبز زنبق و تاسیس
• راهانــدازی و بهرهبرداری معدن ســنگ الشــه

جمله ساعات سفارشپذیری ،قیمتهای روز و ....

• برگزیده برای ســومین ســال پیاپی به عنوان
• بــرای دومیــن ســال پیاپــی حامــی حقــوق

آهکی ده کریم

مصرفکننــده ومنتخــب دریافــت تندیــس و
گواهینامــه در پنجمیــن همایش اعطــای گواهینامه

رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان اســتان تهــران -

اسفند 1396

• ثبــت شــرکت معدنــی ســنگ کاوان دماونــد

و فعالیــت در زمینــه تولیــد شــن و ماســه دانهبندی

شده و سنگ ساختمانی

• برگزیده برای چهارمین سال پیاپی به عنوان

واحد معدنی برتر استان تهران – تیرماه 1397

• بــرای ســومین ســال پیاپــی حامــی حقــوق
درششــمین

همایــش

اعطــای

• گواهینامه اســتاندارد  302جهت تولید شــن

سال  1397استان تهران  -اردیبهشت 1398

• گواهینامه استاندارد  6044جهت تولید بتن

صنعتی -معدنی و واحد فعال در حوزه  HSEاستان

گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان
• برگزیــده اولیــن دوره ارزیابــی واحــد نمونــه

مشــتری با ایجاد صفحه در اپلیکیشــن اینســتاگرام

و همچنین از طریق پیامرســانهایی نظیر واتســاپ

شرکت معدنی زنبق سنگ گیالوند

معدنکار نمونه استان تهران – تیرماه 1396

قــدرت فضــای مجــازی و امــکان ارتبــاط نزدیکتــر بــا

• سنوات مدیریتی

واحد فروش ،اطالعرســانی بصورت شــبانهروزی از
صورت میگیرد.

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

مصرفکننــدگان در حــوزه ارتبــاط بــا مشــتریان و

رسیدگی به شکایات انجام دادهاید؟

 -2مشــاور شــورای اســامی شــهر دماونــد در

 -3معاونت عمرانی شهرداری دماوند در سال

مشتری) به اجرای این دو مهم از سال  1396اقدام

سالهای 1382-83-84
1383-84

ســازمان بســیج اصناف نیز با مشــارکتدهی واحدهای
اســتانی و شهرســتانی خــود بــه منظــور پشــتیبانی و

تقویت توان فنی و کارشناسی کارگروه مذکور همکاری

نمایــد بــه نحــوی که گــزارش مذکور به صورت مشــترک

تهیه و ارائه شود.

جهانــی و تحول در سیســتم ســنتی قــدرت رقابت و
رقابتــی ،تولیدکننــدگان داخلــی بــرای رســیدن بــه

استانداردهای خدمات خواهند بود ،بنابراین وجود

ایــن ارتبــاط در آینــده ضروری به نظر میرســد و در
این سیســتم بــا رعایت حقــوق مصرفکننده فضای
کســب و کار بــا افزایــش بهــرهوری اصــاح خواهــد
ت قطعا
ی در تولید و خدما 
ط رقابت 
شد.ایجاد شرای 

ق مصرفکننده
ی و حقو 
ت مشــتر 
تامینکنند ه رضای 
خواهــد بــود ،امــا بــرای شــروع ایــن فرآینــد در ابتدا

ن انحصار و تعیین
م رقابتی جایگزی 
بایســتی سیست 
ت یک طرفه شود.
قیم 

•

سیاســت ها و برنامههای آتی شــرکت در

تشریح کنید؟

بــا پیشــرفتهترین تکنولــوژی و باالبــردن کیفیــت
در دنیــای رقابتــی امــروز بتوانیــم جایــگاه خویش را

حفظ کنیم باید برای جلب رضایت مشتریان هزینه
صرف کرده و در پی جلب رضایت مشتریان و حفظ

مشتری فعلی باشیم.

•

در پایان اگر پیامی دارید ،بفرمایید.

در انتها خواسته من از مسئوالن دستگاههای

اجرایــی اســتان و شهرســتان آنســت تــا کیفیــت
محصوالت برای آنها حائز اهمیت بوده و در انتخاب

پیمانــکاران خــود از پیمانــکاران و تولیدکننــدگان

بومــی منطقــه کــه بــا کیفیــت بــاال در حــال فعالیت

و دارای اســتانداردهای الزم بــرای تولیــد محصوالت
خــود هســتند ،اســتفاده و از آنهــا حمایــت کننــد

و شــرکتهایی همچــون شــرکت آســفالت پــارس
طــی چنــد دوره بــوده و دارای اســتانداردهای الزم
آســفالت نیز هســت را مورد حمایت بیشــتری قرار

در ایــن راســتا بــا پیادهســازی قوانیــن و

دهند .همچنین پیمانکاران را در بخشهای اجرایی

مشــتری) و همینطــور ایــزو ( 10004رضایتمنــدی

تــا مــردم بــه عنــوان مصرفکننــده نهایــی بتواننــد

کردهایم و هرســاله ســعی بر آن بوده تا بتوانیم به

اســتانی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،مقــرر شــد کــه

کشــور مــا نیــز با حرکت به ســمت سیســتم تجارت

محصــوالت و خدمات آن اســت .بنابراین ،نظارت و

دستورالعملهای ایزو ( 10002رسیدگی به شکایات

دماوند در سالهای 1382-1381

عموم مردم در ســتاد تنظیم بازار کشــور و کارگروههای

و خدماتــی کــه عرضــه میشــود ،اســتفاده کنند .در

و همچنیــن اســتاندارد تشــویقی در زمینــه تولیــد

 -1دبیــر و رئیــس هیــات امنــا ناحیــه صنعتــی

گزارشهای ماهانه آن با انتشــار و بهرهبرداری از ســوی

نظــرات مصرفکننــده برای بهبود کســب و کار خود

یکــی از عناصــر کلیــدی موفقیــت هــر

سنجش رضایت مشتری ضروری است.

ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان فعال اســت و

رسیدن به موفقیت و عمر طوالنی ،پیوسته باید از

دماونــد کــه خــود تولیدکننده نمونه معدنی اســتان

تولیدکننــدهای رضایــت مشــتری از ســازمان و

پایــش قیمــت اقالم اساســی و پرمصرف بازار در انجمن

انتظار مصرفکننده اســت .این تولیدکنندگان برای

شــرکت و تمامــی محصــوالت بــه همــراه اعــام

دریافــت هرگونــه اطالعــات تمــاس و آدرس و ...

شود.

عرضــه خدماتــی هســتند کــه دقیقــا مــورد نیــاز و

محصــوالت تولیــدی نــام بــرد .همچنین بــرای اینکه

معدن و تجارت در دومین کنفرانس هلدینگ ایران

طرفیــن بــه واحدهــای متناظــر اســتانی منعکــس و بــه

رقابتی امروز تولیدکنندگان معتبر بیشــتر به دنبال

اطالعرســانی بــه آدرس WWW.ASPHALTPARS.IR

• تاســیس کارخانــه آســفالت و تاسیســات

مشــترک در اجــرای قوانیــن و مقــررات مرتبــط از ســوی

میتوانــد ایــن حــق را صلب کنــد .در دنیــای تجارت

توســعه تولیــد میتــوان بــه تجهیز کردن خــط تولید

قیمتهــا و همچنیــن ســایر امکاناتــی نظیــر ارســال

مصرفکنندگان و همچنین شناســایی توان کارشناسی

انتخــاب کنــد؛ امــا وجــود عامــل انحصــار در کشــور

بهبود شــرایط کســب و کار نســبت به ایجاد ســایت
از ســال  1395اقــدام کردهایــم کــه محــور فعالیــت

اســتانها بــرای همافزایــی و خدمــت رســانی بــه عمــوم

ی مصرفکننــده اســت کــه بتوانــد
ق ابتدایــ 
حــ 

از برنامههــای آتــی ایــن شــرکت در راســتای

از ارتقــای تکنولــوژی و اســتفاده از آن در راســتای

و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت طرفیــن در ســطح

ارتقای حقوق مصرفکنندگان دارید؟

در بحث تبلیغات و اطالعرسانی نیز با پیروی

نظــرات -انتقــادات و پیشــنهادات و ارتبــاط نزدیک و

و فعــال در اســتان تهــران از ســوی وزارت صنعــت،

•

چه پیشــنهادی برای بهبود شــرایط بازار و

توســعه تولیــد با رویکــرد رضایتمندی مشــتریان را

• منتخب دریافت نشــان تجــاری (برند) موفق

شهرستان دماوند

را افزایش دهد.

میبایســت شرایط به گونهای برای مصرفکنندگان

ایستاســازان عمران نوین و شــرکت آسفالت پارس

امــام خمینــی -شــهرداری مناطــق تهــران -شــهرداری

شــرح داده شــده اســت ،میتواند رضایت مشــتری

موفقیت نیازمند مشــارکت مصرفکننده در تدوین

زمینــه تولیــد مصالــح و آســفالت گــرم اســت قطعــا

 1سال و همچنین قراردادن بندی مربوط به جبران

ســازمان امــور عشــایر اســتان تهــران -کمیتــه امــداد

شــکایت از طریــق فرآینــدی کــه در ایــن اســتاندارد

بــا توجــه بــه حــوزه فعالیت این شــرکت که در

شهرک گلهای پیشوا ورامین به سمت رئیس کارگاه

اســتان تهــران -جمعیــت هاللاحمــر اســتان تهران-

اســتاندارد بینالمللــی باعث ایجاد اعتمــاد به رفتار

نظر مشــتری حرف آخر را خواهد زد .در این دنیای

نشــود ،در راســتای رســیدن بــه ایــن مهــم از طریــق

کشــاورزی اســتان تهــران -ســازمان آب و فاضــاب

رســیدگی شــود ،شــهرت ســازمان بــدون در نظــر

مناســب درمقابل شــکایات میشــود  .رســیدگی به

مصالح سنگی در تهیه شن و ماسه دانهبندی شده

پژوهــش و معمــاری و عمــران در پروژههــای 1000

 - :اداره کل راه و ترابــری اســتان تهــران – جهــاد

و فرآیندها شــود و زمانیکه به درســتی به شکایات

این شرکت در زمینه فروش و قیمتگذاری از

فراهم باشــد تا در صورت بروز هرگونه مشــکلی در

دماونــد و همــکاری بــا ارگانهــا و نهادهایــی شــامل

میتواند منجر به پیشرفت در محصوالت ،خدمات،

گرفتن هر عاملی بهبود مییابد .ارزش اســتفاده از

و ماســه کوهی کشــور (معدن روشنای گیالوند) در

• گواهینامــه اســتاندارد تشــویقی جهت تولید

و ماسه مورد استفاده در آسفالت و بتن آماده

متوالی -اسفند 1398

اسفند 1399

مصرفکننــده

آسفالت به شماره 14850

• منتخب دریافت تندیس و گواهینامه حقوق

 -4رئیــس انجمــن صنفی شــن و ماســه کوهی

ایدهآل آن نزدیک شویم.

اجرائی و فعال هســتند ،مقرر شــد تا مراتب بهرهگیری

ملزم به اســتفاده از محصوالت دارای کیفیت کنند
کیفیــت بــاالی محصــوالت را در زندگــی خــود لمس
کنند.

•

مــاده  :3در راســتای مشــارکت در اجــرای

تفاهمنامــه مورخ  1400/08/19فیمابین رئیس محترم
ســازمان بســیج مســتضعفین و معــاون اول محتــرم
رئیــس جمهــور درخصــوص ســازماندهی و همــکاری

نیروهــای داوطلــب مردمــی در زمینه بازرســی و نظارت
بــر بــازار و اعــام آمادگی انجمن ملــی حمایت از حقوق
مصرفکننــدگان بــرای همــکاری در اجــرای تفاهمنامــه

فــوق مقرر شــد ،اعضــای داوطلــب انجمنهــای حمایت
از حقــوق مصرفکننــدگان اســتانها و شهرســتانهای
کشــور بــه عنــوان نیروهــای متخصــص مردمی از ســوی

انجمــن ملــی بــه ســازمان بســیج اصناف کشــور معرفی
کردند تا نســبت به هدایت این افراد به ســازمان بسیج

مســتضعفین بــه منظــور بــه کارگیری در امر بازرســی و
نظارت بر بازار اقدامات الزم صورت پذیرد.
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بیانیهانجمنملی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان
در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران نهــم اســفند روز

نصــب تابلــو در محــل کســب ،قیمت فــروش را بــه گونهای

اســت .موضوع حقوق مصرفکنندگان در آموزههای دینی

که پس از اعمال کلیه ضرایب ســود قانونی عمدهفروشــی،

ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان نامگــذاری شــده
و فرهنگــی بشــر در اعصــار مختلــف همــواره از اهمیــت

باالیــی برخــوردار بــوده اســت و در مجامــع بینالمللــی،
اعالمیههــای جهانــی حقــوق بشــر و رهنمودهــای ســازمان

ملــل بــه کشــورهای عضو بر رعایت آنهــا به عنوان حقوق

پایه انسانی تأکید مکرر شده است.

کــه بــرای همگان قابل رویت باشــد اعالم کننــد .این قیمت
خردهفروشــی ،حمل و توزیع به عنوان قیمت مصرفکننده

نهایــی از ســوی عرضهکننــدگان روی کاال الصــاق میشــود،
نباید در کاالهای مصرفی حداکثر تا  30درصد و در کاالهای
ســرمایهای حداکثر تا  20درصــد بیش از قیمت تولیدکننده

درج شده روی کاالها باشد.

جایــگاه مصرفکننــده در نظــام بازارهای توســعهیافته

اجــرای طرحهــای ایــن چنینــی نیازمنــد ایجــاد

شــاهد هســتیم .در واقــع مصرفکننــده اســت که بــا خرید

و فراگیــر اســت تــا از ســردرگمی مصرفکننــدگان در اطــاع

متفــاوت از آن چیــزی اســت کــه امــروز در کشــور خودمــان
خــود ،کســبوکاری کوچک را تبدیل بــه قویترین برندهای
دنیــا میکنــد و اوســت که با وفــاداری و حمایت خود از یک

تولیدکننــده میتوانــد بــه محصــوالت آن بنــگاه حیثیــت و

ماندگاری ببخشد.

در نقطه مقابل باز هم مصرفکننده است که با روی

برگردانــدن از یــک برنــد یــا محصــول بــه دلیل توجــه نکردن

تولیدکننده به ســایق و نیازهای مشــتری و یا نقض حقوق
بنیــادی مصرفکنندگان موجبات ســقوط یک کســبوکار را
رقم می زند و کم نبودهاند برندهایی که زمانی یکه تاز بازار

خود بودند و امروز نامی از آنها وجود ندارد.

نکتــه بــارزی کــه در بازارهای توســعهیافته وجــود دارد
و در کشــور مــا معمــوال ًتوجهــی بــه آن نمیشــود کــم رنــگ

زیرســاختهای مناســب و اطالعرســانی شــفاف ،گســترده
از قیمتهای تمام شــده کاالها و خدمات جلوگیری شــود؛

لــذا ضــروری اســت ،دامنه ایــن اطالعرســانیها محــدود به
یــک ســازمان نباشــد و از تمامــی ظرفیتهــای ســازمانها و

دســتگاههای مرتبــط بــه خصــوص صــدا و ســیمای جمهوری
اسالمی ایران استفاده شود.

یکــی دیگر از مصائب مصرفکنندگان در روزگار فعلی

ســوء اســتفاده برخــی از فرصتطلبــان و ســودجویان از

اجــرای ممنوعیت ورود برخــی کاالهای خارجی تحت عنوان
حمایــت از تولیــد داخــل و یــا بــه منظــور اعمــال تحریمهای

ظالمانــه اســت .در دســترس نبــودن کاالهــای بــا کیفیــت و
مرغــوب نــه تنها منجر به تضییع یکی از بنیادیترین حقوق
مصرفکننــدگان کــه حــق انتخــاب در خریــد کاال و خدمــات

شــدن هرچه بیشتر نقش سیستمهای نظارتی و حاکمیتی
در بازار و متقابال ًجایگزینی نقش تشــکلهای برخاســته از

برای توزیع فســاد و رانت در بســتر انحصار در کشــور شده

و آمــوزش همگانــی اســت .ایــن تشــکلها هســتند کــه بــا

مســتقیم گذاشــته و فضــای غیررقابتــی موجبات بــروز بازار

مردم و اثربخشــی گســترده آنها در نظارت ،اطالعرســانی
رصــد و پایــش مســتمر بــازار بــه شناســایی ناقضــان حقــوق

مصرفکننــده میپردازنــد و در چنیــن فضایــی کــه بــه دلیل

اعتمــاد عمومــی مــردم بــه تشــکلها شــکل گرفتــه اســت،

ورود بــه فهرســت بایکــوت و بلکلیســت مصرفکننــدگان
دردآورترین تنبیه هر بنگاه اقتصادی است.

مــورد نیاز اســت ،میشــود بلکــه موجب گشــودن دریچهای
اســت .نــوع مدیریــت بــازار در شــیوه زندگــی مــردم تاثیــر

ســیاه ،رانتخــواری و فســاد را فراهم میکنــد که نتیجه آن
کمبــود کاالهــای باکیفیــت و ایجــاد صفهــای طوالنــی برای
خرید برخی کاالهای اساسی به وسیله مردم شده است.

موضــوع حــذف ارز ترجیحــی نیــز در قانــون بودجــه

ســال آینــده اکنــون بــه چالشــی بیــن دولت و مجلــس بدل

تعالــی جایــگاه مصرفکننــده بــه لطــف وجــود

شــده اســت .اصــاح این شــیوه تخصیــص ارز بــرای واردات

انحصــار ،ثبــات اقتصــادی و برخــورداری مــردم از بازارهــای

سیاســت و توزیع ناعادالنه منابع و حیف و میل بیتالمال

زیرســاختها و بســترهای مناســب ،بازارهای رقابتی و ضد
آزاد حــادث مــی شــود و اینجاســت کــه مصرفکننــده در

جایــگاه واقعــی خــود قــرار گرفتــه و از عنصــری کــه نیازمنــد
حمایــت اســت بــه اصلیترین رکن حامی یــک تولیدکننده و
کسبوکار تبدیل میشود.

کاالهای اساسی با توجه به نبود آمار متقن از کارآمدی این
امــری اجتنابناپذیــر اســت که دیر یــا زود نیازمنــد بازنگری
و روزآمدســازی متناســب بــا وضــع فعلــی کشــور اســت.
اینــک یکــی از مطالبــات اصلــی مصرفکننــدگان جایگزینــی

ســازوکاری شــفاف و کارآمد به جای روش فعلی اســت که

انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

در آن یارانــه تخصیصــی بــه طور دقیق و بی منت به اقشــار

حقــوق مصرفکننــده در کشــور اصــل احتــرام بــه حقــوق

امیــد اســت گرامیداشــت روز ملــی حمایــت از حقــوق

بــه عنــوان تنهــا نهــاد مردمــی رســمی و قانونــی حامــی
مصرفکنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری
ضروری میداند و همواره برای بهبود اوضاع ســخت کنونی

و ارتقای سطح بهرهمندی مردم از کاالها و خدمات مصرفی

اهم مطالبات خود را اعالم میکند.

هدف پرداخت و اثر آن در سفره مردم نمودار شود.

مصرفکننــدگان کــه تبدیــل بــه بهانــهای برای فریــاد حقوق

از دســت رفته مصرفکنندگان این مرز و بوم شــده اســت،

منجــر بــه تغییــر نگــرش مســئوالن و تغییــر شــعارهای
آرمانگرایانــه برخــی از آنــان بــه اقدامــات عملــی در حمایــت

اکنــون طرح درج قیمــت تولیدکننده بر روی کاالها به

واقعــی از مصرفکننــده و تقویت ارکان تشــکلهای مردمی

کلــی اقتصــاد مقاومتــی در راســتای شــفاف ســازی نظــام

شــرایط و ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی مــردم شــریف ایران

جــای قیمــت مصرفکننــده بــه منظــور اجرای سیاســتهای
توزیــع ،قیمــت گذاری و روز آمد ســازی شــیوه هــای نظارت

بــر بــازار ،عملیاتــی شــده اســت .لــذا کلیــه عرضهکننــدگان

مصرفکننــدگان در سراســر کشــور شــود و شــاهد بهبــود

عزیزمان باشیم.

مکلــف هســتند؛ بــا الصــاق برچســب قیمــت روی کاال یــا

مدیرعامل مهر سرمستان :نظارت و ارزیابی بیشتر

روی ارائه و کیفیت خدمات پس از فروش
باعث ارتقای بازار میشود
« بهتریــن اقــدام بــرای ارتقــای حقــوق مصرفکننــدگان

و بهبــود وضــع بــازار تدویــن دســتورالعملهای مشــخص برای
مجوزدهی به شرکتهای عالقهمند برای حضور در این بازار و

همچنین نظارت و ارزیابی بیشتر روی ارائه و کیفیت خدمات

پس از فروش است».

زینالدیــن کرمــی ،مدیرعامل شــرکت مهرسرمســتان ،به

گفتوگو با عصر اقتصاد پرداخته است:

•

حمایت واقعی از مصرفکنندگان با فراهم
شدن بسترهای بازار رقابتی و ضدانحصار
رقم میخورد

منظــور اطالعرســانی قیمت کاال و ســقف مصــوب قیمتگذاری
راهانــدازی شــده اســت .مهــر قیمــت کاالهای خــود را به صورت

مرتب برای اطالع شرکا و مصرفکنندگان بارگذاری میکند.

• رعایــت ســقف اعالمــی از طــرف ســازمان حقــوق

مصرفکنندگان:

موضوع فعالیت شــرکت و گواهینامههای اخذ شــده

مهــر سرمســتان از ســال  1382فعالیــت خــود را در حــوزه

از حقوق مصرفکنندگان اقدام به قیمتگذاری کاال و بارگذاری

واردات تجهیــزات آی تــی بــا محوریــت قطعــات آغــاز کــرد و به

مرور وارد حوزه واردات لپتاپ ،نوتبوک ،موبایل ،تبلت شد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان:

توســعه تجارت الکترونیکی طراحی شــده است .این سامانه به

بازرگانــی مهــر سرمســتان همانطــور کــه قبــا هــم اشــاره

و همچنین سوابق اجرایی و مدیریتی خود را شرح دهید.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان

حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان و مرکــز

بازرگانی مهر سرمستان با در نظر گرفتن  4اصل اساسی سعی
کــرده اســت در همــهی این ســالها ،خدمات خــود را به منظور

کســب رضایت هرچه بیشــتر مشتریان به دست بیاورد .این 4

اصل شامل این موارد است:

• واردات کاالی باکیفیت

کردم در چارچوبهای قانونی و اعالم شــدهی ســازمان حمایت

مهر سرمســتان به کاالی صرفا اصلی نیز بســنده نکرده اســت

تولیدکننــدگان ،فقــط کاالی اصلــی وارد میکنــد .حتی بازرگانی
و همیشــه تــاش کرده اســت از میــان کیفیتهای مختلف یک

کاالی اصلی بهترین کیفیت موجود تولید شده را وارد کند.

•
در حوزه خدمات پس از فروش انجام دادهاید؟

قانونی

• ارائه خدمات پس از فروش برتر

یکی از بهترین خدمات گارانتی را ارائه میدهد .بخش خدمات

شــرکت مهر سرمســتان در نزدیک به  2دهه اخیر همواره

ســالیان گذشــته همیشــه تــاش کردهایم کیفیــت خدماتش را

بــرای افزایش ســطح کیفیــت کاالهای وارداتی و بهبود مســتمر

از فروش و گارانتی مهر و با اینکه بیش از میلیونها دســتگاه

تــاش کــرده اســت کــه بــه ایــن  4اصــل پایبند باشــد .پشــتکار

کشور خدمات خود را ارائه میدهد.

ایمنــی کارکنــان بر اســاس اســتاندارد  14001:2015 ISOو ISO

 ،45001:2018سیســتم مدیریت کیفیت براساس الزامات ISO
 9001:2015و همچنیــن سیســتم اندازهگیــری میــزان رضایــت

کشــور ما نســبتبه کشــورهای پیشــرفته دنیا ضعیف بوده
و معمــوال ً دولتهــا بــرای بهرهگیــری از ظرفیــت تشــکلها

پیشنهادات اصالح هشت ماده از این قانون را به نمایندگان

انجمــن توانستهاســت در بســیاری از مراجــع تصمیمگیــر

الیحــه اصــاح قانــون حمایت از حقــوق مصرفکنندگان نیز

از خــود مقاومــت نشــان میدهنــد خوشــبختانه ایــن

و سیاســتگذار از جملــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور ،ســتاد
تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی ،کمیســیون نظــارت بــر
ســازمانهای صنفــی ،کمیتــه نرخگــذاری کاالهــا و خدمــات

عضویت با حق رای داشــته باشــد بطوریکه روزبهروز نقش

این انجمن در این حوزه پررنگتر از قبل میشود.

حمایت واقعی از مصرفکنندگان زمانی اتفاق میافتد

که زیرساختها و بسترهای بازارهای رقابتی و ضدانحصار،

ثبات اقتصادی و برخورداری مردم از بازار آزاد فراهم باشد

مجلــس شــورای اســامی مفتــوح اســت و انجمــن نیــز
محتــرم مجلــس ارائــه کردهاســت .همچنیــن پیشنویــس
بــا مشــارکت و همــکاری مؤثر ایــن انجمن تدویــن گردیده و
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح منعکس
گردیدهاست.

امیــد اســت بــا بــه ثمر رســیدن ایــن اصالحــات قانونی

نقــش و جایــگاه نماینــدگان مصرفکننــدگان در نظــام
تصمیمسازی ،مدیریت و نظارت بر بازار همانند بسیاری از
کشورهای توسعهیافته بیشاز قبل تقویت شود و درنهایت

مردم از برکات آن بهرهمند گردند.

معمــوال خدمــات خــود را با نرخی بیــن دو هفته تا یک ماه ارائه

پــس از فــروش مهــر یکــی از بخشهایــی بــوده اســت کــه طــی

اســتقرار و اجــرای سیســتم مدیریــت زیســتمحیطی و

صیانت از حقوق آنها را برعهده دارد.

کمتــر از  3روز .کــه ایــن نــرخ پاســخگویی در قیــاس بــا رقبا که

صورت امانی کاالی جایگزین در اختیار مشتری قرار میدهد.

مصرفکننده ایرانی

 iphone، Xiaomi، Microsoftو  Vaioبــه تمــام اســتانهای

علیرغــم اینکــه ذات نقــش دهــی بــه تشــکلها در

مراجعه خود را تعیین و پیگیریهای مختلف را انجام بدهند.

• قیمتگــذاری بــا در نظــر گرفتــن همــهی چارچوبهــای

Lenovo، Huawei، Samsung، Nokia، Honor، Apple

درحالحاضــر طــرح اصــاح قانــون نظــام صنفــی در

بــه راهاندازی سیســتم نوبتدهی و پیگیــری مراحل گارانتی به

با افتخار میتوانیم ،اعالم کنیم که شرکت مهر سرمستان

مختلف باکیفیتترین کاال را با شــرایط مناســب وارد کند .مهر

مردمــی بــه نیابت از عمــوم مصرفکنندگان کشــور وظیفه

طوالنی پس از اتمام گارانتی

حمایــت از مصرفکننده مثــا در صورتیکه مدتزمان موردنیاز

بــه عنــوان نماینــده و تامینکننده اصلــی برندهای HP، ASUS،

حامی یک تولیدکننده و کسبوکار تبدیل میگردد.

• تامیــن قطعــات اصلــی بــرای خدمــات وارانتــی تــا مدتــی

• تناســب بیــن کاال و خواســتها و نیازمندیهــای

برای تامین خواستها و نیازهای مشتریان از میان گزینههای

وضــع کردهاســت تشکیلشــده و ایــن تشــکل ِ غیردولتــی و

سازنده و با قیمت مناسب

• کاهــش میانگیــن نرخ پاســخگویی در بخــش گارانتی به

• واردات کاالی باکیفیت:

ارتقا دهیم .در طی نزدیک به دو دهه از فعالیت خدمات پس

مشــتریان بــر اســاس اســتاندارد  10004:2012 ISOهمگــی بــا
هــدف ارتقــای کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان در بازرگانــی بــا
جدیت اجرا شده است.

بازرگانــی مهــر توانســته اســت بــا رعایــت حقــوق

مصرفکننــدگان و تالش همیشــگی بــرای ارتقای کاال و خدمات
خود برای کسب اعتماد شرکای تجاری و مصرفکنندگان نهایی

به دستاوردهای مختلفی طی سالیان گذشته دست پیدا کند.

• دو تندیــس رعایــت حقوق مصرفکنندگان در ســالهای

 98و  99از سازمان صنعت ،معدن و تجارت

• کســب عنوان بهترین واردکننده ایســوس در ســالهای

 2016 ،2015 ،2014و 2017

•

چه اقداماتی در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان

در حوزه فروش و قیمتگذاری انجام دادهاید؟

اقدامــات بازرگانــی مهــر سرمســتان در ایــن راســتا شــامل

موارد زیر است:

• ثبت تمام قیمتها در سامانه :124

همانطــور کــه اطــاع داریــد این ســامانه با عنوان ســامانه

پاسخگویی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری سازمان

میکنند ،چشمگیر است.

• خدماتــی فراتــر از الزامــات ســازمان حمایــت بــه منظــور

برای خدمات گارانتی بیشــتر از  1هفته باشــد ،بازرگانی مهر به

•

چــه اقداماتــی در راســتای حقــوق مصرفکنندگان در

حوزه تبلیغات و اطالعرسانی انجام دادهاید؟

در ایــن راســتا بازرگانــی مهــر سرمســتان بــا راهانــدازی

وبســایت ســعی کــرده اســت کــه بــه شــکل رســمی خدمــات،
کاالها و اطالعات موردنیاز مشتریان را به صورت جامع و کامل
در اختیــار آنــان قــرار دهــد .ایــن وبســایت مرتــب بروزرســانی
میشــود تــا مشــتریان از آخریــن رخدادهــا و اوضــاع ایــن حوزه

آگاه شوند.

مختلــف ایــن امــکان را بــرای مهر فراهم کرده اســت کــه بتواند

و از عنصــری کــه نیازمند حمایت اســت بــه اصلیترین رکن

پس از فروش و گارانتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• تامیــن قطعــات اصلــی بــرای دســتگاهها از شــرکتهای

بازرگانی مهر سرمستان از طریق ایجاد ارتباط مستقیم با

وارد مــراوده شــود .ایــن ارتبــاط مســتقیم بــا تامینکننــدگان

اســت کــه مصرفکننــده در جایــگاه واقعی خود قــرار گرفته

از مهمتریــن اقدامــات مهــر سرمســتان در بخــش خدمات

مشــتریان عزیــز کردهایــم تــا بــه صــورت اینترنتی بتواننــد زمان

توانســته اســت با شــرکتهای تولیدکننده به صورت مســتقیم

انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

خدمات پس از فروش و گارانتی بازرگانی مهر بوده است.

آن در سامانه  124میکند تا به اطالع مشتریان گرامی برسد.

سطح اول توزیع تجهیزات آی تی در کشور ساخته است.

براســاس تکلیــف قانونــی کــه قانونگــذار در ســال ۱۳۸۸

در مراجــع قانونــی ثبــت نشــده اســت .ایــن خود مبیــن کیفیت

• بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات در بخــش گارانتــی اقــدام

بــرای خریــد و واردات کاال ،بازرگانــی مهــر سرمســتان

بخــش خصوصــی و مردمــی اتفاق میافتد و در این شــرایط

عرضــه شــده اســت ،حتــی یــک مــورد شــکایت از خدمــات مــا

چه اقداماتی در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان

خدمــات پــس از فــروش ،از مهــر سرمســتان برنــدی معتبــر در

کــه ایــن مهم تنها بــا اراده تمام ارکان حاکمیــت با همراهی

کاالی دیجیتــال بــا گارانتــی بازرگانــی مهــر بــه مصرفکننــدگان

همچنیــن بازرگانــی مهــر سرمســتان بــا نصــب لیبلهایــی

شاید بهترین اقدام
برای ارتقای حقوق
مصرفکنندگان و
بهبود وضع بازار تدوین
دستورالعملهای مشخص
برای مجوزدهی به
شرکتهای عالقهمند
برای حضور در این بازار و
همچنین نظارت و ارزیابی
بیشتر روی ارائه و کیفیت
خدمات پس از فروش
است

حــاوی  QRکــد بــه تمامــی کاالهــای خــود ،نحــوه اســتفاده و
فعالســازی تمــام محصــوالت ،شــرایط گارانتــی و اطالعــات

موردنیاز را در اختیار کاربران قرار میدهد.

بازرگانــی مهر سرمســتان به منظور تماس بیواســطهتر و

دریافت بازخوردها و پیشــنهادها و اطالعرســانی به مشــتریان

اقدام به راهاندازی صفحه اینستاگرام و همچنین کانال تلگرام
کــرده اســت و بــا تمرکــز بر کیفیت گارانتی ،ســعی بــر تبلیغات

فردی در زمینه مشتریمداری کرده است.

•

برای بهبود اوضاع بازار و ارتقا حقوق مصرفکنندگان،

چه پیشنهادهایی دارید؟

شــاید بهتریــن اقدام بــرای ارتقای حقــوق مصرفکنندگان

و بهبــود وضــع بــازار تدویــن دســتورالعملهای مشــخص بــرای

مجوزدهی به شــرکتهای عالقهمند برای حضور در این بازار و

همچنین نظارت و ارزیابی بیشــتر روی ارائه و کیفیت خدمات
پــس از فــروش اســت .شــاید بهتر باشــد ،توانایی شــرکت برای

تامیــن قطعــات کاال و ارائــه خدمــات پــس از فــروش از شــروط
ورود به این بازار باشد .چون یکی از مشکالت کلیدی این حوزه

در ســالیان اخیــر ظهــور شــرکتهای مختلــف در زمینــه واردات

تجهیزات آی تی بدون داشــتن دانش تخصصی و یا بســترها و
امکانات الزم برای ارائه خدمات گارانتی بوده است.

•

سخن پایانی شما در پایان این گفتوگو چیست؟

با تشــکر از عصر اقتصاد برای ترتیب دادن این گفتوگو،

امیدواریــم بــا هرچه بهتر شــدن وضع اقتصادی کشــور ،ســطح

معیشــتی مــردم نیــز رو بــه بهبــودی بــرود؛ زیــرا در نهایــت این
مردم هستند که شرایط را تعیین میکنند .هر چه قدرت خرید
مردم بیشــتر باشــد ،قطعا ســطح کیفی چه کاالهای وارداتی و

چــه تولیــد داخلی در تمامــی زمینهها رو به بهبود خواهد رفت.
قطعا مردم ما شایستهی بهترینها هستند.
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مدیرعامل شرکت بینالمللی صنایع غذایی بیژن در گفتوگو با عصر اقتصاد؛

مشتریمداری منجر به بهبود اوضاع بازار میشود
مدیرعامــل شــرکت بینالمللــی صنایــع غذایی

مدیرعامل صنایع غذایی بیژن افزود :کارآفرین

مصرفکننــدگان را اقنــاع نمیکنــد ،پیشــنهاد داد

توجه قرار میگیرد .در نظام اقتصادی توســعه یافته

بیــژن بــا بیــان اینکه برخــی از تولیدات در کشــور ما
کــه صنایــع ،نیازهــای مشــتریان رادر نظــر بگیرند و
مشتریمداری را در اولویت قرار دهند.

بــه عنــوان نیروی محرکه اصلی توســعه جوامع مورد

نــوآوران ،صاحبــان فکــر و ایــده ســرمایههای اصلــی

یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توســعه پایدار

حســین مصطفــیزاده بــا یــادآوری اینکــه

محســوب مــی شــوند .بنابرایــن پشــتیبانی از تولیــد

بینالمللــی بیــژن ،مشــتریمداری ،اشــتغالآفرینی

و کارگــر ایرانــی اســت و حمایــت از کاالی ایرانــی در

مهمتریــن ارزشهــای تعریــفشــده در شــرکتهای
پویــا ،توســعه و مشــارکت همــکاران و انجــام کار
گروهــی ،مســئولیتپذیری اســت ،اظهــار کــرد :در

ه منزله حمایت از اشتغال ،کار و سرمایه ملی
ملی ب 

جامعه تولید محور تحقق مییابد.

حســین مصطفــیزاده بــا تاکیــد بر اینکــه بیژن

همین راستا از افتخارات و گواهینامههای اخذ شده

در حــوزه لجســتیک ،توزیــع و دفاتر فــروش امکانات

اجتماعــی در آییــن تجلیل از چهرههای نامی صنعت

هســتند کــه  1000دســتگاه شــامل ایســوزو  6تــن و

بیژن میتوان به کســب لوح زرین مســئولیتپذیری

و اقتصــاد کشــور ،اخــذ تندیس ســیمین از چهارمین
جشنواره ملی صنعت سالمتمحور ،کسب تندیس

و گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در  2سال

متوالی ،کســب مقام در جشنواره ملی برند محبوب

در  3ســال متوالــی ،دریافــت تندیــس همایش ملی

ی دارد ،گفــت :از ایــن جمله خودروهای پخش
ویــژها 
تریلــی هــای بیــن شــهری که همگــی تحــت مالکیت
گروه شرکتهای بینالمللی بیژن است .این توسعه

سراسری باعث شد تا محصوالت را با کیفیت باال به

دست مشتریان عزیز برسانیم.

ایشان با بیان اینکه انبار محصوالت نیز مجهز

برند ارزش آفرین ،برگزیده دومین دوره انتخاب نام

به انواع سختافزارها و نرمافزارهای مدرن انبارداری

تجلیــل از برندهــای نامــی صنعت و اقتصاد کشــور و

ضایعات اســت ،ادامه داد :امکانات و ســرمایهگذاری

و نشان تجاری ماندگار ،کسب تندیس سومین آیین
کســب مدیــر برتــر ســال  1400در ششــمین اجــاس

سراسری مدیران برتر سال اشاره کرد.

و رعایت اصول انبارداری در باالترین سطح و حداقل
در حــوزه  ITنرمافــزار فــروش و پخــش مویرگــی،

کنترل آنالین خودروهای پخش با اســتفاده از GPS

ایشــان در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر تولید

 ،نرمافزار ســفارشگیری آنالین از دیگر اقدامات در

استانداردهای بینالمللی برسد ،مردم ایران قطعا از

مدیرعامــل صنایــع غذایــی بیــژن از اقدامــات

داخلــی از نظــر کیفیــت و کمیــت بــه آن درجــه

آن استفاده و حمایت میکنند ،اظهار کرد :در
واقــع کارآفرینــی به عنوان یک پدیده نوین

حوزه فروش برای خدمترسانی بهتر است.

دیگــر ایــن شــرکت به ارائه خدمــات  vipبه
فروشــندگان اشــاره و عنــوان کــرد :در
حقیقــت بــا اســتفاده از تیم تخصصی

در اقتصــاد نقــش موثــری را در توســعه

و بهرهگیــری از تیــم مدیریتــی و در

و پیشــرفت اقتصــادی کشــورها دارد.

راســتای احتــرام به مشــتری ،خدمات

بــه عبــارت دیگــر در یــک اقتصــاد پویــا،

نویــن  vipبــرای اولیــن بــار در ســطح

ایدههــا ،محصــوالت و خدمــات همــواره

تهــران آغــاز شــده اســت؛ بر این اســاس

در حــال تغییــر هســتند و در

تیــم  vipبــه ســطح شــهر مراجعــه

این میــان کارآفرین
اســت کــه الگویی

بــرای
و

بــا

کــرده و محصــوالت را از لحــاظ
تاریــخ انقضــا و ...رصــد

مقابلــه

میکننــد و چنانچه به هر

ســازگاری
اوضــاع

جدیــد

دلیل محصول نیاز به
تعویــض داشــته

را

باشــد ،محصــول

بــه ارمغان
میآورد.

بهروز جایگزین میشود.

ایشــان در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود

دربــاره نحــوه تبلیــغ و اطالعرســانی بــه مشــتریان

خاطرنشــان کرد :در راســتای ارائه خدمات و آشنایی
بیشتر با محصوالت ،به انتشار نشریه اقدام کردهایم.

این نشریه برای ارائه خدماترسانی و ارتباط متقابل

و تعامل بیشــتر به طور مســتمر منتشر میشود .از

طرفی حضور امین حیایی سفیر برند بیژن به عنوان

یک هنرمند محبوب و مردمی توانســته است تعامل

خوبی را با مصرفکنندگان ایجاد کند.

حســین مصطفــیزاده تاکیــد کــرد :مــا ســعی

کردیــم در حــوزه تبلیغات محصوالت و کیفیت آنها

را معرفی کنیم و از بزرگنمایی پرهیز کنیم تا شــاهد
جهش تولید و توســعه کارآفرینی در کشــور باشــیم.

مــا همــواره در راســتای احتــرام بــه ســلیقه مشــتری
ذائقههــای آنــان را بررســی میکنیم و خــود را به روز

نگه میداریم.

ایشــان از برنامههــای آتــی شــرکت بــه ایجــاد

اشــتغال بــرای نیــروی کارآمــد و جــوان اشــاره و بیان
کــرد :ما برنامهای برای اشــتغال چنــد برابری ظرفیت
کنونی را پیشبینی کردهایم.

مدیرعامــل صنایــع غذایــی بیــژن در پایــان ابراز

امیدواری کرد :هر روز شــاهد جهش تولید و توسعه
کارآفرینی در کشــور باشــیم و مسئوالن و دولت روز

به روز از کارآفرینان حمایت کنند.

گروه شرکتهای بینالمللی بیژن از سال 1348

فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و در زمینــه انــواع

تولیــد محصــوالت غذایی شــامل انواع کنســرویجات

گوشتی و غیر گوشتی ،سسها ،انواع روغن ،عسل،
کشــک ،مرباجات ،ترشــیجات ،شــوریجات و توزیع و

فروش محصوالت بیژن و انواع برندهای صنعت غذا
و سلولزی فعالیت میکند.

مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ و رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان کاال و تجهیزات رایانهای کشور در گفتوگو با عصر اقتصاد؛

پاندمی کرونا ،تورم و تحریم موجب کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش زیان شرکتها شده است
« در ســال جــاری بــرای شــرکتها نمیتــوان

ســودآوری مناســبی را متصــور شــد ،چراکــه از

حفظ و پایدار نگاه داشتن راههای ارتباطی مجازی نظیر

اتفاقی نمیافتد .در صورتی که شعار دولت الکترونیک

تسهیل برقراری ارتباط با مشتریان داشتهایم.

دولت الکترونیک ،نتیجهاش داشــتن شــفافیت بیشتر

پیامک ،شبکههای اجتماعی و سایت شرکت سعی در

ابتــدای ســال بــه دلیــل اوضــاع کرونایــی ،بازار شــاهد

•

تعطیلیهــای متعــدد بــود و رونقی نداشــت .از طرفی

پیشنهادات خود را برای بهبود اوضاع بازار و

و هوشــمندی سیستمهاســت و موجب جلوگیری از به

معرفی شــرکتهای شناســنامهدار و مــورد تایید

مربوطه باید به منظور تســهیل واردات اقالم مورد نیاز

افزایش نرخ ارز و وضع تورمی کشــور موجب کاهش

ارتقای حقوق مصرفکنندگان بیان کنید؟

بــا توجــه بــه اوضــاع واردات کاال و کاهش ســرعت در

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که از

قدرت خرید مصرفکنندگان شده است که در نتیجه

گردش نقدینگی شرکتهاشده است».

ســوی موسسههای بازرســی و ارزیابی بررسی شدهاند

شــروع فعالیت های بازرگانی شــركت آواژنگ با

دادنــد و ادعــای اجرایــی شــدن آن را دارند .پیادهســازی

به کاربران ،برخورد با شــرکتهای متخلف و فاقد ســاز

وجود آمدن امضاهای طالیی میشود ،لذا سازمانهای
در این حوزه با دید بازتری نگاه کنند.

•

بــا توجــه به مشــکالتی کــه در صنف فناوری

اطالعــات وجــود دارد ،از دولــت جدیــد چــه انتظــاری

تاسیس آن در سال  1372همراه بود .آواژنگ در سال

و کار مناسب برای ارائه خدمت به کاربران ،امتیازدهی

دارید؟

توزیــع قطعات كامپیوتر و ســخت افــزار معطوف کرد.

حقوق مصرفکنندگان به ایشــان میتواند برای احقاق

دارنــد ،صرفــا تســهیل در فرآیندهــا و اتخــاذ نکــردن

 1376تمامی فعالیت های خود را یكسره به فروش و

و طبقهبندی شرکتهای مجاز ،همچنین اطالعرسانی

در ســال  1378شــركت آواژنــگ بــه عضویــت انجمــن

حقوق مصرفکنندگان موثر باشد.

•

صنفی شركتهای انفورماتیك درآمده است .سیاست
راهبــردی شــركت آواژنگ بر  2اصل؛ كیفیت مناســب

توســعه تولیــد بــا رویکــرد رضایتمنــدی مشــتریان را

قطعــات و ارائــه بهترین خدمات پس از فروش شــكل

تشریح کنید؟

گرفتــه اســت كــه تا به امــروز نیــز ادامه دارد .شــركت
آواژنــگ بــا دارا بــودن دههــا دفتــر نمایندگــی و ارتبــاط

افتخار دارد ،همكاری گسترده و منظمی با این شبكه
بازرگانــی خــود نیازمندیهــای كاربران نهایــی را از این
طریق تامین کند.

راستای حمایت از حقوق مصرفکننده پرداخته است:

•

سال 1396

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

سال 1392

فعالیت شــرکت در زمینــه واردات ،فروش و ارائه

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

مصرفکنندگان در حوزه فروش و قیمتگذاری انجام

تعرفههای تعریف شــده از سوی اتحادیههای مربوطه،

و ارتباطــات و تلفــن همــراه اســت.در ســنوات گذشــته

• تندیــس نقرهای ملــی رعایت حقوق مصرفکنندگان

در این زمینه سعی شده است تا کاالهای بهروز

به مشتریان در نظر گرفته شده است .همچنین سعی

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

از عرضه و با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار کاربران

مشــتریان به شــرکت در زمانهایی که تعطیل عمومی

اخذ شــده و همچنین ســوابق اجرایی و مدیریتی خود

را شرح دهید؟

خدمــات پس از فروش کاالهای حوزه فناوری اطالعات
موفق به دریافت تندیس و گواهینامه حمایت از حقوق

مصرفکنندگان در سطوح ملی و استانی شدهایم:

استان تهران سال 1396

استان کرمانشاه سال 1396
سال 1395

• تندیــس نقرهای ملی رعایــت حقوق مصرفکنندگان

استان مازندران سال 1395

• تندیــس نقرهای ملــی رعایت حقوق مصرفکنندگان

استان کرمانشاه سال 1395

• تندیــس نقرهای ملــی رعایت حقوق مصرفکنندگان

استان خوزستان سال 139

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

استان کرمانشاه سال 1394

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

استان تهران سال 1394

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

سال 1394

• تندیــس نقرهای ملــی رعایت حقوق مصرفکنندگان

سال 1393

سال 1399

سال 1398
سال 1397

استان تهران سال 1397

استان آذربایجان شرقی سال 1397

استان اصفهان سال 1397

و ارزآوری میتواند مفید باشد.

کــه کاری انجــام شــود؛ ولی انتظــار داریم کــه در داخل

بــا توجــه بــه مشــکالت انتقــال ارز و نوســان

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

دادهاید؟

در سطح عرضه جهانی با اختالف زمانی بسیار کم پس
قرار داده شود.

•

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

مصرفکنندگان در حوزه خدمات پس از فروش انجام

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

دادهاید؟

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

کســبوکار ،تــورم شــدید و همچنیــن پاندمــی کرونــا،

• گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در

شــدت ســخت بوده؛ ولی با تمام این مشکالت شرکت

• گواهینامــه ملــی رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان در

قــرار داده و ســعی در حفــظ و افزایــش ســطح کیفــی

• گواهینامــه ملــی رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان در

ایــن رو بــا حفــظ و در برخی نواحــی افزایش نمایندگان

بــا توجــه بــه وضــع تحریمــی کشــور ،مشــکالت

اوضاع کاری و فعالیت شرکتها در  2سال گذشته به

شــده ،در دوران همهگیــری کرونــا میــزان دسترســی
اعــام شــده اســت و صرفا واحدهــای خدماتی مجاز به
فعالیت بودهاند در حداکثر میزان ممکن باشد.

•

چــه اقداماتــی در راســتای حقــوق

مصرفکننــدگان در حــوزه تبلیغــات و اطالعرســانی

انجام دادهاید؟

مصرفکننــدگان شــده اســت کــه در نتیجه بــا توجه به

خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتریان را داشــته اســت .از

•

به شکایات انجام دادهاید؟

با افزایش تعداد نفرات واحد رضایت مشتریان و

قوانین دستوپاگیر و طوالنی شدن زمان ثبت سفارش

تــا تامیــن ارز ،زمــان را بــه منظــور بازگردانــدن ارز بــه

شــده اســت و در مواردی شــرکتها با سودهای بسیار

دارنــد ،در یــک ســری مواقــع دولــت از کســبوکارهایی

شرکتها ،عمال سالی بسیار سخت پشت سر گذاشته

پایین و در بسیاری موارد با ضرر مواجه شدهاند.

•

میدهیم  .تجار به حمایت قانونی از سمت دولت نیاز
مانند حوزه تلفن همراه و تبلت حمایت کرده است که

شرکتهای واردکننده محصوالت  ITبه طور

قطعا با بررســی و کارشناســی به این نتیجه رســیدهاند

کاالی آی تــی بــه نوعــی کاالی اســتراتژیک و

مقایســه بــا افزایــش ســقف اقــدام شــد که بســیاری از

کلی با چه مشکالتی روبهرو هستند؟

زیرســاختی اســت .امــروزه در اغلــب کشــورها فضــای

بــه فناوریهــای جدیــد و  ...از طریــق فضــای مجــازی و

مصرفکنندگان در حوزه ارتباط با مشتریان و رسیدگی

ســرمایه آنهــا را بــه صــورت کاال وارد گمــرک میکنیم.

اوضاع واردات کاال و کاهش سرعت در گردش نقدینگی

تصمیمگیرنده درباره این موضوع تغییر کند .متاسفانه

چــه اقداماتــی در راســتای رعایــت حقــوق

در بــاال عــرض شــد ،باشــد .در حالی که ما در بســیاری

تولیدکننده از دست داده و نتیجتا اعتبارمان را از دست

در رابطه با مواردی نظیر شرایط استفاده از کاال،

آواژنگ همواره مشتریمداری را سرلوحه فعالیت خود

تخصیــص بانــک مرکــزی و مشــکالتی از این دســت که

متعــدد بــود و رونقــی نداشــت .از طرفــی افزایــش نرخ

کســبوکار را در بســتر الکترونیکــی پیادهســازی

اطالعــات فنــی کاال ،شــرایط گارانتــی ،اطالعــات مربوط

ثبــت ســفارش و قوانیــن خــود تحریمی داخلــی و صف

قبل از آن که ارزی از کشــور خارج شــده باشــد ،با این

ارز و وضــع تورمــی کشــور موجب کاهش قــدرت خرید

نرخ پایینتری برای خدمترســانی با قیمت مناســبتر

موانــع رفع شــوند .فعال اقتصادی نبایــد هر روز گرفتار

سودآوری مناسبی را متصور شد ،چراکه از ابتدای سال

بردن سطح خدمات ارائه شده به مشتریان اقدام شده

شبکههای اجتماعی اقدام شده است.

شبکه خدمات و همچنین تسریع در خدمات ارائه شده

متاسفانه در سال جاری برای شرکتها نمیتوان

گرفتهاند .در زمینه حل این مشکل توقع خاصی نیست

از موارد از شــرکتهای خارجی اعتبار گرفتهایم و عمال

بــه دلیــل اوضــاع کرونایــی ،بــازار شــاهد تعطیلیهــای

اســت .در خصــوص تعرفــه خدمــات نیز در مقایســه با

بســیاری در خــارج از کشــور روبــهرو هســتند .برخــی از

کنند ،این مهم هم به منظور رفع نیازهای بازار داخلی و

رضایت مشتریان به صورت هم زمان شدهاید؟

و از طرفــی افزایــش دانــش فنی پرســنل بــه منظور باال

در این حوزه کار فعالیت دارند ،واقعا میجنگند تا کاال

ایــن افــراد در کشــورهای دیگــر در لیســت تحریــم قرار

•

واشــقانیفراهانی ،مدیرعامــل شــرکت آواژنــگ ،بــه

کشــور باید در چندین کشــور گردش نشــان داده شــود

شــرکتهای فعــال بــازار کســبوکار بایــد در خصــوص

شدید قیمت چگونه موفق به حفظ سودآوری و کسب

بررســی ســوابق اجرایی این شــرکت و اقدامات آن در

ممنوعیتهای تحریمی دارند که برای رســاندن کاال به

را به کشــور برســانند .بازرگانان با ریســکها و خطرات

در مواردی نیز به منظور صادارت به کشورهای منطقه

عصــر اقتصــاد در گفتوگــو بــا حمیدرضــا

کــه در ایــن حــوزه وارد کشــور میشــوند کــه یک ســری

با در نظر گرفتن اوضاع کشور و همچنین کمبود

تولید هرچه بیشــتر محصوالت در داخل کشــور اقدام

برقــرار کــرده اســت و همــواره بــا شــفافیت در روابــط

تصمیمــات غیرکارشناســانه اســت .عمدتــا کاالهایــی

تــا رد و اثــری از ایــران به دســت نیاید .شــرکتهایی که

ارائــه کاال از ســوی تولیدکننــدگان در ســطح جهانــی،

تجــاری بــا صدهــا فروشــگاه معتبر در سراســر كشــور

موضــوع فعالیــت شــرکت و گواهینامههــای

سیاســتها و برنامههــای آتــی شــرکت در

انتظــاری کــه فعــاالن در این حــوزه از کســبوکار

کــه الــزام بــه تامیــن بــازار وجــود دارد از ایــن بابــت در
شرکتها از این تصمیم منتفع شده و در تامین کاالی

مورد نیاز بازار سهیم بودهاند .

میکنند .الزم است ،در کشور نیز دیدگاه سازمانهای

بانــک مرکــزی و بانکهــا میتواننــد بــا ارائــه

ســازمانهای ماننــد وزارت صمــت و بانــک مرکزی که از

ارز و  ...بــه شــرکتهای فعــال و قانونمنــد کمک کنند.

متولیان اصلی تامین کاالی مورد نیاز در کشور هستند
و بایــد بــه کمک شــرکتهای فنــاوری اطالعــات بیایند،

همکاری الزم را ندارند و ظاهرا دیدشــان اینگونه اســت

که در صورت وارد نشدن کاالهای این حوزه به کشور،

تسهیالت ،ضمانتنامههای بانکی ،واردات بدون انتقال
همچنین با تشریک مساعی با تجار و بازرگانان از طریق
انجمنهــای صنفی و اتــاق بازرگانی  ،دولت میتواند در

تصمیمگیریها اصناف را در کنار خود داشــته باشــند و
تصمیمات کارشناسی و اصولیتری اتحاذ کنند.

پیــام رئیــس انجمن
حمایــت از حقــوق
مصــرف کننــدگان
استان تهران

حمایت از مصرفکننده؛ تکه گمشده پازل

اقتصاد ایران

اعــام کــرد کــه اجرای قانــون جدیــد مالیات بــر ارزش افزوده

حقوق مصرف کنندگان قرار است چند کالم حرف حساب بی

اولیــن اثــر خــود را در قیمــت تمــام شــده کاالهــا و خدمــات

پرده و خودمانی با مصرف کنندگان و ارکان تولیدی و توزیعی

حداقــل بــه میزان  ۹درصد افزایش قیمت در مقایســه با قبل

کشور داشته باشیم.

نمایان خواهد کرد که به مثابه پاشیدن نمک به زخم باز توده

با کمی تحقیق و جســتجو در پایگاه های اطالع رســانی

شکننده مردم است.

انجمن ها و تشکل های مصرف کنندگان کشورهای پیشرفته

مهــدی نجفپــور در گفتوگــو بــا پایــگاه اطالعرســانی

دنیا نکاتی کلیدی در رویکرد تمام آنها نســبت به این مقوله،

مصرفکننــدگان کشــور ،تاکیــد کــرد :در حالــی کــه مــردم ایــن

مشــترک و پر تکرار اســت که در نگاه اول نظر هر مخاطبی را

روز هــا خــود را آمــاده حــذف ارز ترجیحــی از کاالهــای ضروری

به خود جلب می کند.

میکننــد و مجبــور بــه پذیــرش انتظــارات تورمــی آن هســتند؛

اول اینکــه جایــگاه مصــرف کننــده در نظــام بازارهــای

تحمــل بــار مالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده همزمان

توســعه یافته متفاوت از آن چیزی اســت که امروز در کشــور

با آنها به شکل مستقیم به دوش مصرفکننده است.

خودمــان شــاهد هســتیم .در واقــع اوســت کــه با خریــد خود،

او خاطرنشــان کــرد :قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش

کسب و کاری کوچک را تبدیل به قوی ترین برندهای دنیا می

افــزوده کــه از دی ســال جــاری الزماالجرا شــده اســت ،نگرانی

کند و اوست که با وفاداری و حمایت خود از یک تولید کننده

و آشــفتگیهای زیــادی را هــم در جامعــه تولیدکننــدگان و

میتواند به تولیدات او حیثیت و ماندگاری ببخشد.

عرضهکننــدگان کاالهــا و خدمــات و هــم در جامعــه بــزرگ

در نقطــه مقابــل بــاز هم مصرف کننده اســت که با روی

مصرفکننــدگان کشــور ایجاد کرده اســت .هیچکــدام از این 2

برگردانــدن از یــک برنــد یا محصول به دلیل عــدم توجه تولید

گروه ،اجرای این قانون را برای خود مزیت نمیدانند و در این
وضــع اجــرای ایــن قانون صرفــا ً باید بخــش عمدهای از کســری

کننده به ســائق و نیازهای مشــتری و یا نقض حقوق بنیادی
مصرفکنندگان موجبات اضمحالل و ســقوط یک کســب و کار

بودجــه دولــت را تامیــن کند و به عنوان یکــی از ابزارهای مالی

را رقــم زده اســت و کــم نبوده انــد برندهایی که زمانی یکه تاز

بــرای دولــت امکان کنترل فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد

بازار خود بوده اند و امروز نامی از آنها وجود ندارد.

و از میزان وابستگی اقتصاد ملی به نفت نیز کم کند.

نکتــه بــارزی کــه در بازارهای توســعه یافته وجــود دارد و
در کشــور مــا معمــوال ًتوجهی به آن نمی شــود کم رنگ شــدن

رئیــس انجمــن ملی حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان با

تاکیــد بــر اینکــه اجــرای این قانــون اولین اثر خــود را در قیمت

هرچه بیشــتر نقش سیســتم های نظارتی و حاکمیتی در بازار
و متقابــا ً جایگزینــی نقــش تشــکلهای برخاســته از مــردم و

تمــام شــده کاالهــا و خدمــات (بــه جــز تعــداد محــدودی از
کاالهــای معــاف از مالیــات) حداقل به میــزان  ۹درصد افزایش

اثربخشــی گســترده آنهــا در نظــارت ،اطــاع رســانی و آموزش

قیمــت در مقایســه بــا قبــل نمایــان خواهــد کرد کــه تحمل بار
مالــی آن مســتقیما ً بــه دوش مصرفکننده اســت ،افــزود :این

همگانی می باشد .این تشکل ها هستند که با رصد و پایش
مســتمر بــازار نســبت بــه شناســایی ناقضیــن حقــوق مصــرف

افزایــش ســطح قیمتهــا مطالبــات اقشــار متوســط و ضعیــف

کننــده اقــدام مــی کننــد و در چنیــن فضایی که بدلیــل اعتماد
عمومی مردم به تشــکلها شــکل گرفته اســت ورود به فهرست

بایکوت و بلکلیســت مصرف کنندگان دردآور ترین تنبیه هر

شــکایت یا چشمپوشــی از منافع در مقابل جریان قدرتمند

افزایش قیمت احتمالی به مصرفکننده منتقل شود و دیگر

از منظر قدرت خرید مصرفکنندگان ،در این کشورها

قیمتها عمل کنند؟ چرا برای این موضوع فکری نمیشود؟

درآمد شغلی کاالی مورد نیاز خود را به صورت تمام اقساط

شدهاند ،باید بدانند که مصرفکننده خلع سالح شده است

شــده خریــداری کنــد .حال تصــور کنید هنــگام تخفیفهای

ســقوط آنها (تولیدکنندگان و واسطهها) بیانجامد؛ چراکه

تولید و توزیع.

بنگاه اقتصادی است.

تمام مواردی که گفته شــد به لطف وجود زیرســاخت ها

ایــن امــکان بــرای خریــدار وجــود دارد تــا بــا داشــتن حداقــل

اقتصادی و برخورداری مردم از بازارهای آزاد حادث می شــود

بــدون بهــره و ســودهای آنچنانی با همــه ضمانتهای گفته

و بســترهای مناســب ،بازارهــای رقابتــی و ضــد انحصــار ،ثبات
و اینجاســت کــه مصــرف کننــده در جایــگاه واقعــی خــود قــرار
گرفتــه و از عنصــری کــه نیازمند حمایت اســت بــه اصلی ترین

ویــژه بعضــی از ایــن کاالهــا را میتوان تــا  80درصد تخفیف

رکن حامی یک تولیدکننده و کسب و کار تبدیل می گردد.

خریــد و در ایــن شــرایط چــه لذتــی از خریــد را میتــوان برای
مصرفکننــده به خصوص مصرفکننــده از نوع ایرانی تصور

غالمعلی رموی
مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان

ایــن روزهــا مصادف اســت ،با ایام پایانی ســال و نهم

اســفند روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان بــه

همین دلیل مناســب اســت که درباره این موضوع بحث و
تبــادل نظــری انجــام شــود .درج روز ملی حمایــت از حقوق
مصرفکننــده در ایــن زمــان شــاید بــه نوعــی یــک خــوش

ســلیقگی هــم تلقــی میشــود؛ چراکــه در ایــن زمــان حجم

زیــادی از تقاضــا برای خرید کاال و خدمات در بازار از ســوی
مصرفکنندگان ایجاد میشود و میتوان وضع جاری رعایت

حقــوق مصرفکننــدگان را بهتر ارزیابی کرد؛ از ســوی دیگر
هم نگاهی به یک سال وضع مصرفکننده میتواند ارزیابی

منطقی از وضع این قانون را در مقابل دیدگان همگان قرار
دهد.

در همــه دنیــا در ایام پایانی ســال بنگاههای اقتصادی

از راههــای مختلــف تــاش میکننــد تــا درباره عرضــه کاالها

و خدمــات خــود بــه شــکل ویــژه اقدام کننــد و بســترهایی را
برای فروشهای فوقالعاده به منظور جذب مشتری بیشتر
داشــته باشند .در بیشتر کشورها خصوصا ًکشورهای غربی
و اروپایــی روزهــای ســال نــو و کریســمس در یــک فراینــد

حــدود  20روزه شــروع میشــود؛ در ایــن زمــان بنگاههــای

مختلــف اقتصــادی بــا ایجــاد تخفیفهــای واقعــی ،عجیــب
و غریــب مثــل جمعــه ســیاه همــراه بــا تخفیفهــا و هدایای
مختلــف بــه مصرفکنندگان تــوان خود را در ارائــه کاال ارزان
نشــان میدهند .هدف این برنامه عالوهبر فروش بیشــتر از

طریق تبلیغات وســیع ،فراهم کردن بســترهایی برای ایجاد
یــک فضــای مفــرح اقتصادی اســت تا همگان در کنــار هم از

ایــن اوضــاع بهرهمند شــوند و البتــه در بطن موضــوع منافع
تولیدکننده ،توزیعکننده و مصرفکننده نیز تامین میشود؛

چراکه هم تولیدکننده و هم مصرفکننده با فروش و خرید
بیشتر امکان بیشتری را برای کسب سود و منفعت به دست

بــا حکــم فاطمــی امیــن وزیــر صمــت سرپرســت جدیــد

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران منصوب شد.

مــیآورد و ایــن یعنــی موفقیــت .البتــه این بنگاههــا در طول

سال هم شیوههای مختلف جذب مشتری را اجرا میکنند و

مصرفکنندگان در فرایند خرید بدون هیچ نگرانی و استرس

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت  ،معــدن

کاالی مــورد نیــاز خود را انتخاب ،خرید ،آزمایش و اســتفاده
یا مرجوع میکنند .مثال ٌدر کشور سوئد هنگام خرید کاال از

صادقــی درزمــان تصــدی رئیــس ســازمان صمــت اســتان تهــران

میتوانید از مشاوره یک فروشنده آموزش دیده و ماهر برای

درمتــن حکــم وزیــر صمــت چنیــن آمــده اســت :نظــر بــه

با حوصله تمام عالوهبر ارائه اطالعات کاال ،به تمام سئواالت

حکــم به ســمت "سرپرســت اداره کل صنعت ،معــدن و تجارت

گزینهها را متناسب با نیازتان پیشنهاد میکند و شما حتی

انتظــار مــی رود بــا همــکاری همــه بخــش هــای مرتبط در

مــاه بــه صــورت آزمایشــی کاال را اســتفاده کنیــد و در صورت

وتجــارت اســتان تهــران :مهنــدس محمود ســیجانی سرپرســت
جدیــد ســازمان صمت اســتان تهران معرفــی و از زحمات یداله

تقدیر و تشکر شد.

شایســتگی ،تعهــد و تجــارب ارزنــده جنابعالــی؛ بــه موجب این

استان تهران" منصوب میشوید.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ســایر ســازمان های حاکمیتی

در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.

فروشــگاه عالوهبر دسترســی کامل به همه مشــخصات کاال

بهترین انتخاب با توجه به نیاز واقعی استفاده کنید .این فرد
شما صادقانه و دقیق پاسخ میدهد و در نهایت نیز بهترین

پــس از خریــد کاال بــدون هیچگونه نگرانــی میتوانید تا یک
نارضایتــی یــا تمایل آن را مرجوع کنید .این موضوع خصوصا ً

در مورد وسایل الکترونیکی و برقی مثل کامپیوتر ،لب تاپ و

توفیــق جنابعالــی را از خداونــد علیــم حکیــم و حضــرت

یخچال و تلویزیون و لباسشویی و … بسیار مهم و قابل توجه
اســت ،چراکه مثال ًدر کشــور ما حجم زیادی از شــکایتهای

مدیریــت اجرائــی دانشــگاه دولتــی تهــران بــوده کــه از ســال

اصنــاف و اتحادیههــا مربوط به فروش کاالهای بیکیفیت و

توسعه فناوری ومعاونت امور صنایع سازمان صمت استان قم

است ،زیرا فروشنده احساس میکند فقط تا زمان دریافت

استان قم را برعهده داشته است.

نــدارد .ایــن یعنــی تــرس از خرید و قرار گرفتن در یک پرســه

ولیعصر(روحی فداه) خواستارم.

قانــون جدیــد مالیــات
ب ـ ــر ارزش ا فـ ــزوده
نمــک بــه زخــم بــاز
قشرآسیبپذیرجامعه
رئیــس انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

امروز به مناســبت ایام گرامیداشــت روز ملی حمایت از

مهنــدس ســیجانی
سرپرســت ســازمان
صنــــعت ،مــــعدن و
تجارت استان تهران
شد
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شــایان ذکــر اســت مهنــدس ســیجانی دانــش آموختــه

واصلــه بــه ســتادهای خبــری ســازمانهای صمت و بازرســی

1385تا  ۱۳۹۶بعنوان معاون امورتولید ،معاون برنامه ریزی و

نامرغوب و تعهد نداشتن تولیدکننده در مقابل مصرفکننده

و از سال  1396تا کنون نیز مسئولیت ریاست سازمان صمت

وجه میتواند ،مورد توجه باشد و بعد از آن تعهد جدی وجود

ارکان فقــط هدایتکننــده و بــه عنــوان یــک اپراتــور افزایش

اگر بسیاری از بنگاههای اقتصادی اکنون با رکود مواجه

و ایــن امــر میتوانــد بــا ورود ایــران بــه بازارهــای جهانــی بــه
اقتصــاد ایــران مجبــور خواهد بــود ،در بازه زمانی مشــخص
درهــای خــود را بر روی تولیدات کشــورهای دیگر بگشــاید و
البتــه بنگاههــای ناتــوان و پــر هزینه در معــرض خطر جدی

کرد .یا در مورد خدمات پس از فروش هم تمام شرایط برای

قرار خواهند گرفت.

حکم فرماست .در کل فرایند بازار کاال و خدمات سوئد کمتر

و جریانهای اقتصادی که ســعی کردند با اســتفاده از اهرم

کاال یا فروشنده منتهی میشود و از این تعداد کمتر  2صدم

جریــان تولیــد داخــل را از رقابــت خــارج کننــد و در ایــن خــا

رعایــت کامل حقوق مصرفکننده در چهارچوبهای قانونی

از  5درصد کل خریدها به نارضیاتی احتمالی مصرفکننده از
درصد به مراجع نظارتی کشیده میشود .اکنون مقایسه این

آمــار بــا شــرایط بازار کشــور و حجم شــکایات مردمی ناشــی

از گرانفروشــی ،کمفروشــی ،تقلب و ...به ستادهای خبری
در طــول یــک ســال و مقایســه تعداد بازرســیها کــه از چند

میلیــون بازرســی و چند صد هزار شــکایت و گــزارش تخلف
چــه میــزان از اجحاف به مصرفکننده را نشــان میدهد و از
این مختصر میتوان فهمید چه تفاوتی میان جایگاه حمایت

از حقوق مصرفکننده را در اقتصاد ایران و کشورهای دیگر
مانند سوئد مشاهده میشود.

ایــن ســطح از ارتقــای حقــوق مصرفکننــده میتوانــد

در اثــر عوامــل مختلــف و تجــارب گوناگــون ناشــی از رونــد

متاســفانه در دوران تحریم و مشــکالت اقتصادی افراد

حمایــت از تولیــد داخــل و واردات غیــر هدفمنــد و منطقــی،

برخــی بنگاههــای داخلــی هــم با اســتفاده از شــرایط موجود
کاالهای بی کیفیت و انحصاری خود را به مصرفکنندگان با

قیمتهای گزاف تحمیل کردند و اقتصاد کشــور را به جایی

رســاندند کــه نــه مصرفکننــده توانمندی مانــد و نه حقوقی
میتــوان بــرای او متصــور شــد .قطعــا ًاین بنگاهها به ســبب
چابکــی نامناســب و ناتوانــی در بازیابــی خــود نمیتوانند در

آینده اقتصادی کشور نقش بایسته داشته باشند .این افراد
از خــا رقابــت به جای فرصتی بــرای ارتقای کیفیت و کمیت

فقط به کسب منافع بیشتر به هر قیمتی متمرکز شدند و به
زعم خود پولهای خوبی را به جیب زدند.

اگرچــه اکنــون در تقویــم از روز ملــی حمایــت از

تحوالت اقتصادی این کشورها ناشی شود ولی جالب ماجرا

مصرفکننده به جز نامی باقی نمانده است؛ ولی این ساقه
خشــکیده حتمــا ًیــک روز بــا همت همیــن مردم و دلســوزان

و لذا این موضوع برای کشورما نیز دور از دسترس نخواهد

جایــگاه و نقــش حمایــت از حقــوق مصرفکننــده در تعالــی

اقتصــاد توســعه ،پــس از جنگ جهانــی دوم در اروپا با

البته باید این نکته را متذکر شــد که فعاالن اقتصادی

مهــم و زیربنایــی وقــوف یافت که شــرط موفقیت بنگاههای

را مرهون و مدیون مردم و مصرفکنندگان میدانند ،زندهاند

آنجاست که بسیاری از کشورهای جهان بدون داشتن این

تجارب نیز توانستهاند به چنین استانداردهایی دست یابند
بود.

اســتفاده از دیدگاههــای مکاتــب اقتصــادی بــه ایــن موضوع

اقتصــادی در تولیــد رقابتــی مشــتریمدارانه بــدون دخالــت

مســتقیم دولــت و فقط نظارت عالیــه دولت در بازار حاصل
میشــود و ایــن تفکــر به مــرور تعالی پیدا کرد و رســیدن به
جایی که امروزه به مســئولیتپذیری محض تولیدکننده در

مقابل مصرفکننده منتج شده است .در این مسیر بسیاری
از بنگاههــای اقتصــادی دچــار مشــکالت عدیــده اقتصــادی

و حتــی ورشکســتگی شــدند؛ ولــی توانســتند خــود را از این

مرحله عبور دهند.

مــردم و انقــاب دوبــاره بارور خواهد شــد و قرائــت واقعی از
اقتصاد کشور ارائه خواهد کرد.

خوش نام و شرافتمندی که شرافت شغلی و حرفه ای خود
و هرآنچــه داشــتند برای عبور از ایــن گردنه در طبق اخالص
گذاشتهاند .به عنوان مدیر یکی از همین بنگاههای اقتصادی

که در اثر شرایط سخت تورمی بخشی از توان اقتصادی خود
را از دســت داده با فروش منزل شــخصی تالش کرده اســت
تــا چــراغ کارخانه خودش را روشــن نگــه دارد ،معتقدم تمام

ثروت من از همین مردم و کارکنان است لذا باید برای رونق
کسبوکار و حفظ وضع شغلی کارکنان حتی منزل شخصی

خود را هزینه کنم و این کار را کرد.

در حالــی کــه در اقتصــاد ما در تمــام دوران تورمی تنها

رنجنامــه حمایــت از حقــوق مصرفکننــده در اقتصــاد

و جریــان تــورم بــا عبــور از همــه زنجیــره تامیــن تــا قبــل از

آینده اقتصاد ایران را همین حقوق مصرفکنندگان ضمانت

مصرفکننــده بــود کــه در مقابل شــرایط تورمی قــرار گرفت
مصرف به مصرفکننده منتقل شد و امروز در اثر فشارهای

اقتصــادی ناشــی از تــورم رمقــی بــرای مصرفکننــده باقــی

نمانــده اســت .مطابق آمارهای موجود قــدرت خرید جامعه

به شدت کاهش یافته است و به تبع این موضوع بسیاری
از بنگاههــای اقتصــادی امکانی برای فروش محصوالت خود

ندارنــد و از ســوی دیگر بســیاری از کاالهــای تولیدی با همه
حمایتهــای انجــام شــده بــه ســبب کیفیــت نامطلــوب در

مقایسه با استانداردهای جهانی ،بازار صادراتی قابل اتکایی
ندارند؛ لذا در انبارها به صورت روزانه دچار افزایش قیمت
میشــوند و مصرفکننــده تنهــا نظارهگر بازی مــوش و گربه

میــان تولیدکننــده و توزیعکننــده در فراینــد افزایش قیمت
است.

حــال ســوال اصلــی اینجاســت کــه آیــا آســیبی کــه

مصرفکننــده در اثــر مشــکالت اقتصــادی در وضــع موجــود

تحمل کرده است با آسیب سایر بخشهای زنجیره تامین،

تولید و توزیع برابر است؟ روند تورمی بازار آیا سرمایه بنگاه
تولید و توزیعی را همانند مصرفکننده از بین برده است؟
آیــا قــدرت اقتصادی مصرفکننده هــم به میزان تورم ترمیم

شده است .آیا سیاستهای حمایتی به سمتی هدایت شده
است که بخشی از این تورم به ارکان مختلف زنجیره تولید

تــا قبــل مصــرف نیز انتقال یابد؟ یا فقط قرار اســت هرگونه

ایــران اگرچــه فــراز و فرودهایــی را تجربــه کــرده اســت؛ ولی
خواهد کرد.

جامعــه از جملــه کارگــران ،کارمنــدان و حقوقبگیــران بــرای

افزایش دســتمزدها را نیز شــکل خواهد داد و افزایش حداقل
حقــوق و دســتمزد هــم مجــددا ً منجــر بــه افزایش قیمــت تمام

شــده محصــوالت تولیدی شــده و در نهایت مــوج دوم افزایش
قیمتها را در پی خواهد داشت.

بــه گفتــه نجفپــور ،دســتگاههای نظارتــی بایــد مراقبــت

کننــد کــه تولیدکننــدگان و عرضــه کننــدگان کاالهــای معاف از

مالیــات بــر ارزش افــزوده تحــت تاثیر گرانی کاالهای مشــمول
و اثــرات تورمــی آن با ســوء اســتفاده از ناآگاهی مــردم در این
زمینــه اقــدام به افزایش قیمت مصــرف کننده محصوالت خود
نکنند؛ لذا اطالعرسانی به موقع و مستمر و نظارت بر فروش

اقــام معاف از مالیــات بر ارزش افزوده اهمیت باالیی خواهد
داشت.

او اضافه کرد :از مواردی که معموال ًدر اطالعرســانیهای

عمومی به آن اشــاره نشــده اســت؛ مفاد ماده  ۲۶قانون است

کــه اعمــال مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای نوشــابههای قندی

گازدار و بــدون گاز تولیــدی و وارداتــی به میزان  ۱۶درصد و ۳۶

درصــد و انــواع ســیگار ،توتون و تنباکوی تولیــدی و وارداتی به
میزان  ۲۵درصد تا  ۶۵درصد است که به این میزان هر سال

یک درصد اضافه خواهد شــد .همچنین واردات اقالم اساســی

از جمله آرد و نان ،برنج ،روغن ،حبوبات و شیرخشک مشمول

معافیــت مالیاتــی نبــوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹
درصــد در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد.

رئیــس انجمــن ملی حمایت از حقــوق مصرفکنندگان در

ادامه عالوهبر اعتراض شدید به تحمیل هزینههای این چنینی

به سبد معیشت خانوار عنوان کرد :برای دولت و مجلسی که

عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و
بیرق خود میداند شایســته نیســت که هزینههای اداره کشور

و کســری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات های جدید به
ارزاق اساســی و حیاتــی قشــر فرودســت جامعــه تامیــن کند و

در نقطــه مقابــل هــم ثروتمنــدان و صاحبان خانههــای متعدد
و ویالهــای مجلــل و زمینخــواران و کوه خــواران و دریا خواران

با پشــتوانه نبود ســازوکار قانونی مناســب برای اخذ مالیات از
خانههــای خالــی و امــاک نجومــی فرارهــای مالیاتــی میلیاردی
داشته باشند.

نجفپور در پایان گفت :به عنوان نماینده مصرفکنندگان

کشــور اعــام میکنــم کــه مــردم هــم از دولتمــردان و هــم از

نماینــدگان مجلــس بابــت تحمیــل هزینههــای مــازاد بــه ســبد
معیشت خود طلبکار هستند و الزاما ً باید تدابیری اتخاذ شود
تا تمام هزینه تراشیها از جیب مردم برای حذف ارز ترجیحی

و اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در قالب افزایش
صحیــح میــزان یارانههــای نقــدی و پرداخــت آن به تمــام مردم
اعــم از یارانهبگیــر و افــرادی که مشــمول دریافــت یارانه نقدی
نبودهانــد و همچنیــن افزایــش قابل توجه ســقف معافیتهای

مالیاتی برای حقوق و دستمزد در بودجه سال  ۱۴۰۱به معنای
واقعی و ملموس جبران شود.

