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سرپرست مدیریت امور روابط
عمومی و حوزه مدیریت بانک
مسکن منصوب شد

اینروزها که بحث حذف ارز  4200تومانی به میان
آمده به کرات شاهد هشدار کارشناسان نسبت
به افزایش تورم هستیم .بنابراین اگر آنطور که
کارشناسان میگویند یک ابرتورم در انتظار اقتصاد
باشد ،میزان افزایش حقوق و حفاظت از قدرت
خرید خانوارها بسیار با اهمیت خواهد شد.
افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین
 ۵تا  ۲۹درصد خواهد بود
سید البرز حسینی ،نماینده مردم خدابنده در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی ،در خصوص
نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال  ۱۴۰۱با توجه
به الیحه پیشنهادی دولت گفت« :افزایش حقوق
کارمندان در بودجه سال آینده بین  ۵تا  ۲۹درصد
خواهد بود که با توجه به متوسط دریافتی آنها متغیر
است یعنی افرادی که حقوق باالتری میگیرند
افزایش حقوق کمتری خواهند داشت .البته میانگین
افزایش حقوق کارمندان  ۱۰درصد پیشبینی شده
است».
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان پلکانی
خواهد بود ،تاکید کرد« :کارمندانی که زیر  ۱۰میلیون
تومان حقوق میگیرند از افزایش بیشتری برخوردار
خواهند شد و کارمندانی که متوسط دریافتی آنها
بیشتر از  ۱۰میلیون تومان است افزایش حقوق
کمتری خواهند داشت .اگر افزایش پلکانی حقوق
کارمندان به سمتی برود که طیف وسیعی از آنها
افزایش حقوق خوبی داشته باشند ،مورد پذیرش
مجلس خواهد بود اما اگر پس از بررسیهای
نمایندگان به این نتیجه برسیم که طیف کمتری
از کارمندان از این قاعده افزایش حقوق بهرهمند
خواهند شد ،باید در نحوه افزایش حقوقها در سال
آینده تجدیدنظر شود».
با توجه به این مسئله میزان حقوق و دستمزد
در سال  1401برای تمام افراد یکسان نخواهد بود و
افرادی که حقوق کمتری میگیرند در سال آتی از
افرادی که حقوق باالتری میگیرند ،بیشتر افزایش
خواهد داشت .اما آیا روند و مبلغ در نظر گرفته
شده برای افزایش حقوق سال آتی در برابر تورم رقم
منطقی خواهد بود یا خیر؟ مرتضی عزتی اقتصاددان
در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت :طبق
قانون دولتها باید متناسب با نرخ تورم حقوق و
دستمزد کارکنان را افزایش دهند .نرخ تورم در سال
 ۹۹و  ۱۴۰۰نزدیک به  ۵۰درصد بود و اگر قرار باشد
نرخ تورم برای سال آتی کنترل شود دست کم به
 ۴۰درصد میرسد .بنابراین قطعا ً با توجه به نرخ
تورم رقمهای در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق
کارکنان بسیار پایین خواهد بود.
وی افزود :در سالهای گذشته همیشه افزایش
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افزایش سرسامآور قیمتها طی یک سال اخیر مشکالت بیشماری را برای خانوارها به وجود آورده است .این مشکالت زمانی پررنگتر میشود که دخل و
خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد .هنگامی که هزینهها با سرعت باالیی افزایش مییابد ،افزایش حقوق یکی از اصلیترین خواسته
افراد جامعه میشود .البته مسئله افزایش حقوق مخالفان بسیاری دارد ،به گفته مخالفان ،افزایش حقوق خود منجربه تورم میشود و نمیتوان حقوق را
به اندازه تورم افزایش داد .از سوی دیگر این دیدگاه مورد انتقاد موافقان افزایش حقوق بوده و آنها معتقدند نباید با چنین نگاهی ،سفره خانوارها را کوچک
کرد .این کشمکش از گذشته تا به امروز ادامه داشته و به نظر میرسد که مخالفان افزایش حقوق نیز تا کنون برنده این کشمکش بودهاند.

عزتی:منبع
افزایش حقوق
بسیارمهم
است و اگر
منبع مناسبی را
انتخابنکنیم
قطع ًا تورم را
شاهدخواهیم
بود
حقوق کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله فشار
بسیار باالیی را به حقوقبگیران وارد کرده است.
این اقتصاددان اظهار کرد :نکتهای که وجود دارد
این است که گفته میشود افزایش حقوقها به
صورت پلکانی خواهد بود به صورت پلکانی حقوق
را افزایش دادن به معنای فقیرتر کردن قشر متوسط
جامعه است و این نشان میدهد که جامعه به
سمت فقر بیشتر سوق داده خواهد شد .بنابراین این
یک مشکلی است که باید به آن توجه شود.
افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد؟
عزتی در ادامه گفتوگو با اشاره به این مسئله که
عدهای معتقدند افزایش حقوق منجر به تورم خواهد

تشریح جزئیات آغاز بکار بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان

طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک مسکن،
«مهدی سندگل نظامی» به عنوان سرپرست
مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
بانک مسکن منصوب شد.
محمود شایان ،مدیرعامل بانک مسکن در
حکمی« ،مهدی سندگل نظامی» را به عنوان
«سرپرست مدیریت امور روابط عمومی و حوزه
مدیریت بانک مسکن» منصوب کرد.
در بخشی از حکم مدیرعامل بانک
مسکن آمده است :امید است با اتکال به الطاف
الهی و با رعایت قوانین و مقررات ،برنامهریزی
برای توسعه بانکداری اسالمی ،ابتکار ،خالقیت
و نوآوری در اداره امور بانک برای حفظ امانات
مردم ،ارتقای سطح دانش همکاران ،افزایش
کارایی و بهرهوری ،تسریع در انجام عملیات
بانکی و اداری اهتمام ورزیده و موجبات رشد
و اعتالی بانک و رضایت عمومی را فراهم کنید.
مهدی سندگل نظامی پیش از این مدیرکل
منابع انسانی ،پشتیبانی و رفاه شرکت ساخت
و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و
شهرسازی بوده است.
همچنین مدیرکل مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل و مدیرکل بازرسی شرکت ساخت
و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و
شهرسازی از دیگر سوابق مهدی سندگل نظامی
است.

همکاری بانک قرضالحسنه مهر
ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان توسعه
مییابد

حقوق جا مانده از تورم

ن همراه با
پرداخت قبض تلف 
«بانکپرداخت» بانک آینده

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل بانک
مسکن

اخبار

میزان افزایش حقوق در بودجه سال آینده  ۵تا  ۲۹درصد در نظرگرفته شده است

خدمتی نوین در بستر پیشخوان مجازی
بانک آینده

بانک آینده با هدف ارزشآفرینی هرچه بیشتر
برای مشتریان و استفاده بهینه از سامانههای
غیرحضوری ،بهویژه در شرایط فراگیری ویروس
کرونا ،امکان پرداخت قبوض تلفنهمراه را
از طریق گزینه «بانکپرداخت» در سامانه
«پیشخوان مجازی» خود فراهم کرده است.
مشتری میتواند با فعالسازی گزینه
«بانکپرداخت» در پیشخوان مجازی ،قبوض
ن همراه خود را ب ه صورت سیستمی و بدون
تلف 
مراجعه به شعبه یا دستگاه خودپرداز پرداخت
کند.
ن ترتیب که پس از صدور صورتحساب
بدی 
توسط شرکت همراهاول و اعالم بدهی خط،
درصورتیکه مبلغ بدهی از مبلغ سقف
تعیینشده در پیشخوان ،بیشتر نباشد ،مبلغ
قبض بهصورت سیستمی از حساب معرفیشده
مشتری برداشت و قبض پرداخت خواهد شد.
پیشخون مجازی بانک آینده ،کلیه خدماتی را
ک ارائه میشود ،برای مشتریانی
که در شعب بان 
که به هر دلیل امکان حضور در شعب را ندارند،
فراهم کرده و بدینترتیب ،مشتریان را از مراجعه
به شعب بانکها بینیاز میسازد.
برای عضویت در سامانه «پیشخوان مجازی»
بانک آینده میتوانید با حضور در شعب بانک
آینده در سراسر کشور و یا با مراجعه به تارگاه
«پیشخوان مجازی» بهنشانی https://www.
 abplus.irنسبت به تکمیل فرم ثبتنام در این
سامانه ،اقدام کنید.

بازاروسرمایه

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد :اگر
ما به پیمانهای تجاری بپیوندیم اما خود را پایبند قوانین بینالمللی
نکنیم ،منافع چندانی برای کشور نخواهد داشت .بنابراین باید از این
حالت جزیرهای خارج و به دهکده جهانی بپیوندیم که بتوانیم از منافع
آن استفاده کنیم.
به در گزارش ایلنا ،فریال مستوفی در مورد شروع به کار موافقتنامه
مشارکت اقتصادی جامع منطقهای ( )RCEPو موانع و چالشهای
حضور ایران در آن اظهار کرد 15 :کشور منطقه جنوب شرقی آسیا
که بیش از  2میلیارد نفر جمعیت و  2.5تریلیون دالر تولید ناخالص
داخلی دارند که میتوان گفت یک سوم جمعیت جهان به اضافه
یک سوم تولید ناخالص جهان را شامل میشوند برای پیمان RCEP
جمع شدهاند .بنابراین این پیمان در مقایسه با دیگر پیمانها بزرگترین
منطقه آزاد تجاری جهان را تشکیل میدهد و پیوستن به این پیمان
اقدامی بسیاری سرنوشتساز و پسندیده به خصوص در روند آینده
اقتصاد در جهان و تجارت جهانی محسوب میشود.
وی افزود :به نظر میرسد روند اقتصاد جهان در حال تحول بوده و
به سمت آسیا و اقیانوسیه متمایل میشود .موضوع این پیمان اولین
بار توسط اندونزی مطرح شد .کشورهای مختلفی از جمله هند به
این پیمان پیوستند اما هند انصراف داد که علت آن تاثیرات نامطلوب
تعرفههای پایین برای تولیدکنندگان محلی و همچنین سود بیشتر چین
از آن بوده است.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت :وقتی
تعرفهها برداشته میشود تولیدکنندگان داخلی وارد رقابت بیشتری
میشوند .از طرف دیگر چین از نظر قیمت و حجم تولیدات بسیار
قویتر است ،هند احساس کرد که این پیمان میتواند فشار زیادی را
به تولیدکنندگان داخلی وارد کند و آنها نتوانند با تولیدکنندگان چینی
بدون تعرفه رقابت کنند .هند به همین دلیل از این پیمان انصراف داد.
کشورهایی مانند ژاپن دائما در حال مذاکره با هند هستند که به طریقی
به پیمان بازگردد.
مستوفی گفت RCEP :بزرگترین پیمان منطقه آزاد تجاری ایجاد
کرده که ترکیب متنوعی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه در آن حضور
دارند .کشورهای توسعهیافتهای مانند ژاپن و کره جنوبی و همچنین
کشورهای درحال توسعه مانند اندونزی ،ویتنام و تایلند و کشورهای

شد گفت :افزایش حقوق خود موجب تورم نخواهد
شد به عبارت دیگر بیش از اینکه افزایش حقوق و
دستمزد بر تورم اثرگذار باشد منبع تامین حقوق و
مزا است.
دستمزد تور 
وی ادامه داد :اگر دولت داراییهای خود را
بفروشد و به واسطه آن حقوقها را افزایش دهد
آنچنان تاثیر قابل توجهی بر تورم نخواهد گذاشت اما
اگر دولت برای افزایش حقوق و دستمزد به انتشار
پول و راههایی که سبب افزایش پایه پولی میشود
روی بیاورد قطعا ًتورم باال میرود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :برای اینکه
افزایش حقوق موجب تورم نشود دولت باید منبع

مناسب را برای افزایش حقوقها در نظر بگیرد.
وی افزود :طی سالهای اخیر چندین برابر دستمزد
تورم داشتیم و تورم سبب شده است که میزان تقاضا
برای کاالها نیز کاهش پیدا کند .چراکه تورم سبب
کاهش قدرت خرید مردم شده است این روند فشار
قابل توجهی را به تولید نیز وارد میکند و تولید هم
در این میان آسیب میبیند .بنابراین به جای اینکه
افزایش حقوق را دلیل تورم بدانیم باید منابع مناسی
را در نظر بگریم.
این اقتصاددان تاکید کرد :منبع افزایش حقوق
بسیار مهم است و اگر منبع مناسبی را انتخاب نکنیم
قطعا ًتورم را شاهد خواهیم بود.

آیا ایران میتواند به  RCEPبپیوندد؟

توسعهنیافته مانند میانمار ،الئوس و کامبوج در کنار هم هستند.
مجموع تجارت این  15کشور با هم در سال  2019بیش از  2تریلیون
دالر و مجموع تجارت جهانی آنها حدود  7تریلیون دالر بوده که حدود
یک سوم از کل تجارت جهانی است .پس اهداف این پیمان تشکیل
یک منطقه آزاد تجاری از طریق کاهش تعرفههای تجاری بین اعضا و
سرمایهگذاری برای کمک به اقتصادهای درحال ظهور و همچنین بهبود
و تقویت مناسبات استراتژیک با یکدیگر بوده است.
وی اضافه کرد :کاهش تعرفهها برای محصوالت صنعتی و کشاورزی
است و دو بازه زمانی شامل یک بازه کوتاهمدت  2ساله و  20ساله
میشود .برنامه این است که ظرف  20سال تعرفهها را تا حدود 90
درصد بین اعضا کاهش دهند .نکته مهم یکسانسازی قوانین است
یعنی قوانین جدیدی به وجود میآید که یکی از مهمترین آنها این است
که قوانین مبدا باید یکسانسازی شوند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت :این
قانون باعث میشود که کانون زنجیرههای تامین منطقی جهانی برای
شرکتهای کشورهای عضو آسانتر شود .بنابراین عالوه برکاهش
هزینهها و کاهش زمان صادرات به جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی هم کمک میکند .منافع دیگری مانند به اشتراک گذاشتن
اطالعات ،سهیل تجارت ،روانسازی همکاریهای تجاری ،هموارسازی
قوانین بینالمللی برای تجارت الکترونیکی هم دارد.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه
صحبتهایش با اشاره به موانع ایران برای پیوستن به این پیمان تصریح
کرد :کشور ما اگر بتواند به هر یک از این پیمانهای بینالمللی و

منطقهای پیوندد مسلما برای کشور منافعی دارد اما پیوستن به این
پیمان یا دیگر پیمان موانعی دارد .اولین مسئله موضوع تحریمها و
موضوع دیگر توجه به استانداردهای جهانی مثل قوانین بانکی کشور
است که ما هنوز مسئله  FATFرا نپذیرفتیم؛ بنابراین این کشورها در
حال حاضر نمیتوانند با ما کار کنند .حتی اگر ما به این پیمان بپیوندیم
تا ما خود را پایبند قوانین بینالمللی نکنیم ،منافع چندانی برای کشور
نخواهد داشت .بنابراین ما باید از این حالت جزیرهای خارج شویم و به
دهکده جهانی بپیوندیم که بتوانیم از منافع آن استفاده کنیم.
وی افزود :کشور ما پتانسیلهای باالیی دارد ،کشورهایی که در همین
پیمان  RCEPهستند ،معموال انرژیهای کمی دارند و کشور ما با داشتن
منابع عمده انرژی میتواند منافع خوبی را از معامله با این کشورها و این
پیمان داشته باشد ولی ما باید استانداردها را حفظ کنیم که هم بتوانیم
منافع داشته باشیم .یکی دیگر از موضوعات این است که ما به تجارت
جهانی نپیوستهایم بنابراین باید سعی کنیم که استانداردهای جهانی را
در همه زمینههای تجاری ،بانکی و ...حفظ کنیم.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این
سوال که آیا ممکن است مشکل هند برای ایران هم ایجاد شود ،متذکر
شد :زمانی که ما به چنین پیمانهایی بپیوندیم ،کمک به تولیدکنندگان
ما کمتر میشود اما از طرف دیگر رقابت ایجاد میشود و تولیدکننده ما
هم سعی میکند که کیفیت استاندارد خود را افزایش داده قیمت کاالی
خود را مناسبتر کند .بنابراین ممکن است در ابتدا برای ما ضرر داشته
باشد که به همین دلیل هند از این پیمان انصراف داده ،اما در مدت
طوالنی به نفع کشور خواهد بود چراکه تولیدکنندگان برای رقابت مجبور
به افزایش کیفیت تولیدات و قیمتها را هم ماناسب کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد :برای مثال
خودروهای ما که وضعیت بیکیفیتی دارند ،از آنجا که واردات همه چیز
ممنوع بوده و یا تعرفههای بسیار سنگین دارد ،یکهتاز میدان هستند
اما اگر روزی اجازه دهند که خودروهای دیگر بدون تعرفه وارد کشور
شود چه کسی اتومبیل ایرانی میخرد؟ بنابراین در ابتدا ممکن است
مشکالتی ایجاد شود اما در طوالنی مدت به نفع کشور خواهد شد .به
همین دلیل این پیمانها از روز اول همه تعرفهها را حذف نمیکند بلکه
به تدریج برداشته میشوند تا کشورها خود را هماهنگ کنند و کم کم
سطح کیفیت را و قیمت را متناسب کند.

بانک قرضالحسنه مهر ایران و شرکت پاالیشگاه
نفت اصفهان قرارداد همکاری امضا کردند.
در مراسم انعقاد قرارداد همکاری بین بانک
قرضالحسنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت
ت میره
اصفهان ،ناصر سیفالهی عضو هیئ 
بانک قرضالحسنه مهر ایران ضمن ابراز تشکر از
ارتباطات خوب شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان
با بانک قرضالحسنه مهر ایران ،از آمادگی کامل
این بانک برای ارائه خدمات به همه کارکنان آن
مجموعه خبر داد.
سلیمان توکلی ،قائم مقام مدیرعامل بانک
قرضالحسنهمهرایراننیزهمکاریمسنجمومداوم
شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان را مثبت ارزیابی
کرد و افزود :سابقه مناسب و خوشنامی این بانک
در مجموعه پاالیشگاه موجب افتخار و خرسندی
است .توکلی در سخنان خود بر ارائه خدمت از
سوی بانک همراه با رضایت مشتری تأکید کرد .وی
همچنین از تالش شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان
برای ایجاد رضایت کارکنان و فراهم آوردن شرایط
رفاهی پرسنل خود و همکاری با بانک قرضالحسنه
مهر ایران تشکر کرد .بانک قرضالحسنه مهر ایران،
بانک عامل پاالیشگاه نفت اصفهان خواهد شد
در این مراسم همچنین محسن قدیری ،مدیرعامل
پاالیشگاه نفت اصفهان ضمن تقدیر و تشکر
از بانک قرضالحسنه مهر ایران به علت رضایت
حداکثری کارکنان شرکت ،درخواست کرد تا
خدمات بانک به همه پرسنل اعم از رسمی و
غیررسمی ارائه شود.
صرامی ،معاون مالی و بازرگانی و عضو هیئت
مدیره شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان نیز ضمن
تقدیر و تشکر از فعالیتهای چندین ساله این
بانک گفت :انشاءالله بانک قرضالحسنه مهر
ایران به نخستین بانک و بانک عامل در پاالیشگاه
نفت اصفهان تبدیل خواهد شد.
ت مدیره پاالیشگاه نیز
جوادی ،دیگر عضو هیئ 
از با برکت بودن تسهیالت بانک قرضالحسنه
مهر ایران سخن گفت و به خاطر حسن خلق و
عملکرد مطلوب کارکنان این بانک در همه شعب
تقدیر کرد .همچنین زنگنه ،مدیر توسعه سرمایه
انسانی پاالیشگاه نفت اصفهان نیز از عملکرد
مثبت بانک قرضالحسنه مهر ایران از آغاز فعالیت
در این مجموعه ابراز خرسندی کرد و از تالشهای
پاالیشگاه نفت اصفهان برای سوق دادن پیمانکاران
به سمت بانک خبر داد.
وی گفت :در دوره مدیریت جدید بانک
قرضالحسنه مهر ایران ،ضمن تقویت مسیر
قبلی ،ارائه خدمات مالی و پولی با کارکنان صنعت
و انرژی ،برنامههای متنوع رفاهی و خدماتی و
سهلالوصول برای پرسنل صنعت و کارگران در نظر
گرفته شده است و گامهای بلندی در این زمینه
برداشته میشود.

با موبایلت ،آنالین حساب باز کن

اپلیکیشن موبایلت ،با انتشار نسخه جدید امکان
افتتاح حساب آنالین و احراز هویت مشتریان
جدید را فراهم کرد .بانک سامان با انتشار نسخه
 3.6.0.4اپلیکیشن موبایلت ،امکان افتتاح حساب
آنالین و احراز هویت مشتریان حقیقی را بدون
مراجعه به شعبه فراهم کرد .در این فرآیند ،تمام
افرادی که فاقد حساب و شماره مشتری در بانک
سامان هستند ،میتوانند پس از نصب اپلیکیشن
موبایلت از سایت بانک سامان به نشانی www.
 ،ir.sb24از منوی افتتاح حساب نسبت به ایجاد
حساب کاربری و ارسال مدارک خود اقدام کنند تا
پس از احراز هویت و افتتاح حساب ،کارتبانکی
صادره شده به آدرس آنها ارسال شود .مشتریان
درصورت بروز مشکل و یا سؤال میتوانند بهصورت
 24ساعته با مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422
داخلی  2تماس بگیرند.

قیمت تولیدکننده در مورد لوازم خانگی سودی به حال خریدار ندارد

بالتکلیفی بازار لوازم خانگی با مصوبه در ج قیمت تولیدکننده
درج قیمت تولیدکننده روی برخی اقالم لوازم خانگی ازجمله غذاساز ،چرخ گوشت،
ماکروویو ،تلویزیون ،یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در حالی اجباری شده که
محمدرضا شهیدی ،دبیرانجمن لوازم صوتی و تصویری معتقد است این طرح نواقص
و ایراداتی دارد و به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب ،موجب نارضایتی مردم خواهد
شد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴درج قیمت تولیدکننده روی کاال در مرحله اول از  ۲۷آذر برای
چهار قلم کاالی مصرفی شامل آب معدنی ،نوشابه گازدار ،آبمیوه و ماءالشعیر و چهار
قلم کاالی سرمایهای شامل غذاساز ،نوشیدنی ساز ،چرخ گوشت و ماکروویو اجباری
شد و هفته گذشته در مرحله دوم پودر لباس شویی ،دستمال کاغذی ،پوشک بچه،
یخچال فریزر ،تلویزیون و ماشین لباس شویی هم به این فهرست اضافه شد .از حاال
به بعد روی این محصوالت قیمت تولیدکننده را خواهید دید .اما این طرح به گفته
عباس تابش ،مدیرعامل سازمان حمایت آیا برای لوازم خانگی موجب شفاف سازی
قیمتها خواهد شد؟
اشکاالت درج قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه این طرح ،طرح خوبی است،
اما دارای ایرادات و نواقصی است ،گفت :مشکلی که در این طرح وجود دارد ،این
است که این طرح برای همه اصناف و کاالها به ویژه لوازم خانگی نمیتواند به صورت
یکسان اجرا شود .محمدرضا شهیدی ادامه داد :اشکال نخست ،شیوه درج قیمت
روی کاالهاست .قیمت خوراکیها و محصوالت سلولزی همانند دستمال کاغذی روی
کاال درج میشود و ،چون کاال همراه با بستهبندی عرضه شده ،برای مردم در زمان

خرید قابل رویت است؛ اما لوازم خانگی این گونه نیست.
قیمت تولیدکننده در مورد لوازم خانگی سودی به حال خریدار ندارد
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در تشریح این موضوع گفت :زمانی
که مصرفکننده برای خرید یخچال فریزر یا سایر لوازم خانگی به نمایشگاه یا
فروشگاه مراجعه میکند ،کاال را بدون کارتن مشاهده میکند .در واقع قیمت
تولیدکننده روی لوازم خانگی زمانی که کاال در منزل به خریدار تحویل میشود
برای مردم قابل رویت است و آن زمان دیگر سودی برای خریدار ندارد .لذا
این هدف قانونگذار که مردم قیمت تولیدکننده را روی کاال رویت کنند ،در
مورد لوازم خانگی برخالف کاالیی مثل دستمال کاغذی یا محصوالت سلولزی و
لبنیات و ...رویت نمیشود؛ بنابراین باید در مورد لوازم خانگی شیوه دیگری برای
شفافسازیاندیشید.
درگیری مصرفکننده و تولیدکننده لوازم خانگی با درج قیمت روی کاال
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در مورد اشکال دوم این طرح گفت:
سالهاست که مردم به قیمت مصرفکننده روی کاالها عادت کردهاند .به طور مثال
یک تلویزیون را  ۱۰میلیون تومان خریداری کردهاید و میبینید قیمت تولیدکننده روی
کارتن تلویزیون  ۹میلیون تومان است .مردم حساب نمیکنند این قیمت  ۹میلیونی،
قیمت درب کارخانه لوازم خانگی است ،زیرا فرهنگ جاافتاده در بین مردم فرهنگ
مصرفکننده بوده است؛ لذا باید در مورد این کار ،فرهنگسازی انجام شود وگرنه
موجب درگیری و نارضایتی مردم خواهد شد و مردم حس میکنند سرشان کاله رفته
است .بهتر است این کار با کاالهایی مثل کاالهای سوپری شروع شود و لوازم خانگی

نیز در مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد ،زیرا نصب قیمت تولیدکننده روی لوازم
خانگی در مرحله اول ،موجب مشکلآفرینی شود.
تخلف شبکه توزیع لوازم خانگی با نصب قیمت تولیدکننده کاهش نمییابد
وی در مورد مشکل سوم درج قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی گفت :در
کاالهای سوپری مثل دستمال کاغذی ،شیرو ..روی کاالها قیمت میخورد و به آسانی
قابل پاک شدن نیست .ولی فرض کنید تولیدکننده لوازم خانگی ،برچسب قیمت را
روی کارتن بزند و به مغازه بفرستد .اگر فروشندهای بخواهد تخلف کند به راحتی
قیمت دیگری نصب میکند و این موضوع موجب درگیری بین تولیدکننده و سازمان
بازرسی میشود.
شهیدی افزود :بحث سوم این است که در کاالهای سوپری تفاوت قیمت درب
کارخانه تا مصرف کننده باالست و  ۵۰درصد تفاوت بین قیمت تولیدکننده و مصرف
کننده وجود دارد؛ اما در لوازم خانگی فاصله قیمتی نهایتا  ۱۰درصد است لذا درج
قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی موجب کاهش قیمت زیادی نخواهد شد.
پیشنهادات انجمن لوازم صوتی و تصویری برای درج قیمت روی کاالها
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری از ارائه پیشنهاد به سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت :پیشنهاد ما این است که قیمت
تولیدکننده ،قیمت عمده فروشی و قیمت خردهفروشی در سامانه  ۱۲۴درج شود که
مردم در زمان خرید به این سامانه مراجعه کنند و قیمت درست را صحت سنجی
کنند.
شهیدی ادامه داد :همچنین در کنار این موضوع ،تولیدکنندگان لیست قیمتی را به

همه فروشندگان و مغازهها ارسال کنند و آنها هم مکلف باشند که در اختیار مصرف
کننده قرار دهند؛ ولی اینکه صرفا قیمت تولیدکننده با یک برچسب روی کارتن لوازم
خانگی زده شود که مردم این کاالها را به صورت بازشده میبینند هدف قانونگذار را
انجام نخواهد داد لذا باید تغییراتی برای هر صنفی متناسب با خودش داده شود تا
این طرح بتواند موفق باشد وگرنه اینکه یک نسخه برای همه کاالها پیچیده شود طرح
دچار مشکل خواهد شد.

