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مصوبه حل مشکالت مالیا�ت 
واحدهای کوچک و متوسط ابالغ شد

 معــاون اول رییــس جمهــور تصویــب نامــه 
ستاد فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت برای اعمال مساعدت در 
جهــت مرتفــع نمــودن مشــکالت مالیــا�ت واحدهــای کوچک 

و متوسط را به وزارت امور اقتصادی و دارا�ی ابالغ کرد.
ستاد فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت این مصوبه در جلسه 
یس و دوم مورخ 23 اسفند ماه 1395 به استناد مفاد مصوبه 
 1394/6/31 مــورخ  ه   52442 85001/ت  ی  شــماره 
هــای  اجــرای سیاســت  راســتای  در  و  وزیــران  م  محــرت هیــات 
در  مســاعدت  اعمــال  منظــور  بــه   ، مقاومــ�ت اقتصــاد  کیل 
جهــت مرتفــع نمــودن مشــکالت مالیــا�ت واحدهــای کوچــک و 
متوســط را تصویــب کــرد. بــر اســاس ایــن مصوبــه مقــرر شــده 
اســت ســازمان امــور مالیــا�ت کشــور در اجــرای مقــررات تبرصه 
ن نامه اجرا�ی ماده 219 قانون مالیات  الحا�ت به ماده 29 آی�ی
های مســتقیم ترتی�ب اتخاذ نماید که مامورین مالیا�ت ذیربط 
بــا ملحــوظ قــرار دادن اظهــار نامــه هــا و صــورت هــای مــایل 
نمــودن  قطــی  اولویــت  بــا  و  موصــوف  واحدهــای  تســلییم 
مالیــات بــر اســاس اظهــار نامــه تســلییم، ضمــن خــودداری از 
، بــرگ مالیــات قطــی عملکــرد  صــدور بــرگ تشــخیص مالیــا�ت

سال 94 آنان را صادر و ابالغ نمایند.
قطــی  بــرگ  صــدور  امــکان  صــور�ت کــه  در  ن  همچنــ�ی
مالیــات عملکــرد ســال مزبــور  نباشــد،  فــوق میــر  بــه شــرح 
بــا رعایــت مقــررات تبــرصه 2 مــاده 97 قانــون مالیــات هــای 
 به 

گ
مســتقیم مصوب 1380/11/27 رصفا از طریق رســید�

ن شود. دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعی�ی
گــزارش اقدامــات بعمــل آمــده بــه طــور ماهانــه به همراه 
مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیا�ت کشور تهیه و 
خانه ســتاد  از طریــق وزارت امــور اقتصــادی و دارا�ی بــرای دبری

فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت ارسال گردد.
رییــس  اول  معــاون  ی  اســحاق جهانگــری را  ایــن مصوبــه 

جمهوری برای اجرا ابالغ کرده است.

قول نوبخت برای حذف عوارض 
گندله و سنگ آهن

ایــن  مذاکــرات  از  آهــن  ســنگ  انجمــن  رئیــس  نایــب 
انجمن با رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت حل مشکل 
عــوارض ســنگ آهن و گندلــه خــرب داد کــه بــا قــول مســاعد 

رئیس این سازمان همراه بود.
بــه گــزارش ایســنا، بهــرام شــکوری بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ســنگ آهن در ماه هــای اخــری گفــت: همان طــور کــه از آمــار 
مشخص است در چند سال گذشته قیمت کامودی�ت کاهش 
یافتــه کــه در تمــام حوزه هــای معــد�ن بــوده، امــا از اوایــل ســال 
ه بودیم  گذشته شاهد رشد آرام قیمت سنگ آهن و کنسانرت
کــه بــه نظــر یم رســد ایــن رونــد در ســال 1396 و 1397 ادامــه 

داشته باشد و ما را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد.
وی ادامــه داد: شــاید در بــر�ن مواقــع موضــوع کاهــش 
قیمت هــا�ی را داشــته باشــیم، ویل در کل چشــم اندازی کــه از 

آینده سنگ آهن به دست آمده، چشم انداز روش�ن است.
نایب رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه با اشاره به بر�ن 
زمانبندی هــای اشــتباه در تولیــد و توســعه واحدهــای معــد�ن 
گفت: متاسفانه ما در ایران افرادی هستیم که عادت داریم در 
زمان رکود تولید را متوقف کنیم و در زمان رونق کلنگ ز�ن کنیم 
که این عموما به سود منجر نیم شود، ویل در حوزه سنگ آهن 
مجموعــه مــا از جملــه مجموعه هــا�ی بــود که کلنگ های خــود را 
در رکود زد و رسمایه های الزم را تزریق کرد که در نهایت امروز 
در حــال بهره منــدی از ســود آن هســتیم و ایــن نکتــه بایــد روشــن 
شود که به هر حال آینده دنیا، آینده مواد معد�ن است و باید 

زمانبندی و رسمایه گذاری درست روی آن انجام شود.
شــکوری در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع حــذف افزایــش 
حــذف  حــال  هــر  بــه  اظهــار کــرد:  ســال 1396  در  تعرفه هــا 
تعرفه هــا یم توانــد بــه نفــع مــواد معــد�ن باشــد، امــا در حــوزه 
محمدباقــر  بــا  گذشــته  هفتــه  عــوارض  موضــوع  در  دیگــر 
نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه - جلسه ای داشتیم 
که بسیار خوب و کارشنایس برگزار شد و از ایشان خواستیم 
تــا از عــوارض بــر روی بــر�ن محصــوالت معــد�ن را کاهــش یــا 
حذف کند، چرا که یم تواند به حوزه تولید صدمه وارد کند.

و  شــد  انجــام  کــه  اســتدالل ها�ی  از  بعــد  افــزود:  وی 
قانــع  ن  نــری ایشــان  شــد،  مطــرح  منطــیت  شــکل  بــه  مشــکالت 
شــدند و قــول دادنــد کــه موضــوع حــذف عــوارض ســنگ آهن 
د و تاییــد آن را  ه را بــه شــورای اقتصــاد دولــت بــرب و کنســانرت

دریافت کند.

37 پروژه در دســتور کار ایدرو 
در ســال جاری است

عامــل  هیئــت  رئیــس  و  وزیــر  معــاون    
ایــدرو  ایــران گفــت:  نوســازی صنایــع  و  ش  ســازمان گســرت
متعهــد از حمایــت از بخــش خصــویص اســت و مشــارکت 
بیشــرت ایــدرو در توســعه کشــور در راســتای ایجــاد تولیــد و 

اشتغال جزو وظائف اصیل آن محسوب یم شود.
منصــور معظــیم در گردهمــا�ی مدیــران و اعضــای هیئــت 
ن اولویت  کت های تحت پوشش ایدرو بمنظور تبی�ی مدیره رسش
هــای کاری ســال 96 بــا اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــا عنــوان 
غــم  ، تولیــد – اشــتغال گفــت: ســال 95 علری اقتصــاد مقاومــ�ت
همــه نامالیمــات و ســخ�ت هــا ســال خــو�ب بــود و شــاخص های 
اقتصــادی نشــان یم دهــد کشــور بــه ســمت ثبــات یم رود و 

ش است. برگشت به عقل گرا�ی در کشور رو به گسرت
رئیــس هیئــت عامــل ایــدرو تأکیــد کــرد: مجموعــه برنامــه 
ان  ن مــری بــا  پــروژه   37 قالــب  در   1396 ســال  در  ایــدرو  هــای 
رسمایه 2 هزار میلیارد توما�ن تعریف شده است. وی افزود: 
ان رسمایــه گــذاری اشــتغال 8 هــزار نفــری را بــه دنبــال  ن ایــن مــری

خواهد داشت که در راستای اقتصاد مقاوم�ت است.
ان پروژه، حجم کار سنگی�ن  ن معظیم با بیان اینکه این مری
را طلــب یم کنــد، گفــت: کشــور و مقامــات کشــور از ایــدرو 
مقــام  هــای  فرمایــش  از  بخــیش  دارنــد محقــق کننــده  انتظــار 
ی باشــد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با  معظم رهرب
اشاره به نقش حمای�ت ایدرو از بخش خصویص خاطر نشان 
کرد: حجم زیاد کار و ایجاد تعهد برای ایدرو و مشارکت بیشرت 

برای توسعه کشور با توجه به وظایف ایدرو است.
رئیــس هیئــت عامــل ایــدرو بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر امــروز 
هر کجا رد پای صنعت بزرگ در کشور دیده یم شود، ایدرو 
حضور داشــته اســت گفت: رجعت به مأموریت های اصیل 
ایــدرو وظیفــه مــا اســت و امیدواریــم دوبــاره زمــا�ن برســد کــه 

حدود 10 میلیارد دالر حجم پروژه های ایدرو باشد.

و  برنــد  اهمیــت  امــروزه    
د  ز دیگــری گــو�ش زمــان  هــر  از  بیــش  برندســازی 
تمــام  معــرف  کــه  اســی  و  نشــانه  یم شــود. 
انتقــال  آن  تبلیــغ  و  کاالســت  یــک   هــای 

گ
ویژ�

معــ�ز  را   هــا 
گ

ویژ� ایــن  تمــام  دربــاره  اطالعــات 
یم دهــد. برندینــگ و مارکتینــگ، بــه حــدی حائز 
اهمیت شده اند که از سال 2000 به این سو 4 
تئــوری نــو دربــاره آن هــا مطــرح شــده کــه هرکــدام 
ز بوده انــد.  از آن هــا تکمیــل کننــده نظریــه پیشــ�ی
فعالیــت  و  دیجیتــال  بازاریــا�ب   ،2016 ســال  از 
در شــبکه های اجتمــایع اهمیــت فوق العــاده ای 
یافتــه   بنــگاه  یــک  فــروش  ســطح  افزایــش  بــرای 
و  نقــش خــود را در برندینــگ پررنــگ کرده انــد. 
اهمیت این شبکه ها در ارتباط مستقیم مردم با 
یکدیگر و با بنگاه های تولید است، مساله ای که 
نقــش هــواداران در بازاریــا�ب را بــه شــدت افزایش 
رویدادهــای  تحــوالت  ایــن  دنبــال  بــه  یم دهــد. 
برندینــگ  نویــن  روش هــای  ز  تبیــ�ی بــرای  زیــادی 
ز  چهارمــ�ی کــه  یم شــود،  برگــزار  آن هــا  ترویــــــج  و 
برنــد محبــوب مرصف کننــدگان  مــیل  جشــنواره 

ز ییک از این رویدادهاست. نری
انتهــای  در  صداوســیما  همایش هــای  ســالن 
محوطــه ایــن ســازمان عریض وطویــل قــرار دارد و 
ی طــوال�ن را یط  بــرای رســیدن بــه آن بایــد مســری
کــرد. 20 دقیقــه زمــان الزم اســت تــا از در ســازمان 
در اتوبــان چمــران بــه ســالن همایش هــا رســید، و 
بــرای از دســت دادن بخــیش از  ایــن مــدت زمــان 
ا�ن ها کا�ن است. بنابراین برای  صحبت ها و سخرن
رســیدن بــه جشــنواره بایــد عجلــه کــرد. جشــنواره 
در  و  بــود  برگــزاری  حــال  در  محبــوب  برنــد  مــیل 
ایــران،  برندهــای مطــرح  نماینــدگان  از  جــدای  آن 
حضــور  مهــیم  اجتمــایع  و  ســیایس  چهره هــای 

داشتند.
معــدن  و  صنعــت  کمیســیون  رییــس  نایــب 
مجلــس شــورای اســالیم، عضــو کمیســیون برنامــه، 
رییــس  مشــاور  مجلــس،  محاســبات  و  بودجــه 
علــیم  از چهره هــای  بانــک مرکــزی، و جمــی  کل 
برگــزاری  ارکان  قضــا  از  کــه  دانشــگایه کشــور  و 
در  حاضریــن  جملــه  از  هســتند،  ن  نــری جشــنواره 
مراســم بودنــد و ایــن فرصــت ارزنــده ای بــود بــرای 
شنیدن نقطه نظرها درباره برندینگ و کسب وکار.

محیط کسب وکار را بهبود دهید
به مراسم که رسیدم، غالمرضا کاظیم دینان 
ا�ن بود. او که ســمت مشــاور بانک  مشــغول ســخرن
مرکــزی را بــر عهــده دارد، دربــاره اهمیــت ســاختار 
ی یــک  ســازما�ن و محیــط کســب وکار در شــکل گری
برنــد ســخن یم رانــد و یم گفــت: » یــی از مهم تریــن 
توجــه  ســازمان،  یــک  برنــد  تقویــت  در  عوامــل 
ن  بــ�ی تعلــق ســازما�ن  بــه فرهنــگ ســازما�ن وایجــاد 

کارمندان و سازمان است.« 
 « افــزود:  خــود  نظــر  نقطــه  توضیــح  در  او 
کارمنــدان بایــد خــود را در منافــع و زیــان ســازمان 
در  تخصــص  درســت،  مدیریــت  بداننــد.  شــریک 
روابــط عمــویم، ایجــاد حــس مثبــت نگــری و زیبــا 
انتظــارات  شــفاف  تعریــف  در کارکنــان،  اندیــیش 
ن  کارمندان و ارجاع به مدیریت، در اختیار گذاش�ت
ملزومــات الزم بــرای کار بــه موقــع و بجــا، وجــود 

فرصت هــای برابــر بــرای نشــان دادن قابلیت هــای 
کارمنــدان کــه باعــث رشــد خالقیت یم شــود، دیده 
نــگاه  آن هــا،  تــک  تــک  از  تقدیــر  و  شــدن کارکنــان 
انسا�ن و غری ماشی�ن به کارمندان، حمایت از رشد 
و تــر�ت کارکنــان و ایجــاد حــس شایســته ســاالری، 
شــنیده شــدن و نظرخوایه از کارکنان و مشــارکت 
ی،  تصمیم گــری و  تصمیم ســازی  در  آن هــا  دادن 
ماموریت هــا  در  جایــگاه کارمنــدان  و  نقــش  ارتقــا 
بــه کار،  تعهــد  ایجــاد حــس  اتژی ســازمان،  اســرت و 
ان  کارا�ی کارکنــان و رشــد و  ن ســنجش دوره ای مــری
پرفت، و نهایتا فراهم آوردن فرصت آموزش به 
طور مستمر برای کارکنان و ایجاد امکان آشنا�ی با 
مســائل روز برای آن ها از جمله مســائیل اســت که 

یم تواند در ایجاد تعلق سازما�ن راه گشا باشد.«
ن نوع رفتار ســازمان با  کاظیم دینا�ن همچن�ی
ی یک برند حائز  ن در شکل گری مخاطبان خود را نری
اهمیــت فــراوان دانســته و ادامــه داد: » عملکــرد 
باعــث  مخاطبــان،  بــه  نســبت  ســازمان  خــوب 
یم شــود آن ها رفته رفته نســبت به ســازمان عالقه 

و اعتماد پیدا کنند. 
ین و مخاطبــان قضــاو�ت  بــه ایــن روش مشــرت
ن  مثبــت بــه ســازمان پیــدا یم کنند و بــه تدریــــج هم�ی
ارزش  ســازمان  محصــول  یم شــود  باعــث  مســاله 

پیدا کرده و تبدیل به برند شود.«
ز رفت وشیی با خصویص سازی از ب�ی برند پرت

امــا جشــنواره برنــد محبــوب مرصف کنندگان 
هرســاله  تــا  دارد  قصــد  جشــنواره  ایــن  چیســت؟ 
کــه  مرصف کننــدگان،  از  مســتقیم  نظرســن�ب  بــا 
یم تواننــد آرای خــود بــه برند هــای ثبــت شــده در 
یــا ربــات تلگــرایم  جشــنواره را از طریــق ســایت و 
محبوب تریــن  برســانند،  ثبــت  بــه  جشــنواره 
گروه هــای  در  ایــرا�ن  مرصف کننــدگان  برندهــای 
بــه شناســا�ی و معــر�ن  مختلــف کاال�ی و خدمــا�ت 
کند، تا هم مردم را در مرصف کاالهای برتر یاری 
تولیدکننــدگان  تشــویق  هــم زمینه هــای  و  رســاند، 
را  خــود  برندهــای  کیــین  ســطح  ارتقــای   بــرای 

فراهم آورد. 
متــوایل  ســال  چهــار  تاکنــون  جشــنواره  ایــن 
برگــزار شــده و مراســم پایــا�ن آخریــن دوره آن، کــه 
درواقــع بــرای معــر�ن برندهــای محبــوب ســال 95 
بــود، روز 30 ام فروردیــن ســال 1396 بــه انجــام 

رسید.
در ایــن مراســم، هــادی اســدی رییــس کمیتــه 
اجــرا�ی جشــنواره مــیل برنــد محبــوب ضمــن ارائــه 
گزاریسش از عملکرد دروره های گذشــته درباره این 
ن دوره نظرسن�ب مردیم  دوره گفت: »در چهارم�ی
برنــد محبــوب کــه از 25 آذر ایل 25 بهمــن ســال 
1395 برگــزار گردیــد بیــش از 2000 برنــد در ١٤٧ 
گروه کاال و خدمات نظرســن�ب حضور داشــتند و 
ده مــردیم بــا ثبــت  در نهایــت ایــن نظرســن�ب گســرت
مــرصف  طــرف  از  شــده  تاییــد  رای   ١٢٧٥٤٩٦
کنندگان به ثبت رسید که این آرا، مبنای انتخاب 
و معــر�ن برندهــای محبــوب مــرصف کننــدگان در 

سال 1396بوده است.«
غالمرضــا  شــد،  پیشــرت گفتــه  همانطــور کــه 
از  و  بــود  انان  ســخرن جملــه  از  ن  نــری کاظیم دینــان 
برندینــگ گفــت.  در  محیــط کســب وکار  اهمیــت 
پــس از وی، مشــاور عــایل وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت پشــت تریبــون رفــت و در تشــریــــح اهمیــت 
، بــه بخــش محصــوالت  برنــد در بازارهــای جهــا�ن

وشــییم اشــاره کرد و گفت: »همه محصوالت  پرت
بــازرگا�ن  برنــد  بــا  ســال ها  تــا  کشــور  وشــییم  پرت
ن الملــیل عرضــه یم شــد  وشــییم در بازارهــای بــ�ی پرت
و جایــگایه ویــژه بــرای خــود بــاز کــرده بــود، امــا بــا 
کت های  کت و حضور رسش خصویص شدن این رسش
ن الملــیل، آن برند  وشــییم دیگــر در بازارهــای بــ�ی پرت

ن رفت.« از ب�ی
»بــا خصــویص  افــزود:  موءیــد صدرحســی�ن 
ایــی پیــش  وشــییم، رسش کــت بــازرگا�ن پرت شــدن رسش
وشییم به طور جداگانه  آمد که مجموعه های پرت
ن الملیل عرضه  محصوالت خود را در بازارهای ب�ی
کردنــد و حــ�ت بــرای رقابــت با یکدیگر، قیمت های 

خود را شکستند.«

ایط رقابت برابر نیست �ش
پشــت  بــه  همایــش  در  دیگــر کســا�ن کــه  از 
مــردم  نماینــده  مــرصی  عبدالرضــا  رفــت،  تریبــون 
بودجــه  و  برنامــه  عضــو کمیســیون  و  کرمانشــاه 
ا�ن خود  مجلس شــورای اســالیم بود. او در ســخرن
ن و مقــررات مربــوط بــه  ایــط کنــو�ن و قوانــ�ی از رسش
بخش تولید انتقاد کرده و سخنان خود را با طرح 
ایــط  ایــن ســوال آغــاز کــرد کــه »آیــا در کشــور مــا رسش
یکســان  خــار�ب  و  داخــیل  تولیدکننــدگان  بــرای 

است«؟

ایــرا�ن  تولیدکننــده  »اکنــون  مــرصی گفــت: 
تســهیال�ت با نرخ ســود 25 درصد دریافت یم کند؛ 
در حــایل کــه تولیدکننــدگان کشــورهای همســایه، 
از تســهیال�ت بــا نرخ هــای ســود یــک تــا ســه درصــد 
و کار  ایــران در فضــای کســب  رتبــه  برخوردارنــد. 
نامناســب اســت؛ رونــد دریافــت مجوز هــا و آغــاز 
ن ســهل  بــه کار بــرای واحدهــای تولیــدی داخــیل نــری

و آسان نیست. 
شــمار زیــاد کارکنــان دولــت، موجــب طــوال�ن 
شــدن مراحل اداری یم شــود؛ اکنون دولت آمریکا 
دانمــارک  هــزار،   350 ژاپــن  دولــت  هــزار،   800
نفــر  میلیــون  ســه  ایــران  دولــت  و  هــزار   هشــت 

کارمند دارد.«
مــرصی موضــوع قاچــاق کاال و ارز را از دیگــر 
و  کــرد  عنــوان  داخــیل  تولیدکننــدگان  مشــکالت 
گفت: »بر اساس آمار ها سالیانه 25 میلیارد دالر 

کاالی قاچاق به کشور وارد یم شود.«
پس از مرصی، نوبت به داریوش اســماعییل 
نایــب رییــس کمیســیون صنعــت مجلــس شــورای 
ن  اســالیم رســید تــا ایــراد ســخن کنــد. اســماعییل نــری
ماننــد مــرصی بــه موضــوع موانــع تولیــد در ایــران 
پرداخت و به تولیدکنندگان وعده داد تا شــنونده 
معضالت و گالیه های آن ها برای طرح در مجلس 
باشــد. او مشــکالت و موانــع تولیــد را در اقتصــاد 
کشور نهادینه شده دانست و ادعای تعلق آن ها 
بــه یــک دولــت خــاص را رد کــرد، هرچنــد از انتقــاد 
ن باز ننشســت و خواهان افزایش سیاســت های  نری

حمای�ت از تولید شد.
 هواداران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند

رییــس کمیتــه  محمدیــان  محمــود  ادامــه  در 
ن با بیان این نکته که حساسیت  علیم جشنواره نری
و اهمیــت برندینــگ در کشــور در ســطح گفتمــان 
»خوشــبختانه  داد:  ادامــه  اســت  شــده  ایجــاد 
اهمیت برندینگ عاطین و در راس آن محبوبیت 
در  اســت.  افزایــش  حــال  در  کشــور  در  برنــد 
بــرای  متعــدد  معیارهــای  و  هــا  شــاخصه  میــان 
اولویت بنــدی برندهــا، شــاخصه محبوبیــت برنــد 
از اهمیت بســیار ویژه ای برخوردار اســت،چرا که 
وعیــت حقیــیت خــود را از مــردم  در آن برندهــا مرش

ند.« یم گری
شــورای سیاســتگذاری  رئیــس  ناطــق،  محمــد 
ن نقــش و جایــگاه ویژه مرصف  ن بــه تبیــ�ی جشــنواره نــری
کنندگان به عنوان هواداران مردیم برندها پرداخته 
و ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت توجــه ویــژه بــه آنهــا در 
برنامه های اطالع رسا�ن برندها،  پیشنهادا�ت برای 
قالــب  در  هوادارنشــان  بــا  برندهــا  ارتبــاط  توســعه 
ن بــه  باشــگاه هــواداری برندهــا ارائــه کــرد. او همچنــ�ی
خانــه جشــنواره را در جهــت  معــر�ن برنامه هــای دبری
اشــاعه بیشــرت جایــگاه برندهــای محبــوب در جامعــه 
و ایجــاد زمینــه توجــه بیشــرت مرصف کننــدگان به این 
ی در  شاخص به عنوان یک معیار مهم تصمیم گری

خرید پرداخت.  
در انتهای مراســم،  نوبت به معر�ن برندهای 
ن شده و تقدیر  محبوب در 10 گروه مختلف تعی�ی
ن  از نمایندگان این برندها با اعطای لوح های ســیم�ی
ن از تعدادی  و زرین رسید. در این جشنواره همچن�ی
از هــواداران برندهــا کــه بــه قید قرعه از میان کســا�ن 
کــت کــرده بودنــد، بــا  کــه در نظرســن�ب برنــد برتــر رسش
اعطــای جوایــز نفیــی از ســوی جشــنواره و برندهــا 

قدردا�ن به عمل آمد.

ز جشنواره برندهای محبوب اتفاق افتاد در چهارم�ی

انتقاد از موانع نهادینه شده بر � تولید

هــم  بــاز  و  انتخابــات  هــم  بــاز   
. امــا ایــن بــار از جنــس تخریــب  شــعارهای تبلیغــا�ت

؟ . اما به چه قیم�ت روا�ن
این روزها کاندیداهای دور دوازدهم ریاست 
جمهوری همه برای تعریف و تشریــــح برنامه های 
خــود برنامــه ریــزی یم کننــد. هــر یــک در کارگــروه 
هــای خــاص خــود اقــدام بــه شناســا�ی موضوعــا�ت 
دنــدان گــری یم کننــد تــا در شــعارهای تبلیغــا�ت خود 

ند.  از آن بهره برب
کار ویژه منتقدان و خط شکنان دروغ پرداز 
در یک محور خالصه شده است. کارخانجا�ت که 

سالها قدمت دارند تعطیل شدند.
ن این تحقیقات و پروژه های جامعه  اما ماب�ی
شناسانه و اقتصادی بر�ن سی در تخریب وجهه 
ســناریوی  در  ایــن گــروه کــه  دارنــد.  فعــیل  دولــت 
جدیــد خــود جامعــه کارگــری و خانــواده هــای آنهــا 
را هــدف قــرار داده انــد در فواصــل زما�ن مشــخص 
یــک بــه یــک کارخانــه هــای قدیــیم را بــه دروغ بــه 
ن بار با اعالم  تعطییل کشاندند. این پروژه که اول�ی
تعطییل کارخانه ارج در سال گذشته کلید خورد و 
یط روزهای گذشته به تعطییل داروگر ختم شد.

حال باید از این گروه نخبه دروغ پرداز چند 
سوال پرسید. 

آیــا کارخانــه ای بــا قدمــت بیــش از 40 تــا 50 
ســال بــازار فــروش خــود را از دســت داده اســت تــا 
ورشکســت شــود؟ یــا اینکــه ایــن کارخانــه هــای بــه 
زعــم شــما تعطیــل شــده در دولــت هــای قبــیل بــا 
بــه ناگهــان یط 3  ظرفیــت کامــل کار یم کردنــد و 

سال گذشته به مشکالت مایل دچار شدند؟ 
هیــچ  صــادرا�ت  هــای  محدودیــت  و  تحریــم 

صدمه ای به این کارخانجات نزد؟ 
ایــن  تولیــدات  تحریــم   دوران  در  آیــا 

کارخانجات به راح�ت صادر یم شد؟ 
آیا مردم ما نسبت به شوینده ها حساسیت 
پیدا کرده و از خرید انواع شوینده سرباز زدند که 
تولیــدات ایــن کارخانــه هــا در انبارها مانده و منجر 

 انها شده است؟ 
گ

به ورشکستی

آیــا واردات شــوینده یط ســه ســال اخــری بــه 
پاســخگوی  اســت کــه  پیــدا کــرده  افزایــش  قــدری 
تقاضــای داخــیل اســت و مــردم مــا دیگــر نیــازی بــه 

خرید شوینده های داخیل ندارند؟
بــرای  ایــد کــه کارخانــه ای  تابحــال دیــده  آیــا 
ن یــک تــا 3  ن االت بــ�ی ات و ماشــ�ی ن نوســازی تجهــری
مــاه بــر�ن بخــش هــای خــود را از سیســتم خــارج 
ن  ات و ماشــ�ی ن کنــد تــا بــا نصــب و راه انــدازی تجهــری
ی  االت جدیــد بتوانــد بــا رسعــت و ظرفیــت بیشــرت

به فعالیت ادامه دهد؟
ایــا تابحــال دیــده اید کارخانجات بزرگ بدون 
بــه روز رســا�ن بتواننــد کیفیــت محصــوالت خــود 
را ارتقــا دهنــد و یــا توقــع داریــد کارخانــه ای کــه نیــم 
قرن از آغاز به کار ان یم گذرد با همان دستگاهها 
ات فرســوده هــر روز بــر کیفیــت تولیــدات  ن و تجهــری

خودبیفزاید؟
تولیــدات  ن  پایــ�ی اســت کــه کیفیــت  چگونــه 
بــا محصــوالت  رقابــت  در  توانــا�ی  عــدم  و  داخــل 
خــار�ب هــم از نــکات منــین دولــت فعیل محســوب 
یم شــود امــا واردات �ب رویــه چــای و برنــج و انــواع 
میــخ و پیــچ و ســوزن و دســته بیــل کــه همــه امــکان 

تولید داخل را دارد مورد نقد واقع نیم شود؟
آمار واردات ســال های قبل را مطالعه کرده 
اید تا ببینید بسیاری از صنایع باالدس�ت ایران هم 
قبــل از دوران تحریــم بــا ســیل واردات �ب کیفیــت 
خار�ب مواجه شــدند و مجبور به کاهش ظرفیت 

تولید خود شدند؟
ایــن دســت طــرح  اگــر بخواهیــم ســواال�ت از 
کنیــم شــاید یــک شــماره از هــر روزنامــه ای را بایــد 
بــه طــور کامــل بــه انتشــار ایــن ســواالت اختصــاص 
دهیــم امــا مبحــث اصــیل مــا ایــن نیســت کــه فقــط 

سوال طرح کنیم. 
انچــه در ایــن گــزارش یم خوانیــد بخــیش از 
دروغ پــردازی هــای منتقــدان و منحرفــان از مســری 

صداقت است.
صنعــ�ت  واحــد   854 فقــط  ایــران   57 ســال 
تنهــا  نــه  صنعــ�ت کــه  واحدهــای  هــم  داشــت.آن 

دســتگاه هــای موجــود در آن خــار�ب بودنــد بلکــه 
وی انســا�ن شــاغل در ایــن  در بســیاری از مــوارد نــری
ایرا�ن هــا  حقیقــت  در  و  بــود  واردا�ت  ن  نــری واحدهــا 
نقــش  ایــن واحدهــای صنعــ�ت  فنــاوری  درتولیــد و 
و  اســالیم  انقــالب  وزی  پــری بــا  نداشــتند.  چنــدا�ن 
رهنمودهــای رهــرب فقیــد ایــران امام خمی�ن )ره( و با 
وجود همه دشواری ها و سخ�ت های دوران دفاع 
مقدس تعداد واحدهای صنع�ت در کشور در سال 
68 به عدد قابل توجه 6 هزار و 29  واحد رسید. 
یط سال های بعد هم گایه پرشتاب و گایه بدون 
راه اندازی هیچ واحد تولیدی دولت ها در حمایت 

از واحدهای قبیل تالش کردند.
 21 و  هــزار   70 یازدهــم  دولــت  آغــاز  در 
واحــد تولیــدی در جــای جای ایران وجود داشــت. 
دولــت روحــا�ن بانهادینــه کــردن تحقیــق و پژوهش 
تعــداد  توانســت  تجــارت  و  صنعت،معــدن  در 
واحدهای صنع�ت کشور را تا پایان سال 95 بیش 
از 15 هــزار واحــد افزایــش داده و بــه 85 هــزار و 

514 واحد برساند.
شــهرک  دو  تنهــا   57 ســال  در  کشــوری کــه 
صنعــ�ت داشــت و در ابتــدای دولــت یازدهــم 718 
شهرک و ناحیه صنع�ت را در دل خود جای داد و 
امروز در آخرین روزهای دولت یازدهم و با تالش 
هــای صــورت گرفتــه در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت ایــن رقــم بــا افزایــیش 72 شــهرک بــه 790 

شهرک و ناحیه صنع�ت رسیده است.
روغــن نبــا�ت در ســال 57  و 68 بــه ترتیــب 
تــن تولیــد یم شــد و در پایــان  317 و 486 هــزار 
ســال 95 دولــت توانســت تولیــد روغــن نبــا�ت را از 
یــک میلیــون و 440 هــزار تــن در زمــان آغــاز بــه کار 
دولــت بــا وجــود همــه مشــکالت موجــود در تولیــد 
ضمــن حفــظ تولیــد قبــیل بــه یــک میلیــون و 450 

هزار تن برساند. 
بدیــن معــ�ن کــه یط فعالیــت دولــت یازدهــم 
ســاالنه 10 هــزار تــن روغــن نبــا�ت افزایــش تولیــد و 

در کنار ان صادرات داشتیم.
ن لباسشــو�ی در ســال 57 تولیــد نــیم  ماشــ�ی

ن تنها 19 هزار دستگاه تولید  شد و در سال 68 نری
ن لباسشو�ی در پایان  وجود داشت اما تولید ماش�ی
ســال 95 بــه 830 هــزار دســتگاه رســید، در حــایل 
کــه در ابتــدای کار دولــت دکــرت روحا�ن  760 هزار 

دستگاه بود.
رقــم   57 ســال  در  دارو کــه  تولیــد  ظرفیــت 
27.3 میلیــارد عــددی را نشــان یم داد در ابتــدای 
کار دولــت یازدهــم روی عــدد 54.3 میلیــارد عــدد 
قرار گرفت و تنها در سه سال این ظرفیت به 60 

میلیارد عدد در سال رسید.
ســال   4 شــوینده یط  پــودر  تولیــد  ظرفیــت 
فعالیــت دولــت یازدهــم از یــک میلیــون 384 هزار 

تن به 2 میلیون و 74 هزار تن رسید. 
حــال بایــد دیــد ایــن آمــار آیا نــگاه تاریک بر�ن 
را روشــن خواهــد کــرد یــا نــه امــا اگــر بــاز هــم نیــاز به 
توضیــح و شــفافیت دارنــد بــه دالیــل کاهــش تولیــد 
و تعطیل شــدن مقطی خط تولید کارخانجات و 

واحدهای تولیدی یم پردازیم.
اتهــام  ایــن  مــورد  کــه  بــزرگ  کارخانجــات 
تاریــــــخ  دارای  اغلــب  گرفتنــد  قــرار  »تعطیــیل« 
فعالیت نزدیک به 50 سال هستند. این موضوع 
به این مع�ن اســت که هر کارخانه یط ســال های 
گذشته  حداقل دوبار باید اورهال داشته باشد.

اورهال چیست؟ 
ات  ن تجهــری و  االت  ن  ماشــ�ی داخــیل  قطعــات 
 شــده 

گ
کارخانجــات بــه مــرور زمــان دچــار پوســید�

یم  ایجــاد  اختــالل  روزمــره  تولیــد  جریــان  در  و 
 

گ
کنــد. مــرور زمــان باعــث ایجــاد کثیــین و یــا گرفتــی
در بــر�ن قســمت هــا شــده و نتیــاز بــه پاکســازی و 
موتــور  ماننــد  درســت  دارد.  قطعــات  تعویــض  یــا 
 نایسش از مواد روغ�ن 

گ
خــودرو کــه بــه مــرور بــا الود�

و گــرد و غبــار نیــاز بــه متورشــو�ی دارد. بنابرایــن کل 
ات یــک خــط تولیــد یط یــک مقطــع زمــا�ن  ن تجهــری
بخــش  و  شــده  خــارج  فعالیــت  رده  از  مشــخص 
ایــن  قســمت  بــه  قســمت  پشــتیبا�ن  و  تاسیســات 
بــرریس و تعویــض  مــورد  ن را  ن آالت ســنگ�ی ماشــ�ی

نکاری قرار یم دهند.  قطعات و تمری

حــال خــود بگوییــد زمــا�ن کــه دســتگاه هــای 
یــک خــط تولیــد کــه بیــش از 50 یــا 100 کارگــر در 
ان مشــغول بــه کار بودنــد نیــاز بــه اورهــال دارد ایــن 
؟ طبیــی  بــه کار گرفــت  بایــد  را چگونــه  کارگــران 
ممکــن  مــدل  یــن  بهرت ن کار  قوانــ�ی طبــق  اســت کــه 
مرخــی بــا حقــوق و یــا بــا تشــخیص مدیریــت و 
منابــع انســا�ن بــا توجــه به قــرارداد کارگران مرخی 

بدون حقوق است.
یــی دیگــر از دالیــل توقــف تولیــد در خطــوط 
جایگزیــ�ن  و  نوســازی  تــوان  یم  را  کارخانجــات 
در  دانســت.  دنیــا  روز  تکنولــوژی  و  هــا  دســتگاه 
بســیاری  قــرن هجدهــم  اواســط  انقــالب صنعــ�ت 
ن  ی دســتگاه هــا و ماشــ�ی از کارخانجــات بــا بــه کارگــری
را  خــود  مــازاد  انســا�ن  وی  نــری از  بســیاری  االت 
تعدیــل کــرده و دولــت مجبــور بــه ایجــاد مشــاغل 
واحدهــای  و  کارخانجــات  انــدازی  راه  و  جدیــد 

تولیدی جدید شد. 
یــی دیگــر از دالیــل اســتخدام هــای ســفاریسش 
و دستوری و فرماییش است که در دولت قبل به 
شــدت بازار دایعن داشــت. انچه در دوران 8 ســاله 
وهــای  نری ی  بــه کار گــری دیدیــم  پاکدســتان  دولــت 
بــدون پســت مشــخص و ســازما�ن و رصفــا  مــازاد 
بــا عناویــن پــوچ و توخــایل بــود. چنانکــه در وزارت 

نفت و سایر وزارتخانه ها شاهد بودیم .
انچــه در دولــت قبــل دیدیــم نــه تنها شــباه�ت 
با کوچک شــدن بدنه دولت نداشــت که برعکس 
تــا جــا�ی پیــش رفــت کــه وزارت خانــه هــا مجبــور به 
ن فضــای  خریــد ســاختمان هــای جدیــد بــرای تامــ�ی
هزینــه  بــا  و  پســت  بــدون  وهــای  نری ایــن  ن   نشســ�ت

باال شدند.
مــازاد  وی  نــری یازدهــم  دولــت  در  کــه  حــال 
برای چابک ســازی و کوچک کردن بدنه دولت و 
ات روز دنیــا تعدیــل  ن جایگزیــ�ن تکنولــوژی و تجهــری
ن  ن هم�ی شــده اســت دلواپســان که شــاید خود از ب�ی
وهای تعدیل شده برآمده باشند با سم پایسش و  نری
خودسوزی در رسانه ها به قصد تخریب و برهم 

زدن آرامش روا�ن این دروغ را دامن یم زنند.

سناریوی نخ نمای ایجاد ترس در قرش ضعیف و کارگر

کارمندان باید خود را در 
منافع و زیان سازمان 
شریک بدانند.  تعریف شفاف 
انتظارات کارمندان و ارجاع به 

مدیریت، وجود فرصت های برابر 
برای نشان دادن قابلیت های 

کارمندان که باعث رشد خالقیت 
می شود، نگاه انسانی و غیر ماشینی به 

کارمندان، حمایت از رشد و ترقی 
کارکنان و نهایتا فراهم آوردن فرصت 
آموزش به طور مستمر برای کارکنان 

و ایجاد امکان آشنایی با مسائل روز 
برای آن ها از جمله مسائلی است که 

می تواند در ایجاد تعلق سازمانی 
راه گشا باشد

 این جشنواره قصد دارد تا 
هرساله با نظرسنجی مستقیم 

از مصرف کنندگان، که می توانند آرای 
خود به برند های ثبت شده در جشنواره 

را از طریق سایت و یا ربات تلگرامی 
جشنواره به ثبت برسانند، محبوب ترین 

برندهای مصرف کنندگان ایرانی در 
گروه های مختلف کاالیی و خدماتی به 
شناسایی و معرفی کند، تا هم مردم را 
در مصرف کاالهای برتر یاری رساند، و 

هم زمینه های تشویق تولیدکنندگان 
برای ارتقای سطح کیفی برندهای خود 

را  فراهم آورد


