یکند
؟؟؟؟؟اینترنت را بررسی م 
«مردم ساالری آنالین» قطع

؟؟؟؟؟؟

خسارتهای قطع ارتباط
با فضای مجازی
؟؟؟؟؟؟
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صفحه5

دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی
و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضائیه

رئیس جمهور در دیدار فرمانده ارتش پاکستان:

به راحتی میتوانیم
بر تروریستها پیروز شویم

صفحه3

سخنگوی دولت اعالم کرد

رئیسی:رسیدگی به داراییهای مسئوالن برای صیانت از آبروی مدیران کشور است
کواکبیان :دستگاه قضایی بدون هیچ مالحظه سیاسی و جناحی
به تمامی پروندههای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند

مهاجرت تعدادی از کارمندان هواشناسی
به خارج از کشور به دلیل دستمزد
صفحه4

بررسی تبعات کمبود نقدینگی بر صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با «سلطان حسین فتاحی»

خبری از قدرت خرید نیست

صنعت لــوازم خانگی ایران ســهم قابل توجهی در
اشــتغال و تولیــد داخلی دارد و ســاالنه از خروج
میلیونها دالر ارز جلوگیری میکند با این حال طی
سالهای گذشته توســعه این صنعت با شتاب سابق
پیش نرفته اســت .این موضوع منجر به ظهور انواع
کاستیها ،اتالفها و ناکار آمدیها شده است .سلطان
حسین فتاحی ،مدیرعامل امرسان معتقد است صنعت
لوازم خانگی این روزها با دو چالش عمده روبهروست؛
نقدینگی بنگاهها و کاهش قــدرت خرید مهمترین
دستاندازهایی هستند که به اعتقاد او سرعت توسعه
و رشد این صنعت استراتژیک را کند کرده است .به
اعتقاد فتاحی «تحریک تقاضا» با اســتفاده از تخصیص وامهای ارزان
قیمت به دو طرف عرضه و تقاضا میتواند یکی از راهکارهایی باشــد
که رونق را دوباره به کسب و کار فعاالن صنعت لوازم خانگی بازگرداند.
در ادامه صحبتهای مدیرعامل امرسان پیرامون مهمترین مسائل این
روزهای صنعت لوازم خانگی را میخوانید.
لوازم خانگی تولید داخل تا چه اندازه از استانداردهای جهانی تبعیت
میکنند؟
تمام تولیدات داخلی باید اســتانداردهای ملی را داشته باشند .استاندارد یعنی
رعایت کردن حداقلها برای مشــتریان ،حال برای اینکه مزیت بیشــتری برای
مشــتریان ایجاد شود ،میتوان استانداردهای بیشــتری را کسب کرد .از جمله
استانداردهای تعریف شده در محصوالت خانگی CE ،است .برای اینکه بتوان این
اســتاندارد را کسب کرد حتما باید استاندارد ملی را کسب و بعد از آن محصول
برای کشــور یا قارهای که مدنظر اســت ارسال میشــود .در مقاصد صادراتی،
شــرکتهایی وجود دارند که محصول شما را در آزمایشگاههای خودشان تست
میکنند و بعد ایرادات را به شما انتقال میدهند .بعد از رفع اشکاالت شما موفق
به دریافت اســتاندارد  CEخواهید شد .یکی از دستاوردهای امسال امرسان که
جزو مزیتهای رقابتی آن به شمار میرود ،دریافت  CEاروپا است.
با توجه به اینکه محصوالت شما دارای چنین سطح استانداردی است،
وضعیت صادرات را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای توسعه صادرات باید
چه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟
وضعیت صادرات لوازم خانگی در حال حاضر نســبت به ســایر اقالم صادراتی
کشور بهتر است .برای توسعه صادرات پیشنهاد میشود از رایزنهای اقتصادی
وزارت امور خارجه که مسلط به مسائل اقتصادی و همچنین سیاسی کشورهای
هدف صادراتی هستند استفاده شود تا بتوانند به صنعتگرانی که در این کشورها
فعالیت اقتصادی دارند ،کمک شود .پیشنهاد این است که وزارت امور خارجه با
همکاری وزارت صمت ،تیمی را تشــکیل دهند و یک کار تحقیقاتی بازار انجام
دهنــد و به صنعتگران با آمار و ارقام اعالم کنند که مثال در چه کشــوری چه
فرصت صادرات یا سرمایهگذاری وجود دارد.
همچنین راه ورود به بازارها را اطالعرســانی کنند و در اختیار تولید کنندگان
و فعاالن اقتصادی قرار دهند .شــیوه بازگشت پول نیز از دیگر مسائلی است که
باید روشن باشد .زمانی که یک صادر کننده بخواهد به تنهایی همه این مسائل
را به دوش بکشــد هزینهها کمرشکن خواهند بود؛ زیرا از یکسو آمار و اطالعات
جامعی در اختیار ندارند و از سوی دیگر بازار خارجی برایشان ناشناخته خواهد
ماند .این موضوعات را دولت هر کشــوری باید دنبال کند و کمیتههای جداگانه
داشته باشد تا بتواند مسائل را از بعد کالن حل کند تا زمانی که صنعتگران وارد
بازار میشوند ،تنها فکر و دغدغهشان تولید و فروش باشد.
باتوجه به اینکه فضای رقابت برای صنعت لوازم خانگی تنگ اســت،
دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا محصوالت ایرانی جای بهتری در
سبد سایر کشورها باز کنند؟
فعاالن این صنعت از دولت انتظار دارند فضایی شــکل بگیرد و قانونهایی وضع
شــود که محیط کســب و کار را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل
کند .ما نمیتوانیم از دولت انتظار داشته باشیم که تمام مشکالت تولیدکننده یا
مشکالت کل بازار را حل کند.
فقــط از دولت این انتظار میرود کــه نقش خود را در قانونگذاری به خوبی ایفا
و در این میان از مشــورت با بخش خصوصی غافل نماند؛ مخصوصا مشورت با
بخــش خصوصی واقعی کــه صادرات را به معنای حقیقــی انجام میدهد .این
موضوع باعث میشود مشکالت به راحتی به فردی که قرار است تصمیم بگیرد

صفحه2

دموکرات ها در ایجاد چالش برای جمهوریخواهان به موفقیت نزدیک شده اند

صفحه2

اقبال آمریکاییها به استیضاح ترامپ
صفحه11

معاون حقوقی رئیس جمهور:

رئیس سازمان هواشناسی مطرح کرد

برای خرید تجهیزات با مشکل مواجه هستیم

برقراری تدریجی اینترنت
در استانهای کشور

انتقال داده شــود و تیم سیاستگذار با آگاهی کامل نسبت
به مســائل روز تصمیم بگیرند .در نتیجه فضا برای فعالیت
اقتصادی باز و روان میشود.
از ســوی دیگر به دلیل اینکه ایران جزو  WTOنیســت ،از
برخی امکانات و همکاریها برخوردار نیست .سایر کشورها
مانند کره با آغاز همکاریهای مشترک در چارچوب ،WTO
مســیر توســعه را در صنعت لوازم خانگی آغاز کردند .ایران
هم باید در این مســیر گام بردارد و دولت هم باید شــرایط
سیاســی را فراهم کند تا کشــورهای خارجــی با رغبت به
حوزه سرمایهگذاریهای صنعت لوازم خانگی ورود کنند .اما
متاسفانه با این شــرایط جدید که به دلیل تحریمها حاکم
شده است ،سرمایهگذاران بینالمللی به ایران نمیآیند.
یکی از چالشهایی که چند سالی اســت تولید کنندگان با آن مواجه
هســتند ،مقوله قاچاق است .به نظر شــما قاچاق چه تاثیری بر بازار
داخلی لوازم خانگی داشته است؟
زمانی که واردات محصوالت ساخته شده آزاد بود ،همه شرکتهایی که در حال
حاضر فعال هســتند آن زمان هم فعالیت داشــتند و سهم خودشان را در بازار
به دســت آورده بودند .نمیگویم اکنون شــرایط برای تولیدکننده داخلی بدتر
شــده است ،تنها شــرایط بازار مقداری بهتر شده اما شرایط واردات خیلی بدتر
شــده اســت .یعنی در واردات مواد اولیه و خطوط اعتباری مشکل داریم .البته
خوشــبختانه با برنامهریزیهایی که دولت با هدف یکپارچهسازی در اطالعات
انجام داده مســیر مســاعدی را برای مقابله با قاچاق ایجاد کرده است .اکنون با
وارد کردن یک کد اختصاصی ،کل رزومه کاری سازمان با بنگاه نمایان میشود.
اینکه چه مقدار ارز گرفته و یا چه میزان تولید یا صادرات داشــته اســت .این
شفافســازی باعث شــده تولید کنندگان داخلی که واقعی هستند در کارزار
فعالیتهای تولیدی باقی بمانند.
البته در ارتباط با واردات کاالهای قاچاق باید گفت قاچاق لوازم خانگی در حال
حاضر به دلیــل کاهش فاصله قیمتی ارز نیما با ارز آزاد تقریبا دیگر ســودآور
نیســت .با این حال قرار است تمام تولیدات داخلی کدگذاری شود که البته این
موضوع زمانبر اســت .اگر سیاستگذاران بخواهند سریع عمل کنند باید مرزها
و مبــادی ورودی را کنترل کنند .اگر دولــت واقعا همت کند ،نباید اجازه ورود
تیراژ باالی چنین کاالهایی را بدهد .اگر دولت مانع این کار نشود ،لطمه بزرگی
به تولید داخلی زده میشــود و سود اصلی را قاچاقچیان میبرند .در این میان
کولهبری و بازارچههای مرزی درصد زیادی از حجم قاچاق را تشکیل نمیدهند،
اما براســاس گفته متولیان ،قاچاق فعلی ،یک قاچاق ســازمان یافته است .اگر
اینگونه باشــد بسیار خطرناک است و ضربه زیادی به تولید و همچنین اشتغال
در کشور وارد میشود.
جدا از چالشهای صادراتی و قاچاق ،مشکالت پیشروی صنعت لوازم
خانگی را چگونه دستهبندی میکنید؟
اگر نگاهی به بازار داشته باشید به دو مشکل اساسی پی خواهید برد؛ زمانی که
قیمت ارز  2/5برابر شــد ،نقدینگی واحدها هم باید قاعدتا  2/5برابر میشد .اما
این اتفاق رخ نداد و بنگاهها با معضل کمبود ســرمایه در گردش مواجه شدند.
اکنــون واحدهای تولیدی ،نقدینگی کافی برای حیات یــا ادامه دادن با همان
میزان تولیدات قبلی را ندارند.
این یک معضل بزرگ اســت و باید نقدینگی ارزان قیمت از طرف دولت تزریق
شود .دولت حتی ســال قبل اعالم کرد که بستههایی برای حمایت از تولید در
دســتور کار قرار دارد اما آن بســتهها هنوز هم باز نشده است .اگر این بستهها
عملیاتی میشد ،شاید شرایط به گونهای دیگر رقم میخورد بنابراین در شعارها
گفته میشود که از تولید و تولیدکنندگان حمایت میشود ،اما در عمل چیزی
دیده نمیشود.
اما یکی دیگر از مشــکالت صنعت لوازم خانگی این است که مردم دیگر رمقی
برای خرید محصوالت ســرمایهبر ندارند .یعنی درآمدها دیگر آنچنان نیست و
آنها هم درآمدشــان دو و نیم برابر نشده اســت که بتوانند قدرت خرید باالیی
داشــته باشــند .بنابراین تحریک تقاضا هم بسیار مهم اســت که باید یکسری
وامهای ارزان قیمت به خانوارهــای هدف تخصیص دهند تا بتوانند رونق را به
بازار بازگردانند .یکی از راهها برای رونق تولید قاعدتا این اســت که نقدینگی را
برای تولیدکنندگان فراهم کنیم و یک وام هم به خریداران بدهیم تا این چرخه
به حیات خود ادامه دهد.

دولت باید
محلهای امنی را
برای اعتراض در نظر بگیرد
معــاون حقوقی رئیس جمهور گفــت :دولت باید محلهای
امنی را برای اعتراض در نظر بگیرد؛ البته دیوان عدالت اداری
تصور میکرد که این حق مغایر قانون است و...
صفحه2

قاچاق ،رقیب اصلی تولید

بنگاههای تولیدکننده لوازم خانگی در شرایط سخت اقتصادی با چه چالشهایی روبهرو هستند؟
بازار لوازم خانگی کشــور هنوز در خواب بهاره به سر میبرد
و بســیاری از مغازهها و شرکتها از رکود حاکم براین صنعت
گالیه دارند .ســال  1397بود که پس از نوســانات نرخ ارز و
افزایش قیمت دالر فضای اقتصاد کشور ملتهب شد؛ بهدنبال
التهاب در بخشهای مختلف اقتصادی ،تحریمها هم مشکالت
اضافه شــده و هر روز فشارها را بر تولید کنندگان و صاحبان
کســب و کار مضاعف میکردند .در ایــن میان صنعت لوازم
خانگی هم با مشــکالت عدیدهای روبهرو شــد؛ رکود حاکم
بــر بازار و اختالالتی که در عرضــه و تقاضا به وجود آمد این
صنعت را با دســتاندازهایی مواجه کرده اســت .نظامیپور،
مدیرعامل شــرکت هدیش سبز پارسه معتقد است «افزایش
قاچاق»« ،رکود در خریــد و فروش» و «افزایش قیمت تمام
شده محصوالت» از عمدهترین مشکالتی است که به دغدغههای فعاالن اقتصادی
دامن زده اســت .به اعتقاد او حل مســائل سیاست خارجی و تخصیص اعتبارات
ارزان قیمت به تولیدکنندگان راهکارهایی است که میتواند بخشی از چالشهای
صنعت لوازم خانگی را از میان بــردارد .در ادامه صحبتهای این فعال اقتصادی
را میخوانید.
حدود دو سال است اقتصاد کشور با برخی پستی و بلندیها روبروست.
باتوجه به شــرایط حاکم براقتصاد ،چشــمانداز صنعت لوازم خانگی را
چگونه ارزیابی میکنید؟
باتوجه به اتفاقاتی که ســال گذشته در اقتصاد کشور رخ داد ،تولید و تامین مواد
اولیه باالخص واردات مواد اولیه بســیار کار ســخت و پیچیدهای شده است .این
پیچیدگی هم به لحاظ مســائل تحریمی و قانونی و هم به لحاظ اینکه شرکتها
به دلیل افزایش نرخ ارز به نقدینگی حدود چهار برابری نیاز دارند ،شــکل گرفته
است .از سوی دیگر عرضه در بازار لوازم خانگی کاهش محسوسی یافته و یکسری
برندها هم از ایران رفتهاند و محصول ســاخته شده وارد کشور نمیشود که این
موضوع باعث شده تقاضا به سمت شرکتهای تولید کننده داخلی سوق پیدا کند.
در کنار این مشکالت ،معضل قاچاق را هم باید اضافه کرد .چند وقتی است که به
دلیل نزدیک شــدن نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد ،حجم قاچاق لوازم خانگی افزایش
چشــمگیری داشته است ،بهگونهای که کاالهای قاچاق به یک رقیب جدی برای
تولیدات داخلی تبدیل شــده است .این موارد مشکالتی است که در سمت عرضه
صنعت لوازم خانگی دیده میشود.
اما بخشی از چالشها که چشمانداز صنعت لوازم خانگی را مهآلود کرده است در
سمت تقاضا جانمایی شــدهاند .به دلیل اینکه قیمت کاالها افزایش یافته و تورم
سنگینی روی بازار حاکم شــده است و حقوق و دستمزدها هم متناسب با تورم
تغییر نکرده است ،در سمت تقاضا نیز رکود موج میزند ،چند ماهی است که این
رکود در بازار وجود دارد که باعث شــده کاســتی عرضه نیز خود را نمایان کند.
اما اگر دولت بتواند برای رکود تدبیری بیندیشــد و تحرکی در بازار ایجاد کند ،با
وجود مشــکالت فعلی ،شرایط بازار برای شرکتهای داخلی مناسب خواهد شد.
درست است که شرکتهای داخلی از نظر نقدینگی مورد نیازشان دچار اختالل و
مشکل هستند و واردات قطعات برایشان مشکل است ،اما به دلیل اینکه بسیاری
از برندهای خارجی از بازار لوازم خانگی ایران رفتهاند ،این شرکتها میتوانند تمام
نیازهای مردم در لوازم خانگی را تامین کنند.
در صحبتهایتــان قاچــاق را به عنوان یکــی از اصلیترین معضالت
تولیدکنندگان لوازم خانگی معرفی کردید .این معضل چرا در چند وقت
اخیر پررنگتر شده است؟
مســاله این است که تولیدکنندگانی که به صورت رسمی کاال وارد میکنند باید
هزینههــای گمرک و عوارض را پرداخت کنند .امــا قاچاقچیان نه ارزش افزوده،
نه مالیات ،نه عوارض و حقــوق گمرکی و ...را پرداخت نمیکنند و درگیریهای
تولیدکنندگان واقعی را ندارند .تمام این هزینههای ســربار که بخشــی از آنها به
فعاالن اقتصادی تحمیل میشود مشمول کاالهای قاچاق نیست .در نتیجه واردات
کاالهای قاچاق در شــرایط فعلی به صرفهتر است و کاالهای تولید شده در داخل
نیز نمیتواننــد از لحاظ قیمت با این کاالها رقابت کننــد .اما یکی از مهمترین
مســائلی که به موضوع قاچاق دامن زده کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی
است .تا زمانی که این اختالف محسوس بود ،قاچاق کمتر شکل میگرفت و صرفه
اقتصادی نداشــت .اما با حذف این فاصله ،قاچاق پررنگ شده و بسیار راحت هم
اتفاق میافتد.
آیا در زمینه ایجاد کنترل و اســتانداردهای بینالمللی اقداماتی صورت

گرفته است و ما میتوانیم در حوزه صنعت لوازم خانگی
با بازارهای بینالمللی رقابت کنیم؟
مطابق با ارزیابیها ،سطح استانداردهایی که قبال در محصوالت
اســتفاده میشد ،چند ماهی است که افزایش یافته است .در
حال حاضر محصوالتی که پیش از این «گرید انرژی  Aپالس»
میگرفت ،اکنون با استانداردهای وضع شده ،محصوالت باید
«گرید  »Bبگیرند و میتوان گفت دو رده استانداردهای انرژی
باالتر رفتهاند .اما به دلیل اینکه حساسیتها بیشتر شده است
و باید نیازهای داخل را تامین کنیم ،کارمان مقداری ســخت
شده و باید استانداردها را بیشتر رعایت کنیم.
برای تولید محصوالت رقابتی و مزیتدار شرکت شما
چه اقداماتی انجام داده است؟ برای توسعه تولید لوازم
خانگی در داخل و خارج هم برنامههایی دارید؟
ما از ســال گذشــته تصمیم گرفتهایم که روی تحقیق و توسعه بیشتر کار کنیم.
بــه همین دلیل هزینههای خود را در این بخش افزایــش دادهایم تا بتوانیم هم
اســتانداردهای کیفی را پاس کنیم و هم بتوانیم یکســری مزایای نســبی برای
محصوالت ایجاد کنیم که اگر در خارج از کشور قیمت تمام شده افزایش میيابد،
به دلیل مزیت نســبی که در محصوالت ایجاد شــده است این موضوع را پوشش
دهیم .همچنین به بحثهای نرمافزاری و سختافزاری برای ایجاد مزیتها ورود
کردهایم.
اما برای توســعه تولید محصوالتمان در داخل برخی برنامهها و اســتراتژیها را
دنبال میکنیم .در همین راســتا مرتبا برنامه توسعهای بازار را دنبال میکنیم که
شــامل جوین شدن با برخی از شرکتهاســت تا بتوانیم سهم بیشتری را از بازار
لوازم خانگی به ســت بیاوریم .اما در صنف ما که صوتی و تصویری است ،توسعه
در خارج از مرزها با ســختیهایی همراه است .باتوجه به اینکه این نوع کاالها از
کردستان عراق قاچاق میشود ،این موضوع نشان میدهد قیمت این محصوالت
در ایران باالتر است که از آنجا قاچاق صورت میگیرد .طبیعتا در این شرایط کاال
را نمیتوان به عراق یا کشورهای مجاور صادر کرد ،زیرا به دلیل مسائل و مشکالتی
که در داخل کشور وجود دارد ،قیمت تمام شده باالتر از کشورهای دیگر است.
شرایط تحریم چه تاثیری بر صنعت لوازم خانگی داشته است؟
اعمــال تحریمها روی تامین مواد اولیه وارداتی و نقــل و انتقاالت مالی و بانکی
تاثیر گذاشــته است .به دلیل تحریمها ،بسیاری از کشورها مستقیما کاال به ایران
نمیفروشند و تولید کنندگان مرتبا از طریق واسطهها کاالهای مورد نیاز خود را
وارد میکنند .زمانی که این اتفاق میافتد ،خود به خود چرخه کار کندتر و زمان
تحویل کاال نیز افزایش مییابد .همچنین این فرآیند روی بهای قیمت تمام شده
تاثیر میگذارد.
ارزیابیها نشــان میدهد در حال حاضر نقدینگی شــرکتها به دلیل
شرایط اقتصادی دچار مشکل شده است .برای حل این مشکل از دولت
چه انتظاری دارید؟
بانکها در این زمینه بســیاری ضعیف عمل کردهاند و بــا تولید کنندگان برای
تامین نقدینگی همکارین ندارند .شرکت ما با ملحق شدن به شرکتهای همکار
و ایجاد جوینتونچرهای کاری توانسته است مساله کمبود نقدینگی را تا حدودی
حل کنند .اما تاکنون دولت و سیاســتگذاران اقدامات موثری برای جبران کمبود
نقدینگی واحدهای تولیدی انجام ندادهاند ،هرچند شعارهای زیادی داده میشود
اما حرکت کارآمدی صورت نگرفته است.
آیا صنعت لوازم خانگی با وجود بیش از نیم قرن سابقه ،رشدی که انتظار
میرفته است را به دست آورده است؟ چه زمینههایی باید ایجاد شود که
این رشد محقق شود؟
قطعا خیر .تا زمانی که بحث مســائل سیاست خارجیمان حل نشود ،نمیتوانیم
به توسعه دست یابیم؛ تا زمانی که نتوانیم از اعتبارات بینالمللی استفاده کنیم و
انتقاالت بانکی تســهیل نشود ،نمیتوانیم با دنیا وارد معامله شویم و در نتیجه به
رشد مورد نظر دســت یابیم .برای لمس بیشتر این مساله مثالی میآورم ،ترکیه
را در نظر بگیرید ،این کشــور به دلیل اینکه به بازاری بینالمللی دسترسی دارد
از هــر کجای دنیا که بخواهد میتواند مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگانش را با
خطوط اعتباری بسیار ارزان قیمت تامین کند .این موضوع باعث شده هم سرعت
عملشان افزایش یابد و هم چرخش مالیشان زیاد شود .بهای تمام شده کاالهای
تولیديشان هم کاهش یابد .این بسترها اگر فراهم باشد رشد و توسعه با سرعت
بیشتری اتفاق میافتد.

