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لوازم خانگی، جزء آن گروه کاالهایی اســت که همــواره از حمایت همه ارگان های 
حمایتی برخوردار بوده و همواره هم همه بازیگران مؤثر و منتفع در اکوسیستم آن اعم 
از تولیــد، توزیــع، فروش و مصرف، از معمای الینحل قیمت  گالیــه دارند. دولت با ابزار 
«ممنوعیت واردات» از تولید حمایت می کند و با ابزار «قیمت گذاری» از مصرف. قاچاِق 
ویرانگر با ســهم ۲۰ درصدی بازار را هم با ابزار «قهریه» در ید کنترل می گیرد؛ اما باز هم 
صــدای اعتراض از جانب مصرف بلند اســت و اگرچه در نهایت، این توپ در زمین نظام 
توزیع فرود می آید؛ اما نظام توزیع هم، خود یکی از معترضان است.  در این شرایط برخی، 
نقطه تاریک این فرایند را نفوذ واســطه ها می داننــد و معتقدند که تمرکز نورافکن های 
نظارتــی بر این نقطه تاریــک، معمای قیمت را حل می کند؛ اما واقعیت این اســت که 
نقطه تاریک که نه نقطه ضعف این فرایند، ســاختار سنتی، پاشنه آشیل آن، مقاومت در 
برابــر پارادایم حاکم بر جهان در عصر دیجیتال و شــاهد ایــن ادعا، ثبت عملکرد مثبت 
ارائه دهندگان خدمات نوین در زنجیره توزیع اســت. این روزها که دنیا تحت تأثیر «تحول 
دیجیتال»، به سمت مدرنیزه شدن رفته است، این گروه با الهام از تجربیات موفق جهانی 
در تغییر ســاختار سنتی به ســاختار مدرن، ورود هایپرمارکت های تخصصی به سیستم 
توزیع را در دســتور کار قــرار داده اند.  فارغ از برخی ضعف ها کــه در جریان عبور همه 

کســب وکارها از بستر سنتی نمایان می شــود و گاهی حتی نارضایتی برخی مشتریان را 
در پــی دارد، نتیجه مثبت نهایی که از برایند عملکرد کلــی این هایپرمارکت ها در تنوع 
محصول، قیمت مناســب و اصالت کاال به ثبت رسیده است، حکایت می کند که اگر در 
گرانی ها انگشــت اتهام به ســوی سیستم توزیع اســت، برای این نظام راهی جز اصالح 
ســاختار سنتی و پذیرش ساختار نوین وجود ندارد.  در این زمینه با محمدمهدی برادران، 
معاون صنایع عمومی وزارت صمت که این روزها به جد در پی تنظیم بازار لوازم خانگی 
اســت، به گفت وگــو پرداختیم.  او که درخصوص عملکرد واســطه ها، بــا آنچه در این 
گزارش بیان شــد، هم عقیده است، با اشاره به اینکه ســود ایجاد شده در جریان تولید و 
فروش هر کاالیی، باید به  طور عادالنه میان تولیدکننده، فروشــنده و واسطه توزیع شود، 
می گوید: به این دلیل که میزان خواب  ســرمایه، خطرپذیری و زحمت تولید بیشــتر است، 
ســهم تولیدکننده از این سود باید بیشتر باشد؛ درحالی که در حوزه لوازم  خانگی کمترین 
ســود به تولیدکننده و فروشنده می رسد.  او در پاســخ به اینکه آیا در کشور، شرایط برای 
نقش آفرینی هایپرمارکت ها فراهم است، گفت: بله. نه تنها در لوازم خانگی بلکه حتی در 
قطعات  خودرو هم در نظر داریم با ایجاد شبکه های جدید فروش، به تجربه مشابه شهر 
فرش و شــهر لوازم خانگی برسیم. برادران، درخصوص شعار مربوط به قیمت از سوی 

«شهر لوازم  خانگی»، تصریح کرد: این روش عرضه، حسن های زیادی دارد که یکی از آنها 
به قیمت مربوط می شود. حسن دیگر آن، تنوع بسیار زیاد محصوالت است؛ ضمن اینکه 
وزارت صمت نیز نظارت دقیقی بر عملکرد آنها دارد و با توجه به نقش مثبتی که دارند، 
از توســعه  این مجموعه ها اســتقبال می کند.  او یادآور شد: در جریان فروش، دو رویکرد 
وجود دارد «فروش بیشتر با سود کمتر» و «فروش کمتر اما سود بیشتر» که البته رویکرد 
تجربه شــده در کشــور ما و در جهان، همان فروش بیشتر با ســود کمتر است.  در ادامه، 
علی افشارقاســملو، مدیر روابط عمومی «شهر لوازم  خانگی»، در گفت وگوی کوتاهی به 
تشــریح عملکرد این هایپرمارکت پرداخت و گفت: این مجموعه از بهمن ۱۴۰۰ با هدف 
حذف واسطه ها، شفافیت در فروش و تسهیل شرایط فروش اقساطی راه اندازی شد و در 
این مسیر، عالوه بر تأمین کیفی کاال، هدف افزایش سهم از بازار را نیز مدنظر قرار داد. او 

در پاســخ به اینکه ادعای عرضه کاال با قیمت و کیفیت مناسب، با وجود هزینه های زیاد 
تبلیغاتی آن مجموعه چگونه امکان پذیر است، گفت: هایپرمارکت ها برخالف بازار سنتی، 
بر مبنای فروش با ســود کم و حجم باال فعالیت می کنند و حجم باالی خرید و فروش، 
بهره وری باالی منابع انســانی و حذف برخی هزینه های جاری، مزیت هایی هســتند که 

هزینه باالی تبلیغات را سرشکن می کنند.
او فرایند فروش اقســاطی در این مجموعه را مشروط به برخورداری خریدار از دسته 
چک با ســابقه اعتباری مناســب توصیف کرد و افزود: همه کاالها قبــل از ورود به این 
مجموعه باید در ســامانه جامع تجارت به ثبت رسیده و دارای کد  رهگیری و کد  گارانتی 
معتبر باشند. در صورت عدم تأیید کد  رهگیری و کد  گارانتی در فرایند استعالم، کاال قاچاق 

محسوب شده و منجر به عودت و حذف آن از زنجیره فروش می شود.

وزارت صمت از گسترش هایپرمارکت ها استقبال می کند
نقش مثبت «شهر لوازم خانگی» در توزیع

ادامـه از صـفحـه اول

آیا المپیادهای علمی مفیدند؟
 بــه همیــن علت، برخــی اندیشــمندان رقابت را شایســته اجتماع انســانی 
نمی داننــد، بلکه آن را پدیده ای زیان مند به شــمار می آورند. مثال به عقیده گاندی 
رقابت بیانگِر نوعی خودخواهی اســت. به نظر او وقتی کســی پیروزی در رقابت 
را افتخارآمیــز می داند، در واقع از خشــونت و جنگ دفاع می کنــد. به باور گاندی 
رقابت از خودپســندی سرچشــمه می گیرد، درحالی که جامعه انسانی باید بر پایه 
عشق متقابل، همکاری و ایثار و در خدمت بهبود زندگی انسان ها باشد. در جامعه 
آرمانی گاندی همه افراد در همکاری با یکدیگر و در خدمت یکدیگرند و شادی ها، 
غم ها و یافته های خود را با هم تقســیم می کنند. او عقیده داشــت که رقابت در 
جامعه بی خشــونت جایی ندارد و جامعه بی خشــونت وقتی محقق می شود که 
بیشــتر مردم آن به خودخواهی، خودپسندی و خودپرســتی گرایش اندک داشته 

باشند.
با این حــال، امروزه، رقابت در آمــوزش و پرورش جهانی کاربردهای گســترده 
دارد. نظام های آموزشی کشــورها به قصد یافتن استعدادهای برتر، رقابت را بین 
دانش آموزان و دانشــجویان به راه می اندازند. معلمان گاه برای تحقق هدف های 
آموزشی، ترغیب و تشویق دانش آموزان و نیز پویایی محیط آموزشی، دانش آموزان 
را وادار بــه رقابت بــا یکدیگر می کنند و این رقابــت را گاه میان دانش آموزان یک 
کالس برگــزار می کنند و گاه دانش آمــوزان را در رقابت هایی مانند کنکورها درگیر 

می کنند.
به عالوه، یکــی دیگر از هدف هــای المپیادهای علمی شناســایی افراد نخبه 
جامعه به منظور کمک گرفتن از آنها در حل مسائل عدیده جامعه است. بی گمان، 
جامعه ای که قدر افراد مستعد و توانمند خود را نداند و از آنان برای حل مشکالت 
خود یاری نطلبد، محکوم به زوال اســت. پس یکی از وظایف مســئوالن آموزشی 
شناخت استعدادهای برتر و معرفی آنها به جامعه است تا جامعه از توانایی آنان 
در حل مشــکالت خود استفاده کند و این شناخت بدون برگزاری مسابقه و رقابت 

ممکن نیست.
شــک نیست که پیروزی دانش آموزان ما در مسابقات علمی جهانی غرورانگیز 
و افتخارآفرین اســت  اما در کنار این غرورآفرینی اهداف دیگری نیز در نظر اســت: 
پیشرفت و تحول در آموزش علم و همکاری و دادوستد فکری و علمی با جهان.

درسی از تاریخ و فرهنگ و طبیعت
 وقتی دره ای شکل پیدا می کند، به این معنی است که در هزاران سال قبل این 
مسیل دائما در مســیر بارش و شسته شدن خاک بوده و این حوضه های آب گیر به 
این دلیل به وجود آمده اند و باز هم به وجود خواهد آمد. ممکن است دوره بارش 
شــدید این دره ها بعضا ۲۵ یا ۵۰ ساله باشد؛ ولی به هر صورت بارش شدید و سیل 
در آنها جاری خواهد شــد و بی توجهی و بی مباالتی نســبت به الیروبی و انسداد 
مسیر، حوادثی را به وجود خواهد آورد. اکثر شهرهای بزرگ ما رودخانه ای خشک 
از وسط شان عبور می کند، مثال قم، شــیراز، کرج، کرمانشاه، اصفهان، تبریز و... این 
شــرایط را دارند و اساســا این رودخانه ها باعث به وجودآمدن و توســعه شهرها 
در این مناطق بودند؛ ولی این به این معنا نیســت که اگر در شــرایط خشک  سالی 
هســتیم یا بستر رود مدت مدیدی است که خشک اســت، پس هیچ وقت در اینها 
بــارش نخواهد بود  بلکه باید همواره حریم هــای آنها را رعایت کرد و باید جلوی 
هر نوع مانع و مستحدثات داخل آن را گرفت؛ به ویژه در شرایط حاضر و تحت تأثیر 
شــرایط اقلیمی ناشی از گرم شــدن زمین که به صورت بارش شدید و خشک سالی 
رخ می نمایــد. رودخانــه یعنی خانه رود! و اگر ما به خانــه رود توجه نکنیم رود، 
خانه کسی را که در مســیر او چیزی بسازد، خراب خواهد کرد. امیدوارم که از این 

تجربیات درس بیاموزیم.
* شعری از فردوسی در داستان بیژن و منیژه

شرق: حدود یک ســال پیش ابراهیــم رئیسی روبه روی دوربین 
صداوســیما نشســت و وعده داد که چهارمیلیــون خانه برای 
محرومان و مستضعفان می سازد. آن هم درست زمانی که بعد 
از گذشت حدود ۱۵ ســال هنوز پرونده ساخت دومیلیون و ۲۰۰ 
هزار مســکن مهر محمود احمدی نژاد بسته نشده بود. رئیسی 
مدعی بود ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی تحویل می دهد 
و تا پایان دولت چهارســاله او چهار میلیون مسکن ارزان قیمت 
دولتی برای قشــر فقیر ساخته می شود. حاال نزدیک به یک سال 
از آن روزهــا می گذرد و خبرها حاکی از آن اســت که مســکن 
حمایتی به بن بســت خورده اســت.  محمدرضا رضایی کوچی، 
رئیس کمیســیون عمران مجلس می گوید که دولت فقط پول 
ســاخت پنج، شش متر مســکن را از مردم جمع کرده و درباره 
قیمت گــذاری با چالش اساســی روبه رو شــده اســت و ایرج 
رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه ســازان تهران، به «شرق» 
توضیح می دهد که قیمت های پیشنهادی دولت به پیمانکاران 
و تعاونی ها عمال به معنی زیان دهی ســازنده است و آنها برای 
ساخت مســکن حمایتی پا جلو نگذاشــته اند.  از آن سو دولت 
سال گذشــته پیشنهاد کرد که چینی ها در ازای تهاتر نفت، وارد 
پروژه های ســاخت مســکن شــوند که حاال دبیر انجمن کانون 
سراســری انبوه ســازان می گوید که چینی ها دست رد به سینه 

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران زده اند.
پاشنه آشیل قیمت گذاری

دولت ســیزدهم کــه این روزهــا بدترین شــرایط اقتصادی 

سال های گذشــته را پشت ســر می گذارد و گرفتار رشد بی امان 
نرخ تورم است، مدت هاست برای قیمت گذاری مسکن حمایتی 
دچار مشکل شــده و هنوز هیچ قیمت قطعی ای به متقاضیان 

طرح نهضت ملی مسکن اعالم نشده است.
دولــت در ابتدای تحویل گرفتن ســاختمان پاســتور قیمت 
ســاخت هــر مترمربع مســکن حمایتــی را دو میلیــون و ۷۰۰ 
هزار تومان اعالم کرد  اما در زمســتان پارســال توضیح داد که 
بهای ســاخت هر متر مربع واحدهای مســکونی نهضت ملی 
مســکن چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار تومان اســت اما همان زمان 
پیمانکاران اعالم کردند که قیمت ساخت مسکن حمایتی متری 
هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمام می شــود و در توضیح این 
ماجرا فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان، به ایسنا گفته 
بود قیمت مصالح ساختمانی جهش خیره کننده داشته و محال 
اســت قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی کمتر از متری 

هفت میلیون تومان تمام شود.

بگذریم از اینکه دولت برای ســاخت چهار میلیون مســکن 
گرفتار تأمین زمین شــده و براســاس آخرین اعالم وزارت راه و 
شهرســازی تاکنون زمین ســاخت حدود دومیلیون و ۸۰۰ هزار 

زمین واحد مسکونی تأمین شده است.
حاال مهم ترین چالش دولت برای ســاخت خانه فقرا، تورم 
اســت. تورمی که بهای خانه هــای دولتی را گــزاف می کند و 

اقساط سنگینی برای قشر محروم و بی خانمان رقم زده است.
رقم اقساط مسکن حمایتی مطابق اعالم سال گذشته دولت 
بیــن یک میلیون و ۸۰۰ هــزار تا چهار میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
اعالم شــد و وزارت راه و شهرســازی حتی متعهد شد بخشی 
از اقســاط وام مسکن دهک اول تا ســوم را بپردازد اما نه زمین 
رایگان، نه وام های بانکی و نه تخفیف پروانه ســاخت و یارانه 
دولــت برای اقســاط وام دهک اول تا ســوم؛ هیچ کدام نه تنها 
باعث نشــد که خانه های دولتی برای فقرا ارزان تمام شود که 
حاال پیمانکاران هم می گویند با این قیمت ها حاضر به ســاخت 

مســکن حمایتی نیستند.  در این شــرایط دولت تنها آورده اولیه 
متقاضیــان را که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیــون تومان بوده، جمع آوری 

کرده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، 
در ایــن زمینه بــه ایلنا گفته اســت که درحالی که بســیاری از 
متقاضیــان آورده اولیــه ۴۰ میلیون تومانی یا بــه عبارتی پول 
پنج، شش متر مســکن را واریز کرده اند، دولت با پیمانکاران در 
مقطعی با قیمت ســاخت ۵٫۵ میلیون تومان توافق و قرارداد 
منعقــد کرده امــا به طور قطع با توجه نرخ تــورم امروز امکان 
ســاخت و پایان پروژه با قیمت ۵٫۵ میلیون تومان وجود ندارد 
و ادامــه کار با این قیمت ها باعث می شــود پیمانکاران کیفیت 
واحدها را به شــدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکالتی 

خواهد شد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه روند 
ســاخت و تحویــل پروژه نهضت ملی مســکن مبهم اســت و 
آینده روشــنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دچار مشکل 

می شویم.
رویگردانی پیمانکاران از ساخت مسکن حمایتی

ایــرج رهبر، نایب رئیــس انجمن صنفی انبوه ســازان تهران 
هم به «شــرق» توضیح می دهد که با رشــد تورم و هزینه های 
ساخت وســاز قیمت های پیشنهادی دولت برای ساخت مسکن 
حمایتی مناســب نیســت و با هزینه تمام شده همخوانی ندارد 
و به همین دلیــل پیمانکاران تمایلی به مشــارکت در این پروژه 

دولــت ندارنــد.  او همچنیــن تأکیــد می کند که نــرخ تعدیل 
پروژه های عمرانی که در اواخر تیرماه از سوی سازمان برنامه و 
بودجه ابالغ شــده، وحشتناک نازل است و بسیاری از پروژه های 
عمرانی را تعطیل می کند و به همین دلیل پیمانکاران تمایلی به 

ساخت مسکن حمایتی ندارند.
دست رد چینی ها به مسکن دولتی رئیسی

از آن طرف ســال گذشته اعضای کمیسیون عمران و وزارت 
راه و شهرســازی از گفت وگوهایی با چینی ها خبر دادند که در 
ازای تهاتر نفت برای ساخت مسکن حمایتی با دولت سیزدهم 
همکاری کنند اما امســال فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون 
سراسری انبوه سازان، در گفت وگویی که با اعتمادآنالین داشت، 
خبر داد که طرح تهاتر نفتی یک طرح نمایشی بود و سرانجامی 

نداشت.
او توضیــح داد که بحت تهاتر نفتی برای ســاخت مســکن 
یک  بار توسط رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، 
اما با اســتقبال طرف چینی مواجه نشــد. در این طرح قرار بود 
هزینه ســاخت مســکن برای ۵۰  هزار واحد مسکونی از طریق 
تهاتر نفتی تأمین شــود که به نتیجه نرسید، حتی درصورتی که 
این شــیوه از ســاخت اجرا می شــد، باز هم این تعداد واحد در 

مقابل یک میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است.
به گفته او، بازه قیمت ســاخت هر متر مســکن در سال ۸۸ 
بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دالر بود که حتی شــرکت های چینی هم با این 

رقم ها از ساخت مسکن استقبال نکردند.

ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با چالش مواجه شده است

بن بست مسکن حمایتی


