ورزش��ي

توانستیم با کمک هم بزرگترین شکست
را به تروریستها وارد کنیم

خوبی سخن در کم گفتن است .امام علی
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صفحه2

مردم منتظر رونق اقتصادی هستند

به جای امید واهی به خارج
توان کشور به کار گرفته شود

فراکسیون امید به هیچ دردی
نمیخورد

رئیس فراکسیون امید گفت :این فراکسیون به
هیچ دردی نمی خورد .کاش من وقت بیشتری
داشته باشم تا عملکرد این فراکسیون تشریح
کن��م .محمدرضا عارف در سومین نشس��ت
مطبوعاتی مسئوالن دولتی...
صفحه2

حضور زائرانی از

 ۵۳کشور دنیا در مناطق عملیاتی
هشت سال دفاعمقدس

فتاح :توزيع «سبد کاال» و «عيدي»
مددجويان ظرف هفته آينده

سال 98تمام ایتام سقفی باالی
سرخواهندداشت
گ�روه اجتماع�ي  :رييس کميته ام��داد امام
خميني (ره) با اشاره ب��ه اينکه در سال آينده
هيچ يتيم تحت پوششي فاقد مسکن نخواهد
بود ،اظهار داشت :در حوزه مس��کن اقدامات
خوبي در سال آينده انجام خواهيم داد....
صفحه5

پولی برای
انتخاب سرمربي
تيم ملي نداریم!

صفحه2

رابطه تجاری با همسايگان براي نجات اقتصاد کشور نتيجه خواهد داد

صفحه6

اعزام رئيس اينستکس به ايران
براي وقت کشي به سبک اروپايي

گ�روه اقتص�ادی :آقاي
عراقچي معاون وزير امور
خارج��ه و چه��ار الي پنج
نف��ر از بازرگان��ان بخش
خصوص��ي ه��م در اي��ن
ضيافت شام حاضر بودند.
در اين جلس��ه درباره شروع کار اينستکس صحبت شد .فيشر مديرعامل
اينس��تکس -کانال مالي ايران و اروپا به اي��ران آمده تا درباره راهاندازي
اين کانال مالي با مسئوالن کشور مذاکره کند...
صفحه3

آیتاهلل رئیسی نایب رئیس اول
مجلس خبرگان شد
صفحه2

صفحه7

سریال «پایتخت»۶
به نوروز  ۹۹میرسد
صفحه6

میرباقری :شاکی درجه یک اسپانسرها هستیم اما مضطریم

دولت بودجهالزم صدا و
سیما را پرداخت نمی کند
صفحه6

رئیس قوه قضائیه تدابیر مناسبی

برای رفع اطاله دادرسی اتخاذ کند

روزنامهصبحايران

محمدرضاعارف:

یادداشت

پیام تبریک سعید جلیلی به رئیس قوه قضائیه:

قوه قضاییه از ظرفیت مردم برای اقام ه
قسط و مقابله با فساد و بیعدالتی بهره ببرد

صفحه2

توصی��ه های��ی  8م��اده ای مقام معظم
رهبری به حجت االس�لام والمسلمین
رئیسی ،مشخص کرده اند باید مورد توجه
رئیس جدید قوه قضائیه قرار گیرد به طور
قطع هر کدام از نکاتی که در متن حکم
توصیه ش��ده میتوانند الگو و سرفصل
حرکت نوینی در قوه قضائیه قرار گیرند.
ایشان به دلیل س��ابقه  40ساله به تمام
زوایای پیدا و پنهان مشکالت در دستگاه
قضا واقف هس��تند و امیدواریم با محور
قرار دادن فرامین رهبری در انجام وظایف
خود موفق باشند.دستگاه قضایی در هر
کشوری نماد عدالت و احقاق حقوق عامه
اس��ت و انتظار می رود آقای رئیسی هم
در مح��ور احقاق حقوق خصوصی و هم
احیا و احق��اق حقوق عامه مردم به ویژه
در اصولی که در قانون اساسی مقرر شده
برنامه خوب و منظمی داشته باشند زیرا
حرکت بر این مدار برای احقاق حق مردم
و اجرای عدالت تقویت اعتماد مردم را در
پی دارد.قانون اساس��ی کشور را قانونی
مترقی دانس��ت که به حقوق انس��ان ها
و کرامت انس��ان ها توجه ج��دی دارد و
متاس��فانه امروزه قضات به دلیل کثرت
کار قضایی و پرونده ها بار س��نگینی را
متحمل می شوند و مقام معظم رهبری
تاکید داشتند که حرمت قضات و کارکنان
دستگاه های قضایی باید حفظ شود.فشار
کاری قضات به گونه ای اس��ت که اگر
متوسط رس��یدگی قضات باید  50تا 60
پرونده در ماه باش��د اما قضات در برخی
موارد ناچار به رسیدگی به پروندههایی تا
سه برابر می شوند و با افزایش مشکالت
اقتصادی در کشور بر تعداد پرونده های
سرقت ،طالق و س��ایر آسیب ها افزوده
ش��ده این در حالی است که متناسب با
افزایش پرونده ها بر عِده و ُعده دستگاه
قضایی افزوده نشده بنابراین متناسب با
این فش��ار کاری حفظ حرمت قضات و
رسیدگی به ش��رایط مادی و رفاهی آنها
ضروری است .اطاله دادرسی در محاکم
قضای��ی را یکی از عوامل نارضایتی بین
مردم دانست و انتظار می رود رئیس قوه
قضائیه برنامه مناس��بی را برای رفع این
مشکل داشته باشد.مقام معظم رهبری در
حکم رئیس جدید قوه قضائیه بر ضرورت
اس��تفاده از نیروهای جوان تاکید کردند
اما اگر بودجه الزم برای جذب نیروهای
جوان تامین و همچنین شعبات تخصصی
در دادگاه ها ایجاد شود دادرسی پرونده ها
به نحو مطلوب تری پیش می رود.

حميد نوري رييس هيات مديره شرکت اوشانک – فروشگاههاي زنجيرهاي هفت تشريح کرد؛

حمي��د ن��وري (ريي��س هي��ات مديره ش��رکت
اوشانک – فروش��گاههاي زنجيرهاي هفت) ،در
ارائه تصوي��ري از وضعيت نظام توزيع کاالهاي
مصرفي در کش��ور گفت :ش��ايد الزم باشد قبل
از ورود ب��ه موض��وع نظ��ام توزي��ع مختصري
درخصوص س��اختار خردهفروشي کشور صحبت
و س��پس بطور کاملتر مطلب بيان شود .ساختار
خردهفروشي کشور متاثر از عوامل متعددي طي
 ۳۰س��ال گذش��ته بوده و به ش��دت دستخوش
تغييرات اساس��ي شده است ،به نحوي که کشور
ايران با باالترين درصد رشد در واحدهاي صنفي،
با ش��بکه خرده فروش��ي بيش از  ۲ميليون واحد
مواجه ميباش��د .نکته بسيار مهم اينکه تقريبا به
ازاي هر  ۴۰نفر ايراني يک واحد خرده فروش��ي
در کشور وجود دارد.
بنابراين نظام توزيع کشور متاثر از اين ساختار به

موضوع نظام توزيع و اصالحات مد نظر
در قانون برنامه توسعه کشور ،بسيار
پايهاي و اساسي است .تحول مبتني بر يک
استراتژي پايدار در اين زمينه به شدت
بسياري از ارکان جامعه را تحت تاثير قرار
خواهد داد

نحوي شکل گرفته که پاسخگوي طيف گسترده
اين ش��بکه باشد .ش��ايد چنين استنباط شود که
چنين س��اختاري کامال س��نتي و با دنياي مدرن
توزي��ع فاصله زي��ادي دارد ،که البت��ه منکر اين
موضوع نيستم ،ليکن پوشش همين شبکه خرده
فروشي منوط به برخورداري از سيستمياست که
بتواند در شرايط موجود و در حداقل زمان ممکن
کاال و خدمات خود را به دست مشتريان برساند.
خالصه کالم اينکه در عين حال که نظام توزيع
فعلي به اصطالح س��نتي اس��ت ليکن بازيگران
اصل��ي آن داراي دانش فني بااليي هس��تند که
حص��ول به اي��ن تراز فعل��ي ني��ز ،براحتي قابل
دسترسي نبوده.
ارائ��ه خدمات در حوزه پخش و توزيع کش��ور از
طرق کانالهاي مختلفي در حال انجام است که
بخش قابل توجهي از آن به عهده ش��رکتهاي
پخش سراس��ري که تعداد آن��ان کامال محدود
است و همچنين تعداد زيادي شبکههاي پخش
محلي و عمده فروشان نيز در گردونه اين خدمات
ميباشند.

وضعيت نظام توزيع کاالهاي مصرفي درکشور
وي در بيان مشکالت ساختار فعلي توزيع کشور
و راه حل اين مش��کالت اش��اره کرد :س��اختار
فعلي توزيع کش��ور با توضيحات مختصري که
ارائه ش��د ،مشکالت متعددي را ايجاد کرده و در
مجموع باعث به هدر رفتن منابع کشور ميگردد.
هزينههاي لجس��تيک به عن��وان يکي از ارکان
اساسي قيمت تمام شده کاال بسيار باالست .بعيد
ميدانم آمار دقيقي در اين زمينه در کشور وجود
داش��ته باشد .ليکن با يک مقايسه ساده ميتوان
به عمق اتفاقي که در کشور رخ ميدهد پي برد.
جهت اس��تحضار خوانندگان محت��رم ،در دنياي
مدرن توزي��ع و در حوزه کاالي مصرفي غذايي،
ح��دود  % ۳۰از قيمت تمام ش��ده کاال مرتبط با
هزينههاي لجس��تيک اس��ت .اينکه در ساختار
توزيع ايران ،کش��وري که از لحاظ تعداد مطلق
خرده فروش��ي رتبه س��وم را در دنيا دارد ،به نظر
ميرسد اين هزينه به مراتب بيشتر است.
بهعالوه بر مباحث کيفي که در مدلهاي استاندارد
توزي��ع وج��ود دارد ،که اکنون به دليل ش��رايط
خردهفروش��ي کش��ور در مواردي از آن بي بهره
هستيم ،ساير عوامل همچون ايجاد ظرفيتهاي
خالي فراوان در صنعت پخش ،عدم وجود نظم و
روش اجرايي متناسب با دانش روز زنجيره تامين،
مباحث ترافيک شهري و ....از جمله تبعات منفي
است که در نتيجه چنين ساختار توزيعي به وجود
آم��ده و در نتيجه آن يا به هرش��کلي در قيمت
تمام ش��ده کاال مستتر است و يا اينکه به نحوي
منابع در اين حوزه کشور به هدر ميرود .موضوع
اص�لاح نظام توزيع ،ابع��اد و جنبههاي مختلفي
براي کار کارشناس��ي دارد که بايستي در جهت
کاه��ش هزينههاي لجس��تيک ب��ه عنوان يک
مفه��وم کلي در کش��ور بدان پرداخته ش��ود و از
ظرفيتهاي موجود علمي ،دانشگاهي و اجرايي
کشور اس��تفاده و مس��يري را که در دنيا تجربه
ش��ده و اتفاق ًا دستاوردهاي نوين آن سابقه خيلي
طوالني هم ندارد ،مورد بهرهبرداري بيش��تر قرار
گيرد تا کشور را در اين زمينه به سطح باالتري از
بلوغ رساند .شايد صرف ًا در حوزه کاالهاي مصرفي
کش��ور راهحل برون رفت از وضعيت موجود نيز
نيازمند ايجاد تحرک در بس��ياري از بخشهاي
سياستگذاري ،اقتصادي و نظارتي است ،ليکن
آنچه در ح��ال حاضر اهمي��ت دارد ،ابتدا فراهم
نمودن شرايطي به منظور استاندارد کردن حوزه
خرده فروشي است .به تعبيري ديگر در صورتي
که حوزه خرده فروشي به عنوان لکوموتيو نظام
پخش استاندارد شود ،يکي از اساسيترين نتايج
آن اصالح نظام توزيع خواهد بود .خرده فروشي

کاهش��ي اس��ت که بايد در قيمت تمام شده رخ
ده��د و از همين محل به مص��رف کننده انتقال
يابد.
به طور کلي مديريت زنجيره تامين رويکردي از
جريان مواد و کاال از تامين کنندگان تا مشتريان
اس��ت که البته سيس��تمهاي مديريت اطالعات
متناظر با آن بس��يار بس��يار مهم اس��ت .زنجيره
تامين داراي بازيگران متعددي است که از تامين
کنندگان سرمايه تا مشتريان را شامل ميشود.
فروش��گاههاي زنجيرهاي از جمله فعاليتهاي

در حال حاضر بخش عمده کاالهاي عرضه
شده در فروشگاههاي زنجيرهاي و از
جمله هفت يا مربوط به توليدکنندگان
ايراني است يا منشاء توليد داخلي دارد

وظيفه ما در بخش خصوصي استفاده
بهتر از منابع و خصوص ًا از جوانان مستعد
کشور ميباشد که اميدواريم با توکل بر
خداوند متعال در اين مسير نقش کوچکي
در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي مد
نظر مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)
داشته باشيم

استاندارد به مفهوم ايجاد استاندارد در حوزههاي
فيزيکي ،منابع انساني و روشهاي اجرايي است.
با ايجاد چنين اس��تانداردهايي از يک طرف و از
س��وي ديگر کاهش هزينههاي متعدد ناش��ي از
دوباره کاري ،تمرکز در لجستيک و حجم و اندازه
سفارشات ،نه تنها موجب ايجاد نظم و يکپارچگي
بيشتر در زنجيره تامين و خصوص ًا توزيع صورت
ميپذيرد بلکه به ش��دت قيمت تمام ش��ده کاال
کاه��ش خواهد ياف��ت که در س��طح کل اندازه
بازار حداقل کاالهاي مصرفي خانوار حجم قابل
توجهي از منابع کش��ور ،صرفهجويي و همزمان
اين صرفهجويي و کاهش قيمت به مصرف کننده
منتقل خواهد شد .اساس ًا کاهش قيمت تمام شده
در مس��ير تحقق روزاف��زون عدالت اجتماعي در
س��بد مص��رف خانوارها ميباش��د .ضمن اينکه
ايجاد ظرفيت افزايش��ي در حجم مصرف خانوار
از طريق کاهش قيمت تمام ش��ده محصوالت،

افزايش توليد و نهايت ًا اشتغال را نيز در بر خواهد
داش��ت .ميتوان اظهار نمود که بخشي از آثار و
نتاي��ج بزرگ رويکرد اقتص��اد مقاومتي در حوزه
اصالح نظام توزيع ،مطالبي اس��ت که اينجانب
بدان اشاره نمودم و اصالحاتي که در سنوات اخير
توس��ط تعدادي از فعالين اقتصادي آغاز گرديده
است ،منشا تحوالت بزرگي خواهد بود که عم ً
ال
از مصاديق بارز کارآفريني است .بدين معني که
مناب��ع کش��ور را از نقاطي ک��ه داراي بهرهوري
پاييني اس��ت به نقاطي که داراي بهرهوري باال
ميباشد انتقال و يا تغيير خواهد داد.
ايش��ان تجربهاي را که خود ،جهت پيادهسازي
فراينده��اي کاه��ش قيم��ت تم��ام ش��ده در
فروش��گاههاي هفت گذرانده مدنظر قرارداد و در
بيان اينکه رويکرد اقتصاد مقاومتي چه جايگاهي
در اين مجموعه داشته و چگونه به اين استاندارد
س��ازي و کيفيت ش��بکه خرده فروشي پرداخته
است گفت :توجه کنيد آنچه که در فروشگاههاي
زنجيرهاي و از جمله فروشگاههاي هفت به عنوان
تجربه اين ش��رکت اتفاق افتاده و عم ً
ال از جمله
عناصر اصلي استراتژيک آن است ،کاهش قيمت
تمام ش��ده محصوالت و خدمات قابل عرضه با
رعايت استانداردهاي کيفي مطلوب به هموطنان
عزيز ميباش��د .البت��ه در حوزه فروش��گاههاي
زنجي��رهاي ،مدلهاي مختلف��ي در دنيا و حتي
در ايران وجود دارد .ماهيت فروشگاههاي هفت،
تخفيفي اس��ت و اساس ًا با همين نام هم به ثبت
رس��يده و اتفاق ًا اس��اس تخفيف ،نشأت گرفته از

اقتصادي اس��ت که اين ام��کان را دارد در تمام
بخشه��اي زنجيره تامين نق��ش اصلي را بازي
کند .هربخش فرصت بزرگي براي استانداردسازي
است که از حوصله اين مصاحبه خارج است ،ليکن
ضرورت توجه به آن جدي است .خوشبختانه اين
موض��وع يکي از نکات مهمياس��ت ک��ه ما در
فروشگاههاي هفت بدان توجه داشته و خواهيم
داشت .وي در بيان اينکه در فروشگاههاي هفت
کاالهاي��ي با ليب��ل هفت ديده ميش��ود ،درباره
اين دس��ته کااله��ا توضيح بيش��تري داده و در
خص��وص آثار اين روش هدفمن��د در حمايت از
کاالي ايراني به عنوان يک ش��يوه عرضه افزود:
ببينيد موضوع کاالهايي ب��ا ليبل اختصاصي ،يا
اصطالح�� ًا  Private Labelمبح��ث بس��يار
مهم و پيچيدهاي درحوزه کاري فروش��گاههاي
زنجيرهاي است که ما در فروشگاههاي هفت نيز
به آن توجه ويژهاي داريم .در صورتي که فروشگاه
زنجيرهاي در جلب اعتماد مشتريان موفق عمل
کن��د ،قطع ًا ميتواند با اعمال رويههاي درس��ت
در موضوع کااله��ا با ليبل اختصاصي نيز موفق
عمل کن��د .کاالي با ليبل اختصاصي دو ويژگي
اساسي و عمده دارد -۱ :سطح کيفي متناسب با
برندهاي موجود و مورد نظر مشتريان را داراست
و  -۲قيمت تمام ش��ده به مراتب پايينتر از رقبا
را ارائه ميدهد.
کاالي ب��ا ليب��ل اختصاصي عمدت�� ًا متمرکز بر
استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي است.
بنابراي��ن هم حمايت از توليد داخلي را در بر دارد

و هم به دليل استفاده از ظرفيت خالي ،از قيمت
تمام شده پايينتري برخوردار است .فروشگاههاي
زنجيرهاي داراي ساختارهاي تشکيالتي هستند،
بنابراي��ن ابزار مهميدر بس��ياري از مباحث بازار
هس��تند .او ًال در براب��ر تماميمراج��ع ذيصالح
پاسخگو هستند ،لذا روشهاي کاري آنان مبتني
برهمين سيستم پاسخگويي است ،ضمن ًا يکي از
ابزارهاي اساس��ي نظ��ام در تنظيم بازار کاالها و
خدمات ميباش��ند .از طرف ديگر به طور معمول
ملزم به پاس��خگويي ب��ه مش��تريان در عرضه
محصول و خدمات پس از فروش هستند و اصو ًال
مزيت رقابتي آنان مبتني بر کسب حداکثر رضايت
مش��تري است .مسلم ًا در چنين ساختاري امکان
استانداردسازي به مراتب بهتري در بحث عرضه
کاالي ايراني اس��ت .در حال حاضر بخش عمده
کاالهاي عرضه شده در فروشگاههاي زنجيرهاي
و از جمله هفت يا مربوط به توليدکنندگان ايراني
اس��ت يا منش��اء توليد داخلي دارد .وي در پايان
اش��اره کرد :موضوع نظام توزيع و اصالحات مد
نظر در قانون برنامه توسعه کشور ،بسيار پايهاي
و اساسي اس��ت .تحول مبتني بر يک استراتژي
پايدار در اين زمينه به ش��دت بس��ياري از ارکان
جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
به عنوان يکي از نمايندگان گروه تجاري گلستان
در مديري��ت فروش��گاههاي زنجي��رهاي هفت،
بخش��ي از تجربه خود در زمينه صنعت توزيع و
لجستيک و فروش��گاههاي زنجيرهاي را خدمت
خوانندگان به عرض رس��اندم ،باتوجه به تجارب
خود از دوران شکوهمند انقالب اسالميو هشت
س��ال دفاع مقدس که در بط��ن همه اين وقايع
بودهام ،اعتقاد دارم نظر به پتانسيلي که در جوانان
اين کشور وجود دارد و همچنين منابع عظيميکه
خداوند س��بحان نصيب اين مملکت فرموده ،با
س��ربلندي از وضعيت فعلي خ��روج خواهيم کرد
و آينده روش��ني انش��اا ...پيش روي ملت بزرگ
و ش��ريف ايران قرار خواهد داشت .صرف ًا در اين
ش��رکت ظرف يک دوره سه س��اله امکان ايجاد
 ۲۲هزار ش��غل مستقيم وجود دارد .اين در حالي
اس��ت ک��ه اگر حماي��ت اندکي از س��وي دولت
صورت پذيرد ،ظرف يک دوره کوتاه منافع آن با
صرفهجويي کالن به جامعه باز خواهد گشت .به
هر ترتيب ،وظيفه ما در بخش خصوصي استفاده
بهتر از منابع و خصوص ًا از جوانان مس��تعد کشور
ميباشد که اميدواريم با توکل بر خداوند متعال در
اين مسير نقش کوچکي در تحقق سياستهاي
اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري (مد
ظله العالي) داشته باشيم.

