
پ�س از تش�كيل پرون�ده در دادس�راي ديوان 
محاسبات براي دو وزير جهاد و صمت درخصوص 
نابس�اماني بازار مرغ، روزگذش�ته وزير صمت 
براي پاس�خ به س�ؤال نمايندگان درباره گراني 
قيم�ت ف�والد و واردات كااله�اي غيرضرور به 
مجلس احضار شد. نمايندگان در جلسه علني 
از پاس�خ هاي وزير صمت درخصوص جلوگيري 
نكردن از واردات كاالهاي غيرضرور قانع نشدند 
و رزم حسينی را با كارت زرد روانه پاستور كردند. 
اين روزه��ا وزراي دولت براي گرفت��ن كارت زرد از 
مجلس به صف شدند. بعد از گرفتن كارت زرد وزير 
اقتصاد از مجلس در 31فروردي��ن، اين بار نوبت به 
وزير صمت رسيده است. اين روزها گراني كاالهاي 
اساسي و موادغذايي بيش از گذشته معيشت مردم 
را با مشكل مواجه كرده و  عالوه بر كاالهاي مصرفي، 
گراني فوالد و محصوالت فوالدي در بورس كاال نيز 
صنايع مرتبط ديگر را مانند لوازم خانگي، ساختمان 
و خودرو ب��ا چالش ج��دي روبه رو كرده اس��ت. به 
همين دليل روز گذشته وزير صمت براي پاسخ به 
سؤاالت نمايندگان به مجلس احضار شد. همزمان 
دادسراي ديوان محاس��بات نيز بعد از برگزاري دو 
جلسه و استماع توضيحات وزراي صمت و كشاورزي 
درخصوص داليل گراني قيمت مرغ، پرونده ويژه اي 
براي رزم حسينی و خاوازی  تشكيل داد تا مشكالت 
موجود آسيب شناسي ش��ده و مورد رسيدگي قرار 

گيرد. 
   قاليباف: وزير صمت به گراني ها رسيدگي 

كند 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جلسه علني 
و بعد از طرح دو سؤال جواد كريمي قدوسي از وزير 
صمت خطاب به عليرضا رزم حسيني اظهار داشت: 
»اين روزها يكي از نا راحتي ها و دغدغه هاي مردم كه 
به ما از طريق شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها اعالم 
مي كنند، افزايش قيمت كاالهاي اساسي است، در 
حالي كه كنترل اين قيمت ها در حوزه وظايف وزارت 

صمت است.«
وي افزود: »ب��راي كاالهاي اساس��ي يارانه در نظر 
گرفته ايم و از وزارت صمت و شخص وزير مي خواهم 
نظارت جدي بر قيمت كاالهاي اساسي داشته باشد، 
البته اين موضوع به معناي آسيب به توليدكننده ها 

نيست. مجلس 8ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي 
درنظر گرفته اس��ت كه نبايد گراني قيمت هاي آن 
منجر به ضرر توليدكننده و مصرف كننده شود. وزارت 
صمت و آقاي رزم حسيني بايد اقدامات الزم را براي 

كنترل بازار و گراني ها داشته باشند.«
   وزير صم�ت با يك امض�اي طاليي جلوي 

واردات اجناس غيرضرور را بگيرد
جوادكريمي قدوسي، با بيان اينكه 40 هزار واحد 
صنعتي و كارخانه اي و يك دوم واحدهاي توليدي 
كشور در ش��هرك هاي صنعتي تعطيل هستند، 
گفت: »يكي از علل عمده تعطيلي واردات بي رويه  
قاچاق اس��ت، وزير صمت مي تواند با يك امضاي 
طاليي جل��وي واردات كااله��اي غيرضروري را 

بگيرد.«
وي افزود: »يك��ي از بزرگ ترين علل و بخش��ي از 
سقوط توليد، تعطيل شدن 40 هزار واحد توليدي و 
كارخانه اي كه با هزار رنج و زحمت توسط سرمايه گذار 

به مرحله توليد رسيده است، مي باشد.«
كريمي قدوسي خاطرنشان كرد: »اگر وزير صمت 
هيچ كاري نكن��د و در وزارتخانه بنش��يند و پايش 
را روي پايش بيندازد و فقط ليس��ت توليد داخلي، 
ظرفيت توليد و ليست واردات كشور را هم بررسي 
كند و با حضور كارشناسان مختلف مقايسه اي در 

اين باره انجام دهد، خيلي از كارها و مشكالت حل 
خواهد شد، بنابراين از آقاي رزم حسيني وزير صمت 
مي خواهم با يك امضا جلوي واردات بي رويه را بگيرد 
كه البته اين كار نه بودجه مي خواهد، نه امكانات و 

تسهيالت.«
وي افزود: »با يك امضاي طاليي وزير صمت براي 
جلوگي��ري از واردات كااله��اي غيرض��رور فتواي 
20 سال قبل مقام معظم رهبري اجرا مي شود كه 
فرمودند حرام ش��رعي اس��ت واردات كاالهايي كه 
در كش��ور توليد مي ش��ود و آن وقت عده اي آن را 

وارد كنند.« 
نماينده مردم مش��هد در مجلس اف��زود: »برخي 
كارشناس��ان در وزارتخانه صمت هستند كه نقش 
وزير را دارند و وزير پادويي آنها را مي كند! وزير بايد در 
مقابل اينگونه كارشناسان بايستد و از اختيارات قانوني 
خود استفاده كند تا توليدكننده اي كه كارگرانش 

بيكار شده اند، به چرخه توليد بازگردند.«
كريمي قدوسي گفت: »از خط توليد قطعات ايران 
خودرو در مش��هد بازديد كردم، خ��ط توليدي كه 
در ش��رايط تحريمي وارد و باكيفيت بسيار بااليي 
توليد مي كرد، اين واحد توليدي تعطيل ش��د، زيرا 
در روبه روي آن شركتي قطعات چيني را وارد و با نام 
و برچسب توليد داخل، تحويل ايران خودرو مي داد. 

دليل افزايش قيمت خودرو، واردات قطعات است، اما 
ايران خودرو قطعات توليدي از پيمانكاران ايراني خود 

را تحويل نمي گيرد.«
   جلوگي�ري از واردات 5300 ميلي�ون دالر 

كاالهاي غيرضرور
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز در جلسه علني مجلس در دفاع از عملكرد خود 
اظهار داشت: »براساس مصوبه سران قوا در خرداد 
97 نزديك به 2 هزار و 230 رديف كااليي ش��امل 
ممنوعيت واردات ش��دند. اين در حالي اس��ت كه 
ما 8 هزار و 359 ردي��ف كاال داريم و وقتي من وزير 
شدم، مهلت اين مصوبه در حال اتمام بود كه من با 
مسئوليت خودم ادامه اجراي مصوبه را اعالم كردم تا 
بتوانيم مجوز و مصوبه جديد سران قوا را در اين باره 

بگيريم كه البته اين كار با سه ماه تأخير انجام شد.«
وي افزود: »بومي سازي قطعات داخلي در حال حاضر 
در كشور 3/5 ميليارد دالر است و با اين مصوبه 5 هزار 
و 300 ميليون دالر از واردات كاالهاي غيرضرور به 

كشور جلوگيري شده است.«
وزير صمت تصريح كرد: »در سال 98، 44 ميليارد 
دالر واردات كاال به كشور داش��تيم كه اين رقم در 
پايان سال 99 به 38 ميليارد دالر رسيد كه 6ميليارد 
دالر كاهش پيدا ك��رد، اين در حالي اس��ت كه در 
س��ال 96 ميزان واردات كاال به كش��ور 54ميليارد 

دالر بود.«
وي افزود: »در ح��ال حاضر بومي س��ازي قطعات 
خودرو و بومي سازي قطعات توليد لوازم خانگي در 
كشور 70 درصد است و عماًل اين كاالها با قطعات 

داخلي ساخته مي شود.«
رزم حسيني خطاب به كريمي قدوسي گفت: »اگر 
در خراسان كارخانه هايي وجود دارد كه تخلفاتي در 
آن صورت مي گيرد، معرفي كنيد تا پيگيري كنم. 
مافياهاي قدرت و ثروت را در واردات كاال به كشور رد 
نمي كنم، اما در بازه پنج و شش ماهه و در دوران كرونا 

نمي توان همه مشكالت را حل كرد.«
درنهايت نمايندگان از پاس��خ هاي رزم حسيني در 
خصوص اقدامات اين وزارتخانه براي جلوگيري از 
واردات كاالهاي غير ضرور به كشور قانع نشدند و با 
108رأی موافق، 96 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به 

وزير صمت كارت زرد دادند. 
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اشتغال
مهمترینچالشاقتصادایراناست
 رئيس اتاق بازرگاني تهران: بروكراسی 

 حاكم بر وزارت بهداشت مانع واردات واكسن 
از سوی بخش خصوصی شد

رئيس ات�اق بازرگان�ي تهران با اش�اره ب�ه دليل ع�دم واردات 
واكس�ن از س�وی بخ�ش خصوص�ي گف�ت: ات�اق ت�الش كرد 
تا با واردات واكس�ن توس�ط بخ�ش خصوصي ب�راي واحدهاي 
تولي�دي اقدامات�ي انجام ده�د و مقرر ب�ود كه 6 ميلي�ون دوز 
واكس�ن وارد كش�ور ش�ود، اما با توجه ب�ه بروكراس�ي حاكم 
در وزارتخان�ه اي�ن كار دچ�ار وقف�ه زمان�ي ش�د و متأس�فانه 
پرفورم هاي واردات اين 6ميليون دوز واكس�ن ب�ه موقع آماده 
نش�د، بنابراي�ن زم�ان واردات اين واكس�ن ها از دس�ت رفت. 
به گزارش فارس، مس��عود خوانس��اري در بيست و س��ومين نشست 
هيئت نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران با اش��اره ب��ه اقدامات انجام 
ش��ده بخش خصوص��ي ب��راي واردات واكس��ن كرونا، با اع��الم اين 
مطلب گف��ت: در روزهاي اخير س��ه ش��ركتي كه خواه��ان واردات 
واكس��ن بودند، دوب��اره اع��الم نمودند ك��ه منابع جدي��دي را براي 
واردات پيدا كرده ان��د و اميدواريم كه در هفته ه��اي آتي واردات اين 
واكس��ن ها انجام ش��ود و در حال حاضر هم��كاري خوبي ب��ا وزارت 
 بهداش��ت انجام ش��ده و رياس��ت جمهوري نيز پيگيري ه��اي خوبي 

انجام داده اند. 
وي با اش��اره به نظرسنجي انجام شده از س��وی وزارت صمت از 950 
كارآفرين گفت: در اين نظرس��نجي از كارآفرينان در مورد مشكالت 
توليد سؤال شد كه اولين مطلب مطرح ش��ده از سوی همه اين افراد 
عدم ثبات اقتصادي ذكر شده است.  خوانساري اظهار داشت: مسئله 
ديگر مطرح شده در اين نظرسنجي كاهش انگيزه براي سرمايه گذاري 
ذكر شد،متأسفانه فرار س��رمايه زياد اس��ت و به رغم افزايش قيمت 
 ارز هنوز ه��م فرار س��رمايه و انتقال س��رمايه به بازاره��اي غيرمولد 

وجود دارد. 
وي با اش��اره به وضعي��ت بازارهاي مالي در س��ال 99 گف��ت: تورم 
براساس آخرين گزارش ارائه ش��ده 36/4 درصد بيان شده كه براين 
اساس بيشترين خس��ران حقيقي شامل س��پرده گذاران بوده است، 
زيرا س��ود بانكي 16 درصد بوده، اما در مقابل دالر 60 درصد، مسكن 
80 درص��د، س��كه 83درص��د و ب��ورس 150درصد در طول س��ال 
99 بازدهي داش��ته اس��ت كه نش��ان مي دهد عدم ثب��ات اقتصادي 
باعث مي ش��ود انگي��زه اي ب��راي س��رمايه گذاري در توليد نباش��د.

در ط��ول دهه 90 هم ش��اهد آن بوديم كه متأس��فانه رش��د اقتصاد 
 مثبت نبود و حتي رشد سرمايه  گذاري نس��بت به اصطحالك منفي 

بوده است. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه در اين دوره چالش هاي پيش 
روي اقتصاد ايران را به كمك انديشكده شريف مشخص كرديم، گفت: 
در چهار س��ال آينده يكي از بحراني ترين مسائل اقتصادي را خواهيم 
داشت و بزرگ ترين چالش هاي كشور بحث هاي اقتصادي خواهد بود، 
تصور من اين اس��ت كه اگر ثبت نام كنندگان رياست جمهوري به اين 
مسئله واقف بودند قطعاً تعداد ثبت نام كنندگان براي انتخابات رياست 

جمهوري كمتر از تعداد فعلي بود. 
وي با اشاره به مهم ترين چالش هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران 
گفت: طي 16سال گذشته 17 ميليون نفر به جمعيت سن كار كشور 
اضافه شده اند، اما متوسط اش��تغال در اين چند سال فقط 3 ميليون 

نفر بوده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
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2,586123بانكپارسيان
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121-2,314بينالملليتوسعهساختمان
2,47450بانكتجارت
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4,980-13,300چرخشگر

990-18,840كشتوصنعتچينچين
22,14090معدنيوصنعتيچادرملو
22,0500معدنيوصنعتيچادرملو
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4,090-77,760كربنايران
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1,520-28,970شيميداروئيداروپخش
3,000-57,000داروسازيفارابي

1,000-19,070داروسازيجابرابنحيان
1,290-24,550داروييلقمان
28,770-258,940دشتمرغاب
4,630-88,130معدنيدماوند
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900-17,130سبحاندارو
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930-17,800گروهداروييسبحان

440-33,710سرمايهگذاريداروييتامين
370-7,150داروسازيزهراوي
1,660-31,600داروسازياكسير
480-14,900فوالدآلياژيايران

67,3902,590فوالداميركبيركاشان
690-13,150فيبرايران

1,240-23,720فوالدخراسان
15,300160فوالدخوزستان

  گزارش یک

 به عل�ت گران�ی اجن�اس و پايين 
آم�دن ق�درت خري�د م�ردم، در 
حال حاضر بس�ياری از شهروندان 
از عهده تهي�ه آنچه ني�از دارند بر 
نمی آيند و اين  فروش�گاه  با درک 
وضعيت مالی ش�هروندان، در حال 
تدارک برنامه هايی اس�ت كه مردم 
در خريد اقالم مورد نياز خود فشار 
مال�ی كمت�ری را متحمل ش�وند

ما برای گسترش و راه اندازی فاز دوم 
فروشگاه نيازمند دريافت تسهيالت 
بانكی هستيم كه متاسفانه تاكنون 
پاس�خ مثبت�ی در اي�ن خص�وص 
دريافت نك�رده ايم و امي�د می رود 
به زودی در س�ال جديد ب�رای اين 
درخواست اقدامات خوبی رقم بخورد

مدير فروشگاه چند منظوره هايپرما اراك گفت: 
ما برای گسترش و راه اندازی فاز دوم فروشگاه 
نيازمند دريافت تس��هيالت بانكی هستيم كه 
متاسفانه تاكنون پاسخ مثبتی در اين خصوص 

دريافت نكرده ايم
جذب سرمايه گذاری و اشتغال زايی از ستون های 
مهم رونق اقتصادی و رفع معضالت موجود در 
كشور است. به اعتقاد صاحبنظران اين دو مولفه 
به خوبی می تواند مس��ئوليت بخش عظيمی از 
سر پا نگه داشتن و پيشرفت اقتصاد را بر عهده 

گيرد.
زمانی كه سرمايه گذاری هدف بزرگی همچون 
ايجاد اشتغال را در دستور كار خود قرار می دهد 
می توان به حل مش��كالت اقتصادی اميدوارتر 
بود. حضور هر س��رمايه گذار در ش��رايط امروز 
كه موانع زيادی اقتصاد كشور را مورد تهديد از 
هم گسيختگی وضعف  قرار داده نعمتی بزرگ 
است كه بايد قدر دانس��ته و ارج نهاده شود؛ در 
واقع هر فرد يا مجموعه ای كه با سرمايه گذاری و 
كارآفرينی زمينه اشتغال و رهايی حتی يك نفر از 

بيكاری را فراهم می آورد ارزشمند است.
منصور جميلی يكی از همين افراد اس��ت كه از 
سال 61 كار خود را از قنادی و در سال 74 پخش 
مواد غذايی در سطح استان را به صورت مويرگی 
آغاز كرد. در سال های 89 و 90 نمايندگی حدود 
60 برند معتبر را در دست گرفت و در سال 94 به 
پشتوانه همين موضوع، تصميم  به راه اندازی يك 
مكان عرضه مستقيم كاال به شكل فروشگاه هايپر 
گرفت تا در فضايی مناسب و شكيل خدمات دهی 
رضايت بخش و مطلوب به مش��تريان  را انجام 
دهد. جميلی هم اينك مديريت فروشگاه چند 
منظوره هايپرما در منطقه  كوی رضوی )گردو( 

را عهده دار است.
مدير هايپرم��ا به خبرنگار ما گف��ت: از آنجا كه 
در منطق��ه گردو فروش��گاه بزرگی ب��رای رفع 
نيازهای روزانه ساكنين وجود نداشت در سال 
94 راه اندازی اين فروشگاه در برنامه قرار گرفت 
و پس از بررس��ی های فراوان مشخص شد اين 
منطقه شهر، از چند حديث مستعد  بهره مندی از 

يك هايپر ماركت به معنای واقعی است.
مدير فروش��گاه چند منظوره هايپرم��ا افزود: 
افتتاح فروشگاه در اين محل به چند دليل مورد 
استقبال قرار گرفت؛ شهروندان توانستند بدون 
اينكه ناچار باشند به مغازه های مختلف در سطح 
شهر سر بزنند، به آسانی با مراجعه به يك مكان 
متمركز بيشتر اقالم مورد نياز و مايحتاج روزانه 

خود را در تنوع های گوناگون و از برندهای معتبر 
با كيفيت قاب��ل قبول خري��داری كنند، ضمن 
اينكه به دليل محله ای بودن فروش��گاه، خبری 
از شلوغی ها و ترافيك مركز شهر در اين منطقه 
نيست و مش��تريان با پارك كردن خودروهای 
خود در مكان تعبيه شده، بدون هيچگونه نگرانی 
ساعت ها از قسمت های مختلف فروشگاه بازديد 
كرده و با آسودگی خاطر كاالهای مورد نظر خود 

را تهيه نمايند.
جميلی اظهار داشت: خوشبختانه نظرسنجی های 
مردمی نش��ان از اين دارد كه مزايای ذكر شده 
رضايت شهروندان را به دنبال داشته و هم اينك 
مردم به ويژه ساكنين اين منطقه ترجيح می دهند 
آنچه را در نظر دارند از اين فروشگاه تهيه نمايند. 
وی بيان داشت: در ابتدای كار، سوپرماركت های 
اطراف از افتتاح هايپرما راضی به نظر نمی رسيدند 
و بيم از دست دادن مشتريان چند ساله خود را 
داش��تند كه پس از مدتی با مراجع��ات مردم از 
نقاط مختلف شهر به اين فروشگاه،خوشبختانه 
تعداد مشتريان  س��وپرماركت های اطراف نيز 

افزايش يافت.
وی ايجاد رقابت سازنده ميان سوپرماركت ها و 
تشويق آنان برای به روز شدن،فاصله گرفتن از 
فروش سنتی و توجه بيشتر به چيدمان اجناس 
را از مزايای راه اندازی فروش��گاه چند منظوره 

عنوان كرد.
مدير فروشگاه هايپرما س��پس اظهار داشت:در 
ايجاد اين مركز تالش كرديم جوانان جويای كار 
همين منطقه را جذب نماييم و اكنون بسياری 
از همكاران ما از ساكنين كوی گردو هستند كه 
اين امر و رفت و آمد آسان تر كاركنان فروشگاه 

به دليل كوتاهی مسير تا منزل از امتيازات قابل  
دفاع ما به شمار می رود و مفتخريم كه از اين نظر 
نيز مردم فروشگاه را از آن خود می دانند و به آن 

حس تعلق خاطر دارند.
الزم به توضيح اس��ت كه هم اينك پنجاه نفر به 

واسطه اين فروشگاه به كار مشغول هستتد.
وی گف��ت: در كنار همه اين م��وارد، تخفيفات 
فصلی، مناسبتی و... موجب خوشنودی خريداران 
است و با توجه به اينكه ما نماينده مستقيم توزيع 
اكثريت قريب به اتف��اق كاالهايی ك��ه در اين 
فروش��گاه عرضه می شود هس��تيم، اجناس در 
حالت عادی نيز از قيمت معقول و غير واسطه ای 
برخوردارند در وضعيت فعلی اقتصادی با بهترين 

قيمت در اختيار مردم قرار می گيرد.
از طرف ديگر به دليل اينكه مديريت فروشگاه، 
خود توزي��ع كننده اجناس مختلف در اس��تان 
اس��ت در برخی برهه های زمانی كه محصول يا 
محصوالتی كمياب يا ناياب می شود اين فروشگاه 
همچنان تا مدتی می توان��د آن را به متقاضيان 
عرضه كند و در واقع به س��رعت باكس��ر جنس 
مواجه نمی ش��ود و اين در حالی است كه تامين 
كاالهای بعضی استان های همجوار مانند لرستان 

را نيز به انجام می رساند.
جميلی در خصوص ادارات، ارگان ها و شركت های 
طرف قرارداد با اين فروشگاه بيان داشت: پس از 
عقد قرارداد با ش��ركت هايی همچ��ون هپكو، 
واگن پارس، ماشين س��ازی، لجور و همچنين 
نيروگاه حرارتی ش��ازند،  كانون بازنشس��تگان 
تامين اجتماعی، دانش��گاه پيام نور، بانك های 
تجارت و پاسارگاد)از طريق سامانه آسان خريد( 
و چندين دس��تگاه دولتی، زمينه های بس��يار 
مطلوب استفاده پرسنل اين ارگانها از خدمات و 
كاالهای فروشگاه فراهم شده است و هايپرما با در 
نظر گرفتن بهترين شرايط آمادگی دارد از طريق 
امضای قرارداد  با سازمانها، خدمات دهی خود را 

گسترش دهد.
مدير فروشگاه هايپرما ادامه داد: اشخاص حقيقی 
و افرادی كه در ادارات دولتی ش��اغل نيس��تند 
نيز می توانند ب��ا ارائه كارت مل��ی و تنها با ارائه 

چك بدون ضامن اق��دام به خريد م��دت دار از 
اين مركز نمايند. اين كارآفرين اراكی با اش��اره 
به بازديد سرزده اس��فندماه گذشته استاندار از 
فروشگاه خاطرنشان س��اخت: طی اين بازديد، 
استاندار مركزی پس از رصد محصوالت و اجناس 
مورد عرضه در فروش��گاه اقدام به  نظرسنجی و 
گفتگو با مشتريان نمود و ميزان رضايت آنان از 

خدمات دهی اين مركز را جويا شد.
وی افزود: در حاشيه اين بازديد مدير ارشد استان 
با ابراز خوش��نودی از رضايت بخش��ی عملكرد 
فروشگاه، خواس��تار راه اندازی فاز دوم آن شد تا 
با اين اقدام بستر ايجاد اشتغال و كارآفرينی برای 

تعداد ديگری از شهروندان اراكی هموار شود.
مدير هايپر ما گفت: اس��تاندار مركزی تكيه اين 
مجموعه بر ت��وان مالی خود و بدون اس��تفاده از 
تسهيالت بانكی جهت راه اندازی فروشگاه را نقطه 
قدرت قوت بزرگی دانست و بر حمايت دستگاه های 

متولی از افتتاح فاز دوم آن تاكيد كرد.
شايان ذكر است برای دومين فاز فروشگاه چند 
منظ��وره هايپرما عرضه لوازم خانگی، لوس��تر، 
مبلمان، فود كورت و شهر بازی با شرايط كم نظير 

در دستور كار است.
  ش�رايط اقتصادی مردم خوب نيست/ 

برای حمايت از آنان برنامه داريم
مدير فروشگاه چند منظوره هايپرما با بيان اينكه 
مردم روزهای سختی را به لحاظ اقتصادی سپری 

می كنند تصريح كرد: ب��ه علت گرانی اجناس و 
پايين آمدن قدرت خري��د مردم، در حال حاضر 
بس��ياری از ش��هروندان از عهده تهيه آنچه نياز 
دارند بر نمی آيند و اين  فروشگاه  با درك وضعيت 
مالی شهروندان، در حال تدارك برنامه هايی است 
كه مردم در خريد اقالم مورد نياز خود فشار مالی 

كمتری را متحمل شوند.
وی اضافه كرد: با توجه به وضعيتی كه ش��يوع 
بيماری كرونا پديد آورده اس��ت ني��ز پيگير راه 
اندازی سامانه خريد مجازی از فروشگاه هستيم 
كه البته بايد بس��ترهای خاص اين كار فراهم و 
تدابيری انديشيده شود تا عرضه كاال به صورت 
مجازی شكل و قالب سامان يافته داشته باشد و 
همانگونه كه دو سال متوالی 97 و 98 به عنوان 
واحد صنفی برتر شناخته شديم همچنان بهترين 
خدمات را ب��ا باالترين كيفيت ارائ��ه دهيم كه 
شايستگی برتر بودن را برای خود حفظ نماييم  
و يقين داريم اي��ن امر با تامي��ن رضايت مردم 

ميسر می شود.
ذكر اين نكته ضروری است كه فروشگاه هايپرما 
عناوين حامی ورزشكاران، هنرمندان و سالمندان 
اس��تان را نيز به خود اختصاص داده و كس��ب 
گواهينامه استاندارد رضايت مشتری و كيفيت  
خدمات از سوی شركت TUV آلمان  را نيز در 

كارنامه عملكرد خود ثبت كرده است.
عالوه بر اين ش��ركت در جشنواره های مختلف 
مانند جش��نواره انگور ه��زاوه از اقدامات مداوم 

ساليان های فروشگاه می باشد.
  هايپرما فروشگاه مردم است اما برخی 

دستگاه ها از آن حمايت نمی كنند
مدير فروش��گاه چند منظوره هايپرما در ادامه 

به بيان برخی از مش��كالت آن پرداخت و گفت: 
ما برای گس��ترش و راه اندازی فاز دوم فروشگاه 
نيازمند دريافت تس��هيالت بانكی هستيم كه 
متاسفانه تاكنون پاسخ مثبتی در اين خصوص 
دريافت نك��رده ايم و اميد می رود ب��ه زودی در 
سال جديد برای اين درخواست اقدامات خوبی 

رقم بخورد.
جميلی س��پس يكی ديگر از عمده مش��كالت 
فروشگاه را عدم تامين به موقع كاالهای اساسی از 
سوی دستگاه های دولتی نظير اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت برش��مرد و گفت: هايپرما يك 
فروشگاه مردمی برای تامين نيازهای آنان است، 
اما متاسفانه اين دستگاه ها آن گونه كه بايد اقالم 
مورد نياز شهروندان را در اختيار ما قرار نمی دهند 
و هميشه در اين زمينه با مشكل روبه رو هستيم.

وی  خواستار عنايت بيشتر تصميم گيران اداره 
كل صمت استان در اين ارتباط شد.

مدير فروش��گاه چند منظوره هايپرم��ا در پايان 
يادآور شد: اين فروشگاه با  سرمايه گذاری بخش 
خصوصی ب��رای رفاه حال بيش��تر ش��هروندان 
راه اندازی ش��ده و با وجود همه دست اندازها، در 
يك مسير معين و صحيح گام برمی دارد تا با تالش 
كاركنان اين مجموعه اندكی از دش��واری های 
معيش��تی مردم كاسته ش��ود و حداقل بتوانند 
كاالهای ضروری خود را با فراغ بال بيشتر، كيفيت 
بهتر و بهای مناس��ب تر تهيه نمايند و مس��لماً 
استقبال همش��هريان، ارگان ها، ادارات دولتی و 
شركت ها  نقطه اميدواری و انگيزه بيشتری را برای 

ادامه راه فروشگاه فراهم می سازد.
درپايان خاطرنشان می شود اين روزها كه كشور 
به لحاظ اقتصادی در وضعيتی متفاوت با هميشه 
بسر می برد كارشناس��ان و صاحب نظران بر اين 
عقيده اند  كارآفرينان كه در حكم موتور محركه 
اقتصاد نبض حي��ات جامعه را در دس��ت دارند  
بايد بي��ش از پيش مورد حمايت و پش��تيبانی 

سياستگذاران و تصميم سازان قرار گيرند.
اينكه كارآفرين، در صنعت فعال است يا خدمات 
و يا بازرگانی و... در حال حاضر اولويت چندانی 
ندارد بلكه آنچه مهم اس��ت عبور از مشكالت و 
بهبود وضع كنونی با ايجاد اشتغال، درآمدزايی و 
فقرزدايی می باشد و رفع موانع از سرراه فعاليت 
س��رمايه گذاران و كارآفرينان به عنوان بهترين 

راهكار ارزيابی می شود،
چرا كه اين افراد با ريسك پذيری باال سرمايه خود 
را در راهی به جري��ان انداخته اند كه احتمال به 

خطر افتادن آن كم نيست.

مديريت فروشگاه هايپرما اراک عنوان نمود:
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