
"همسويي استراتژيک "
برگ برنده مديران هوشمند براي 

تعالي سازمان
حسام الدين رضي

معاون بانکداري و مدير ارشد اجرايي بانک انصار
بس��ياري از مديران ارش��د س��ازمان ها بر اس��اس 
س��نت هاي موج��ود در محي��ط ه��اي آکادميک، 
آموخته اند تا چش��م اندازها و استراتژي هاي بزرگ 
وظاهر الصالح��ي را براي س��ازمان هاي خود روي 
کاغ��ذ تدوين کنند؛ اما متاس��فانه هيچ مکانيس��م 
پايدار و مدل منسجمي را  براي پياده سازي کامل 
اس��تراتژي ها و همچنين گس��ترش آنه��ا در ميان 
مديران و کارکنان سازمان خود طراحي نمي کنند. 
ش��ايد بر اين باورند که خلق استراتژي ها و اعالم و 
اب��الغ  آنها به مديران و کارکنان زيردس��ت کفايت 
مي کند و اس��تراتژي ها بطور اتوماتيک مسير خود 
را مي يابند و در س��طح س��ازمان اشاعه و در ذهن 
اف��راد نقش مي بندند؛ در حاليکه اينگونه نيس��ت و 
چنين تصوراتي از اساس باطل است. طبيعي است 
وقتي چش��م انداز و استراتژي يک سازمان در ذهن 
کارکنان نقش نمي بندد و اصطالحاً از آِن کارکنان 
و مديران نمي ش��ود، چگونه مي ت��وان انتظار پياده 
سازي و اجراي اثربخش آنها را داشت؟ بديهي است 
در چنين ش��رايطي که اس��تراتژي ها به درستي در 
سطح سازمان تبيين و تفهيم نمي شوند، هر فردي 
بر اس��اس کيفيت فهم و ادراک خ��ود درباره نحوه 

اجراي استراتژي ها اجتهاد، و به آن عمل مي کند!
امروزه اين پيش فرض نادرست در اغلب سازمان ها 
وج��ود دارد ک��ه »تدوين عال��ي يک اس��تراتژي، 
به گونه اي اتوماتيک اجراي عالي آنها را هم تضمين 
مي کند« ش��ايد بت��وان گفت اين گزاره نادرس��ت 
نزديک به س��ه دهه در س��ازمان هاي کارآمد و تراز 
اول جهان ابطال و يا زير س��وال رفته اس��ت. نتايج 
مطالعات مختلف حاکي از آن است که بين 60 تا 90 
درصد سازمان هاي  تراز اول جهان، به رغم ادعاهاي 
گوشخراش و پرطمطراق خود عماًل در پياده سازي 
و در اجراي استراتژي هاي خود شکست خورده اند. 
اين در حاليس��ت که اس��تراتژي هاي تدوين شده 
عموماً با همراهي و هم کوش��ي بهترين شرکت ها و 

اتاق هاي فکر دنيا طراحي و فرموله شده بودند.
در اين عرصه مطالعات دقيق تر نشان داده است که 
منشاء اصلي شکست ها و ناکامي هاي مشاهده شده، 
نه در نحوه تدوين اس��تراتژي ها، بلکه در سيس��تم 
دروني خودش��ان و غالب��اً مي��ان ناهماهنگي هاي 
اجراي��ي و بعض��اً ريش��ه در ناآگاه��ي  بخش هاي 
مختل��ف س��ازماني و کارکن��ان آنه��ا از حقيقت و 
ماهيت چش��م انداز و اس��تراتژي هاي طراحي شده 

بوده است. 
البت��ه ام��روزه پ��س از گذش��ت س��ال ها تجرب��ه 
تدوي��ن و پياده س��ازي اس��تراتژي ها، س��ازمان ها 
عموم��اً دريافته ان��د ک��ه تدوي��ن چش��م اندازها و 
اس��تراتژي هاي»عالي« به تنهايي براي دس��ت يابي 
ب��ه عملکردهاي برتر و دس��ت يابي به موقعيت ها و 
جايگاه هاي واالتر کافي نيس��ت. بلکه مس��ئله مهم 
تر و اساس��ي تر همانا همس��ويي، همراستاسازي و 
يکپارچه س��ازي استراتژي هاس��ت. مانند پاروزنان 
يک قايق که همگي موظف و مکلفند تا بر اس��اس 
هدف تعيين شده و به طور يکپارچه و همسو تالش 

کنند و پارو بزنند. 
بنابراين بسيار ضروري است تا تمامي واحدهاي يک 
س��ازمان اهداف و برنامه هاي خود را طوري تنظيم 
کنن��د که يک سياس��ت کالن را  دنبال کند و يک 
تصوي��ر بزرگ را خلق نماي��د و اين همان مفهومي 
است که نزد متخصصان و صاحب نظران اين حوزه 

به عنوان »همسويي استراتژيک« ياد مي شود. 
پرواضح اس��ت در اين ميدان ناهمس��ويي هايي هم 
مشاهده خواهد شد. لذا به منظور اصالح ناهمسويي 
ها در يک س��ازمان، ابتدا بايد آنها را شناس��ايي و 
کشف کرد، سپس ميزان ناهمسويي را اندازه گيري 
و نهايتاً براي رفع آن يک اس��تراتژي همسوکننده 
تعيين و ب��راي اجرا جايگزين ک��رد. در پايان ذکر 
اي��ن نکت��ه ضروري اس��ت که ب��راي رس��يدن به 
همسويي نياز است تا از مسيرهاي چالش برانگيزي 
عبور کرد. در اين مس��ير چال��ش هايي نظير نحوه 
متقاعدسازي، فرهنگ سازماني، اصالح  تاپ چارت 
س��ازماني، اصالح ساختار و سلسله مراتب سازماني 
وجود دارند  که مديران بايس��تي آماده رويارويي با 

اين گونه چالش ها نيز باشند.
 اداره کل روابط عمومي و تبليغات

بازديد معاونت اعتبارات و راهبری 
شعب بانک صنعت و معدن از واحد 

های توليدی استان سمنان
عض��و هيأت عامل بانک صنع��ت و معدن به همراه 
رييس اداره بازاريابی و بانکداري شرکتی اين بانک 
از چندين واحد صنعتی در اس��تان س��منان جهت 
ارزيابی اين طرح ه��ای صنعتی و تأمين مالی آنها 

بازديد نمودند.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
مع��دن، عبدالرضا ول��ي الهي معاون��ت اعتبارات و 
راهبري شعب به همراه مهدي صدري رياست اداره 
بازاريابي و بانکداري شرکتي روز چهارشنبه نوزدهم 
شهريورماه در سفر به استان سمنان ، از واحد هاي 
توليدي و صنعتي صنايع رنگس��ازي پارس اش��ن ، 
معدني امالح ايران ، عقاب افش��ان و فوالد آلياژي 
بازدي��د بعمل آورده و در جري��ان روند فعاليت اين 
ش��رکت هاي صنعتي قرار گرفتن��د؛ در اين بازديد 
مديران ش��رکت هاي مزبور توضيحاتي در خصوص 
عملکرد واحدها و طرحهاي در حال اجرا و توس��عه 

اي ارائه نمودند.

اخبار گزارش

رئي��س انجمن صنايع خوراک دام، طي��ور و آبزيان با بيان 
اينک��ه صنعت پروتئين رو به ورشکس��تگی اس��ت، گفت: 
توزيع ارز نهاده ها به صورت رانتی و سليقه ای برای نهادهای 

دولتی و وابسته های دولت انجام شده است.
مجيد مواف��ق قديری درباره اينکه چرا علی رغم اينکه هفته 
گذشته شرکت پشتيبانی امور دام اعالم کرد نهاده وارد کشور 
ش��ده و در حال توزيع در استان ها است تغييری در وضعيت 
بازار نهاده ها ايجاد نش��ده و قيمت ها همچنان روند صعودی 
دارد؟، اظهار داش��ت: محموله حدود ۲00 هزار تنی کنجاله 
س��ويای شرکت پشتيبانی که در انبارهای بندر حضرت امام 
)ره( موجود است مربوط به واردات ماههای گذشته بوده که 

ارز آن به تازگی توسط بانک مرکزی تأمين شده است.
وی اضافه کرد: بنابراين به نظر می رسد اخيراً نهاده ای وارد 
نش��ده و ۴ کشتی کنجاله س��ويای هند مربوط به حواله ای 
است که خريدار، کاال را ارسال نکرده و به تازگی روپيه هند 
دريافت کرده اند که از هند کنجاله سويا خريداری کنند که 
۲ کش��تی در راه و ۲ کشتی نيز در حال بارگيری است، لذا 
شرکت پشتيبانی صرفاً مبادرت به فروش ذخيره استراتژيک 

کرده و اين اقدام اثر بخشی چندانی نيز نداشته است.
اين فعال بخ��ش خصوصی تصريح کرد: به اعتقاد بنده اگر 
می خواهيم عطش بازار در زمينه کنجاله سويا فروکش کند 
بايد حداقل ۵00 هزار تن کنجاله س��ويا در اين ماه به بازار 
عرضه ش��ود و متأس��فانه اين ميزان موجودی نداريم. اگر 
عرضه در اين ماه ب��ه اندازه کافی صورت نگيرد اين ميزان 

در ماه بعد به 6۵0 هزار تن افزايش می يابد.

توزیع ارز رانتی 
عض��و هي��أت نمايندگان ات��اق ايران در بخ��ش ديگری از 
سخنان خود ادامه داد: نکته قابل توجه در اين ميان توزيع 
رانتی ارز اس��ت و اينکه ارز به صورت سليقه ای به نهادهای 
دولتی و وابسته های دولت تخصيص داده شده است ضمن 
اينک��ه تجربه نش��ان داده دولت بازرگان خوبی نيس��ت و 

همي��ن اقدامات مش��کل را هم دو چندان کرده اس��ت. ما 
معتقديم اگر دولت می خواهد اين مش��کل حل ش��ود بايد 
ب��ه بخش خصوصی واقعی اهمي��ت دهد و از تجربيات آنها 

استفاده کند.
قديری اضافه کرد: با توج��ه به اينکه الگوی خريد نهاده ها 
در بازار جهانی بر اس��اس فصول س��ال است، تزريق قطره 
چکان��ی ارز در حال حاضر، نظ��ام متعارف خريد خارجی و 
تجارت بين المللی کشور در خصوص نهاده های دامی توليد 
خوراک دام را بهم زده و بهای تمام ش��ده کاالی خريداری 
ش��ده نسبت به ش��يوه های تخصصی بس��يار باالتر رفته و 
در نتيج��ه جذابيت بازار برای فعاليت های تجاری س��الم و 
رس��می کاهش پيدا کرده و همين موضوع کافی اس��ت تا 

شرايط فضای سالم تجارت را تحت تأثير قرار دهد.
وی درباره ميزان توزيع نهاده ها در کشور نيز افزود: متأسفانه 
با توجه به اينکه کاال از بنادر توزيع نمی شود آمار دقيق نياز 

و توزيع را نداريم ولی با توجه به افت ش��ديد قيمت جوجه 
و قيمت باالی نهاده های دامی در بازار غيررسمی، می توان 
اين تحليل را داش��ت که بازار به ش��دت کوچک ش��ده به 
طوری که جوجه يک روزه قابل جذب نيس��ت ضمن اينکه 
برای همي��ن بازار کوچک هم نهاده دام��ی به اندازه کافی 

موجود نيست که قيمت ها به شدت باال رفته است.

صنعت پروتئین کشور در حال ورشکستگی است
قدي��ری تصريح کرد: بنابراين می ت��وان گفت عماًل صنعت 
پروتئين و مهمترين حلقه زنجيره تأمين پروتئين که همان 
صنعت خوراک دام است، کارکرد اقتصادی خود را از دست 

داده و در حال ورشکستگی است.
وی با بيان اينک��ه حضور دولت به عنوان قانون گذار، ناظر 
و حامی در کل زنجيره تأمين می توانس��ت اثرگذار باش��د، 
گفت: دولت با دخالت مس��تقيم در واردات و رقابت با وارد 

کنندگان و تضعيف آنها در يک برهه زمانی اقدام نادرستی 
کرد که موجب بر هم زدن آرامش بازار شد.

اين فعال بخ��ش خصوصی ادامه داد: م��ا معتقديم حضور 
دول��ت به عنوان رقيب در هر بخش از صنعت بدون ش��ک 
آسيب زاست حتی در شرايط جنگی و تحريمی اين اقدامات 
می توان��د وضعيت را بدتر کند. کما اينکه س��هم دولت در 
همين شرايط تحريم و رانتی هيچ وقت به کارآمدی بخش 
خصوصی نبوده و حتی تجربه کش��ورهای توسعه يافته هم 

نشان داده راهی که می رويم به بن بست ختم می شود.
قدي��ری همچنين درب��اره اينکه وزارت جهاد کش��اورزی 
خبر از اصالح ايرادات س��امانه بازارگاه داده، در حال حاضر 
وضعيت اين سامانه را چگونه ارزيابی می کنيد؟،گفت: رصد 
و پايش حق دولت اس��ت و ما هم تأييد می کنيم. اما هيچ 
گاه س��امانه ای انحصاری که توس��ط يک بخش غير صنفی 
توسعه پيدا کند، نمی تواند جايگزين مکانيزم رقابتی و خود 
تکامل يافته چندصد ساله بازار شود. هيچ سامانه انحصاری 
موفق نخواهد بود حتی اين س��امانه جديدی که ماه هاست 
فقط »حرف« آن مطرح اس��ت و به دليل ايراداتی که دارد 

عماًل نمی تواند مؤثر واقع شود.
وی تصريح کرد: جهت رفع اين مشکل بايستی دولت نقش 
خود را به عنوان ناظر و قانون گذار بر توس��عه س��امانه های 
م��وازی تعري��ف کند تا س��اختار تکاملی س��ريع تر در اين 

سامانه ها اتفاق بيفتد و به رفع مشکل کمک شود.
قديری در بخش ديگری از س��خنان خ��ود با بيان اينکه از 
ابتدای امس��ال تا ۱۵ شهريور ماه س��ال جاری ۳۷۱ هزار 
و ۲۳۲ ت��ن کنجاله س��ويا ب��ه ارزش ۱۴۸ ميليون و ۱۳۳ 
هزار و 9۸۸ دالر وارد کش��ور ش��ده است، گفت: ۴ ميليون 
و ۴۳۱ ه��زار و 9۲ ت��ن ذرت به ارزش ي��ک ميليارد و ۷0 
ميليون و 9۵9 هزار و 96۳ دالر وارد شده همچنين ميزان 
واردات ج��و نيز از ابتدای فروردين ماه تا ۱۵ ش��هريور ماه 
س��ال جاری به کشور ۸۵۵ هزار و ۴۱۵ تن به ارزش ۲۱۴ 

ميليون و ۷۷۲ هزار و ۷۳0 دالر بوده است.  مهر 
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در ۵ ماهه اول سال ۹۹ محقق شد؛
صادرات ۲.۵ ميليارد دالری ايران به 

کشورهای عربی خاورميانه
مديرکل دفتر عربی و آفريقايی س��ازمان توسعه تجارت 
ايران از صادرات حدود ۲.۵ ميليارد دالر کاالی غيرنفتی 
از اي��ران ب��ه کش��ورهای عربی ح��وزه خلي��ج فارس و 

خاورميانه طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳99 خبر داد.
»فرزاد پيلتن« اظهار داش��ت: کش��ورهای عربی مقصد 
ص��ادرات ايران به ترتيب عراق، ام��ارات، عمان، کويت، 
س��وريه، قطر، اردن، لبنان و بحرين بوده اند. و طی مدت 
مذکور صادراتی از ايران به کش��ورهای عربستان و يمن 

صورت نگرفته است. 
پيلت��ن افزود: از ميان ۲0 کش��ور اول ه��دف صادراتی، 
کش��ورهای عربی عراق با يک ميلي��ارد و ۸۳۴ ميليون 
دالر واردات از اي��ران در رتبه ۲، امارات با ۳۱0 ميليون 
دالر واردات از اي��ران در رتب��ه ۵، عمان با ۱۱0ميليون 
دالر واردات از کش��ورمان در رتب��ه ۱۱ و کش��ورهای 
کويت، س��وريه و قطر به ترتيب با ۵۸، ۵6 و ۴۵ ميليون 
دالر واردات از ايران، در رتبه های ۱۴ و ۱6 و ۱9 مقاصد 

صادراتی ايران طی مدت مذکور قرار داشته اند. 
به دليل شيوع ويروس کرونا و بسته شدن مرزهای ايران 
با کش��ورهای همس��ايه و توقف روابط تجاری در سطح 
جه��ان و منطقه، صادرات به کش��ورهای فوق با کاهش 
حدود ۳.۵ ميليارد دالری مواجه بوده که انتظار می رود 
با بازگش��ايی مرزها و شروع  مجدد مبادالت تجاری در 
س��طح بين المللی، اين کاهش تا پايان س��ال جاری تا 

حدودی جبران شود.
ط��ی اين مدت از ۲۴ ميلي��ارد و 600 ميليون دالر کل 
تجارت خارجی ايران، س��هم صادرات ۳۸ ميليون تن به 
ارزش ۱0 ميلي��ارد و 900 ميليون دالر و س��هم واردات 
۱۳.۸ ميليون ت��ن به ارزش ۱۳ ميليارد و ۷00 ميليون 

دالر است.  سازمان توسعه تجارت ايران 

دبير ستاد تنظيم بازار؛
صادرات خامه ممنوع شد 

دبير ستاد تنظيم بازار گفت: ستاد تنظيم بازار، سازمان 
توس��عه تجارت را مکلف کرده اس��ت نس��بت به تعيين 

عوارض برای صادرات شيرخشک اقدام کند.
محمدرض��ا کالمی اظهار داش��ت: مدتها اس��ت کره از 
فهرس��ت دريافت ارز ۴۲00 تومانی واردات خارج شده 
اس��ت، اما با توجه به اينکه ذخاير کره وارداتی با اين ارز 
در کش��ور وجود داش��ت، نظارت کافی و کامل بر توزيع 
اين ذخاير با قيمت های متعارف و متناسب با ارز ۴۲00 

تومانی صورت گرفت. 

دبير ستاد تنظيم بازار افزود: حاال اما با پايان ذخاير کره 
ب��ا ارز ۴۲00 تومانی، تأثير تغيي��ر ارز مبنای واردات بر 
بازار روشن شده اس��ت، البته ستاد تنظيم بازار سازمان 
توس��عه تجارت را مکلف کرده است به فوريت نسبت به 
تعيين عوارض صادراتی برای شيرخش��ک و محصوالت 

لبنی اقدام کند.
به گفته وی با تصويب ستاد تنظيم بازار، سازمان توسعه 
تجارت مکلف شد به فوريت ممنوعيت صادرات خامه را 

نيز به مرحله اجرا بگذارد.
وی گفت: اين تصميم با توجه به تأثيرپذيری بازار ش��ير 
و لبنيات کش��ور از تقاضای صادرات شيرخشک و خامه 

اتخاذ شده است.
اين مقام مسئول تأکيد سازمان حمايت مصرف کنندگان 
و توليد کنندگان مکلف اس��ت نس��بت به تعيين سقف 
قيم��ت کره داخلی اق��دام و گ��زارش آن را جهت طی 

مرحل تصويب به کارگروه تنظيم بازار ارسال کند.
وی در پاس��خ به اين س��ؤال که آيا خبر ممنوعيت ورود 
کره به کشور واقعيت دارد يا خير؟ گفت: واردات کره به 
کش��ور ممنوع نيست و اين تغييرات قيمتی، همان طور 
که اش��اره کردم تحت تأثير تغيي��ر ارز مبنای واردات از 

۴۲00 تومانی به ارز نيمايی است. مهر   

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس انجمن صنایع خوراک دام  مطرح کرد؛

 توزیع ارز نهاده های دامی به صورت رانتی بین وابسته های دولت

رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر هشدار داد؛

بازار سکه و طال اسیر دالالن مجازی
رئيس اتحاديه کش��وری طال و جواهر درباره نوس��انات اخير بازار طال گفت: به 
اعتقاد ما اين فضای مش��کوک از س��وی اتاق های معامالتی در فضای مجازی 
کنترل می ش��ود، بسياری از گردانندگان آن ها در صنعت طال حضور نداشته و 
برخی در کش��ورهای اطراف مانند ترکيه و امارات س��اکن هستند. بازار طال و 
سکه در روزهای اخير دچار تالطم های قيمتی زيادی شده به طوری که قيمت 

سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۲ ميليون تومان گذشته است.
ابراهيم محمدولی، رئيس اتحاديه کش��وری طال و جواهر اين افزايش قيمت را 
امری مشکوک توصيف کرد و اظهار داشت: روز گذشته )جمعه( تمام بخش های 
صنعت طال و جواهر در سراسر کشور تعطيل بوده است. مگر در ساعات ابتدايی 
امروز )ش��نبه( چه اتفاقی در بازار می تواند رخ داده باش��د که با اين نوسان و 

افزايش شديد قيمت در مورد سکه و طالی آبشده مواجه هستيم؟
وی اف��زود: به اعتقاد ما اين فضای مش��کوک از س��وی اتاق های معامالتی در 
فضای مجازی کنترل می ش��ود. اتاق هايی که برای ما دقيقا مش��خص نيس��ت 
گردانندگان آن ها چه کس��انی هس��تند، فقط می دانيم بسياری از گردانندگان 
آن ها در صنعت طال حضور نداش��ته و برخی در کشورهای اطراف مانند ترکيه 

و امارات ساکن هستند.
رئيس اتحاديه کش��وری طال و جواهر با اش��اره به استفاده غيرقانونی برخی از 
اي��ن کانال های مجازی از آرم و نش��ان اتحاديه طال و جواه��ر، توضيح داد: ما 
سوءاس��تفاده از آرم اتحادي��ه را طی نامه نگاری هايی ب��ه مراجع مربوطه اعالم 
کرده ايم که در حال پيگيری است. اما به نظر می رسد بايد دستگاه هايی که از 
لحاظ فنی صالحيت رديابی در فضای مجازی را دارند، وقت و همت بيش��تری 
بگذارند تا گردانندگان اين اتاق های مجازی شناسايی شوند. در اين راه ما هم 

اطالعات خودمان را در اختيار مراجع مربوطه می گذاريم.
محمدولی در ادامه با تاکيد بر غير قابل حذف بودن تاثيرگذاری فضای مجازی 
در بازار طال، تاکيد کرد: ما خواهان حذف اتاق های معامالتی در فضای مجازی 
نيس��تيم، اما خواستار وضع قانون و قاعده مند شدن اين فعاليت ها در بازار طال 
هس��تيم. امروز با شرايطی مواجه ش��ده ايم که تعداد زيادی از هموطنان ما به 
اتحاديه طال و جواهر مراجعه می کنند و از بر باد رفتن دارايی هايشان به خاطر 

معامله در اين فضاهای ناايمن شکايت دارند.  ايرنا 

وزارت راه اعالم کرد:

پایان مهلت تکمیل ثبت نام مسکن 
ملی تا ۸ روز دیگر

وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا ه��دف افزايش س��رعت معرف��ی متقاضيان واجد 
ش��رايط به پروژه های مسکن ملی، فقط تا ۳0 شهريورماه برای تکميل ثبت نام 

متقاضيان در سامانه مسکن ملی فرصت داد.
بر اساس تازه ترين مهلت تعيين شده توسط وزارت راه و شهرسازی، متقاضيان 
طرح اقدام ملی مس��کن تا پايان س��اعت ۲۴ روز ۳0 شهريور ماه امسال فرصت 
دارند تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن نسبت به تکميل ثبت نام و 
بارگذاری مدارک مورد نياز جهت احراز ش��رايط اقدام کنند که اين مهلت قابل 
تمديد نيست.  وزارت راه در توضيح علت پايان مهلت تکميل ثبت نام اعالم کرده 
اس��ت: به منظور تعيين تکليف وضعيت ثبت نام کليه متقاضيان و انجام مراحل 
اتصال متقاضيان به پروژه های شروع شده، اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود. از 
زمان آغاز طرح اقدام ملی مسکن تاکنون ۷۷ هزار واحد زمين به شکل گروهی 
به واجدان شرايط واگذار شده است که حدود ۴۷ هزار واحد توسط سازمان ملی 

زمين و مسکن در  استان  ها و ۳۱ هزار واحد در شهرهای جديد است.
مقرر ش��ده اس��ت تا از اين ۷۷ هزار واحد، واحدهايی که قابليت افتتاح دارند 

توسط استان ها و شهرهای جديد به ستاد معرفی شوند.
در حال حاضر، زمين ۳۸ هزار واحد ديگر نيز آماده ش��ده که در مجموع ۱۱۵ 

هزار واحد برای ساخت مسکن به شکل گروهی آماده واگذاری است.
طبق آخرين آمار، ۳00 پروژه که معادل ۵۴ هزار واحد مس��کونی اس��ت آغاز 
ش��ده است. همچنين مقرر شده تا اسامی و مشخصات ۷۷ هزار واحدی که به 
شکل گروهی زمين به آنها واگذار شده به همراه پيشرفت فيزيکی پروژه ها در  
س��امانه اقدام ملی مسکن وارد ش��ود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ی 
شهرسازی هفته گذشته اعالم کرد: از حدود ۴۷0 هزار نفری که واجد شرايط 
دريافت مس��کن ملی شناسايی شدند 6۵ هزار نفر افتتاح حساب کردند. مقرر 
ش��ده است تا از سامانه اقدام ملی مس��کن پيامکی به واجدان شرايط بارديگر 
ارس��ال شود. همچنين س��اير دس��تگاه ها نيز اين پيامک را ارسال کنند و در 
مطبوعات و صداوسيمای محلی طی ۱۵ روز با تبليغ فراگير همه افراد متقاضی 
مسکن ملی در اين برنامه مشارکت داشته باشند. وزارت راه و شهرسازی  

در سال ۹۵برآورد شد؛

۴۰ میلیون دالر؛ قاچاق اسباب بازی 
عض��و هيئت مديره انجمن توليدکنندگان اس��باب بازی  ب��ا بيان اينکه بحث 
قاچاق در بخش اس��باب بازی مشکلی جدی است گفت: ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در سال ۱۳9۵ ميزان قاچاق اسباب بازی را ۴0 ميليون دالر تخمين 
زده بود. به طور کلی واردات رقيب توليدکنندگان داخلی است، اما بايد به اين 
نکته توجه کرد که حجم توليد ما کم اس��ت و نوع توليد در داخل هم متفاوت 
از کاالی وارداتی اس��ت.  بنابراين رقابت وجود دارد اما نمی توان گفت که بازار 

يکديگر را خراب می کنند.  
وی ب��ا بيان اينکه در س��ال های اخير ب��ا کاهش واردات توليد گس��ترده تر و 
متنوع تر شده، اظهار کرد: قالب توليدکنندگان اسباب بازی در ايران در بخش 
بازی های فکری و آموزش��ی فعاليت می کنند و خال انواع ديگر اسباب بازی در 

بازار حس می شود. 
برخ��ی از توليدکنن��دگان هم کااله��ای غيرفکری تولي��د کردند که فروش 
بهتری هم داش��تند و توليدکنندگان بيش��تری به سمت اين کاالها رفته اند. 
ذائقه کش��ورهای همس��ايه هم بيش��تر به س��مت اينگونه اس��باب  بازی ها 

اس��ت.
 تاملی با بيان اينکه توليد برخی از انواع اسباب بازی مانند ماشين های کنترلی 
ه��م در ايران توجيه اقتصادی ندارد، تصري��ح کرد: با توجه به اينکه توليد اين 
نوع کاالها نياز به سرمايه گذاری باال و در نتيجه فروش زياد دارد که احتماالً با 
فروش در داخل محقق نمی شود و نياز به بازارهای منطقه ای و بين المللی دارد؛ 
بنابراين توليدکنندگان به س��مت توليد اس��باب بازی های الکترونيک نرفته اند. 
البت��ه تا قبل از جهش آخ��ر نرخ دالر واردات اين نوع اس��باب بازی ها توجيه 

اقتصادی داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: همچنين با توجه به اينکه ۸0 درصد توليد اسباب بازی 
دنيا در چين انجام می ش��ود رقابت با قيمت و کيفيت آن خيلی س��خت است. 
اما در س��ال های اخير با افزايش نرخ ارز و ارزان تر بودن نيروی انس��انی، مواد 
اوليه، فناوری و مونتاژ در ايران به نظر می رس��د ورود توليدکنندگان به دسته 
بندی های جديد اس��باب بازی به صرفه اس��ت و اين احتم��ال وجود دارد که 
در آينده نزديک توليد اس��باب بازی های الکترونيکی مانند ماش��ين کنترلی و 

عروسک های دارای کيت الکترونيک در کشور بيشتر شود.   ايسنا 


