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هنوز اندرخم
یك كوچهایم
نروز كه زمام امور كش��ور از دس��ت
از آ 
ظالم برونشدیم و دوام انقالب برخواسته
از ملت را عهده دار ش��دیم و دولهها را به
دست فراموشی سپردیم بیش از سه دهه
میگ��ذرد .اگرباور كنیم ك��ه ما با زمان
مس��ابقه گذاردهای��م و حاص��ل یک روز
یافته برابراست با آنچه تاكنون به دست
آوردهایم و به كمال عقل نزدیک و سیارهها
رابه تسخیر كشیدهایم ،نباید در سرزمین
اسالم ناب محمدی (ص) ،غم نانسفره
داشته باش��یم .عجبا این روزها در كوچه
پس كوچههای نداش��تههامیگردیم تا
خواس��ته برگ دریافت یارانه را پركنیم،
ت��ا ماهیان��ه 450000ریال به حس��اب
بانكیمان از طریق دولت واریز ش��ود ،كه
بشود یک تكه نانقاتوق .در امثالالحكم
خواندم شخصی از گرس��نگی مرد تا در
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آینده گرسنهنماند .این مختصر گفتیم،
بگذریم.
در ده��ه دوم اس��فندماه س��ال 1392
در تاالر بس��یار ش��یک و زیب��ای صدا و
س��یما ،مراس��م روز حمای��ت از حقوق
مصرفكنن��دگان برگزار ش��د .بماند که
ب��رای ورود به اینگونه س��النها باید از
چتر حفاظتی گذشت و این كاریاست
بس مش��كل ،ولی پاسداش��ت كاری كه
در آن تولیدكنن��ده و مصرفكنن��ده،رو
در روی هم به میزان كش��یده میشوند
و مقامات دولتی و بخشخصوصی بدان
مهر تایید میگذارند و این مهر تایید در
لوحی وتقدیرنامهای مینشیند و برسكوی
افتخار به كسبکننده آن تقدیم میشود،
کاری ارزش��مند اس��ت .این داشته ،نماد
یک دلس��وختهای اس��ت كه حق مردم

را میشناسد و بدان ارج مینهد ،سكوی
تقدیم لوح به تولیدكننده به پاسخدمت
به مصرفكننده ،آویزه بزرگی اس��ت كه
میباید پاس بداریم .گرچهچندی است به
دنبال فراموشی خود و گیرنده بزكسازان
هستیم و داشته رانمیشناسیم و نمونه
آن را در ماجرای مرزبانان ربوده ش��ده به
عیان دیدیمحرمت ریش سفیدان بزرگان
ق��وم را .آنجا كه پ��ای حرمت آید ،همان
مثالپدر به فرزندان محقق میشود كه
چوب چندان که به هم پیچد ،مش��كل
شكندو اگر تک شاخه شود ،به راحتی.
ریشس��فیدان مح��ل و فامی��ل دارای
اعتباری هس��تند كه س��الها صداقت،
راستیو درس��تی در آن بوده و به ظهور
رس��یده و امروز در شهر و روستا و قبیله،
مهر را به پای ش��ورای جوان كشیدهایم
و بدان پش��ت كردهایم .این سخن كوتاه
كنیم ،میرویم به گرامیداشت روز ملی
حمایت از حقوق مصرفكنندگان .
حقوقمصرفكنندهرامیتوانازجنبههای
گوناگون مورد بررس��ی ق��رارداد ،در این
مج��ال كوتاه به چند جنبه مهم از حقوق
مصرفكننده اش��ارهمیشود تا وظایف و
رویكردهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
را درمورد آن بازخوانی كنیم:
 1 -از آنجا كه همه آحاد جامعه ،به نحوی
مصرفكننده هس��تند ،گفتهمیش��ود
حقوق عمومی و فراگی��ر جامعه در این
رابطه مطرح است.
 2 -سر فهرست این حقوق ،حق انتخاب
است ،زیرا انتخاب بدیهیترین ودر عین
ح��ال اساس��یترین حقی اس��ت كه هر
مصرفكننده باید داشتهباشد.
 3 -فراهم بودن ش��رایط برخ��ورداری از
فرصت طرح و پیگیری كمهزینهمطالبات
مصرفكنندگانی كه در داد و س��تد ،به
نوعی مغبون ومتضرر میشوند.
در كشورهایی كه رعایت حقوق عمومی
در دس��تور كار حكومتها قراردارد ،ساز
و كارهای مناس��بی ب��رای حفظ حقوق
مصرفكننده و دف��اع اززیاندیدگان در
نظر گرفته میشود كه معموال تركیبی از
مقررات وروشهای دولتی و رویكردها و
عملكردهای سازمانهای مردم نهاد است.
معم��وال در كش��ورهای پیش��رفته،
سازمانهای مردم نهاد نقشی پررنگتر از
سازمانهای دولتی در این خصوص دارند.
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در كشور ما به لحاظ تاریخی وشاید هم
فرهنگی ،بار حمایت از مصرفكنندگان
بیش��تر بر دوش دولتنهاده شده است.
اگر چه در س��الهای اخی��ر قانونی برای
ساماندهیتالشهای مردم نهاد تصویب
شده است ،لكن چنانچه باید و شاید هنوز
حضور پررنگ سازمان یا سازمانهای مردم
نهاد در راه پر پیچ و خمحمایت از حقوق
مصرفكنندگان به چشم نمیخورد.
عدم حضور توانمند سازمانهای مردم نهاد
حافظ حقوق مصرفكنندگان ،سبب شده
است كه دولتها برحس��ب شرایط روز و
ب��رای گریز ازتنگناهایی ك��ه بعضا خود
مسبب آنها بودهاند ،رویكردهای متفاوت
و حتیمتناقض��ی را در پیش گیرند و در
بیشتر موارد به جای برخورد اصولی باریشه
و منش��اء تضییع حقوق مصرفكننده ،با
پیامدها و معلولها مبارزهكنند كه طبعا
ناكارآمد و بیحاصل بوده است .
یكی از آرمانهای بلند انقالب اس�لامی
در دههه��ای اخی��ر این بوده اس��ت كه
باتدوین سیاس��تها و برنامهریزیهای
دقیق و سنجیده زمینه تحوالت شایسته
را در س��طح جامع��ه در جه��ت ارتقای
تولی��د داخلی و افزایش رغب��ت ایرانیان
به اس��تفاده از كاالی داخلی فراهم آورده
و تولیدكنندگان را ب��رای رعایتحقوق
مصرفكنن��دگان آماده و توانا س��ازد تا
از ای��ن رهگ��ذر پدی��ده رعای��تحقوق
مصرفكنندگان به یك انگیزه عمومی در
جامعه تبدیل شود.
با توجه به نكات فوق و مس��ائل دیگر در
تاریخ اجتماعی و فرهنگی كش��ور،ایجاد
فرهنگ رعای��ت حقوق مصرفكنندگان
حركتی آگاهانه و از رویبرنامه ،مشاركت
همگانی و مس��تمر میطلبد .این همان
راهی است كهكش��ورهای توسعه یافته
رفتهاند و نقش عظیم خود در این زمینه
را مدیونآن هس��تند .براس��اس همین
احس��اس نیاز به اهمی��ت رعایت حقوق
مصرفكنن��دگان در جامعه ،ب��ه ویژه از
سوی تولیدكنندگان و نقش آن درتوسعه
داخلی اس��ت كه الزم است تحقیقات در
زمینه عوام��ل و راهكارهایعملی برای
ایج��اد انگیزه بیش��تر در تولیدكنندگان
در جهت رعایت حقوقمصرفكنندگان
انجام گیرد .این تحقیق دارای یافتههایی
خواهد بود كهكارب��رد آنها میتواند به

صورت زیر تشریح شود:
  -آگاه��ی از میزان رعایت حقوق مصرف
كنن��دگان و برنامهری��زی ب��رایارتقای
روزافزون آن.
  -آگاه��ی از الویتهای موجود در زمینه
رعایت حقوق مصرفكنندگانو تشویق و
تقویت عوامل موثر در این زمینه.
  -برنامهریزی برای تغییرات مورد نیاز در
مجالت تخصصی منتشرشده در زمینه
رعایت حقوق مصرفكنندگان.
  -نیازسنجی موضوعی تحقیقات علمی
انج��ام ش��ده در زمینه رعای��تحقوق
مصرفكنندگان.
  -كم��ك ب��ه س��ازمان حمای��ت از
مصرفكنندگان در برآورده كردننیازهای
مربوط به این مس��ئله و ارائه راهكارهای
مناس��ب از جملهكالسه��ای آموزش
روشهای رعایت حقوق مصرفكنندگان
برایتولیدكنندگان.
تعری�ف مصرفكنن�ده و ل�زوم
حمایت از آن
مص��رف ،عمل��ی اس��ت ك��ه از ط��رف
مصرفكنن��ده ب��ا اس��تهالك و ی��ا به
كارگی��ری آن انجام میش��ود .از لحاظ
اقتصادی موضوع مصرف را كاال(مال) یا
خدمات تشكیل میدهد .قاعدتا مصرف

را میتوانی��م به ص��ورتخالصه اینگونه
تعریف کنیم  :مصرف ،عبارت است از «به
كارگی��ریخدمات یا مال در یك فاصله
زمانی معین برای اشباع نیازی از نیازهای
انسانی».
مصرفكننده در معنای وسیع ،اعم است
از تمامی اشخاصی كه به نوعیاز كاال یا
خدمات استفاده میكنند .ولی در مقابل،
مشتری كسی است كه درقرارداد خرید
و فروش به عنوان ط��رف خریدار مقابل
فروش��نده ق��رارمیگیرد یا ب��ه تعبیر
دیگرمخاطب مستقیم عرضه كننده است.
همچنینمصرفكننده را میتوان بدین
ش��كل هم تعریف كرد« :مصرف كننده
كسیاست كه در فاصله تداول یك كاال
و در دوره اخی��ر ای��ن فاصله ی��ا در دوره
استهالك آن ،مستقیما كاال یا خدمت را
برای رفع نیاز خود مصرف نماید».مصرف
كننده معموال در سلسله اعمالی كه برای
مصرف كاال یا خدمتانجام میدهد این
مراح��ل را طی میکنند .انتخاب كاال یا
خدمات و بهكارگیری یا اس��تهالك آن
مصرفكننده به معنای استهالك كننده
برای رفعنیازهای زندگی روزمره و آینده
خ��ود ،از روش عرض��ه كاال و خدم��ات،
كیفیت آن ،گزین��ه انتخاب و قیمت آن

متاثر میش��ود .این تاثیر بیشتر بستگی
ب��ه نوع و كیفیت اطالعات ارائه ش��ده از
طرف عرضهكنن��ده كاال و خدماتدارد
زیرا برخالف مصرفكننده ،سود و جلب
مش��تری تنها دغدغهعرضهكننده كاال
و خدمات را تش��كیل میدهد .همینطور
در تعامل ،ع��دمآگاهی مصرفكننده به
مواصفات ،كیفیت و قیمت كاال و خدمات
و عدمتجربه در صیغه معامالت  ،در بیشتر
ح��االت وی را مجبور به قبول ش��روطو
پیشنهادهای عرضه كننده میکند.
و سخن آخر
اكن��ون ك��ه دولت تدبیر و امی��د گام در
راه عقالن��ی ك��ردن رویكردها و عملكرد
س��ازمانهای دولتی نهاده است ،ضروری
است كه خردورزانه به ریشهتضییع حقوق
مصرفكننده پرداخته شود و در عین حال
س��از و كاری راسامان دهد كه به صورت
پویا از حقوق مصرفكننده پاسداری شود،
كهحاصل آن ارتقای س��طح س�لامت و
رضامندی كل جامعه شود.
در این ب�اره توصیههایی چند به
نظر میرس�د كه میتوان�د تا حدود
زیادیكارساز باشد :
  -فراخوان��دن و حمایت از حضور كارآمد
س��ازمانهای مردمنهاد فع��الدر حفظ
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حقوقمصرفكننده.
  -مب��ارزه ب��ا انحصارگ��ری ناموج��ه در
عرصههای تولید و تجارت.
  -گسترش زمینه و الزامات رقابت سالم در
تجارت و تولید.
  -س��اماندهی اس��تانداردها و تروی��ج
روشهایی ك��ه ارزیابی كیفیت كاالهارا
برای مصرفكنندگان شفافسازی كند.
  -كارآمد و پاسخگو كردن مراجع مسئول
رس��یدگی به ش��كایاتزیاندی��دگان و
مواخذهمتخلفان.
  -روانس��ازی كارها و ح��ذف بازكاریها،
زیرا هزینههای فرآیندهایكمبازده نهایتا
از جیب مصرفكننده پرداخت خواهد شد.
  -افزایش آگاهی جامعه از جنبههای فنی
و حقوقی حقوق مصرفكننده.
چنانچه اشاره شد ،رویكردها و سیاستها
بای��د به گونهای بازنگری ش��ودتا بخش
اندكی از وظایف و عملكرد دس��تگاههای
مس��ئول حفظ حقوقمصرفكنندگان،
متوجه برخورد با متخلفان كه ظاهرا آسان
ولی درواقع كمبازده و ناكارآمد است ،شود
و بیشترین دغدغه و هم آنهامعطوف به
استقرار شیوههایی شود كه در آن حقوق
مصرفكننده بهصورت ساختاری تامین
شود .

لوازمخانگی
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