
پس از ش�ش ماه آش�فتگی، گرانی و کمبود 
لوازم خانگی در بازار، اکنون نوبت به فروش 
اجناس تقلبی رسیده است. این بازار پرسود، 
این روزها به حال خود رها شده، یک روز از 
آزادسازی قیمت ها خبر مي رسد و روز دیگر 
از س�وداگری جدید نمایندگی های فروش 
لوازم خانگی و رون�ق اجناس تقلبی. در این 
میان هر از گاهی رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
در گفت وگو با رس�انه ها از مردم درخواست 
مي کن�د ت�ا تخلفات را ب�ه اتحادی�ه اطالع 
دهند. ظاهراً س�ازمان حمای�ت و تعزیرات 
که این روزها به دنبال انبار احتکارکنندگان 
هس�تند بازار را به حال خود ره�ا کرده اند.

»فروش مستقیم لوازم خانگی بانه« این عنوان 
تبلیغی است که شاید آن را در فضای مجازی 
و حتی در برخی از نش��ریات رس��مي  کش��ور 
دیده باشید. فروشندگان این کاالها مدعی اند 
این اجناس را به طور مس��تقیم از بانه به تهران 
می آورن��د و ب��رای واردات کاالی خود حقوق 
گمرک��ی نمی پردازند به همی��ن خاطر قیمت 
پایین تری دارند اما حقیقت ماجرا آن است که 
با گران ش��دن نرخ ارز در بازار آزاد، دیگر ورود 
غیرقانونی کاال به صرفه نیست زیرا برای واردات 
غیرقانونی ی��ا قاچاق بای��د ارز 14هزار تومانی 
هزینه کرد اما ارز واردات قانونی، از بازار ثانویه 

تأمین می شود که قیمت کمتری دارد.
ضرب المثل رنگ کردن گنجشک برای فروش 
به جای قناری، این روزها در بازار لوازم خانگی 
مصداق پیدا کرده و لوازم خانگی تقلبی با ظاهر 
نوع اصلی به  فروش می رس��د. موتور و پوسته 
لوازم خانگ��ی ارزان قیمت چین��ی را به ایران 
می آورن��د و در کارگاه های غیرمجاز س��رهم 
کرده و با شابلون، نشان برندهای معروف  روی 
کاالهای تقلبی حک می ش��ود. ای��ن اجناس 
تقلبی معموالً قیمت پایین تری در مقایس��ه با 
نوع اصلی اما ظاهری مش��ابه دارن��د و معموالً 
به ص��ورت تلفنی و با آگه��ی تحویل کاال درب 

منزل به فروش می رسند.
 توضیح اتحادیه ل�وازم خانگی درباره 

فروش مستقیم لوازم خانگی بانه
محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
درباره فروش مس��تقیم لوازم خانگی تقلبی به 

تسنیم مي گوید: فروش لوازم خانگی به اصطالح 
بانه چن��د وقتی اس��ت که تبلیغ می ش��ود اما 
این کاالها اغلب کااله��ای بی کیفیت و تقلبی 
هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات 
به صورت قاچاق، صرف��ه اقتصادی ندارد، خود 
گواهی بر تقلبی بودن این کاالهاست، زیرا برای 
واردات مجبور هس��تند ارز مورد نیاز خود را با 

قیمت آزاد تهیه کنند.
وی مي افزاید: با توجه ب��ه اینکه واردات کاالی 
قاچاق گران تمام می ش��ود، این سؤال مطرح 
می ش��ود که لوازم خانگی بانه چطور به قیمت 
کمت��ری از اجناس اصلی به فروش می رس��د؟ 
حقیقت آن اس��ت که این کاالها اص��اًل از بانه 
نمی آیند و به ط��ور معم��ول در همین تهران 
بسته بندی می شوند و با شابلون، نشان برندهای 
مختلف  روی محصول حک و به مردم فروخته 

می شود.
طحان پور اظهار مي دارد: اتحادیه لوازم خانگی 
ش��کایات مردمي  زیادی در این ارتباط دارد و 
افراد به خیال اینکه ل��وازم خانگی از برندهای 
معتبری را خری��داری کرده اند پول داده اند اما 

در واقع سرشان کاله رفته است.
 سوداگری جدید نمایندگی های فروش 

لوازم خانگی
همچنین خبرهای رس��یده از نمایندگی های 
فروش ل��وازم  خانگ��ی، حاکی اس��ت که این 
فروشگاه ها انواع محصوالت خود را در معرض 
دید قرار داده اند اما برای فروش آن محصوالت، 
مردم را به مغازه های امین حضور حواله می دهند 

که قیمتشان دو برابر نمایندگی است.
برخی برندها باوجود افزایش قیمت محصوالت 
خود، مش��کلی برای عرضه در ب��ازار ندارند و 
تقریباً بیش��تر محصوالتش��ان در بازار موجود 
است. محصوالتی مانند انواع تلویزیون  به وفور 
یافت می ش��ود اما میزان عرضه لوازمي  مانند 
ماش��ین ظرفش��ویی و یخچال های ساید بای 

ساید کمتر است.
برخ�ی  س�وداگری  از  افش�اگری   

نمایندگی ها
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن 
تأیید عدم عرضه کاالی برخی برندها مي گوید: 
این اتفاق بیش��تر در برنده��ای اروپایی روی 

می دهد که محصوالت آنها به صورت آماده به 
کشور می آمد.

محمد طحان پ��ور مي افزای��د: نمایندگی های 
فروش برخی از برنده��ای اروپایی همان طور 
که گفتید در فروشگاه های زنجیره ای خود کاال 
نمی فروشند، اما مغازه هایی را در امین حضور 
اجاره کرده اند و محصوالت خ��ود را با دو برابر 

قیمت نمایندگی به فروش می رسانند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه 
مي دهد: کسانی که برای خرید به فروشگاه های 
زنجی��ره ای این برنده��ا مراجع��ه می کنند به 
مغازه های اجاره ای خود حواله داده می ش��وند 
تا بتوانند محصوالت خود را خارج از نمایندگی 
با قیمت دوبرابری به فروش برس��انند. راهکار 
فروش��گاه های متخلف برای گرانفروش��ی آن 
است که برای فروش یک محصول دو بار کارت 
می کشند و مابه التفاوتی بابت فروش محصول از 

طریق گرفتن رسید دوم دریافت می کنند.
طحان پور مي افزاید: مردم برای احقاق حقوق 
خود ب��ه اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی 
مراجعه کنند یا با س��امانه 124 تماس بگیرند 
و مطمئن باشند که به ش��کایت آنها رسیدگی 

مي شود.
وی در پاس��خ به این س��ؤال چرا نرخ اجناس 
روی سایت اتحادیه یا سایت خود برندها درج 
نمی شود تا مردم بتوانند در صورت گرانفروشی 
تش��خیص دهن��د؟ مي گوید: قیم��ت اجناس 
آن قدر عوض می ش��ود که امکان ارائه لیس��ت 
قیمت وجود ندارد. افراد به طور معمول قیمت 
اجناس را از چند فروشگاه قبل از خرید سؤال 
می کنند و در صورتی که احساس کردند سرشان 

کاله رفته است به اتحادیه مراجعه مي کنند.
 تقاضای کاذب را کاهش دهیم 

در بازار نابسامانی که برای لوازم خانگی به وجود 
آمده مدیر یکی از برندهای مونتاژی همچنان 
بر کاهش تقاض��ای کاذب تأکید دارد و معتقد 
است جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد و 
باید تقاضا در بازار کاهش یافته و ولع خریداران 
فروکش کند. اینک��ه تولیدکنن��دگان از نبود 
مواد اولیه و کاهش تولید س��خن مي گویند و 
مدام در رس��انه این مطلب را اعالم مي کنند و 
باعث نگرانی مردم مي ش��وند و به عنوان مثال 
خانواده ای که قرار است ش��ش ماه دیگر برای 
خرید جهیزیه اق��دام کند از ت��رس نبود کاال 

خریدش را شروع مي کند...
علیرض��ا موس��وی در گفت وگو ب��ا »جوان« 
مي افزاید: تجربه 1۰ س��ال اخیر حاکی اس��ت 
که در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال بازار کساد 
ب��وده و تقاض��ا کاه��ش مي یافت اما امس��ال 
برخالف س��ال های گذش��ته تقاض��ا افزایش 
یافت و متأسفانه انتش��ار برخی اخبار منفی و 
مأیوس کننده به تقاض��ای کاذب دامن زد. وی 
مي گوی��د: در جلس��ه ای که اخی��راً در وزارت 
صنعت و تجارت داش��تیم پیش��نهاد شد آمار 
تولید، توزیع، فروش و میزان موجودی انبار ها 
روزانه به س��ازمان حمایت اعالم ش��ود. برخی 
همکاران اعتراض کردند ام��ا برخی که موافق 
بودند روزانه این آمار را به سازمان حمایت اعالم 
مي کنند. به این ترتیب فروش��گاهی که روزانه 
از ش��رکت ما کاال تحویل مي گیرد و احیاناً به 
انبار هایش منتقل ک��رده و عرضه نمي کند نیز 

مشخص شده و قابل پیگیری است. 
رئیس هیئ��ت مدیره لوازم صوت��ی و تصویری 
اظهار م��ي دارد: هر کارخان��ه تولیدی حداقل 
برای چهار تا پنج ماه آینده مواد اولیه دپو دارد 
تا خط تولیدش متوقف نش��ود. اینکه برخی از 
کاهش تولید و نبود مواد اولیه سخن مي گویند 
غیر قابل باور و غیرمنطقی اس��ت و انتشار این 
اخبار کمکی به رونق بازار نمي کند بلکه تقاضای 

کاذب را بیشتر مي کند.
وی از برخی حاشیه سازان گله کرده و مي گوید: 
بنگاه تولی��دی ما آمار روزان��ه را اعالم مي کند 
اما برخ��ی تولیدکنندگانی که ادع��ای تولید 
داخل دارند، از شفاف سازی و ارائه آمار روزانه 
ترس دارند و مدام اخبار منف��ی به جامعه القا 

مي کنند.
موس��وی برخی تخلفات عرضه کنن��دگان را 
تأیید کرده و مي گوی��د: برخی عرضه کننده ها 
و فروشگاه های غیرش��رکتی کاال را خریداری 
کرده و عرضه نمي کنند و در پاسخ به مشتریان 
مي گویند ش��رکت، توزیع کاال را متوقف کرده 
در حالی که این موضوع صحت ندارد و دالالن 
بعض��اً کاالی ۸ میلیونی را 1۶ ت��ا 1۷ میلیون 
توم��ان مي فروش��ند. از این رو س��ازمان های 
تعزیرات و حمایت باید بازرس��ی بیش��تری از 
انبار ه��ای خرد ای��ن توزیع کنندگان داش��ته 

باشند.
وی ب��ه افزایش قیم��ت 2۰ درص��دی برخی 
کاالهای تحت مدیریتش اشاره کرده و مي گوید: 
همزمان با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه نیز گران 
ش��د، عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه اصلی، 
قیمت برخ��ی کاالها مثل کارتن با رش��د ۷۰ 
درصدی مواجه شد و به ناچار قیمت نهایی نیز 

افزایش یافته است.
موس��وی به تجربه کمب��ود ل��وازم خانگی در 
سال های ۹۰ و ۹1 اش��اره کرده و مي گوید: در 
آن س��ال ها نیز لوازم خانگی کمیاب شد اما با 
کمک رسانه ها و همکاری مردم، تقاضای کاذب 

کاهش یافت و بازار به تعادل رسید.
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 رونق فروش اجناس تقلبی
  در آشفته  بازار لوازم خانگی

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین  قیمت نام شرکت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 

جوان

ف�روش  نمایندگی ه�ای 
برخی از برنده�ای اروپایی 
در فروشگاه های زنجیره ای 
خ�ود کاال نمی فروش�ند، 
در  را  مغازه های�ی  ام�ا 
امین حضور اجاره کرده اند 
و محص�والت خ�ود را با دو 
براب�ر قیم�ت نمایندگ�ی 
ب�ه ف�روش می رس�انند

نمایندگی های فروش لوازم  خانگی مشتریان را به مغازه های امین حضور حواله می دهند که قیمتشان دو برابر نمایندگی است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

موج حذف دالر و شکایت از جنگ تجاري امریکا  باال گرفت
 17 شکايت از امريکا

 به سازمان تجارت جهاني 
17 ش�کایت از امریکا به س�ازمان تجارت جهانی ارائه شد و بسیاري 
از کش�ورها به دنبال ح�ذف دالر از مب�ادالت تج�ارت خارجی خود 
ش�ده اند. بعد از تصمیم�ات ج�دي و برنامه هاي بانک هاي روس�یه و 
چین اکنون ای�ران و ترکیه به دنبال ایجاد بانک مش�ترک هس�تند.

بي اعتباري دالر و بي اعتمادي به پول امریکایي در میان کشورهاي اقتصادي 
در حال گسترش است و به سرعت جایگزیني دالر به عنوان معیاري براي 
اعتبار و ارزش کاالهاي مبادله اي در دستور کار کشورها قرار گرفته است. 
در همین حال تصمیمات ترامپ براي اعمال تعرفه واردات کاال و راه اندازي 
جنگ تجاري بر خالف قوانین س��ازمان تجارت جهاني باعث شده تا موج 

شکایت از امریکا به سازمان تجارت جهاني فراگیر شود.
زماني امریکا از س��ازمان تج��ارت جهاني به عنوان ابزار ص��ادرات کاالها و 
حداکثر کردن سود شرکت هایش استفاده مي کرد اما اکنون مزیت تولیدات 
کاالهایش حتي در داخل امریکا نیز به خطر افتاده و از این رو دست به اعمال 
تعرفه هاي سنگین به بهانه حمایت از کاالهاي داخلي را در دستور کار قرار 
داده است. برخي کارشناسان بر این باورند که این اقدام نه به نفع مردم و نه به 
نفع تولیدکنندگان امریکایي است بلکه حجم بدهي هاي دولت امریکا باعث 

شده تا این تصمیم اتخاذ شود.
 17 شکایت از امریکا

چین، هند، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و نروژ ، 1۷ شکوائیه درباره جنگ 
تجاری امریکا به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده اند.

به گزارش اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از تاس، وزیر اقتصاد 
روسیه اعالم کرده این کش��ور در پاس��خ به اقدامات تعرفه ای امریکا روی 
کاالهای امریکایی از 25 تا 4۰ درصد تعرفه گذاری کرده است. این کاالهای 
امریکایی شامل ماشین هایی که در زیرس��اخت های جاده سازی استفاده 
می ش��ود، تجهیزات مربوط به نفت و گاز و فیبرهایی است که در عینک و 
چشم پزشکی کاربرد دارد. همچنین اورشکین وزیر اقتصاد روسیه تصریح 
کرده جنگ تعرفه ای امریکا تا حدودی به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده 
و برآورد کرده که اعمال تعرفه 25 درصدی روی فوالد و 1۰ درصدی روی 
آلومینیوم ۶۰۰ میلیون دالر به این کشور آسیب زده است. البته وزیر اقتصاد 
روسیه گفته این کشور توانسته صد میلیون دالر این خسارت را با تعرفه هایی 
که اعمال کرده جبران کند. در ماه جوالی روسیه به سازمان تجارت جهانی 
اعالم کرد با امریکا درباره تعرفه ها مذاکره ای داشته باشد. روسیه مدعی است 
تعرفه گذاری 25 درصدی روی فوالد و 1۰ درصدی روی آلومینیوم ناقض 
قوانین تجارت جهانی است. همچنین اعضای سازمان تجارت جهانی درباره 
جنگ تعرفه ای امریکا تاکنون 1۷ ش��کایت ارائه کرده اند. این شکایت ها از 
سوی کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و نروژ بوده است. 
اورشکین وزیر اقتصاد روسیه با بیان اینکه نخستین دور مذاکرات با سازمان 
جهانی به نتیجه نرسیده است، گفت: در صورتی که سازمان تجارت جهانی 
پاسخی ندهد شکایت کنندگان این حق را دارند که طی ۶۰ روز آینده دادگاه 

داوری داشته باشند.
 تحریم های امریکا اعتماد جهانی دالر را از بین برده 

در همین حال وزیر امور خارجه روسیه گفت: سیس��تم دالر امریکا کاماًل 
بی اعتبار شده و اعتماد جامعه جهانی به این نوع ارز کاماًل از بین رفته است. 
سرگی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد روسیه در تالش است که 

وابستگی خود را به امریکا و ارز دالر کاماًل کاهش دهد.
وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه تحریم های امریکا اعتماد جهانی را به 
ارز دالر از بین برده است، تأکید کرد روسیه به این نتیجه رسیده هر کاری 
که الزم است انجام دهد تا به امریکا و ارز این کشور وابسته نباشد. الوروف 
گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکای تجاری ما در آسیا و امریکای التین 
هم چنین نظری درباره دالر دارند و می خواهند دالر را از مبادالت تجاری 
خودشان حذف کنند. بانک های روسی اعالم کرده اند اگرچه خروج یکباره از 
دالر هم برای اقتصاد این کشور ضرر دارد و تقریباً غیرممکن است اما ما باید 

به هر حال این کار را آغاز کنیم.
»آندری کوستین« رئیس دومین بانک بزرگ روسیه هم اعالم کرده ما باید 

دالر را از مبادالت خود حذف کنیم و این کار را آغاز خواهیم کرد.
 ایران و ترکیه بانک مشترک تأسیس می کنند

رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه در گفت وگو با پرس تی وی 
گفت: دو کش��ور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تأسیس یک بانک 
مش��ترک نمایند؛ اقدامی که با ه��دف دور زدن تحریم ه��ای امریکا انجام 
می شود. در حالی که فشارهای امریکا بر کشورهای مستقل جهت محدود 
کردن دسترسی آنها به دالر افزایش یافته است، ترکیه به دنبال ایجاد یک 
بانک مشترک با ایران برای کمک به دو کشور جهت تجارت با ارزهای ملی 
است. امید کیلر، رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه در مقاله ای 
که در رسانه های داخلی ترکیه منتشر شد، نوشت: دو کشور قصد دارند در 
آینده ای نزدیک اقدام به تأسیس یک بانک مشترک نمایند. وی تأکید کرد 
این اقدام به منظور تقویت روابط اقتصادی تهران و آنکارا حیاتی است. ایران 
تحت تحریم های دولت امریکا قرار دارد و از انج��ام هرگونه معامله دالری 
محروم است. ترکیه هرچند تحت تحریم دولت امریکا قرار ندارد، اما تنش در 
روابط این کشور با امریکا در ماه های اخیر موجب افت شدید ارزش لیر در برابر 
دالر شده است. کیلر افزود: »ایجاد یک بانک مشترک که دو طرف از طریق 
آن بدون نیاز به دالر به مبادالت تجاری و بازرگانی بپردازند، گام نهایی برای 
توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه است.« وی تأکید کرده ایده ایجاد بانک 
مشترک باید جدی گرفته شود و اینکه چنین تصمیمی جلوی تأثیرگذاری 
تحریم های ضدایران��ی امریکا بر تجارت خارجی ترکی��ه را خواهد گرفت. 
کیلر با ناعادالنه و غیرقانونی خوان��دن تحریم های امریکا علیه ایران گفت: 
ایران کشوری مهم برای ترکیه اس��ت. این تاجر ترک همچنین تأکید کرد 
نمایندگی تجاری ترکیه ماه آینده هیئتی را برای مذاکره در خصوص تسویه 

پرداخت های تجار دو کشور به ارزهای ملی به تهران اعزام خواهد کرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک:
 رشد ۵۰ درصدي قيمت مسکن

 ظرف ۶ ماه بي سابقه بود
نایب رئیس اتحادیه مش�اوران ام�الک با تأکید ب�ر اینکه کاهش 
قدرت خری�د متقاضیان و خ�روج س�فته بازان از ب�ازار از دالیل 
اصلي ورود مسکن به رکود اس�ت، گفت: تا به حال سابقه نداشته 
قیمت مسکن در بازه زماني ش�ش ماهه ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کند. 
حسام عقبایي در گفت وگو با فارس با بیان اینکه اکثر مشاوران امالک 
مي گویند بازار راکد است و در این دو ماه به دلیل ماه محرم و صفر رکود 
عمیق تر خواهد شد، گفت: داده هاي اولیه از تعداد قراردادهاي خرید و 
فروش مسکن شهر تهران حاکي از آن است که معامالت در شهریور ماه 

نسبت به ماه مشابه سال قبل 45 درصد کاهش یافته است. 
وي با تأکید بر اینکه کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش شدید قیمت 
مسکن و خروج سفته بازان از بازار مسکن باعث شده تا این بازار در مرداد 
و شهریور وارد رکود شود، اظهار داشت: رش��د 5۰ تا ۶۰ درصدي قیمت 
مسکن در یک بازه زماني شش ماهه شاید بتوان گفت بي سابقه بوده است، 
بنابراین افت معامالت که از اواخر مرداد  ش��روع شد و در شهریور  افزایش 
یافت، احتماالً در نیمه دوم سال شدت بیشتري بگیرد.  عقبایي خاطر نشان 
کرد: کاهش حجم معامالت مس��کن بنا به گفته مشاوران امالک مشهود 
است، بنابراین پیش بیني من این است که چون بازار مسکن در شهریور 
از لحاظ معامالت وضعیتي مناسب نداش��ت، در نیمه دوم سال نیز ادامه 

مي یابد و افت معامالت و خرید و فروش بیشتر مشهود است. 
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   صنعت

عمده مشکالت ترخیص کاال از گمرک حل شد
با تصمیمات جدید هیئت دولت

مهران ابراهیمیان

با توجه به اینکه بانک ه�ا مي توانند با فروش 
ارز نیمای�ي منابع ریال�ي مناس�بي را جذب 
کنند، بای�د ب�ه همی�ن می�زان حد اعتباري 
واحده�اي تولیدي را ب�راي تأمین س�رمایه 
در گ�ردش آنها باال ببرند ک�ه در این زمینه به 
دنبال مصوبه ش�وراي پول و اعتبار هس�تیم. 
ب��ه گ��زارش خبر گزاري ص��دا و س��یما، محمد 
ش��ریعتمداري با بیان مطالب فوق در حاش��یه 
مجمع عمومي ایدرو در جمع خبرنگاران گفت: 
در خصوص تسهیل در موضوع سرمایه در گردش 
تولید، بانک ه��اي عامل افزایش خ��ط اعتباري 
واحدهاي تولیدي را متناس��ب با افزایش نرخ ارز 
براي تأمین مالي واردات مواد اولیه و فعالیت هاي 

تولیدي در دستور کار قرار دادند. 
وي افزود: دولت در هفته اخیر تصمیمات خوبي 
براي ترخیص کاالهاي موجود در گمرک گرفت 
و هم��ه کاالهای��ي که بر اس��اس ضوابط س��ابق 
ثبت س��فارش ش��ده بود اجازه گرف��ت از طریق 
غیر بانکي و بدون انتقال ارز ترخیص شود که این 
تصمیم بخش عمده اي از مشکالت ترخیص کاال 

به ویژه مواد مورد نیاز تولید را حل و فصل کرد. 
ش��ریعتمداري در خص��وص پرداخ��ت تفاوت 
کاالهاي وارد ش��ده با ارز دولتي افزود: بر اساس 

مصوبه هیئت وزیران در خصوص ماش��ین آالت، 
تجهیزات و مواد اولیه خط��وط تولید این مواد از 
پرداخت این مبلغ معاف شدند که صاحبان کاال ها 

توانستند کاالها را وارد کنند. 
وي با اش��اره ب��ه بهره  برداري برخ��ي طرح ها در 
گذشته در مناطق نامناس��ب گفت: به هیچ وجه 
به طرح هاي جدید در مناطقي که زیر ساخت هاي 
مناس��ب از جمله آب کافي نداشته باشد در هیچ 

جاي کشور مجوز تأسیس داده نخواهد شد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به صنایع 
فوالد گفت: هم اکنون ح��دود 11۰ میلیون تن 
طرح ف��والدي در حال اجرا در کش��ور داریم که 
حدود ۷5 درصد پیش��رفت فیزیک��ي دارد و به 
بهره برداري خواهد رسید که با استفاده از پساب ها 

و بازچرخاني آب به کار خود ادامه خواهد داد. 
وي اف��زود: اما براي تأس��یس طرح هاي فوالدي 
جدید بیش��تر در مناطق س��احلي اقدام خواهد 
ش��د؛ از جمله در س��واحل مکران که پیش بیني 
شده 2۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این سواحل 

اجرا شود. 
ش��ریعتمداري ب��ا اش��اره ب��ه موض��وع واردات 
شیرخشک گفت: در این باره پیشنهادي به دولت 

داده شده و تصمیم گرفته نشده است. 


