
رفتار فروش�گاه هاي زنجيره اي با م�ردم در ارائه 
تخفيفات صوري و برگزاري قرعه كش�ي هفتگي 
در رسانه ملي شبيه داستان پينوكيو و سكه هاي 
طاليش اس�ت. روباه م�كار و گربه نره كه چش�م 
طمع به تنها سكه پينوكيو داش�تند، او را فريب 
داده و با كاش�تن س�كه در خاك، وعده دادند كه 
درختي از سكه هاي طال رش�د می كند. پينوكيو 
س�كه با ارزش�ش را داد، اما در آخ�ر همان يك 
سكه را نيز از دس�ت داد. بی آنكه بتواند مايحتاج 
خانواده دونفره خ�ود و  پدر ژپت�و را تأمين كند. 
سال هاس��ت مصرف كنن��دگان از گرانفروش��ي 
فروشگاه هاي زنجيره اي خبر مي دهند و دستگاه هاي 
نظارتي كه وظيفه برخورد با متخلفان و گرانفروشان 
را دارند، سكوت كرده و دور از فضاي رسانه اي فقط در 
حال تشكيل پرونده هستند و از توبيخ، پلمپ و جريمه 
هيچ خبري نيست.  فروشگاه هاي زنجيره اي به دليل 
ماهيتي كه دارند، در صورت رعايت ضوابط و محاسبه 
سود منطقي و متعادل مي توانند در تنظيم و تعديل 
قيمت در بازار تأثير قابل توجهي داشته باشند، اما در 
سال هاي اخير برخي با س��ود جويي و سو ءاستفاده 
از اعتماد مردم، كااليش��ان را تا ۳۰۰ درصد گران تر 
فروختند يا با عرضه كاالهاي تقلبي سودهاي كالني 
به جيب زده ان��د.  در س��ال هاي اخير با رش��د انواع 
فروشگاه هاي زنجيره اي در سراسر كشور و تخفيفات 
۱۰ تا ۳۵ درصدي كه در اين فروشگاه ها رايج شده، 

بعضاً مشاهده مي شود كه قيمت روي كاال با قيمتي 
كه در فاكتور، حتي با تخفيف درج مي شود گران تر 
است. به عبارت ديگر با مقايسه اين دو قيمت مي توان 
به ميزان گرانفروشي اين مجموعه هاي تجاري پي برد.  
گزارشات سازمان بازرسي از برخي استان ها از جمله 
مازندران، حاكي از آن اس��ت كه در برخي كاالهاي 
عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي درصد سود 
عمده و خرده فروشي مصوب كميسيون هيئت عالي 
نظارت رعايت نمي شود و اعمال س��ود عامل و سود 
متعلقه به فروش��گاه ها باعث افزاي��ش قيمت كاالها 

نسبت به نرخ بازار معمولي شده است. 
  حقه غش در معامله 

در هفته هاي اخير انتشار خبر توزيع برنج هاي تقلبي 
در يك فروشگاه زنجيره اي در تهران جار و جنجال به 
راه انداخت. در بررس��ي هاي انجام شده توسط مركز 
گشت هاي مش��ترك تعزيرات حكومتي در يكي از 
فروشگاه ها مش��خص ش��د دو برند »برنج چاپار« و 
»برنج هاشمي كريمي« مخلوطي از برنج پاكستاني و 
ايراني، ۷۰ درصد آن برنج پاكستاني و ۳۰ درصد برنج 
ايراني است. اين كيسه هاي برنج كه تحت عنوان برنج 
درجه يك ايراني به  قيمت هر كيل��و ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان به  فروش مي رسيدند، تقلبي بوده و با بررسي 
سازمان هاي نظارتي غش در معامله در اين فروشگاه ها 

به اثبات رسيد. 
غش در معامله يعني گول زدن يا فريب مشتري به اين 

معنا كه صاحب كاال جنس معيوب خود را به عنوان 
سالم عرضه كند و به نوعي قالب مشتري كند. آنچه 
براي تاجران، صنعتگران، پيش��ه وران، كشاورزان و 
در حوزه كسب و كار مهم به نظر مي آيد امانت داري 
و دوري از هرگونه خيانت و خالف آنچه ظاهر جنس 
است به شمار مي رود.  تاجري كه صداقت و امانت را 
پيشه و روش خود قرار دهد، سعادت و زيادت و بركت 
در مال و همچنين پايه علو درجات و اميدواري را براي 

خود به ارمغان خواهد آورد. 
اگر جنس ايراد كامالً واضحي دارد كه به صورت عادي 
قابل فهم است، اگر توسط فروشنده ابراز نشود، غش 
نيست حتي اگر مشتري در آينده از آن مطلع شود، 

خيار غبن يا عيب خواهد داشت. 
  ترفند قيمت باالي توليد كننده 

همچنين در يك س��ال اخير با افزايش قيمت ارز و 
گراني قيمت كاالها تباني برخي از اين فروش��گاه ها 
با توليدكنندگان افزايش يافته و قيمت مندرج روي 
كااليي كه قرار اس��ت در اين فروشگاه ها عرضه شود 
گران تر از قيمت درج ش��ده بر كااليي اس��ت كه در 

خرده فروشي و ساير مغازه ها به فروش مي رسد. 
به گفته فعاالن بازار، خريدهاي كالن و عمده داراي 
تخفيف هاي ويژه و ريزش قيمت است و كارخانه هاي 
توليدي درصدي تخفيف را براي خريدهاي عمده در 
نظر مي گيرند كه فروشنده بتواند عالوه بر محاسبه 
سود خود، تخفيف هايي را نيز به مشتريان بدهد. اما 

اتفاقات اخير و تفاوت قيمت يك كاال در فروشگاه و 
مغازه هاي خرده فروشي يا تفاوت قيمت روي كاال و 

فاكتور فروشگاه از واقعيت ديگري حكايت دارد. 
در خوش��بينانه ترين حال��ت مي ت��وان گف��ت 
توليدكنندگان قيمت سفارشات خريداران عمده و 
فروشگاه هاي زنجيره اي را با هماهنگي قبلي، بيشتر 
از قيمت واقعي درج مي كنند ك��ه هنگام فروش در 
ظاهر به مشتري تخفيف داده شود، اما در اصل نه تنها 
تخفيفي داده نشده، بلكه برخي محصوالت را گران تر 
از حد معمول به فروش رسانده اند. عالوه بر اين در اين 
فروشگاه ها اغلب لوازم بهداش��تي فاقد قيمت روي 
كاال هستند و مسئوالن فروشگاه در توجيه مشتريان 
اعالم مي كنند كه اين كاالها صادراتي است و قيمت 
داخلي روي آن درج نمي شود. همچنين برخي از اين 
فروشگاه های زنجيره ای براي جذب مشتري بيشتر، 
از جيب مردم با قرعه كش��ي در صدا و سيما به مردم 
جايزه مي دهند.  طي روزهاي اخير يكي از خوانندگان 
روزنامه جوان در تماس با ما از تداوم اين تخلفات در 
فروش��گاه های  زنجيره ای خبر داده و ضمن ارسال 
فاكتور خريد و آدرس اين فروشگاه خواستار برخورد 
جدي دستگاه هاي نظارتي شده و توصيه كرده هنگام 
خريد، قيمت درج در فاكتور را با قيمت روي كاال ها 
كنترل كنيد.  براساس فاكتور ارسالي خواننده روزنامه 
جوان، در ۹ قلم خريد در چهار مورد قيمت فروش كه 
در فاكتور آمده باالتر از قيمت درج ش��ده روي كاال  
است. به عنوان مثال، مايع دستش��ويي قيمت روي 
كاال ۸۲ هزار و ۷۲۰ ريال مبلغ فاكت��ور ۱۰۳ هزار و 
4۰۰ ريال، دستمال كاغذي قيمت روي كاال ۹۰ هزار 
ريال مبلغ فاكتور ۱۰۵ هزار ريال، س��س فرانسوي 
قيم��ت روي كاال 6۹ هزار ريال مبل��غ فاكتور مبلغ 
فاكتور ۸۹ هزار ريال، جالب اينجاست كه اين كاالها 
با ۳۵درص��د تخفيف به فروش مي رس��د. همچنين 
آدامس س��ون ايكس قيمت روي كاال ۳6 هزار ريال 
مبلغ فاكتور ۵۵ هزار ريال بود.  اين فروش��گاه كه در 
اطراف تهران بوده در پاس��خ به اعتراض وي نسبت 
به گرانفروش��ي، اعالم مي كند كه ه��ر روز كلي كاال 
به تهران مرجوع مي كنند ت��ا تغيير قيمت بدهند. از 
آنجايي كه اين كاالها در انبار بوده و قيمتشان گران 
شده بايد با قيمت جديد عرضه شود تا زياني متوجه 
فروشگاه نشود.  البته خواننده روزنامه جوان به اداره 
صنعت و معدن استان نيز شكايت كرده و بازرس آنجا 
هم تأييد كرده كه به دفعات اين اتفاق افتاده و در حال 
تنظيم پرونده و ارسال به تعزيرات هستند !از سال ۸4 
تاكنون تخلفات محرز فروشگاه هاي زنجيره اي علني 
شده، اما هيچ برخورد قاطعي از سوي مراجع نظارتي 
صورت نگرفته است. سازمان تعزيرات كه خود را كنار 
كشيده و رسيدگي به تخلفات آنها را به سازمان صمت 
اس��تان ها واگذار كرده و در برخي از م��وارد نيز اين 
سازمان موضوع را به سازمان حمايت ارجاع مي دهد 
و در همين رفت و آمدها موضوع تخلف و شكايت به 

فراموشي سپرده مي شود.
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تخفیف هاي غیر واقعي فروشگاه های زنجیره ای 
برای فریب مشتری

 براساس فاكتور ارسالي خواننده روزنامه جوان، در ۹ قلم خريد 4 مورد قيمت فروش كه در فاكتور آمده
 باالتر از قيمت درج شده روي كاالست

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 كره اي ها تمام كاالهاي ژاپني را 
بایكوت كردند

ب�ه  دلي�ل تش�ديد اخت�الف سياس�ي بي�ن كره جنوب�ي و 
ژاپ�ن م�ردم ك�ره تم�ام كااله�اي ژاپن�ي را تحري�م كردن�د. 
به گزارش رويترز، تشديد اختالف سياسي و تجاري بين توكيو و سئول 
باعث شده است كه مردم كره جنوبي به حمايت از دولت خود برخاسته 

و عليه اقدامات تجاري ژاپن وارد عمل شوند. 
كره اي ها از اعمال محدوديت ژاپن در فروش قطعات با فناوري باال به 
كشورشان بسيار ناراحت هس��تند و در همين راستا دست به اعتراض 
زده اند، اما حضور آنها در خيابان تنها بخش كوچكي از رويكرد ضد ژاپني 
كره اي هاس��ت، چراكه در اكثر س��وپر ماركت هاي سراسر كره جنوبي 
محصوالت ژاپني از قفس��ه ها حذف ش��ده اند. اين اقدام در راس��تاي 

»بايكوت كاالهاي ژاپني« اجرايي شده است. 
اين تحريم به سرعت در حال گسترش است و مصرف كنندگان كره اي 
از پفك گرفته تا هر چيزي كه توليد ژاپن باشد را تحريم كرده اند و در 
واقع اين محدوديتي اس��ت كه خود كره اي ها با ميل خود به سمت آن 

رفته اند. 
  صادرات كره جنوبي 14 درصد سقوط كرد

در همين حال صادرات كره جنوبي در ۲۰ روز اول ماه جاري ميالدي با 
افت تجارت نيمه رساناها و تداوم ضعف تقاضاي جهاني، نسبت به دوره 

زماني مشابه سال گذشته با سقوط شديد 6/۱۳ درصدي روبه رو شد. 
داده هاي اداره كاال و خدمات كره جنوبی نش��ان داد كه با افت تجارت 
نيمه رساناها و تداوم ضعف تقاضاي جهاني، صادرات كره جنوبي در ۲۰ 
روز اول ماه جاري، نسبت به دوره زماني مشابه سال گذشته، با سقوط 

شديد ۱۳/6درصدي روبه رو شده است. 
داده هاي اداره كاال و خدمات كره جنوبي نشان مي دهد، صنايع توليد 
نيمه رس��انا )مورد استفاده در تراش��ه هاي كامپيوتري( كه حدود يك 
پنجم صادرات كره جنوبي را به خود اختصاص مي دهد، در اين دوره با 

سقوط ۳۰/۲ درصد در صادرات خود مواجه شده است. 
واردات در اين دوره ۲۰ روزه ۱۰/۳ درصد نسبت به سال گذشته افت 
كرد. سقوط ۱4/۵ درصدي واردات از ژاپن، عامل اصلي اين كاهش بود. 
بايد به اين نكته اش��اره كرد كه هنوز تأثير محدوديت هايي كه توكيو 
بر صادرات مصال��ح كليدي براي توليد تراش��ه كامپيوتري و صفحات 

نمايشگر وضع كرده، در اين آمار ديده نشده است. 

تأييد اقدام ايران در توقيف نفتكش رياح 
پاناما: نفتكش ریاح فعالیت غیرقانوني داشت

دول�ت پانام�ا ب�ا تأيي�د ضمن�ي ادع�اي اي�ران در م�ورد انجام 
قاچاق س�وخت نفتكش�ي كه چندي پيش توس�ط ايران توقيف 
ش�د اعالم ك�رد پرچ�م خ�ود را از اين نفتك�ش پ�س مي گيرد. 
 روزنامه انگليس��ي گاردين نوش��ت مقامات دريايي پاناما فرآيند پس 
گرفتن پرچم اين كش��ور را از نفتكش رياح كه به جرم قاچاق سوخت 

توسط ايران توقيف شده ، آغاز كرده اند. 
در بيانيه اي كه دولت پاناما منتشر كرده آمده است: پاناما پس از آن فرآيند 
پس گرفتن پرچم خود از اين كشتي را آغاز كرده كه تحقيقات نشان داده 
نفتكش مزبور با عدم گ��زارش وضعيت غيرعادي خ��ود، عامدانه مقررات 
بين المللي را نقض كرده است.  نفتكش رياح به جرم قاچاق سوخت در توقيف 
ايران قرار دارد و بيانيه دولت پاناما تأييدكننده ادعاي ايران در مورد فعاليت 
غيرقانوني اين نفتكش است. اين شناور پيش از آنكه توسط نيروهاي ايراني 
توقيف شود در ۵جوالي سفر خود را از بندري در سواحل دوبي آغاز مي كند 
و سپس به نزديك س��واحل رأس الخيمه مي رود و با تغيير مسير به سمت 

آب هاي ايران مي رود و سامانه رديابي خود را خاموش مي كند. 

 رشد تولید نفت در امریكا 
به سرعت كاهش مي یابد

ح�وزه پرمي�ن مس�ئول بيش�تر افزاي�ش تولي�د امري�كا در 
س�ال هاي اخي�ر بوده اس�ت. از آگوس�ت 2۰11 ت�ا ام�روز، توليد 
نف�ت ح�وزه پرمي�ن چه�ار براب�ر اس�ت، ول�ي اخي�راً برخ�ي 
گزارش�ات حاكي از كند ش�دن رش�د توليد ش�يل امريكاس�ت. 
 به گزارش تسنيم به نقل از فوربز، هيچ شكي وجود ندارد كه طي دهه 
گذشته تقويت نفت ش��يل امريكا تأثير قابل توجهي بر بازارهاي نفت 
جهان گذاشته است. افزايش توليد نفت امريكا سلطه اوپك بر قيمت 

نفت را حداقل به طور موقت از بين برد. 
ولي اخيراً برخي گزارش��ات حاكي از كند ش��دن رش��د توليد ش��يل 
امريكاست. با توجه به اطالعاتي كه اداره اطالعات انرژي امريكا از شش 
حوزه آناداركو، آپاالچي��ا، بيكن، ايگل فورد، هاينس اوي��ل، نيوبرارا و 
پرمين به دست آورده، توليد نفت همچنان به طور ساالنه افزايش داشته 
است.  ولي اگر به افزايش س��االنه توليد طي چند سال گذشته نگاهي 
بيندازيم، متوجه كند شدن قابل توجه رشد توليد مي شويم. اين كندي 
رش��د مخصوصاً در حوزه پرمين ديده مي شود. اخيراً تخمين مي زنند 
توليد ساالنه در پرمين بيش از نصف سطح سال گذشته باشد. از زمان 
اوج توليد پرمين در سال گذشته، رشد توليد با كاهش سريعي مواجه 
بوده است.  اگر اين روند ادامه يابد، اس��تراتژي كاهش توليد اوپك به 
نتيجه مي رسد. با كاهش توليد شيل امريكا، اوپك آماده بازپس گيري 
س��هم خود از بازار اس��ت.  نقش تعيين كننده را در اين س��ناريو رشد 
جهاني تقاضا دارد. آژانس بين المللي انرژي اخيراً رشد تقاضاي جهاني 
در ۲۰۱۹ را پايين آورده و ۱/۱ ميليون بشكه در روز اعالم كرده است. 
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرده بود رشد تقاضا در ۲۰۱۹، ۱/۵ 

ميليون بشكه در روز باشد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

آگهی ابالغ به مالک ثمنیه اعیانی
 نظر به اينكه آقای مجيد رحمتی مالك 

ششدانگ پالک ۱ / ۳۳۴۱اصلی بخش دو اراک تقاضای حذف ثمنیه اعیانی 
از پالک مورد مالکیت خودرا نموده ، و با توجه ب��ه تبصره ذیل ماده ۱۰۵آئین 
نامه قانون ثبت ،بهای ثمنیه اعیانی شش��دانگ پالک مذکور توسط کارشناس 
رسمی دادگستری تعیین شده ومتقاضی نس��بت به پرداخت بهای آن درحق 
خانم زبیده خانم تیموری مالک ثمنیه اعیانی پنج دانگ مشاع به صندوق ثبت 
اقدام نموده ، بدینوس��یله مراتب طی یک نوبت آگهی میگردد.بدیهی است 
ذینفع یا وراث قانونی ایشان میتوانند جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت 
اراک مراجعه ویا درصورتیکه مدعی تضییع حقی میباشند ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خودرابه دادگاه صالحه تقدیم و گواهی مربوطه 

را به این  اداره ارائه نماید./ص
رئيس ثبت اراك 
علی اكبر اسماعيلی

م الف ۸1۹

آگهى ابالغ اجرائیه 9800434

م الف: 9824/ معاون واحد اجراى اسناد رسمى سنندج- حسین مالمیرزائى

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان بوشهر
آگهى تحدید حدود اختصاصى

م الف: 89مجید امیرى-رئیس اداره ثبت اسناد وامالك گناوه

س�خنگوي انجم�ن صنف�ي توليدكنندگان 
لوازم خانگ�ي گف�ت: كاه�ش ن�رخ دالر در 
ب�ازار آزاد تأثي�ري ب�ر قيم�ت لوازم خانگ�ي 
ن�دارد، چراك�ه صنع�ت لوازم خانگ�ي از ارز 
نيماي�ي اس�تفاده مي كن�د ك�ه ن�رخ آن در 
ماه ه�اي اخي�ر افزاي�ش هم داش�ته اس�ت. 
محمدرضا غزنوي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان 
اس��تفاده صنعت لوازم خانگي از ارز نيمايي اظهار 
كرد: قيمت ارز نيمايي در س��ال گذش��ته حدود 
۷هزار تومان بود، ام��ا در حال حاضر به حدود ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان رس��يده اس��ت.  وي افزود: اگر 
قيمت لوازم خانگي متناسب با نرخ ارز آزاد تغيير 
مي كرد، در حال حاضر قيمت اين كاال بايد س��ه 
برابر قيمت هاي سال گذشته مي شد، اما استفاده 
از ارز نيمايي باعث ش��د كه قيم��ت لوازم خانگي 
نسبت به سال گذشته ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش 

داشته باشد. 
 قيمت دالر در بازار آزاد از روزهاي آخر خرداد ماه 
شروع به كاهش كرد، تا جايي كه از كانال ۱۳ هزار 

تومان به كانال ۱۱ هزار تومان رسيد. 
اين در حاليست كه همين كارشناس در گفت وگو 
با يك خبر گ��زاري ديگر از كاه��ش ۲۰ درصدي 
قيمت لوازم خانگي در صورت تأمين س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي خبر داده است. غزنوي 
در گفت وگو ب��ا خبرگزاری مي��زان گفت: منابع 
مالي بايد به گونه اي هدايت ش��وند ك��ه در توليد 
استفاده شوند و اگر اينكار صورت نگيرد موجب بروز 

مشكل مي شود.  در روزهاي اخير اين كارشناس 
در گفت وگو با رسانه هاي مختلف بيشتر به دنبال 
جذب سرمايه در گردش بوده است.  البته رئيس 
انجمن لوازم صوتي و تصويري اي��ران نيز درباره 
وضعيت بازار در نيمه دوم سال گفته است قيمت 

لوازم خانگي تا آخر تابستان گران نمي شود.
عليرضا موسوي مجد افزود: طي چهار روز گذشته 
قيمت دالر در س��طح بازار با نوسان هاي كاهشي 
رو به رو بود؛ اين در حاليست كه كاهش قيمت دالر 
در سطح بازار نقشي در ارزان شدن قيمت كاالهاي 
لوازم خانگي ندارد؛ چراكه در راستاي كاهش قيمت 
ارز در بازار آزاد قيمت دالر نيمايي تغيير نكرده است.  
او با اشاره به وضعيت بازار لوازم خانگي اظهار كرد: 
فعالً تقاضا براي خريد لوازم خانگي در بازار متعادل تر 
از يك سال گذشته شده است. واحدهاي صنعتي 
نيز در تالش��ند تا بتوانند كمبود كاالهايي كه در 

سطح بازار مشاهده مي شد را جبران كنند. 
موسوي مجد در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت 
كااله��اي لوازم خانگي تا پايان تابس��تان ارزان تر 
خواهد شد؟ پاسخ داد: هر چه به پايان سال نزديك 
مي شويم شرايط قيمت كاالها بهتر مي شود. با اين 
شرايط به نظر مي رسد كه تا پايان تابستان قيمت 

لوازم خانگي روند با ثبات تري خواهد داشت. 
او در توصيه اي به مردم گفت: براي تأمين كاالهاي 
لوازم خانگي مردم نگراني نداش��ته باشند و افراد 
به اندازه نياز خود خريد كنن��د. انتظار مي رود كه 
وضعيت بازار نيز در شش ماه دوم سال بهبود يابد. 

كاهشنرخآزادارزلوازمخانگيراارزاننميكند مركزآمار۳سالازقيمتمسكنواجارهعقباست
نايب رئي�س اتحاديه مش�اوران امالك ب�ا بيان 
اينك�ه رش�د اجاره به�ا در س�ال جاري ب�ه طور 
متوس�ط ۳۰ درصد بوده اس�ت، گف�ت: البته اين 
آم�ار، آم�ار نس�بي و تحق�ق يافته اي نيس�ت، 
چون ب�راي بخ�ش قابل توجه�ي از قراردادهاي 
نمي ش�ود.  ص�ادر  كد رهگي�ري  اج�اره 
حس��ام عقبايي در گفت وگو با تس��نيم در خصوص 
جديدترين وضعيت بازار اجاره بهاي مس��كن اظهار 
كرد:  طي سال جاري متوسط رشد نرخ اجاره  مسكن 
در شهرهاي بزرگ براس��اس قراردادهاي ثبت شده 

در سامانه امالك و مس��تغالت ۲۵ تا ۳۰ درصد و در 
شهرهاي متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته است.  
وي  افزود: موضوع اصلي اين اس��ت كه در شهرهاي 
بزرگ رشد متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد را تأييد مي كنم، 
اما در برخي مناطق رشد اجاره بها از اين مرز هم عبور 
كرده است. نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك با 
بيان اينكه مركز آمار ايران سه سال از آمار عقب است، 
ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمار مركز آمار ۲/6 
ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور داريم 

كه ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد. 

   بازار


