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رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی می گوید: به عنــوان فردی که 
بیش از 34 سال در صنف لوازم خانگی 
فعالیت دارم اطالعی از وضعیت قاچاق 
ندارم اما سئوال من این است اگر آقایان 
مســئول می دانند 30 درصد بــازار در 
اختیار قاچاقچیان است، چرا مانع قاچاق 

و تخلفات نمی شوند؟ 
علی اکبر پازوکی، تاکید دارد: وقتی 
بــدون برنامه ریزی قبلی و یک شــبه 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی ابالغ 
می شود، وجود کاالهای قاچاق در بازار 
کامال طبیعی است و ســود آن نصیب 
واحدهــای غیرمجاز و فروشــندگان 

مجازی می شود. 
به گزارش »توســعه ایرانــی« بازار 
لوازم خانگی ماه هاســت که با مسائل و 
چالش های مختلفی دست و پنجه نرم 
می کند و با وجود حمایت  های مختلف 
از تولیدکننــدگان داخلــی، همچنان 
مصرف کننــدگان از کیفیــت کاالها و 

نرخ ها گالیه های فراوانی دارند. 
وضعیت نامناســب کیفیت برخی 
کاالها و همچنین قیمت باالی بعضی از 
محصوالت سبب شده تا مصرف کنندگان 
همچنان نســبت به خریــد کاالهای 
خارجی ولو قاچاق تمایل بیشــتری از 

خود نشان دهند. 
از ســال 1396 تاکنون واردات انواع 
لوازم خانگی به ایران ممنوع است و این 
مساله سبب نشده تا تمایل مردم به خرید 
و استفاده از این وسایل کاهش یابد بلکه 
در این آشفته بازار راه برای قاچاقچیان 
و واردکنندگان غیرمجاز بازتر شــده و 
محصوالت بی کیفیت و به اصطالح فیک 
خارجی در بازار غیر رسمی لوازم خانگی 

جوالن می دهند. 
در سال های اخیر قاچاق لوازم خانگی 
همواره جزو مواردی بوده که نسبت به آن 
هشدارهای فراوانی داده شده زیرا عالوه بر 
اینکه خروج میلیاردها دالر ارز را از کشور 
رقم زده، ســبب ضرر و زیان های فراوان 
مصرف کنندگان نهایی نیز شده و در این 
مدت دولت را از دریافت عوارض گمرکی 

و ... نیز محروم کرده است. 

در روزهــای اخیــر محمدمهدی 
برادران، معــاون وزیر صمت اعالم کرد؛ 
بیش از 30 درصد بازار معادل ارزش  80 
هزار میلیارد تومان از بازار لوازم خانگی، 

دست کاالی قاچاق و یا تقلبی است.
به گفته وی، کاالی قاچاق ســیاه، 
به دولت حقوق گمرکــی نمی دهد و به 
تولیدکننده داخلــی و مصرف کننده 
نهایی ضربه می زند.برادران تاکید کرده 
است؛ به دلیل عملکرد دولت در سال های 
گذشته، شبکه ای شکل گرفته که درآمد 
میلیاردی دارد بنابراین ساماندهی این 

موضوع دشوار است.
99.9 درصد از واحدهای صنفی 

مجاز تخلف نمی کنند 
این اتفاق در حالــی رخ می دهد که 
به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی، هیچ کــدام از واحدهای 
صنفی مجــاز و زیر نظر ایــن اتحادیه، 
هیچ گونه کاالی قاچاق را نمی فروشند 
و واحدهای صنفی غیرمجاز پرچمدار 
فروش محصوالت قاچاق و فیک هستند. 
علی اکبر پازوکــی، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی با بیان این 
مطلب به »توسعه ایرانی« گفت: راجع 
به اعداد و ارقامی که معاون وزیر صمت 
مطرح کرده، نمی توانــم صحبت کنم 
و حتما آقایان اطالعاتــی دارند اما باید 
مشخص شود که این اعداد از چه طریقی 

به دست آنها رســیده است؟ همچنین 
اغلب فروشگاه های لوازم خانگی که جواز 
کسب دارند نمی توانند تخلف کنند و این 
کار را نمی کنند زیرا در صورت تخلف باید 
به مراجع قانونی پاسخگو باشند بنابراین 
به منظور حفظ آبرو و حفظ جواز کسب 
خود، همکاران ما تخلف نمی کنند. حتی 
اگر شاگردان فروشگاه ها هم بخواهند کار 
خالفی انجام دهند، مسئولیت برعهده 
دارنده جواز کسب است و او باید پاسخگو 
باشــد در نتیجه احتمال بــروز چنین 

مواردی از سوی کارکنان فروشگاه ها نیز 
به صفر می رسد. 

پازوکی بیان کرد: به عنوان فردی که 
34 سال در صنف لوازم خانگی فعالیت 
کرده است،  از اعداد و ارقام اعالمی از سوی 
مسئوالن اطالعی ندارم در حالی که اگر 
آقایان اطالعاتی دارند چرا مانع قاچاق و 

تخلفات نمی شوند؟ 
وی خاطرنشــان کرد: در واحدهای 
صنفی مجاز و زیر نظر اتحادیه احتمال 
بروز تخلفات و فــروش کاالهای قاچاق 
اصال وجود ندارد و پرونده ها و آمار شکایات 
از واحدهای صنفی نیز نشان دهنده این 

مساله است. 
عدم حمایت دولت از فعاالن 
اصناف در 2.5 سال گذشته 

وی تصریح کرد: در 2.5 سال گذشته 
و با وجود شیوع کرونا، دولت هیچ کمکی 
به اتحادیه های صنفی نکرده و کســبه 
با وجود مشــکالت فــراوان اقتصادی 
نسبت به پرداخت مالیات و عوارض و ...  
خود اقدام کرده انــد در حالی که انتظار 
داریم دولت در ایــن زمینه ها به فعاالن 
صنفی کمک کند. از سوی دیگر چگونه 
تولیدکنندگان به خود اجازه می دهند 
با تاسیس فروشگاه ها نسبت به عرضه و 
فروش محصوالت خود به صورت قسطی 
و با شــرایط دلخواه خود اقدام کنند در 
حالی که واحدهای صنفی فروش لوازم 

خانگی دارای جواز کسب مسئول فروش 
انواع کاالها هســتند؟ در هیچ کشوری 
مشاهده نمی شود که تولیدکننده پای 

خود را وارد کفش توزیع کننده کند. 
اعضای رسمی اتحادیه نمی توانند 

در فضای مجازی فعالیت کنند
وی ادامه داد:  متاسفانه فروشگاه های 
زنجیــره ای و واحدهای صنفی مجازی 
سبب شــده اند تا اقدامات اتحادیه ها و 
اتاق هــای اصناف بی اثر شــود و دولت 
نتوانسته بدنه اتحادیه را تقویت کند تا 
بنده و همکارانم به عنوان اعضای رسمی 
اتحادیه بتوانیم در ســایت ها و دنیای 
مجازی محصوالت اصــل و باکیفیت را 
به فروش برسانیم. متاسفانه بارها شاهد 
بوده ایم که مصرف کنندگان با خرید از 
فروشگاه های آنالین فاقد مجوز، دچار 
ضرر و زیان شده اند و کسی هم پاسخگو 

نبوده و نیست.
 فروش کاالهای قاچاق و فیک

 در واحدهای غیرمجاز و مجازی 
پازوکی بیان کرد: واحدهای صنفی 
بدون جــواز، فروشــگاه های آنالین و 
پلتفرم هــای مجازی مســئول اصلی 
بروز این موارد هســتند، سال گذشته 
واحد بازرســی این اتحادیــه – فارغ از 
بازرســی های اصناف، صمت، تعزیرات 
و ... - موفــق به بازرســی 870 مورد در 
عرض 6 ماه شده و در این زمینه نسبت به 
شناسایی واحد صنفی غیر مجاز و حتی 
واحدهایــی که جواز کسبشــان باطل 
بوده، شدیم و به این واحدها اخطار دادیم 
؛ همچنین در این مدت 300 واحد پس از 
شناسایی نسبت به دریافت جواز و پروانه 
کسب اقدام کرده اند هرچند در این میان 
عده ای با توجه به مشکالت قانونی موفق 
به دریافت جواز کسب نشده اند و برخی 
دیگر نیز به دلیــل تداخالت صنفی به 
سایر اتحادیه ها - صوت و تصویر- معرفی 
شده  و در حال طی کردن مراحل قانونی 
کارهای خود برای دریافت جواز کسب 

هستند. 
چرایی فروش لوازم خانگی خارجی 
با وجود ممنوعیت ها و محدودیت ها 
وی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 
1396 و همچنین تاکیدات رهبر معظم 

انقالب مبنی بر عدم واردات لوازم خانگی 
کره ای به جای دریافت منابع ارزی بلوکه 
شده ایران، همچنان شاهد فروش انواع 
لوازم خانگی خارجــی در پلتفرم های 
مجازی هستیم، گفت: مشکل ما فضای 
مجازی است و شاهد هســتیم افرادی 
حتی در واحدهای مسکونی و به صورت 
مجازی نســبت به فروش لوازم خانگی 
اقدام می کنند و متاسفانه اتحادیه هیچ 
نظارتی بر فعالیت آنها نــدارد بنابراین 
احتمال بروز تخلفات افزایش می یابد و 
این افراد نسبت به فروش کاالهای قاچاق 
و فیک و بدون اصالــت اقدام می کنند. 
در 4 سال گذشته واردات لوازم خانگی 
ممنوع بوده اما مردم هنوز خواهان خرید 
لوازم خانگی خارجی هســتند زیرا ما 
برنامه ریزی برای این مورد نداشته ایم و 
نمی دانستیم پس از اعمال ممنوعیت ها 

قرار است چه اقدامی انجام دهیم. 
 نظارت را محدود 

به واحدهای صنفی نکنیم 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اظهار کرد: چرا برای نظارت فقط 
به سراغ فروشگاه ها و مغازه ها می روند؟ 
ما توزیع کننده هستیم و نه قیمت گذار، 
نه واردکننده، نه قاچــاق بیار، نه فیک 
فروش و ... کسی که در اتحادیه تشکیل 
پرونده می دهد از تمام فیلترهای نظارتی 
عبور می کند تا بتواند یک واحد صنفی را 

دایر کند. 
پازوکی گفت: متاســفانه واحدهای 
صنفی و فروشــگاه های مجازی از هیچ 

کدام از این فیلترها عبور نمی کنند .

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

آقایانمسئولاگرازقاچاقخبردارند،چرامانعنمیشوند؟

علی اکبر پازوکی: چگونه 
تولیدکنندگان به خود 

اجازه می دهند با تاسیس 
فروشگاه ها نسبت به عرضه 
و فروش محصوالت خود به 
صورت قسطی و با شرایط 

دلخواه خود اقدام کنند در 
حالی که واحدهای صنفی 
فروش لوازم خانگی دارای 
جواز کسب مسئول فروش 

انواع کاالها هستند؟ در 
هیچ کشوری مشاهده 

نمی شود که تولیدکننده 
پای خود را وارد کفش 

توزیع کننده کند 

رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: به عنوان 

فردی که بیش از 34 سال در 
صنف لوازم خانگی فعالیت 

دارم اطالعی از وضعیت 
قاچاق ندارم اما سئوال من 

این است اگر آقایان مسئول 
می دانند 30 درصد بازار در 

اختیار قاچاقچیان است، 
چرا مانع قاچاق و تخلفات 

نمی شوند؟ 

خبر

آمار رســمی بانک مرکزی نشان می دهد در 
تورمی ترین دوره اقتصاد ایــران، قیمت خرید و 
فروش ملک در بازار وارد دوره رکودی شده است. 

به گزارش قرن نو، بر اســاس آمارهای بانک 
مرکزی در حالی که نرخ تورم در ایران نزدیک به 
چهل درصد افزایش یافته اســت، بهای خرید و 
فروش ملک در تهران، مهمترین شهر از منظر بازار 
مسکن، تنها در محدوده 16 درصد رشد را تجربه 
کرده است.  این رشد 16 درصدی در مدت زمان 
اسفند ماه سال 1399 تا اسفند ماه سال 1400 رخ 
داده است. قیمت مسکن در اسفند ماه نسبت به 
بهون ماه سال گذشته نیز افزایشی در محدوده 6.2 

درصد را شاهد است. 

هر چند آهنگ رشــد بهای مسکن در تهران 
بسیار کندتر از قبل است اما نکته مهم اینجاست 
که بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، به 
طور متوسط نزدیک به شش برابر حداقل دستمزد 
یک مــاه کارگران اســت. قیمت هــر متر مربع 
واحد مسکونی ذر تهران 35 میلیون و 120 هزار 
تومان است. در این مسیر بهای هر متر مربع واحد 
مسکونی در 12 منطقه ی تهران به طور متوسط 
پایین تر از سی میلیون تومان و بهای 10 منطقه 

باالتر از این رقم است. 
گران ترین خانه در تهران چند؟

در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین 
قیمت هر متر خانه 77 میلیون و 465 هزار تومان 

در منطقه یک و کمترین آن با 16 میلیون و 564 
هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از 
آنها با افزایش 12.7 درصدی در منطقه یک و 36.5 

درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
در اسفند ماه سال گذشته 374 فقره معامله در 
گران ترین منطفه تهران یعنی منطقه یک و 152 
فقره معامله در ارزان تریــن منطقه تهران یعنی 
منطقه 18 به ثبت رســیده است. متوسط بهای 
هر متر مربع مسکن در ارزان ترین منطقه تهران 
در محدوده 16 میلیون و پانصد هزار تومان است. 

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند ماه 
سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای 
مســکونی در دامنه قیمتی 20 تــا 25 میلیون 
تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 15.3 درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 15 تا 20 و 25 

تا 30 میلیون تومان با 13 و 12.9 درصد سهم در 
رتبه بعدی قرار دارد.

عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این 
ماه حدود 6.8 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 
19.9 درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در 
ســال قبل 29.6 درصد افزایش را نشان می دهد 
و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن 
است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 32.5 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
در اسفندماه سال گذشته توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی 
با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان با اختصاص ســهم 16.8 درصد بیشترین 

سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
وضعیت اجاره خانه در تهران

همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن 
بر اساس مناطق شــهری در تهران حاکی از آن 
است که منطقه 5 با 14.3 درصد از کل معامالت، 
بیشترین سهم معامالت شــهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال 
گذشته نشان دهنده رشدی معادل 45.8 و 50.2 

درصد نسبت به ماه مشابه سال 1399 است.

بازار مسکن وارد دوره رکودی شد 

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

عراق: 
تا سال ها به گاز ایران نیاز داریم

ایسنا- وزیر برق 
عراق با بیــان اینکه 
قیمت گاز ایران برای 
این کشــور مناسب 
است تاکید کرد که 
کشورش تا سال ها به 

گاز ایران نیاز خواهد داشت.
عادل کریم، وزیر بــرق عراق در اظهاراتی گفت 
که گاز ایران برای نیروگاه های عراق مناسب است و 
قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است. وی همچنین 
گفت که عراق تا ســال ها به گاز ایران نیاز خواهد 

داشت.
    

خرما 25 درصد گران شد 
مهر- دبیرکل انجمن خرمای ایران با اشاره به 
افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت خرما نســبت به 
سال گذشته، از عرضه مستقیم این کاال در میادین 

میوه و تره بار خبر داد.
مقداد تکلوزاده با اشــاره به اینکه قیمت خرما 
نسبت به سال گذشته بین 20 تا 25 درصد افزایش 
یافته اســت، گفت: این رقم از نرخ رسمی تورم نیز 
کمتر است ضمن اینکه ما در کشور حدود 400 نوع 
خرما داریم که هزینه های تولید، نگهداری و راندمان 
تولید آنها با هم متفاوت است. وی اضافه کرد: در دنیا 

4500 رقم خرما وجود دارد.
    

 کاهش 40  درصدی 
وزن صادرات ایران به افغانستان

ایلنا- سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در 
 سال گذشته 4 میلیون و 187 هزار تن کاال به ارزش

یک میلیارد و 839 میلیون دالر به کشور افغانستان 
صادر شد که نسبت به میزان صادرات در سال 99 از 
لحاظ وزنی با کاهش 40 درصدی و از لحاظ ارزش با 

حدود 20 درصد کاهش مواجه بودیم.
روح اهلل لطیفی درباره میــزان مراودات تجاری 
ایران و افغانستان در سال گذشته اظهار داشت: در 
سال گذشته 4 میلیون و 187 هزار تن کاال به ارزش 1 
میلیارد و 839 میلیون دالر به کشور افغانستان صادر 
شد که نسبت به میزان صادرات در سال 99 از لحاظ 
وزنی با کاهش 40 درصدی و از لحاظ ارزش با حدود 

20 درصد کاهش مواجه بودیم.
وی به اشاره به میزان واردات از افغانستان در سال 
1400 گفت: واردات از افغانستان در سال گذشته 
حدود 17 هزار تن بــه ارزش حدود 19.5 میلیون 

دالر بوده است.
    

 ایالن ماسک
 بزرگترین سهامدار توییتر شد

ایالن ماســک، 
رئیس تســال اعالم 
کرد کــه 9.2 درصد 
از ســهام توییتر را 
بــه ارزش نزدیــک 
د  ر میلیــا  3 بــه 

دالر خریداری کرده اســت و این اقدام، وی را به 
بزرگترین سهامدار سایت میکروبالگینگ تبدیل 
کرد و باعث افزایش بیش از 27 درصدی سهام این 

شرکت شد.
ماســک، کاربر پرکار توییتر، از زمان پیوستن 
به این سایت در ســال 2009 بیش از 80 میلیون 
دنبال کننده دارد و با پیام های گاه بــه گاه کوتاه و 
جنجالی خود تاثیرات قابل توجهــی بر بازارهای 

مالی می گذارد.
    

 تورم در ترکیه
 رکورد ۲۰ ساله را شکست

بلومبــرگ- 
تورم در ترکیه در ماه 
مــارس 61.1 درصد 
افزایش ساالنه داشته  
که باالترین رقم طی 
دو دهه گذشــته را 

نشان می دهد. تورم در بخش تولید به 115 درصد 
رسیده است.

تــورم در ترکیه در ماه مارس بــه باالترین رقم 
طی دو دهه گذشته رســیده و آسیب پذیری لیر را 

باال برده است.
قیمت هــای مصرف کننده در ترکیــه در ماه 
گذشــته میالدی 61.1 درصد افزایش ســاالنه 
داشته است. اقتصاددان های بلومبرگ این رقم را 
54.4 درصد پیش بینی کرده بودند. تورم سالیانه 
تولیدکننده بــرای دومین ماه پیاپی ســه رقمی 
شده و تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی 
را در برنمی گیرد، بیشــتر از حد انتظار باال رفته 
و به بیش از 48 درصد نســبت به ســال گذشته 

رسیده است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: موضوع 
مهم، تحریم بودن روبل است و در صورت دریافت 
روبل، نمی توانیم آن را برای مبادله با ســایر از 
کشورها استفاده کنیم در این شرایط به تهاتر کاال 
با روسیه محدود خواهیم شد و باید از کاالهای 

روسی استفاده کنیم.
احمد مجتهد در گفت وگو بــا ایلنا درباره 
اعالم بانک مرکــزی مبنی بر امــکان روابط 
تجاری و مالی ایران و روســیه بر پایه روبل و 
تومان گفت: در سال های گذشته هم با برخی 
از کشورها قرارداد مبادالت پایاپای داشتیم. 
لیســتی از کاالهایی که دو کشور می توانند از 
یکدیگر تهیه با پول ملی خریداری کنند، تهیه 
می شود و در واقع این اقدام به یکدیگر اعتبار 
می دهند. بــرای مثال در همکاری با کشــور 
روسیه، امکان خرید کاال تا سقف 30 میلیون 

روبل داده می شود و کشور طرف هم به همین 
اندازه به ایران اعتبار برای خرید با واحد تومان 

می دهد.
وی افزود: به عبارت دیگــر در این مبادالت 
کشــورهای دو طرف به یکدیگر اعتبارات پایاپا 

می دهند و در نتیجه، در این صورت چند قلم کاال 
بین آنها تهاتر می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این 
قراردادها تمام کاالهایی که امکان صادرت آن 
با دالر وجود دارد، از این لیســت جدا می کنیم. 
معمــوال کاالهایی مشــمول مبــادالت پایاپا 
می شــوند که احتماال امکان صادرات آن با دالر 

به سایر کشورها وجود ندارد.
مجتهد با بیان اینکه یکی از جنبه های این 
اقدام بین کشورها،  محدودیت تجاری بین المللی 
است، گفت: این محدودیت معموال در کشورهای 
سوسیالیستی که نظام ســرمایه  داری را کنار 

گذاشته اند، اجرایی می شود. بسیاری از کشورها 
از جمله ایــران، فعالیت های بــازار  را از طریق 
واحد پولی بین المللی قوی یعنی دالر،  یورو در 
ســال های اخیر با توجه به افزایش اهمیت پول 

چین، با یوان انجام می دهند. 
وی ادامه داد: البته در حــال حاضر برخی از 
کشورها از جمله هند در برخی از دادو ستذها از 
جمله فروش نفت، روپیه می دهند و در مقابل هم 
ایران با روپیه ریل و تجهیزات راه آهن و این دست 

از کاالها را از هند خریداری کرده است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در واقع در 
شرایط تحریمی و محدودیت های تجاری که بین 

کشورها به وجود می آید این یک روش جایگزین 
ارتباطات مالی و تجاری است اما دو نکته را باید در 
نظر داشته باشیم. اول اینکه این اقدام با افزایش 
هزینه همراه است چراکه کشور را در چارچوب  
محدودیت هایی قرار می دهیم و احتماال امکان 
تهیه کاالهای مورد نیاز از آن کشــورها موجود 
نباشد. نکته دیگر این است که احتمال محدود 
شدن حجم تجارت وجود دارد یا اینکه در برخی از 
موارد ممکن است کاالها گران تر خریداری شود.

مجتهد درباره برقراری مبادالت روبل و تومان 
با روسیه اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که 
چه کاالهایی را می توان  از روسیه خریداری کرد. 
روسیه تولیدکننده عمده گندم و دانه های روغنی 
محسوب می شود و ایران هم واردکننده این کاالها 
هستیم و لیست کاالهایی قابل مبادله با روبل و 

تومان می توان ارایه شود.

هشدار یک کارشناس اقتصادی:

مبادالت با روبل، هزینه ایران را افزایش می دهد 


