
 ایران مال، قطب جدید 
فعالیتهای بورسی

مدی��ر عامل و اعضای هیات مدی��ره بانک آینده به 
همراه جمعی از کارگزاران بازار س��رمایه و مدیران 
اجرایی ایران مال چگونگی تاسیس مرکز فعالیتهای 

بورسی در ایران مال را بررسی کردند 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک آین��ده، در این 
نشس��ت که جمعی از مدیران ارش��د بازار سرمایه 
و کارگزاری های عمده بورس و مدیران ارشد بانک 
آینده و ایران مال حضور داشتند، بر ضرورت برپایی 
مرکزی جامع برای فعالیتهای بورسی اعم از تأمین 
مالی، مبادالت بورس��ی، مدیری��ت دارایی، ارتقای 
سواد مالی و دیگر فعالیتهای مرتبط با بازار  سرمایه 
تاکید ش��د. در این نشس��ت رییس اسبق سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار و مدیر عام��ل کنونی بانک 
آینده با اش��اره به استقبال س��رمایه گذاران ومردم 
ازحض��ور در بورس،  ظرفیت های بازار بزرگ ایران 
را برای میزبانی نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها 
وپاس��خ به مراجعات مردمی برش��مرد. آقای دکتر 
محمد فطانت اظهار داش��ت: زیرس��اختهای ایران 
مال در بخش فنی، تجاری ،گردش��گری و فرهنگی 
می تواند پاس��خگوی همه نیازه��ای نهادهای مالی 

ومراجعه کنندگان به آنان باشد.

36هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دولت بدون خلق نقدینگی جدید 

تامین شد
در راستای دس��تیابی به هدف تورمی اعالمی و در 
چارچوب سیاس��تگذاری جدید پولی، بانک مرکزی 
تالش م��ی کند ب��ا مدیریت نقدینگ��ی در جامعه 
و هدای��ت آن به س��مت متقاضیان بخ��ش واقعی 
همچ��ون دول��ت، ضمن تامی��ن نیاز آنها از رش��د 
کنترل نش��ده نقدینگی جلوگیری کند. به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، بر همین اس��اس این 
بان��ک در چارچوب اجرای عملی��ات بازار باز که در 
آن اعطای تسهیالت به بانک ها منوط به اخذ وثیقه 
است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را 
از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک ها 

و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. 
در ای��ن روش که »ح��راج اوراق بدهی دولت« نام 
دارد، دول��ت از مناب��ع موجود در ب��ازار پول تامین 
مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر 
قدرت خودداری می کند.  در این چارچوب تاکنون 
۷ مرحل��ه اوراق بدهی دولت حراج ش��ده و حدود 
۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این 
مح��ل تامین ش��ده بدون آنک��ه نقدینگی جدیدی 

خلق شود.

افزایش سقف انتقال وجه کارت به 
کارت در بانک توسعه صادرات ایران

ب��ه منظور پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا و 
اس��تفاده گس��ترده تر مش��تریان از س��امانه های 
الکترونیکی بانک، سقف انتقال وجه کارت به کارت 

در بانک توسعه صادرات ایران افزایش یافت.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ای��ران، ب��ا تمهیدات انج��ام ش��ده و موافقت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سقف انتقال وجه 
کارت ب��ه کارت در بانک توس��عه صادرات ایران به 

مبلغ شصت میلیون ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، به منظور رفاه حال مشتریان 
و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرون��ا در مراجعه 
مشتریان به شعب بانک، به درخواست بانک توسعه 
ص��ادرات ای��ران و موافقت بانک مرک��زی، افزایش 
مبلغ کارت به کارت از مبلغ س��ی میلیون ریال به 

شصت میلیون ریال تصویب و اجرایی شد.

بازرسی در بانک ملی ایران، اخالق 
محور است

 معاون منابع انس��انی بانک مل��ی ایران با بیان این 
که رعایت انصاف و عدالت همواره در راس الزامات 
کاری حوزه بازرسی بانک بوده است؛ گفت: بازرسی 

در بانک ملی ایران، امری اخالق محور است.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، حبیب 
اهلل رش��ید ارده در مراس��م معارفه سرپرست اداره 
کل بازرس��ی بانک با اش��اره به این ک��ه این اداره 
کل همزم��ان باید انتظ��ارات قانونی مدیریت بانک 
و نهاده��ای نظارتی بیرونی را ب��رآورده کند، افزود: 
بازرس��ی بای��د مدافع حق��وق بانک، مش��تریان و 
کارکنانش باشد و به موقع و به درستی این حقوق 

را استیفا کند.
رش��ید ارده تغیی��رات در جای��گاه ه��ای مدیریتی 
را اجتن��اب ناپذی��ر و جزئ��ی از فعالیت س��ازمانی 
خوان��د و گفت: جایگاه ه��ا اصالت ندارند، بلکه این 
عملکردهاس��ت که به سازمان و مدیریت آن هویت 
می بخش��د، بنابراین امیدواریم دوره فعالیت جدید 
اداره کل بازرس��ی نیز با صالبت و چارچوب محکم 

گذشته ادامه یابد.
معاون منابع انسانی بانک ملی ایران با بیان این که 
همه ارکان بانک از بازرسی انتظار برخورد حرفه ای 
دارند، ادامه داد: تعامل با کارکنان و س��ایر دستگاه 
ها در عی��ن پایبندی به قوانین و مقررات، همه آن 

چیزی است که از این اداره کل انتظار می رود.
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک نیز 
در این مراس��م با بیان این که بازرس��ی و کارکنان 
آن س��رمایه عظیمی ب��رای بانک هس��تند، گفت: 
بازرس��ی و حراس��ت را می توان دو بازوی توانمند 
مدیریت ارشد بانک در پیاده سازی اهداف اساسی 

آن دانست.

اخبار گزارش
در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از وام ودیعه اجاره منتشر 
نشده، اما کارشناسان معتقدند اعطای این تسهیالت در هر 
صورت می تواند تا حدودی بخشی از مشکالت مستأجران 

را رفع کند.
بازار اجاره بها اگرچه از نیمه دوم سال گذشته سیگنال هایی 
از افزایش های غیر متعارف را به بازار ارس��ال می کرد، اما با 
آغاز س��ال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران امالک که 
ماه های اس��فند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل ش��روع کرونا 
تعطیل بودند، ناگهان با رش��د افسارگسیخته اجاره بها در 
اردیبهشت و س��پس خرداد امسال مواجه شدیم که سبب 
شد تا فشار عجیبی به مستأجران به خصوص اقشار حقوق 

بگیر وارد شود.
یکی از راهکاری پیش��نهادی وزارت راه و شهرسازی برای 
کنترل بازار اجاره مس��کن، اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
به مس��تأجران بود؛ پیش��نهادی که با تأیید رئیس جمهور 
روبه رو شد و حتی جمعه هفته گذشته، روحانی در تماس 
تلفن��ی ب��ا رئیس بانک مرک��زی و وزیر راه و شهرس��ازی، 
دس��تور تسریع در اعطای این تس��هیالت حداکثر تا مرداد 
ماه امس��ال و در فصل نقل و انتقاالت مستأجران را به این 

دو عضو کابینه صادر کرد.
ب��ه گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی، این تس��هیالت از محل 
بخش��ی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توس��عه 
مل��ی برای بنگاه های آس��یب دیده از کرون��ا تأمین اعتبار 
ش��ده و بانک مرکزی، س��قف، نرخ سود، نحوه تخصیص به 
بانک های عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی 
وام ودیعه مسکن را تعیین می کند؛ وزارت راه و شهرسازی 
نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این 

وام را مشخص می کند.
تا کنون بر اساس اعالم محمد اسالمی، واحدهای مسکونی 
مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه های 
زیر ۷۵ متری و در س��ایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق 
می گیرد؛ همچنین مستأجران باید قرارداد رسمی با موجر 
داش��ته و پس از ثبت آن در دفاتر مشاوران امالک یا دفاتر 

اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.
با این حال مشخص نیس��ت این تسهیالت به چه دهک ها 
یا اقش��اری تعلق می گیرد و آیا صرفاً به خانواده های تحت 
پوش��ش نهادهای حمایتی این وام داده می شود یا به همه 
متقاضیان؟ همچنین برخی کارشناس��ان اقتصادی نسبت 
ب��ه احتمال سوءاس��تفاده برخی دالالن ی��ا موجران از این 
تسهیالت برای افزایش اجاره بها هشدار داده اند؛ موضوعی 
که ش��خص وزیر راه و شهرس��ازی نیز آن را متذکر ش��ده 
اس��ت و همین اتفاق را سبب عدم اعالم رقم این تسهیالت 

عنوان می کند.
ضمن اینکه ب��ا توجه به اینکه یکی از دالیل باال بودن نرخ 
تورم در ش��رایط رکود اقتصادی کش��ور، رشد نقدینگی در 
ماه ه��ای اخیر اس��ت، برخی کارشناس��ان اقتصادی تزریق 
مناب��ع جدید و پرقدرت به جامعه را از دالیل احتمالی عدم 
توفی��ق بانک مرکزی در کنترل تورم و دس��تیابی به هدف 
گذری رشد ۲۰ درصدی نرخ تورم تا پایان امسال می دانند. 
موضوعی که س��بب ش��ده تا برخی کارشناسان اقتصادی، 
پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای جمع آوری 
ارقام ودیعه مس��کن که نزد موجران اس��ت را ارائه کرده تا 
شاهد حضور بی برنامه موجران در بازارهای دارایی موازی 

مانند بورس، ارز، سکه یا مشابه آن نباشیم.
فخرالدین زاوه کارش��ناس اقتصاد مسکن درباره وام ودیعه 
مسکن اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش 

رقم اقساط تسهیالت ودیعه مسکن، صرفاً در حد رقم سود 
این وام اس��ت و مستأجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد؛ 
چون این تس��هیالت در اختی��ار مالک قرار می گیرد و پس 
از اتم��ام دوره قرارداد مالک و مس��تأجر، این مبلغ به بانک 
بازگردانده می شود و بانک می تواند مجدداً آن را به مستأجر 
دیگری پرداخت کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد.

وی درب��اره اینک��ه آیا این تس��هیالت می توان��د کمکی به 
مس��تأجران کند ی��ا خیر؟، گفت: دول��ت در حال حاضر با 

منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیس��ت؛ از سوی دیگر 
در این طرح اعالم نش��ده که آیا صرفاً به دهک های پایین 
درآمدی اعطا می ش��ود یا به هم��ه متقاضیان دریافت این 
تس��هیالت، پرداخت خواهد ش��د؟ چون اگر دولت بخواهد 
ب��ه همه متقاضی��ان دریافت ای��ن تس��هیالت، آن را اعطا 
کند، روند اجرایی آن س��خت است که چگونه می خواهند 
دهک های هدف را شناس��ایی کنند. بنابراین با این شرایط 
منابع محدود بانکی صرف کمک به اقش��ار مس��تأجر جدا 

از ق��رار گرفتن آنها در دهک ه��ای درآمدی مختلف، اتفاق 
مثبتی است.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با توجه به اینکه در خبرها 
گفته ش��ده که رقم این تس��هیالت در چه حول و حوشی 
اس��ت، ش��اید اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره نش��ینی 
خانوارها نداش��ته باش��د؛ به خصوص که رشد اجاره بها در 
ماه ه��ای اخی��ر در پایتخت س��نگین بوده و ممکن اس��ت 
تعدادی از خانواده ها توانایی پرداخت این ارقام را نداش��ته 
باش��ند اما به هر ح��ال همین که بخش��ی از کمبود مبلغ 
ودیعه مس��کن آنها با این تسهیالت تأمین شود و مستأجر 
ه��م صرفاً س��ود آن را به بانک برمی گردان��د، می تواند در 
تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک های درآمدی 

اثرگذار باشد.
وی یادآور ش��د: ش��اید یک وام ۳۰ ت��ا ۵۰ میلیون تومانی 
قدرت رهن مس��کن چندانی برای خانوارهای مس��تأجر به 
دنبال نداش��ته باش��د؛ اما در حال حاضر پس انداز یا تهیه 
همی��ن رقم هم به دلیل ش��رایط خاص اقتصادی کش��ور، 
برای بسیاری از خانواده ها طاقت فرساست؛ به نظر می رسد 
وام ودیعه مس��کن یک شرایط دوگانه برای خانوارها ایجاد 
کند که از یک س��و درآمدهای آنه��ا توانایی افزایش اجاره 
بها را نمی دهد و از س��وی دیگر، هزینه های موجود، امکان 
پس انداز پول کافی را برای ودیعه مس��کن به این خانوارها 

فراهم نمی کند.
زاوه، مقایس��ه نقاط ضعف و قوت این تسهیالت را مجموعاً 
به س��مت مثبت بودن این طرح دانس��ت و تصریح کرد: با 
در نظ��ر گرفتن ش��رایط کرونایی که بس��یاری از خانوارها 
ضرب��ه خورده اند، دول��ت موظف به تأمین ش��رایطی برای 
بهبود زندگی خانواده ها اس��ت؛ حتی در کشورهایی هم که 
وضعیت اقتصادی بهتری نس��بت به ما دارند، دولت ها وارد 
کارزار ش��ده و به خانواده های آس��یب دیده از کرونا کمک 

کرده اند.
وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی 
مناس��ب بورس اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی 
موج��ران، از افزایش پول پیش اس��تقبال می کنند، اعطای 
این تسهیالت می تواند کمکی به حال بخشی از خانوارهای 

مستأجر باشد.
کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکن است موجران با 
استفاده از شرایط تسهیالت ودیعه مسکن، اقدام به افزایش 
اجاره بها کنند؟ ادامه داد: در حال حاضر بازار اجاره مسکن 
در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، 
به دلیل وجود ش��رایط تورمی در کش��ور، ام��کان افزایش 
اج��اره بها هم وجود دارد از س��وی دیگر هم ممکن اس��ت 
که افزایش قدرت اقتصادی مس��تأجر، تا حدودی موجر را 
ب��ه تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که 
درنتیجه می تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مس��کن داش��ته 

باشد ولی قطعاً این اثرگذاری، تناظر یک به یک ندارد.
وی درب��اره اینکه آیا این تس��هیالت تورم زاس��ت یا خیر؟ 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه این تس��هیالت از محل 
معادل ریالی بخش��ی از تس��هیالت صندوق توس��عه ملی 
به بنگاه های آس��یب دیده از کروناس��ت، ق��رار بوده به هر 
حال این نقدینگی وارد کش��ور شود بنابراین این ۷۵ هزار 
میلی��ارد توم��ان نقدینگی به هر حال ب��ه بازارهای دارایی 
تزریق می شد؛ چه بهتر که این تسهیالت به افزایش قدرت 
مستأجران منتج شود ش��اید حتی شدت تزریق نقدینگی 
با اس��تفاده از تس��هیالت ودیعه مس��کن که هدف گذاری 

مشخصی دارد، کمتر از وام کرونایی باشد. مهر  
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عضو شورای عالی کار خبر داد
احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته

عضو ش��ورای عالی کار از احتمال تصویب حق مس��کن 
کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
در شرف پرداخت دس��تمزد تیر قرار داریم، معوقه حق 

مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.
محمدرضا تاجیک در مورد وضعیت تصویب حق مسکن 
کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در 
مورد حق مس��کن کارگران، صحبت های زیادی با وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری 
قول پیگی��ری دادند. البته با توجه به اینکه در جلس��ه 

ش��ورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و 
خ��ود وزیر کار حضور داش��تند و مصوبه را امضا کردند، 

بعید می دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.
عضو کارگری ش��ورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه 
نظر س��ه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تأمین ش��ده 
است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تأیید 
خواهد کرد. وی یادآور ش��د: دو هفته اس��ت به صورت 
جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مس��کن هستیم 
و وزی��ر کار تاکی��د کرده اند که حق مس��کن ۳۰۰ هزار 

تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.
رئی��س مجمع نمایندگان کارگری اس��تان تهران تاکید 
کرد: با توجه به اینکه، حق مس��کن فرایند کارشناس��ی 
خود را ط��ی کرده، به احتمال زی��اد این هفته تصویب 

می شود.
تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه ها لیست 
حقوق تیر ماه را رد کرده اند، باید معوقه حق مس��کن را 

همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.
گفتنی اس��ت؛ ش��ورای عال��ی کار مدتی قب��ل تصویب 
کرد که حق مس��کن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار 
تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای 
اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد. مهر 

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد؛
تعدیل قیمت مسکن با اخذ مالیات بر 

خانه های خالی
نماین��ده مجلس یازده��م با بیان این که اخ��ذ مالیات از 
خانه های خالی باعث تعدیل قیمت مسکن می شود، گفت: 
یکی از دالیل گرانی بازار اجاره، احتکار مس��کن توس��ط 
عده ای است. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به تصویب کلیات 
طرح دو فوریتی اصالح قانون مالیات های مستقیم برای 
اخذ مالیات از خانه های خالی، اظهار کرد: بر اساس آمار 
حدود ۳۰ تا 4۰ درصد مردم مس��تأجر هستند، حال در 
چند ماه اخیر گرانی بازار اجاره مس��کن موجب شده که 

مردم برای تأمین مسکن با مشکل مواجه شوند.
وی ادام��ه داد: یکی از دالی��ل گرانی بازار اجاره، احتکار 
مسکن از سوی برخی افراد است، در بسیاری از کشورها 
با مقررات قانونی جلوی س��وداگری و احتکار مسکن را 
می گیرد، اما متأس��فانه در ایران با وجود تصویب قانون 

در سال ۹4 تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی در کشور وجود دارد، حال اگر این مساکن با وضع 
مالیات بر خانه های خالی به درس��تی ساماندهی شود، 

می توان بازار پرتالطم مسکن را مدیریت کرد.
ابوتراب��ی افزود: قطعا مجلس باید قوانین را وضع کند تا 
مس��کن از یک کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی 
تبدیل ش��ود، حال طرح دو فوریتی اصالح قانون مالیات 
های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه های خالی زمینه 

را برای مقابله با نگاه سرمایه ای فراهم می کند.
نماین��ده مجل��س یازده��م تاکید کرد: به ط��ور حتم با 
تصویب ط��رح دو فوریت��ی اصالح قان��ون مالیات های 
مس��تقیم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و تشدید 
نظارت های قانونی و ابزارهای مالیاتی، میزان بیش��تری 
از واحدهای مسکونی به بازار عرضه شده و قیمت تعدیل 

می شود. خانه ملت 

خ��ب��رخ��ب��ر

کارشناسان نقاط ضعف و قدرت وام ودیعه مسکن بررسی کردند؛

وام ودیعه مسکن؛ 
بودن یا نبودن 

از سوی وزارت راه و شهرسازی

پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیونی به مستأجران تکذیب شد
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: طرح ارائه تسهیالت ودیعه به مستأجران در بانک مرکزی، در حال بررسی و رقم 

آن هنوز مشخص نشده است.
در حالی که دیروز نایب رئیس مجلس، خبر از ارائه تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی وام ودیعه مسکن از ابتدای مهر 

ماه خبر داد، اما یک مقام آگاه در وزارت راه و شهرسازی، این خبر را تکذیب کرد.
نام تسهیالت  به  ارائه طرحی  به  اقدام  برای توانمندی مستأجران  این گزارش، وزارت راه و شهرسازی  بر اساس 
ودیعه مسکن کرد؛ این طرح برای بررسی و تصویب به بانک مرکزی ارسال شده، اما هنوز خبری از تصویب طرح 
این  هفته مسئوالن مسکنی  این  است سه شنبه  قرار  و شهرسازی،  راه  وزارت  در  منابع  برخی  گفته  به  نیست. 
وزارت، مدیران بانک عامل بخش مسکن و برخی مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس کل بانک مرکزی، جلسه ای 
در این رابطه برگزار کنند. هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست و منتظر تصویب و نهایی شدن آن از سوی بانک 

مرکزی هستیم.

نمای نزدیک

 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی با بیان این که 
۶۰ درص��د تخلفات در این حوزه مربوط به کاالهای تقلبی 
و قاچاق اس��ت گفت: با قیمت ه��ای کنونی لوازم خانگی، 

احتکار و داشتن انبار توجیه ندارد.
اکبر پازوکی در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی با توجه 
به قیمت دالر اظهار داش��ت: اینکه از فروشندگان بخواهیم 

کاالهای خود را بر اس��اس قیمت ه��ای قبلی عرضه کنند 
درست نیست. این دیدگاه که  بنگاهی که کاالهای خود را 
در گذشته خریداری کرده نباید با افزایش نرخ دالر، کاالی 

خود را گران تر بفروشد، معقول نیست. 
وی ادامه داد: ش��رایط فعلی به نحوی است که مغازه داران 
به روز کاال را خریداری می کنند، قیمتها آنقدر گران است 
که نمی توانن��د کاال را خریده و انبار کنند. در حال اگر به 
سراغ مغازه ها در امین حضور یا شریعتی و یا هر جایی که 
بورس فروش لوازم خانگی اس��ت، بروید، می بینید که در 

هر مغازه بیشتر از یک یا دو یخچال نیست.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی در خصوص 
کمبود کاال در بازار و قیمتهای باالیی که عرضه می ش��ود، 
گفت: شرکت های تولید کننده اگر بار بدهند فروشندگان 
از خدایشان اس��ت که بفروشند زیرا تأمین رزقشان از این 

طریق است، بنابراین دلیلی برای عدم فروش کاال نیست.

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا تولید کاهش یافته که 
می گویید اگر ش��رکت ها ب��ار بدهند، آیا از نظر مواد اولیه 
با مش��کل روبه رو هس��تند ؟ تصریح کرد: بنده اطالعی از 
تولید ندارم زیرا حدود یک ماه اس��ت که با تولیدکنندگان 
به دلیل مش��غله زیادی که آنها دارند، ارتباطی نداشته ایم. 
ام��ا به هر حال آنها نی��ز معضالت خود را دارند. ولی به هر 

حال اگر آنها کاال بدهند ما نیز می فروشیم.
پازوکی خاطر نش��ان کرد: یخچال س��ایدبای س��ایدی که 
۳ میلی��ون تومان ب��وده به ۲۵ میلیون تومان رس��یده، در 
یک مغازه ١۰ متری یا ١۵ متری چندتا یخچال و ماش��ین 
لباسشویی و ظرف شویی می تواند نگه دارد؟ و یا اینکه این 
قیمتهای باال باعث شده فروش��نده ای قدرت خرید تعداد 
باال نداشته باش��د که بخواهد انبار کند، بنابراین احتکاری 

نیز وجود ندارد.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی ب��ا بیان اینکه 

داش��تن انبار در این شرایط برای مغازه داران توجیه ندارد، 
افزود: مغازه داران به دنبال فروش هس��تند و حتی برخی 
از آنها افرادی را اس��تخدام کرده ان��د تا جلوی درب مغازه 
بایستند و مشتری جذب کنند، مثل رستورانها. حتی پولی 
برای پرداخت حقوق به آنها را نداشته و به ازای هر مشتری 

)پورسانتی( پول دریافت می کنند. 
وی با اشاره به اینکه گرانی و باال بودن قیمت ها باعث شده 
خریدار کم شود، تصریح کرد: قیمت ها آنقدر سنگین است 
ک��ه پر کردن یک انبار کوچک ١۰ میلیارد تومان پول نیاز 
دارد، بنابراین صرفه اقتصادی ندارد که این کار انجام شود. 
پازوکی در خصوص ش��کایاتی که از بازار لوازم خانگی می 
ش��ود، اظهار داشت: خوشبختانه حدود یک ماه و نیم است 
که ش��کایتی از نظر قیمت لوازم خانگی به اتحادیه نش��ده 
است و ۶۰درصد ش��کایات مربوط به تقلبی بودن و قاچاق 

کاالها است. تسنیم 

   رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 

خانگی مطرح کرد؛

 بازار لوازم خانگی؛ کاال گران 
و مشتری کمیاب


