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اقتصادشهر

ســرانجام بعــد از  4مــاه بالتکلیفی
ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان
رضوی ،روز گذشته معاون هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری خراســان
رضوی از معرفی گزینه های ریاســت
این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی
خبر داد .علی رســولیان در این باره به
ایرنا گفــت :گزینه ها بــرای مدیریت
ســازمان جهاد کشــاورزی استان به
وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده است
و در انتظار پاســخ وزیر هستیم.اواخر
پارسال رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراســان رضوی بــه دادگاه احضار و
ســپس بازداشــت شــد و پس از آن
نجفقلی صالحی ،سرپرســتی سازمان
جهاد کشــاورزی را بر عهــده گرفت.
روزنامه شهرآرا در روز  29فروردین ماه

در مطلبی با عنوان «جهاد چشم انتظار
مدیرکل» به مشکالت منصوب نشدن
مدیرکل جهادکشــاورزی اشاره کرده
و خواســتار تعیین تکلیف این مسئله
شده بود .رســولیان همچنین درباره
تغییر رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان نیز گفت :هیچ برنامه ای
برای تغییر رئیس فعلی این سازمان در
دستور کار نیســت؛ از این رو همچنان
خانم علیرضایی ریاست سازمان صمت
را برعهــده خواهند داشــت .راضیه
علیرضایی نیز از  4سال پیش تاکنون
مدیریت ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت خراســان رضــوی را بر عهده
دارد .چندی پیش شــایعاتی مبنی بر
استعفای وی در رسانه ها منتشر شده
بود.

5شنبه

 5اردیبهشت 1398
 19شــعبان 1440
شــــماره 2809

شوکبرندهابهبازارلوازمخانگی

بررسی شهرآرا نشان میدهد در شرایطی که حضور نامهای تجاری خارجی در این بازار کم رنگ شده  ،فروش محصوالت مشابه جعلی در حال افزایش است
از گرانی گفتن و نوشتن آنقدر
تکراری شده اســت که دیگر
کسی به نوسانات قیمتی توجه
آنچنانی نمیکنــد .اما انگار
بازار سیاه لوازم خانگی راضی
نیست که نسبت به اخبار آن
بیتفاوت باشــیم! گویی این
بازار مــکاره چیز دیگری در آســتین
پرورانــده اســت تــا توجه همــه را
چهارچشمی به خود جلب کند.
خبر کوتاه است :شــایعه فروش لوازم
خانگی ایرانی با برند خارجی حقیقت
دارد! اگر میپرسید چطور ممکن است!
توجهتان را به پرایدهایی جلب میکنم
که لوگو بنز روی آن میچسبانند .البته
این کار بیشتر شبیه یک شوخی بیمزه
است که این روزها در بازار لوازم خانگی
جدی شده اســت .از آنجایی که لوازم
خانگی ایرانی مثل لباسشویی ،یخچال
و فریزر ،ماشین ظرفشویی ،اجاق گاز
و ...از نظر ظاهری و حتی کیفی تفاوت
چندانی با نمونههــای خارجی ندارد،
برخی از ســودجویان به اســم فروش
لوازم خانگی خارجی و تنها با چسباندن
برند خارجی ،تعویض بســتهبندی و...
محصول ایرانی را به عنوان برند خارجی
میفروشند .شیوه تقلب هم ساده است.
کافی است عبارت «لوازم خانگی بانه»
را در شبکههای اجتماعی و شبکههای
تبلیغات تجاری رایــگان مثل دیوار و
شیپور جستوجو کنید تا ستونی بلند
باال از این تبلیغات پیشرویتان ردیف
شود .واضح اســت که این کار توسط
کارگاههای زیرزمینی انجام میشود،
چراکه هیچ فروشــگاه معتبری حاضر
نیست تبعات ســنگین قضایی چنین
تقلبی را تحمل کند.
مسعود سلطانی

معرفیگزینههایمدیریتجهادکشاورزی
استانبهوزارت

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

خداحافظی با الجی و سامسونگ

بر اســاس آمارهــا  ۷۵درصــد بازار
لوازمخانگی کشــور در دست  ۱۰برند
خارجی اســت .حدود  ۶۰۰کارخانه
داخلی نیز که حداقــل  ۳۰کارخانه از
برندهای بزرگ داخلی هستند ،سهم
بیستوپنجدرصدی از بازار لوازمخانگی
کشور را در دست دارند .بهعبارت دیگر،
از  ۳۰هزار میلیارد تومــان بازار لوازم
خانگی کشور ۲۳ ،هزار میلیارد تومان
آن در دست  ۱۰برند خارجی و 7000
میلیــارد تومــان آن در دســت ۶۰۰
کارخانه داخلی است.
بعد از مــرداد  97و آغــاز دور جدید
تحریمهــا ،حضور برندهــای خارجی
لــوازم خانگی در بازار ایــران کمرنگ
و کمرنگتر شــد .تا اینکه در روزهای
گذشــته اخبار ضدونقیضی از خروج

عکس:داوودبهگام| شهرآرا

ملیحه فالح| باز هم اطالعیه هواشناسی
خراسان رضوی در باره آغاز بارش باران و
برف در استان باعث شد مسئوالن شهری
و استانی گوشبهزنگ باشند تا در صورت
احتمال افزایش بارشها ،برای مدیریت
وضعیت آمادگی کامل داشته باشند.
«طبق آمار و نقشــههای هواشناسی،
پیشبینی میشــود بارندگیها تا نیمه
اول خردادماهادامه داشــته باشد ».این
را رئیس اداره پیشبینی هواشناســی
خراسان رضوی گفت و با اشاره به افزایش
شــدت وزش باد و بارش باران و برف به
صورت پراکنده در تمام اســتان از روز
سهشــنبه اظهار کرد :از امروز بارشها
بیشتر در نیمه شمالی خواهد بود و از روز
جمعه شاهد افزایش دما هستیم که این
موضوع باعث افزایش هوا در اواسط هفته
آینده خواهد شد.
یحیــی قائنیپور با تأکید بــر اینکه در
مشهد شــاهد بارش برف نخواهیم بود
افزود :روز گذشته شاهد بارش برف در
نواحی سردســیر و ارتفاعات استان از
جمله ارتفاعات مشهد ،پارک خورشید،
طرقبــه و فریمــان بودیم .طبــق آمار
ادارهکل هواشناسی اســتان ،متوسط
حجــم بارندگیهای اســتان از ابتدای
سال آبی جاری تاکنون  278/5میلیمتر
بوده که در مقایسه با سال گذشته بیش
از  168درصد افزایش یافته اســت .این
افزایش بارندگیها باعث باال رفتن حجم
آب ذخیرهشده در پشــت سدها شده
است .بر این اســاس ،طبق گزارشهای
شرکت آب منطقهای ،حجم سد دوستی
در مقایســه با هفته قبل ،بیش از 100
میلیون مترمکعب افزایش یافته ،اکنون
به  593/56میلیون مترمکعب رسیده و
 49درصد حجم مخزن پر آب شده است.
همچنین این آمار نشان میدهدحجم
آب ذخیرهشده در پشت سدهای استان
به بیــش از  762میلیــون مترمکعب،
یعنی  48درصد حجم مخازن ،رسیده
که  2برابر سال گذشته است .بارشهای

سال  98باعث ورود بیش از  465میلیون
مترمکعب آب به پشت سدهای استان
شــده که از این میزان 3/44 ،میلیون
مترمکعب در بخش کشاورزی و 4/74
میلیــون مترمکعب در بخش شــرب
استفاده شده است.بارش باران در کنار
فواید و خوبیهایــش ،در صورت بروز
ســیل و ایجاد روانآب ،خسارتهایی
جبرانناپذیــروارد خواهد کــرد .نبود
مدیریت و پیشبینیهــای الزم در این
زمانها کار را سختتر میکند.
آنطور که محمدتقی دستورانی ،رئیس
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد ،به ایسنا گفته
است ،مهندسی مشــهد برای مدیریت
ســیالب ضعیف اســت و در وضعیتی
نسبی قرار دارد .بارشهای اخیر کمتر
از  40میلیمتر بود و اگر این بارشها به
بیش از  100میلیمتر برسد ،مدیریت
آن برای مشــهد ممکن نیست.با وجود
این ،معاونت خدمات شــهری مشــهد
باید به عنوان یکــی از ارکان اصلی در
مواجهه با آبگرفتگی در شهر آمادگی
کامل داشته باشــد.بر این اساس ،طبق
پیشبینی ادارهکل هواشناســی استان
مبنی بر گسترش کامل سامانه ناپایدار و
بارشزا ،از روز سهشنبه ،تمهیدات الزم
از سوی شهرداری مشــهد پیشبینی
و بــه همــه مناطــق و ســازمانهای
بحرانمدار شــهرداری دستور داده شد
با آمادگی کامل ،سپتیکها و پمپهای
مناطق را تست و کنترل کنند.بااینکه
طی بارشهــای پراکنــده اخیر هیچ
آبگرفتگیای گزارش نشــده اســت،
سرپرســت معاونت خدمات شــهری
شــهرداری مشــهد گفت :در صورت
افزایش بارشها ،خدمات شهری مشهد
آماده خدمترســانی به مردم است.به
گفته مهدی یعقوبی ،کانالهای شــهر
تا پایان بارندگیها به صورت مســتمر
کنترل وبررسی ،و از هرگونه رسوبات و
ضایعات و پاکسازی میشوند.

بر اســاس مشاهدات
میدانی روزگذشــته
در بــازار خودرو های
داخلی ،روند افزایش
قیمت در برخی محصوالت ادامه یافت،
به طوری کــه ســمند  2Xبــا افزایش
دومیلیون تومانــی  ۸۴میلیــون تومان
قیمت گذاری شد و پژو پارس اتوماتیک
با افزایــش ســهمیلیونتومانی به ۱۳۹
میلیون تومان رسید .قیمت پیشنهادی
فروشــندگان برای سمند ســورن نیز

بیش از  ۱۰۱میلیون تومان بود .ســمند
ســورن توربو نیز با قیمت  ۱۱۵تا ۱۱۶
میلیون تومان به فروش گذاشــته شد.
سمند  EF7دو گانه ســوز در  2کد ۱۰
و  ۱۶به ترتیب  ۸۷میلیون و  ،۷۰۰و ۹۰
میلیون تومان قیمت خورد .محصوالت
سایپا افزایش قیمت محسوسی نداشته
است ،به طوری که پراید  ۱۳۲با افزایش
پانصدهزارتومانی مبلغ  ۴۹میلیون تومان
و ساینا اتوماتیک نیز  ۸۲میلیون تومان
معامله شد .روز گذشته سکه تمام طرح

جدید  ۴میلیون و  ۸۷۰هــزار تومان در
بازار معامله شــد که نسبت به روز کاری
سهشنبه افزایش سیهزارتومانی را تجربه
کرد ،همچنین ســکه تمام بهار آزادی
طرح قدیــم نیز  ۴میلیــون و  ۶۵۰هزار
تومان معامله شد .در بازار آزاد ،هر قطعه
نیمسکه بهار آزادی  2میلیون و  ۶۶۰هزار
تومان ،ربع ســکه  ۱میلیون و  ۷۳۰هزار
تومان و هر قطعه سکه گرمی  ۹۵۵هزار
تومان فروخته شــد .هر گرم طالی ۱۸
عیار نیز  ۴۳۶هزار تومان معامله شــد.

روز گذشــته قیمت دالر در صرافی ها با
افزایشی حدودا سیصدتومانی به 13900
تومان رسید .قیمت یورو نیز به  ۱۵هزار
و  ۸۰۰تومان در صرافی ها رسید .بر این
اســاس هر یورو را صرافان به قیمت ۱۵
هزار و  ۷۰۰تومــان می خریدند .برخی
صرافان معتقدند روزگذشته حضور بانک
مرکزی در بازار نمایان بوده است .به گفته
آنها منابع درهمی بانک مرکزی با هدف
کمک به پیشــگیری از رشد قیمتها به
کار گرفته شده است.

قطعی  2برند پرمشتری در بازار ایران
یعنی «الجی» و «سامسونگ» مطرح
شد .کمبود محصوالت این برندها در
بازار شــاید علت اصلی برای به وجود
آمدن بستر تقلب و فروش محصوالت
ایرانی با نــام خارجی در بازار باشــد.
تقلبی که احتمال میرفت با خروج این
 2برند از ایران در بازار شدت بیشتری
پیدا کند.
اما روز گذشــته یک مقام مسئول در
نمایندگی شــرکتهای کرهای لوازم
خانگی در ایران ،ایــن اخبار را تکذیب
کرد .ایــن مقام مســئول به ایســنا
گفت :سامســونگ و ا لجــی پیگیر
مشــکالت خود هســتند و با توجه به
سرمایهگذاریهایی که در این بخش
انجــام و تجهیــزات و ماشــینآالتی
که خریــداری شــده اســت ،امکان
تعطیل شــدن این واحدهــا در ایران
وجود ندارد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه علت
کمبود برخــی کاالهای ایــن برندها
در فروشــگاهها اظهار کرد که در سال
گذشته از سوی این شــرکتها لوازم
خانگی به میزان کافی عرضه ،و لیست
عرضه محصوالت نیز به سازمان حمایت
از تولیدکننــدگان و مصرفکنندگان
ارائه شــده اســت .این مقام مسئول
همچنین تأکید کرد که در سال جاری
نیز عرضه لوازم خانگــی به زودی آغاز
خواهد شد.
افزایش  250درصدی قیمتها

باوجود وعــده این مقام مســئول در
شرکتهای کرهای مشاهدات خبرنگار
شهرآرا از بازار نشان میدهد که به قول
کسبه جنس محصوالت خارجی در بازار
جور نیست .یعنی حتی نمایندگیهای
مجاز این شرکتها تمام مدلها را برای
فروش ندارند .رئیــس اتحادیه صنف

فروشندگان لوازم خانگی دراینباره به
شهرآرا میگوید :تعداد فروشگاههای
یکی از برندهای معــروف خارجی در
مشهد از  10فروشگاه به  4مورد رسیده
است.
غالمرضا رزقیانمقــدم ادامه میدهد:
در سال  97به طور میانگین محصوالت
ایرانی و خارجی  2.5برابر افزایش قیمت
داشتند .اکنون فاصله قیمت محصوالت
خارجی با ایرانی بیشــتر از این مقدار
شــده اســت .به عنوان مثال ماشین
ظرفشویی برند ایرانی 5میلیون و 500
هزار تومان است و نمونه خارجی آن 9
میلیون تومان به فروش میرسد .پیش
از گرانی افسارگسیخته در تابستان 97
تفاوت قیمت این  2محصول حدود 2
میلیون تومان بود و اکنون به  4میلیون
تومان رسیده است.
او ادامه میدهد :طبیعی اســت که با
افزایش قیمت مــواد اولیه نظیر آهن،
مس ،ورق و مواد پتروشــیمی قیمت
لوازم خانگی نیز افزایش پیدا کند .در
این شرایط قیمت محصوالت خارجی
نیز  2.5برابر شده و این موضوع بستری
برای تقلب اســت .در همین خصوص
شکایتی به اتحادیه لوازم خانگی ارائه
شــده اســت .یک کانال تلگرامی که
ادعای فروش لوازم خانگــی از بانه را
داشته ،یک ماشین ظرفشویی تولید
شهروندان متقاضی
ایران را به یکی از
ِ
برند خارجی فروخته است.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان لوازم
خانگی با خطــاب قــرار دادن مردم،
میگویــد :باید دقت کنید کــه لوازم
خانگــی را از فروشــگاههای معتبــر
و با گارانتــی خرید کنیــد .برخی از
سایتها و فروشندگان غیر مجاز حتی
ضمانتنامههایی را هم ارائه میکنند که
هیچ پشتوانهای ندارد و معتبر نیست.
فروشــگاههای دارای مجــوز و معتبر

محصوالت خود را با سود  3تا  7درصد
میفروشند و مردم باید مراقب باشند.
تعطیلــی  16درصد فروشــگاههای

لوازمخانگی

از رزقیانمقدم درباره کاهش معامالت
در بازار لوازم خانگی میپرســیم و در
پاســخ میگوید 70 :درصد مشتریان
لــوازم خانگــی ،زوجهــای جوانــی
هســتند که برای تهیه جهیزیه خرید
میکنند .بااینحال بــه دلیل افزیش
دویستوپنجاهدرصدی قیمتها و در
عین حال ثابت ماندن ســطح درآمد
مردم ،قــدرت خرید کم شــده و این
موضوع روی فعالیت واحدهای صنفی
نیز تأثیر گذاشته است .در سال  97از
مجموع  900واحد صنفی فروشــنده
لوازم خانگــی در مشــهد  150واحد
فعالیت خود را متوقف و واحدشــان را
جمعآوری کردند .بر اســاس آخرین
آمار منتشرشــده ارزش بــازار لوازم
خانگی ایران ساالنه حدود  4میلیارد و
 ۱۸۰میلیون دالر تخمین زده میشود
که تولیــد داخلی تنها پاســخگوی 2
میلیارد و  ۷۷۰میلیون دالر آن است.
در سالهای گذشــته صادرات لوازم
خانگی حدود  ۱۴۰میلیــون دالر در
سال محاســبه و در مقابل حدود ۸۸۰
میلیون دالر انواع لوازم خانگی بهطور
رسمی وارد کشور میشــد تا بخشی
از نیازها پوشــش داده شود؛ بااینحال
شکاف حدود پانصدوسیمیلیوندالری
بین عرضه و تقاضای این محصوالت،
قاچاق و واردات غیررسمی آن را رونق
بخشیده بود.
این مســئله را با رئیس اتحادیه لوازم
خانگی در میــان میگذاریم .او معتقد
اســت که تولیدکننــدگان داخلی در
صورت حمایــت مردم و مســئوالن
میتواننــد نیاز بــازار را تأمین کنند و

میگوید :محصــوالت برخی برندهای
ایران در بازار کشــورهای همســایه
مشــتریان پروپاقرصــی دارد که این
محصوالت را به نمونه مشــابه خارجی
ترجیــح میدهنــد .من بــه عنوان
کارشــناس این حــوزه ،از محصوالت
داخلی اســتفاده میکنم .اصال همین
که عدهای کاالی ایرانی را به جای نمونه
خارجی میفروشند ،نشاندهنده این
موضوع است که تفاوت چندانی میان
نمونههــای داخلــی و خارجی وجود
ندارد.
متخلفی را در مشهد پیدا نکردیم

موضوع تقلــب در این گــزارش را با
مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت،
معــدن و تجــارت اســتان در میان
میگذارم .مهدی مقدسی منکر وجود
چنین تقلبی در بازارهای غیررســمی
نمیشــود و میگوید :شــکایتهای
محدودی در این زمینه داشتهایم .اما
پیگیری شکایت عمده شهروندانی که
با خرید چنین محصوالتی دچار زیان
میشوند در مشهد امکان پذیر نیست،
چراکه این محصول را از ســایر شهرها
خریداری کردهاند .همچنین بازرسی
چند واحد مشکوک نیز در مشهد منجر
به کشف تقلب نشده است.
رئیس اداره بازرســی و نظــارت اتاق
اصناف مشــهد نیز همین نظر را دارد.
امیر دلداری به مــردم توصیه میکند:
پیــش از خرید تحقیق کافی داشــته
باشــید و خریدتان را از فروشگاههای
دارای جواز کسب و معتبر انجام دهید.
تطابق سریال درج شده روی محصول
با سریال درجشــده روی ضمانتنامه
محصول در موقع خرید الزامی اســت.
ضمانتنامههای بینامونشانی در بازار
وجود دارد که پشتوانه ندارد و نباید این
به این گارانتیها اعتماد کرد.

خبر روز

موسویزاده

درحالیکه براســاس آخرین آمار از  3700واحد
مسکن مهر شهر جدید بینالود 1800 ،واحد بدون
متقاضی ماندهاند ،از هفته گذشــته قیمت نقدی
هر واحد مسکن مهر در این منطقه از  30میلیون
تومان به  60میلیون تومان افزایش یافت .فعاالن
بازار معتقدند افزایش صددرصدی قیمت مسکن
در سال گذشته و کاهش قدرت خرید شهروندان
در مشهد باعث رشد تقاضا برای خرید مسکنهای
مهری شده است که تا چندی پیش چندان مرغوب
نبودند .رئیس اتحادیه مشــاوران امالک مشــهد
دراینباره به شهرآرا گفت :درحالیکه تا چند هفته
پیش یک واحد مسکن مهر در بینالود با  30میلیون
تومان نقد و  40میلیون تومان وام  4درصد عرضه
میشد ،به تازگی هر واحد با مبلغ  60میلیون تومان

بورسداللیمسکنمهر
گرانیخانهدرمشهدباعثرونقخریدوفروشمسکنمهرشد

نقد عرضه میشود .علی مرادزاده افزود :انبوهسازان
ساختوساز را عامل این گرانی

افزایش هزینههای
اعالم میکنند .وی با بیان اینکه افزایش گرایش به
خرید مسکن مهر باعث شده است این خانهها در
توساز به فروش برسند ،گفت :اکنون
مرحله ساخ 
در شهر جدید گلبهار هر متر مربع مسکن مهر در
مرحله ساخت  1/5میلیون تومان به فروش میرسد.
این در حالی اســت که قیمت این نوع مســکنها
در اســفندماه متر مربعی یک میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه خرید و فروش مســکنهای مهر
بدون نصب شــیرآالت و ســایر امکانات نیز رونق
گرفته است ،گفت :همین مســئله به رونق داللی
مسکنهای مهر در گلبهار و بینالود دامن زده است.
وی با بیان اینکه اصل وجود واسطه بین خریدار و
فروشنده ایرادی ندارد ،گفت :بااینحال برخی افراد
هستند که به دلیل رونق بازار در معامالت تخلف
میکنند و باعث ضرر و زیان فروشــنده یا خریدار
میشــوند .این افراد معموال شرایط واقعی مسکن

مورد معامله را بیان نمیکنند ،ازهمینرو خریدار
بعد از تحویل مسکن مجبور میشود که هزینهای
زیاد برای جبران کســریهای خانــه صرف کند.
وی ادامه داد :به عنوان مثال ممکن است خانهای
شیرآالت نداشته باشد و دالل با این وعده که این
مسئله انجام میشود ،خانه را به فروش برساند اما
در عمل این مسئله در تعهدات فروشنده ذکر نشود.
همچنین در برخی از موارد داللها مسکنهای مهر
را به دلیل بیاطالعی مالک ارزانتر از قیمت بازار
به فروش میرســانند .مرادزاده تأکید کرد :البته
بیشتر این نوع تخلفات توســط واحدهای امالک
غیرمجاز صورت میگیرد ،ازاینرو به شــهروندان
توصیه میشود که برای خرید خانه به امالک مجاز
مراجعه کنند.

قیمت مسکن مهر در مناطق مختلف
منطقه

متراژ

سال ساخت

قیمت

گلبهار -خیابان فروردین

75متر،طبقه اول-دو خواب

1395

100م نقد40 -م وام

گلبهار -تقاطع فروردین و پژوهش

80متر -دو خواب -تراس حدود  4متر

تحویل زمستان 1398

 30م نقد60-م قسط تا زمان تحویل40 -وام

شاندیز

 ۸۳متر-طبقه دو-بدون آسانسور

1395

165م25 -میلیون وام با اقساط 180هزارتومان

شاندیز

 ۱۰۵متر-طبقه  3آسانسور

1394

260م-دارای اقساط ماهیانه 180هزارتومان

بینالود

75متر دوخواب

1397

 ۶۰م نقدی با  ۴۰م وام مسکن

بینالود

 -75طبقه اول -دو خواب

1394

60م نقد -دارای  128قسط  206هزار تومان

