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مهلت یک هفته ای سهامداران 
بورس برای تکمیل ثبت نام در سجام

ایرنا- مدیر ناشران 
شرکت سپرده گذاری 
مرکزی بــا بیان اینکه 
ســهامداران حقیقی 
بازار ســرمایه باید در 
سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل 
کنند، گفت: ســهامداران ۱۸ تا ۶۵ سال تا بیستم 
شهریورماه فرصت دارند تا فرایند ثبت نام خود را در 
سامانه سجام قطعی کنند. مریم شاه حسینی با اشاره 
به الزامی شدن ثبت نام و احراز هویت سهامداران 
حقیقی در ســامانه ســجام افزود: شرکت سپرده 
گذاری مرکزی فهرست برخی از مشتریان حقیقی 
کارگزاران را برای آنها ارسال کرده است تا کارگزاران 
نیز اطالع رسانی الزم را در این زمینه انجام دهند. وی 
با بیان اینکه سهامداران فعال حقیقی به سه گروه 
سنی تقسیم بندی شده اند، گفت: سهامداران ۱۸ تا 
۶۵ سال تا 20 شهریور؛ باالی ۶۵ سال، 30 شهریور 
و کمتر از ۱۸ سال تا دهم مهرماه امسال مهلت دارند 

تا در سامانه سجام ثبت نام کنند.
    

آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن
تســنیم- مقام 
مســئول وزارت راه و 
شهرســازی از آغــاز 
پرداخــت وام ودیعه 
مســکن خبــر داد و 
گفت: از ۷۴0 هزار متقاضی ثبت نام شده،۸۱ هزار 
نفر به بانک های عامل معرفی شده اند. علی قائدی با 
اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه  خردادماه امسال ستاد ملی کرونا، از 2۶ 
خرداد ثبت نام وام ودیعه مسکن آغاز شد. وی ادامه 
داد: تاکنون حدود ۷۴0 هزار نفر برای وام مذکور ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد ۸۱ هزار نفر به بانک ها 
معرفی شــده اند. وی با یادآوری این که وام ودسعه 
مسکن برای تهران، سایر کالنشهرها و سیار مناطق 
شهری به ترتیب ۷0 میلیون، ۴0 و 2۵ میلیون تومان 
است، افزود: دوره این تسهیالت ۵ ساله و نرخ سود 

آن ۱3 درصد است.
    

 صادرات فوالد به افغانستان 
متوقف شد

یــک  یلنــا-  ا
کارشــناس حــوزه 
فوالد گفت: طبیعتاً با 
شرایط سیاسی که در 
افغانستان حاکم شده 
صادرات فوالد ایران به این کشور متوقف شده است. 
البته خردادماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه ذوب آهن اصفهان یک قرارداد ۴.3 میلیارد 
دالری برای صادرات خطوط ریلی به افغانســتان 
امضا کرده است. شرایط حاصل از حضور طالبان در 
افغانستان طبیعتاً باعث می شود که این قرارداد هم 
مانند صادرات فوالد به این کشور معلق بماند.  کیوان 
جعفری طهرانی در مورد توقف صادرات فوالد ایران 
به افغانســتان اظهار کرد: میزان مصرف فوالد در 
افغانستان خیلی پایین بوده و در واقع ساالنه ۱ الی 
۱.۵ میلیون تن است که ایران در برخی از زمان ها تا 
۵00 هزار تن در سال هم صادرات فوالد به افغانستان 
داشته است. افغانستان در پروژه معدن حاجیگک 
در نزدیکی کابل که کنسرســیون هندی-افغانی 
در ســال 20۱2 مسئول اســتخراج از این معدن 
بودند، مجوزی برای تاسیس کارخانه فوالد در دو 
فاز با ظرفیت ۶ 2. میلیون تن اعطا کرد که قرار بود 
هر فاز با ظرفیت 3.۱ میلیون تن تاسیس شود هر 
کدام از آنها هم دو به فاز تقریبا ۱.۵ میلیونی تقسیم 
 می شــد. در کنار آن هم قرار بود یک نیروگاه برق 

تاسیس کنند.
    

 افزایش ۷۰ درصدی قیمت 
هویج فرنگی تنها در یک ماه

مرکز آمــار ایران 
میزان افزایش قیمت 
برخی از اقالم ســفره 
خانــوار در گروه های 

مختلف را اعالم کرد . 
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از مرکز آمار ایران 
در گروه ســبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »هویج فرنگی« 
با ۷0,۵ درصد، »قارچ« بــا ۱۴.۷ درصد و »گوجه 
فرنگی« با ٩.٩ درصد مربوط است. همچنین در این 
گروه »سیبزمینی« با ۴.٩ درصد و »بادمجان« با ۴.۱ 
درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. بر این اساس در گروه نان و غالت ، اقالم 
»برنج ایرانی درجه یک« با 3,۴ درصد ،»شیرینی 
خشک« و »رشــته آش« با 2.۵ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 گرانی لوازم خانگی و موج تورمی 
شدید، ذائقه و الگوی مصرف خانوار 
ایرانی را تغییر داده اســت حاال گروه 
شغلی ای که سال ها با درآمد اندکی 
روبرو بودند، با رونق کســب و کار در 
ماه هــای اخیر مواجه شــده اند چرا 
که به شکلی محسوس مراجعه برای 
تعمیر لوازم بــادوام در ایران افزایش 
یافتــه و گرانی اجناس نــو و آکبند، 
بــازاری پررونق را در حاشــیه خود 
شکل داده است: بازار خرید و فروش 

لوازم دست دوم.
بر اساس گزارش منتشــر شده از 
سوی یکی از سایت های خرید و فروش، 
30 میلیون قطعه لوازم خانگی دست 
دوم برای فروش در سایت دیوار گذاشته 
شده است. سید حمید حسینی پیش تر 
به خبرانالین گفته است این آمار بدان 
معناســت که ۶ میلیون  خانوار لوازم 
خانگی خود را می فروشــند و طبیعی 
است برای این حجم عظیم لوازم خانگی 
در معرض فروش، خریــدار نیز وجود 

دارد.
بررســی نرخ هــا در مغازه هــای 
سمساری و دنیای مجازی نشان دهنده 
اختالف قیمت قابل توجه میان لوازم 
خانگی دست دوم و نو در بازار است و این 

مساله تبدیل به عامل مهمی در میزان 
تمایل مردم برای خرید وسایل کارکرده 

و دست دوم شده است. 
 افزایش روزافزون آگهی 

»در حد نو و مناسب جهیزیه«
البته به دلیل اینکه تحت تاثیر عوامل 
گوناگون قیمت لــوازم خانگی در بازار 
روز به روز نوسانی افزایشــی دارد، در 
یکی دو سال اخیر حتی موارد متعددی 
از خرید لــوازم خانگی دســت دوم به 
عنوان جهیزیه نیز توسط اعضای صنف 
سمساران مشاهده شــده است. این 
مورد به حضور نوعروسان برای خرید 
در سمساری ها محدود نمی شود بلکه 
برخی برای خرید لوازم دست دوم تمیز 
جستجوهای متعددی در اپلیکشین ها، 
سایت ها و صفحات مجازی می کنند 
و در مقابل نیز هــر روز بر تعداد آگهی 
فروش لوازم خانگــی با عنوان »در حد 
نو و مناسب جهیزیه« در این فضا افزوده 
می شود و معموال صاحبان این وسایل 
مدعی فروش تمامی وســایل به علت 

مهاجرت و جابه جایی فوری هستند. 
در کنار این موارد هســتند کسانی 
که تا سالیان قبل هر از گاهی نسبت به 
تغییر تمام وسایل و لوازم خانگی برقی 
خود اقدام می کردنــد، اما تحت تاثیر 
عرضه محدود لوازم خانگی خارجی و 
توقف واردات این وسایل، برای پاسخ به 

تمایل خود به سراغ لوازم خانگی دست 
دوم می روند و با هزینه ای کمتر از وسایل 
نو می توانند نسبت به خرید وسایل از 

برندهای خاص و معروف اقدام کنند. 
تاثیر شرایط فعلی جامعه بر صنف 

سمساران 
رئیــس اتحادیــه سمســاران و 
امانت فروشــان تهران درباره شرایط 
فعلی این بازار به »توسعه ایرانی« گفت: 
بیماری کرونا بر همه صنوف تاثیرگذار 
بوده است و این تاثیر منفی بوده و اعضای 
صنف ما نیز در این مورد متحمل ضرر و 
زیان شده اند اما شکل فعالیت ما طوری 
نبود که به سمت ورشکستگی حرکت 
کنیم و در ماه های اخیر با افزایش تقاضا 
برای خرید هم روبرو شدیم اما سایت ها 
و اپلیکیشن ها سبب شده اند بسیاری از 
افراد بی واسطه نسبت به فروش اجناس 

خود اقدام کنند.
وی تصریح کــرد: در کنار فعالیت 
سایت ها و اپلیکیشن ها به دلیل کرونا 
مردم تمایلی به حضور همکاران ما در 
خانه هایشان ندارند و ترجیح می دهند 
فعال کسی را برای بازدید و خرید لوازم 

به خانه هایشان دعوت نکنند.
عبدالهی فــرد گفت: نســبت به 
سال های گذشته درصد قابل توجهی 
از مردم نسبت به خرید لوازم دست دوم 
تمایل پیدا کرده اند زیرا کاالها و لوازم 

خانگی نو در واقع بســیار گران است و 
همه افراد جامعه توان خرید این گونه 
وسایل را ندارند بنابراین اقشار متوسط و 
ضعیف جامعه از نظر اقتصادی نسبت به 
خرید وسایل دست دوم اقدام می کنند. 
وی گفت: افزایش تقاضا برای خرید 
کاالهای دســت دوم بســیار مشهود 
است، اما متاسفانه کاالی دست دوم نیز 
تحت تاثیر افزایش نرخ ها در بازار لوازم 
خانگی، گران شــده و این گونه نیست 
که فکــر کنیم اقشــار ضعیف جامعه 
می توانند، لوازم خانگی دســت دوم را 

ارزان تهیه و خریداری کنند. 
وی ادامه داد: در بازار لوازم خانگی 
دســت دوم شــاهد افزایــش خرید 
20درصدی این وسایل در شش ماهه 
سال ۱3٩٩ نسبت به سال ۱۴00 بودیم 
و در مجموع در 2-3 سال اخیر میزان 
خرید این وسایل بین ۵0-۶0 درصد 

بیشتر شده است. 
وی اضافه کرد: متقاضی برای لوازم 
خانگی و ایرانی همیشه وجود دارد به 
طوری که برخی افراد وضعیت اقتصادی 
بهتری دارند و نسبت به خرید کاالهای 
خارجی اقدام می کنند و در مقابل برخی 
نیز به دنبال کاالهای ارزان تر هستند 
تا بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند 
بنابراین نسبت به خرید اجناس ایرانی 

اقدام می کنند. 
لوازم برقی در صدر تمایل خرید 

وسایل دست دوم 
عبدالهی فرد گفــت: خریداران 
لوازم خانگی دســت دوم بیشــتر به 
دنبال خرید وســایل برقــی مانند 
یخچال، فریزر، تلویزیون و ... هستند 
زیرا این کاال هــا در بازار لوازم خانگی 
نسبت به وسایل چوبی بسیار گران تر 
شده اند و خانواده ها علیرغم افزایش 
قیمــت وســایل چوبــی، راحت تر 
می توانند وســایل را به صــورت نو 
خریــداری کنند. وســایل برقی به 
مراتب بســیار گران  شــده و اکنون 
شرایط به گونه ای شــده که اکثریت 
افراد قادر به خرید این وسایل نیستند 
بنابرایــن میزان تقاضا بــرای خرید 
این گونه لوازم خانگــی در صنف ما 

بیشتر است. 

وی با اشــاره به این نکتــه که در 
ســال های اخیر لوازم دست دوم تمیز 
حتی برای جهیزیه خریداری می شوند، 
افزود:  به جرات می گویم در تا پنج سال 
قبل این موارد مشاهده نمی شد اما در دو 
سال اخیر شاهد افزایش چنین مواردی 
هستیم و مردم برای خرید لوازم خانگی 
دست دوم به عنوان جهیزیه فرزندانشان 

اقدام می کنند. 
وی در   پاســخ به این پرسش که 
آیا خرید این لوازم به دلیل نداشــتن 
کارتن و جعبه مشکل ساز نمی شود، 
اضافه کرد: مــردم قناعت می کنند 
و برایشــان نداشــتن جعبه و کارتن 
اهمیتی ندارد البته بــه اعتقاد بنده 
برخی از لوازم به ویژه وســایل صوتی 
و تصویری باید کارتن داشــته باشند 
زیرا کارتن و جعبه شناسنامه و فاکتور 
آن کاال محسوب می شود اما نداشتن 
کارتن بــرای یخچال مشکل ســاز 
نیســت؛ در ضمن باید توجه داشته 
باشــید حتی کارتن لوازمــی مانند 
یخچــال و فریزر و ... بــا قیمت هایی 
تا محدوده ۱00 هــزار تومان خرید 
و فروش می شــود. این خود نشــان 
می دهــد که تقاضا بــرای خرید این 

اقالم وجود دارد. 
میزان تطابق قیمت  آگهی های 

مجازی با قیمت واقعی لوازم خانگی 
رئیــس اتحادیــه سمســاران و 
امانت فروشــان تهران درباره میزان 
تطابق قیمت هــای درج شــده در 
آگهی هــای مجازی نســبت به نرخ 
واقعی اجناس توضیــح داد: معموال 
مردم قیمت های واقعی روی اجناس 
خود گذاشــته و در دنیــای مجازی 
آگهی فروش منتشــر می کنند البته 
گاهی اوقات نیــز قیمت های باالتر از 
ارزش واقعی اجناس مشاهده می شود 
و ممکن اســت در این پروســه چند 
خریدار نیز دچار ضرر و زیان شوند و 
متاسفانه به دلیل اینکه این خریداران 
ارتبــاط کاری با اتحادیــه ندارند ما 
قادر به احقاق حقوق تضییع شــده 

خریداران نیستیم.
وی تاکید کرد: نباید بی انصافی کرد 
زیرا معموال قیمت بسیاری از اجناس 

واقعی اســت مگر در موارد جزئی که 
معدودی از این فرصت سوء اســتفاده 

می کنند. 
چگونگی رسیدگی به شکایات در 

مورد عیوب لوازم خانگی دست دوم 
رئیــس اتحادیــه سمســاران و 
امانت فروشان تهران در پاسخ به این 
سوال که آیا امکان رسیدگی به شکایات 
خریداران نسبت به عیوب و مشکالت 
لوازم خانگی دست دوم خریداری شده 
از سمســاری های وجود دارد یا خیر؛ 
بیان کرد: معموال هفته ۴-۵ پرونده در 
اتحادیه تشکیل می شود که همکاران 
ما در کمیته رســیدگی به شکایات و 
حل اختالف به این موارد رســیدگی 
می کنند، این موارد خوشــبختانه در 
اتحادیه حل فصل شده و به تعزیرات 
و مراجع قضایی ارســال نمی شود و 
در اتحادیه نســبت بــه احقاق حق 

خریداران اقدام می شود. 
این شکایت ها شامل کاالها و لوازم 
برقی است و معموال همکاران ما برای 
یک ماه این کاالها را گارانتی می کنند 
و مانند کاالهای نو نمی توان نسبت به 
خدمات پس از فروش و ... تعهد داد با 
این حال در اتحادیه ســعی می کنیم 
موارد را حل و فصل کنیم و فروشنده 
را مجاب می کنیم صفر تا صد کاال را 

تعمیر کرده و تحویل خریدار دهد. 

این آگهی؛ برِ نه چندان تازه  اما رو به فزونی باغ تورم است!

»در حد نو  و مناسب جهیزیه«
رئیس اتحادیه سمساران 

و امانت فروشان تهران 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: در سال های اخیر 
لوازم دست دوم تمیز حتی 

برای جهیزیه خریداری 
می شوند. به جرات می گویم 

تا پنج سال قبل این موارد 
مشاهده نمی شد، اما در دو 

سال اخیر شاهد افزایش 
فزاینده چنین مواردی 

هستیم و مردم برای خرید 
لوازم خانگی دست دوم به 

عنوان جهیزیه فرزندانشان 
اقدام می کنند

خبر

رئیــس دفتر مرکــز مطالعــات بین المللی 
انرژی وین گفت: فکر می کنم که با روند کنونی و 
فقدان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی، تقریبا تا 
پایان دهه جاری، ایران از جرگه صادرکنندگان 
نفت خام خارج خواهد شــد.  فریدون برکشلی 
درباره برنامه های جدید افزایش صادرات نفت در 
گفتگو با ایلنا افزود: به نظر بنده وزیر جدید در زمینه 
افزایش صادرات در اصول و به صورت کلی گفتند. 
در واقع هیچ وزیری غیر از این نگفته است. هر وزیر 
نفتی برای افزایش صادرات تالش می کند. البته 
جزئیات بازاریابی و صادرات نفت خام در شرایط 
تحریم  یا بدون تحریم هم، قابل بازگو کردن نیست. 
سایر کشــورهای تولیدکننده نفت هم در مورد 
مقاصد صادراتی خود صحبت نمی کنند. این یک 
اصل بازاریابی است. شرکت ها و موسسات صادرات 
نفت خام کشورها را به روش های مختلف منجمله 
ردیابی نفتکش ها، رصد می کنند و اطالعاتی را 
منتشر و یا در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.

 طی ۳۰ سال گذشته 
ظرفیت سازی نکرده ایم

وی افزود: البته ایران جزء معدود کشورهای 
عضو اوپک اســت که طی 30 ســال گذشــته 
ظرفیت سازی نکرده است. ظرفیت تولید ایران 
پس از پایان جنگ تحمیلی افزایش پیدا کرد، اما 
تقریبا سه دهه است که در آستانه ۴ میلیون بشکه 
در روز باقی مانده؛ مصارف پاالیشگاهی افزایش پیدا 
کرده و در نتیجه نفت موجود برای صادرات مرتبا 
کاهش داشته اســت. البته ما هم در عین حال از 
یک واردکننده خالص فراورده به یک صادرکننده 

خالص تبدیل شده  ایم.
تا ۱۰ سال آینده نفت صادر نمی کنیم

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی 
وین تاکید کرد: فکر می کنــم که با روند کنونی و 
فقدان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی، طی یک 
دهه، تقریبا تا پایان دهه جــاری، ایران از جرگه 
صادرکننــدگان نفت خام خارج خواهد شــد. 
البته اندونزی هم حدود ۱0 سال پیش، از میدان 
صادرات نفت خام خارج شــد و اوپک را هم ترک 
کرد، اما اندونزی امروز دهمین کشــور صنعتی 

جهان است.
صنعت نفت از اوایل پیروزی انقالب از 

سرمایه گذاری دور مانده است
وی با بیان اینکه ریاســت جمهوری توجه به 
سرمایه گذاری در صنعت نفت را در برنامه های خود 
منظور کرده اما این صنعت تقریبا از اوایل پیروزی 
انقالب از ســرمایه گذاری و انتقال فن آوری های 
به روز، دور مانده اســت، گفت: کارشناســان و 
متخصصین داخلی خیلــی فعالیت های خوبی 
را انجام می دهند. اما صنعت نفت ایران ســال ها 
اســت که بهنگام نیست. ســرمایه گذاری موثر 
و در اســتانداردهای به روز جهان انجام نشــده 
است. بنابراین کلید توسعه، ارتقای نگهداشت و 
ظرفیت سازی در حضور بین المللی ما در سطح 

جهان و صنعت نفت جهان در ایران است.
 خسارت تحریم های آمریکا 

از خسارت جنگ هم بیشتر است
برکشلی تصریح کرد: ما در گروه مطالعات انرژی 
وین، مطالعه ای را تمرین کردیم. میزان خسارات 
اقتصادی ناشــی از تحریم هــای امریکا و جهان 
علیه جمهوری اسالمی ایران، از خسارات جنگ 
تحمیلی، با فاصله زیاد بیشتر است. همین امروز 
که با هم صحبت می کنیم، تلفات ناشی از کرونا 

در ایران طی مدت 20 مــاه ۱0٩ هزار نفر اعالم 
شده است. تعداد شهدای جنگ تحمیلی طی ۸ 
سال 2۱٩ هزار نفر بوده است. با یک رگراسیون و 
محاسبه و در صورت ادامه روند فعلی، طی دوره 
مشابه جنگ تحمیلی، آمار تلفات کرونا تقریبا ۵/3 

برابر خواهد بود.
گویی مواد مخدر صادر می کنیم

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی 

وین بیان داشت: مکانیسم عملیاتی فروش نفت 
در شرایط تحریمی که ایران در چنبره آن گرفتار 
شده است، اصطالحا دور زدن تحریم هاست. این 
را وزرای محترم سال هاست که بیان کرده اند. دنیا 
هم می داند که ما برای صادرات نفت خام، فراورده 
و معیانات گازی، تحریم ها را دور می زنیم. دور زدن 
تحریم متاسفانه یعنی گویی که ما داریم مواد مخدر 
صادر می کنیم. مواد مخدر وقتی به مقصد می رسد، 

مصرف مستقیم دارد. نفت خام باید به پاالیشگاه 
منتقل شود. بارها عوض کردن کشتی ها، تغییر 
مشخصات نفت خام، صف های طوالنی نوبت در 
بنادر مقصد. این ها هزینه دارد. منابع مالی است که 
از دست می رود. در انتها هم پول آن به روش های 

غیرمتعارف جابه جا می شود.

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین:

ایران تا پایان دهه جاری از جرگه صادرکنندگان نفت خارج می شود
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