جامعه

سال سیزدهم شماره  1049سه شنبه  15آبان ماه 1397

payameasalooye@gmail.com
گزارش

خبر

معاونفرماندارکنگان:

رفعمشکالتحاشیهنشینیو
بافت فرسوده کنگان با جدیت
پیگیریشود

معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار
شهرستان کنگان گفت :رفع مشکالت
حاشیهنشینی و بافت فرسوده کنگان با جدیت
پیگیری شود .به گزارش خبرنگار مهر ،عباس
بشی در نشست ستاد بازآفرینی شهری و بافت
فرسوده شهرستان کنگان اظهار داشت :احیا و
نوسازی بافت فرسوده شهری شرایط زندگی
اجتماعی مردم را بهبود میبخشد .وی افزود:
حاشیه نشینی و بافت فرسوده شهری باید مورد
توجه مسئوالن شهرستان قرار گیرد و مسائل
اجتماعی و فرهنگی برای نوسازی و بهسازی
توسط دستگاه ها مد نظر قرار گیرد .معاون
برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان
کنگان اضافه کرد :شوراها و شهرداری ها باید
در تعیین تعرفهها ،مشوقهای هدفمند را برای
انجام ساخت و سازها و پروژههای که در
راستای بازآفرینی است در نظر بگیرند .در پایان
سایر اعضای حاضر نظرات خود را بیان و برای
رفعمشکالتتصمیماتیاتخاذشد.
خبر

شهردارکنگان:

ناهنجاریهای برصی از سطح
شهر کنگان حذف میشوند

شهردار کنگان گفت :ناهنجاریهای بصری
وضعیت نامناسبی را ایجاد میکنند که تالش
داریم از سطح شهر کنگان حذف شوند .رحیم
جمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان
اینکه حذف ناهنجاریهای بصری موجب
ارتقای کیفی در مبلمان شهری میشود اظهار
داشت :حذف ناهنجاری های بصری نقش
بسزایی در ایجاد آرامش روانی شهروندان
دارد .شهردار کنگان گفت :طی یکسال گذشته
بسیاری از ناهنجاریهای عالیم و تابلوهای
شهری ازعرصه عمومی حذف شده است.
ویتصریحکرد:تابلوهایغیرمجاز،سازههای
اضافه سطح شهر ،و جلوگیری از نازیباییهای
روی جدارههای شهری همواره در اولویت و
برنامه های شورای اسالمی و شهرداری کنگان
بوده است .جمالی اظهار داشت :شهرداری
کنگانباتوجهبهاخطارهایقبلینسبتبهجمع
آوری تابلوهای غیر مجاز اقدام کرده است .وی
در پایان گفت :شهروندان و کسبه شهر کنگان
میتوانندبهمنظورآشناییباقوانیننصبتابلوبه
معاونت خدمات شهری شهرداری مراجعه
کنن .د

پول مردم درهوا

بالتکلیفی سرمایهگذاران با ادامه توقف خودروها در گمرک

بالتکلیفی مشتریان در تحویل خودروهای
از پیش خریداری شده و احتمال پرداخت
مابهالتفاوت قیمت ارز طی این چند ماه از
سوی مصرفکننده و پرداخت جریمههای
دیرکرد تحویل از سوی شرکتهای واردکننده
امواجی است که بر تالطمهای بازارخودرو قطعا
تاثیرگذار خواهد بود.
در حال حاضر خودروهایی با مشکالت
مختلف در گمرک کشور متوقف شده و
عالوه بر آنها ،چند هزار خودرو دیگر نیز در
گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها
منتظر تعیین تکلیف است .در بین خودروهای
متوقف شده در گمرکات کشور حدود چهار
هزار دستگاه بهدلیل مشکل مابهالتفاوت ارزی،
زمینگیر شدهاند .مشکل این خودروها این است
که با ارز دولتی ثبتسفارش شده ،بنابراین طبق
مصوبه دولت ،واردکنندگان باید مابهالتفاوت آن
را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به
ترخیص اقدام کنند.
گفته میشود روند حل این مساله آغاز شده
و به احتمال زیاد تا چندی دیگر ،ترخیص

این چهار هزار خودرو از گمرک کلید خواهد
خورد .به نوشته جهان صنعت ،از سوی دیگر
خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد
آنها حدودا  ۱۰هزار دستگاه است ،محصوالتی
از پیش وارد شده و بدون ثبتسفارش ،تشکیل
میدهند .داستان این خودروها این است که
واردکنندگان طبق روال معمول ابتدا نسبت
به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر
کشورها ،به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از
آن ،ثبتسفارش این خودروها را انجام میدهند.
این در حالی است که پس از ورود خودروهای
موردنظر به گمرکات داخلی ،مصوبه ممنوعیت
ثبتسفارش ابالغ شده ،بنابراین دیگر امکان
ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک
متوقف شدهاند .از سوی دیگر خودروها که
طبق اظهارات مسووالن تعدادشان شش هزار و
 ۴۸۱دستگاه است در دوران ممنوعیت واردات،
ثبتسفارش و در گمرکات متوقف ماندهاند .با
کسر هزار و  ۹۰۰دستگاه ترخیصی ،در حال
حاضر باید حدود چهار هزار و  ۵۸۱دستگاه
از دسته تخلفیها ،در گمرکات کشور متوقف

فرمانده انتظامي استان از کشف بیش از
186کیلوگرم حشیش از یک دستگاه کامیون و
دستگیرییکمتهمدرشهرستانگناوهخبرداد.
سردار"خلیل واعظی" اظهار داشت :ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گناوه با
انجاماقداماتفنیوتخصصیموفقشدندیک
دستگاه کامیون حامل مواد مخدر را شناسایی
کنند .وی گفت :ماموران پلیس با هماهنگی
مراجع قضائی در یک عملیات دقیق خودروی
مورد نظر را در محور گناوه به سمت بوشهر
توقیف و به مقر پلیس انتقال دادند .این مقام
انتظامی افزود :کامیون توقیفی حامل کناف و
سقف کاذب ساختمان به صورت بسته بندی
شده بود که در بازرسی انجام شده ماموران186
کیلو و  700گرم مواد مخدر از نوع حشیش که
به صورت ماهرانه ای در بار خودرو جاساز شده
بود کشف شد .این مقام انتظامی خاطر نشان
کرد :در همین ارتباط یک متهم دستگیر و برای
ادامهتحقیقاتبهمقرپلیسمنتقلشد.

● پیشنهاد درباره ترخیص خودروها
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان
آشفته است و رکود و تورمی توامان را به خود
میبیند ،چندی پیش معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل
مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد.
مجتبیخسروتاج،رییسسازمانتوسعهتجارتو
معاون وزیر صنعت تاکید کرده بود که این سازمان
در حال انجام کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی
درباره ترخیص خودروهای متوقفشده در
گمرک است .اظهارات معاون وزیر صنعت در
شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی
در گمرکات داخلی و خارجی ،به نابسامانی و
آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و
مشتریان و ثبتنامکنندگان آنها را دچار سرگردانی
کرده است .طبق اظهارات خسروتاج درباره
آخرین وضع پرونده تخلف در ثبتسفارش
خودرو،پروندهموردنظردراختیاردستگاهقضایی
قرار دارد.

کشاورزیتنگستاندرمعرضخطر
باهوش و خاییز به ترتیب با حجم مخزن
 ۲۵و جریان تنظیمی  ۱۷و  ۱۵میلیون متر
مکعب آب و برآورد ۲۰۰و ۷۰میلیارد تومان
پیش بینی شده است .قاسمیزاده ادامه داد:
هدف از ساخت سد باهوش تامین آب هزار
و ۳۰۵هکتار اراضی کشاورزی نخیالت دیم
و آبی است ولی هدف از ساخت سد خاییز
تنها ۷۰۰هکتار از نخیالت اهرم ،روستاهای
مجاور و بخشی از تامین آب شرب اهرم
است.
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کشف حشیش از یک دستگاه
کامیون در گناوه

شده باشد.

در پی خشکسالیهای اخیر و کاهش میزان
بارندگی در سطح کشور و از جمله استان
بوشهر ،نقاط مختلف استان با کمبود منابع
آب سطحی و زیرزمینی روبرو شده است و
این موضوع کشاورزی را با مخاطرات جدی
روبرو میکند .بخش زیادی از آب حاصل
از بارندگیهای استان بوشهر و استانهای
همجوار که وارد استان میشود به صورت
مستقیمراهیدریامیشوندوهیچاستفادهای
از این آبها صورت نمیگیرد و در صورتی
که سدها به صورت اصولی و در نقاط
مناسب ساخته شوند میتواند از روانآبها
بهره بیشتری برد .شهرستان تنگستان یکی
از قطبهای کشاورزی استان بوشهر است
و به عنوان دومین شهرستان استان در تولید
خرما شناخته میشود که حدود  ۸۰۰هزار
اصله نخل آبی و دیم دارد .خرمای کبکاب
شهرستانتنگستانازمرغوبترینخرماهای
کشور بوده و اخیرا ثبت جهانی شده است
که دوام و قوام کشاورزی در این شهرستان
نیازمند ساخت سد برای تامین آب مورد نیاز
کشاورزاناست.
■ نبود سد و هدررفت آبها
یکیازمهمترینزیرساختهابرایتامینآب
مورد نیاز کشاورزان و همچنین جلوگیری از
خسارتهای روانآبها ساخت سد است
ولی به دلیل نبود سد ساالنه میلیونها متر
مکعب آب از رودخانه باهوش و شیرین

اهرم هدر میرود.
پروژه سد مخزنی باهوش اهرم با تالشهای
مسئوالناستانوپیگیریهایمستمرنماینده
مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای
اسالمی و مساعدت کمیسیون تلفیق در
الیحه بودجه  ۹۷ردیف بودجه ملی مستقل
گرفت ولی زمان دقیق ساخت این طرح آبی
تنگستانمشخصنبودهوبایدتعیینتکلیف
شود .قرار بود ابتدا بر اساس سیاست دولت
این سد از محل تبصره  ۱۹قانون بودجه
ساخته شود ولی به دنبال اعتراضات مردم و
کشاورزان اهرم و اصرار و پافشاری نماینده
مجلس در دقیقه پایانی بسته شدن بودجه۹۷
سد باهوش ردیف بودجه ملی اخذ و ۳۰
میلیارد ریال برای آن مصوب شد.
■ ساخت سد باهوش اهرم هنوز مشخص
نیست
عضوشورایاسالمیشهراهرمدرگفتوگو
با خبرنگار مهر گفت :ساخت سد باهوش
اهرم که از مصوبات استانی دولت در سال۸۴
است و مطالعات آن رو به اتمام است ،هنوز
مشخص نیست .محسن قاسمیزاده افزود:
مسئوالن آب منطقهای بوشهر باید هرچه
سریعتر مناقصه این سد را برگزار و نسبت به
انتخابپیمانکاروشروععملیاتاجراییاین
سد اقدام کنند .وی در پاسخ به این سوال که
تفاوت دو سد باهوش اهرم و خاییز تنگستان
درچیست بیان کرد :مطالعه و طراحی سد

■ ساخت سد تنها راه نجات تنگستان از
محرومیت
این عضو شورای اهرم با بیان اینکه حتی در
صورت تکمیل سد خاییز نیز با کمبود آب
مواجه خواهیم شد گفت :نیاز آبی برای
اراضی کشاورزی شهر اهرم بدون احتساب
برداشت چاهها به  ۵۵میلیون متر مکعب و
با احتساب برداشت چاهها به  ۳۶میلیون
متر مکعب آب میرسد .قاسمیزاده با بیان
اینکه دو سد باهوش و خاییز از طرحهای
اقتصاد مقاومتی تنگستان بوده و خط قرمز
مردم و باغداران اهرم است تاکید کرد :تنها
راه نجات شهرستان از محرومیت مزمن
تسریع در اجرای شدن این سدهاست
چرا که در صورت توقف تعطیلی این دو
طرح کشاورزان و باغداران تنگستان بوشهر
لطمات جبران ناپذیری خواهند دید .وی
گفت :از نظر بنده با گفتار درمانی و قولهای
پوچ طرحهای شاخص تنگستان به فرجام
نخواهد رسید و باید فکر اساسی کرد.
■ لزوم تامین اعتبارات سد
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی نیز با تاکید بر تسریع اجرای
سد در تنگستان بیان کرد :تمامی تالش خود
را برای تامین اعتبار بهموقع پروژه طبق برنامه
زمانبندیبکارگرفتهمیشود.
سیدکما لالدینشهریاریاز مسئوالناستانی
و ملی خواست اعتبارات ویژهای به بخش
تامین آب مردم معطوف و تسریع در اجرای
این پروژه را در اولویتهای برنامهریزی قرار
دهند.
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● تکلیف مشتریان چیست
بنابرادعایواردکنندگان،پولخودروهایمتوقف
شده در گمرک به شرکتهای مادر پرداخت
شده بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات
داخلی و ترخیصشان اقدام نشود ،سرمایه گزافی
از بین خواهد رفت.
برایناساساظهاراتبرخیکارشناسانخودرویی
ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم
ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه
تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت
صنعتیکشبهاقدامبهتوقفسایتثبتسفارش
واردات خودرو کرد و مسووالن صنعتی دولت
نیز دنبالهرو این سیاستها شدند و خودروها در
گمرکمتوقفشدبنابراینبایدشکلگیریچنین
مشکالتی را پیشبینی میکردند .در هر صورت
هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون
تغییرمصوبههیاتدولتامکانپذیرنخواهدبودو
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز اگر خواهان
باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است،
باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر
مصوبه هیات دولت باشد .بر این اساس امین
احمدزاده رییس بازاریابی شرکت آرینموتور می
گوید :واضح است که دولت ماب هالتفاوت نرخ
ارز  4200تومان تا ارز ثانویه را از شرکتهای
واردکنندهدریافتمیکندوبهتبعآناینشرکتها
نیزازمشتریدریافتمیکنندکه قطعارقمیباالتر
از  8هزار تومان خواهد بودو این افزایش قیمتها
بر بازار تاثیر خواهد گذاشت .پرداخت ضرر و زیان
را تنها واردکننده و مشتری با ید پرداخت کند .در
صورتی که زمانی مشتری اقدام به خرید خودرو
در همان ابتدای سال کرده میتوانست با قیمت ارز
مناسبتر خودرو خود را تحویل بگیرد که چنین
شرایطی امکان نداشت و نگذاشتند اجرا شود .این
در حالی است که اکثر مشتریها واقعی هستند و
خودرو را تنها برای مصرف خود خریداری کردند
و هیچ انگیزهای برای فروش در بازار و داللی
ندارند.
● چه باید کرد
مشتریان خودرو که مدت زیادی است سرمایه
خود را به دست شرکتهای وارداتی سپردهاند ،به
عنوانمصرفکنندهبازهمدچارزیانهاییشدهاند
که این ضرر جبرانناپذیر است .شاید هم بتوانند
این خسارت را با گران شدن این کاالها در بازار
جبران کنند .هزینههایی که این قشر از مردم برای
خرید خودرو پرداخت کردهاند اکنون به دغدغه
بزرگی تبدیل شده است چراکه از یک سو به
دنبال سرمایه خود هستند و از سوی دیگر ناگزیر
باید خساراتی بابت گران شدن نرخ ارز نیز تقبل
کنند .اینجاست که نه از تولید ملی حمایتی شده نه
از سرمایه مردم بلکه تنها با آتش زدن به یکسری
هزینهها از مسیر اصلی خارج شدهایم.

هشدارهای شهرداری به شهروندان درباره آبگرفتگی معابر

بوشهری ها توسط شهرداری بیمه
هستند

روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر با اعالم اینکه تمامی
همشهریان از طرف شهرداری تحت پوشش بیمه سوانح
وحوادثشهروندیهستند،خواستارهمکاریوآمادگی
درصورت احتمال آبگرفتگی شد .در این اطالعیه آمده :با
عنایتبههشدارهایسازمانهواشناسیاستان،درراستای
اختالل بارشهای شدید فصول پائیز و زمستان و لزوم
پیشگیری از سوانج مذکور توجه همشهریان عزیز را به
نکات ایمنی ذیل معطوف می داریم:
-1همشهریان گرامی الزم است در صورت مشاهده
گرفتگی دریچه ها و درب ورودی کانال های دفع آبهای
سطحی و نیز سقوط درختان در معابر اصلی و فرعی،
موارد مزبور را سریعا به سامانه  137و یا شهرداریهای
مناطق 1و 2جهت مرتفع کردن امور اطالع دهند.
 -2در صورت بروز سوانح امدادی الزم است از سازمان
هالل احمر استمدادو یاریبطلبید.
 -3ساختمان هایی که با خطر تخریب و ریزش احتمالی
مواجههستندالزماستسریعاجهتاقدامقانونیمتقضی
به سامانه  137و شهرداریهای مناطق  1و  2اطالع رسانی
شوند.
 -4در صورت بروز هرگونه آتش سوزی ناشی از اتصال
برق در هنگام بارندگی و طوفان ،الزم است با مرکز
فوریت های سازمان آتش نشانی ( )125تماس حاصل
فرمائید.
 -۵همشهریان عزیز با توجه به هشدارهای هواشناسی در
خصوص وزش تند بادهای فصلی از پارک خودروها در
زیردرختانکهنسالخودداریفرمایند.
شایان ذکر است تمامی همشهریان عزیز از طرف
شهرداری بندر بوشهر تحت پوشش بیمه سوانح و
حوادث شهروندی هستند که در صورت بروز هرگونه
خسارت ناشی از حوادث یاد شده باید به حوزۀ معاونت
اجرایی و خدمات شهری جهت ارائه معرفی نامه به
شرکتبیمهمراجعهنمایند.
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درنشستتجاربوشهریبامسئوالنگمرکاستان

نقدجدیرئیساتاقبازرگانی
بندربوشهربهسرعتپایین
صادراتدربوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بندربوشهر گفت :تجار و بازرگانان این
استان تاکنون از مزیت های کلی پنجره واحد فرامرزی گمرک
بوشهر برخوردار نشده اند .خورشید گزدرازی در نشست تجار
و بازرگانان بوشهری با مسئوالن گمرک استان بوشهر افزود :بر
حسب انتظار فعالیت پنجره واحد باید منجر به کاهش هزینه
و زمان انجام کار می شد که این مهم تاکنون عملی نشده
است .وی بیان کرد :یکی دیگر از کارکردهای این پنجره کاهش
بوروکراسی اداری با هدف تسریع در کار بازرگانان و تجار
است که این مهم نیز محقق نشده است .رئیس اتاق بازرگانی
بندربوشهر در ارتباط با سایت  2منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
گفت :با وجود همه هزینه و زیرساخت های فراهم شده در
این منطقه هیچ کاالیی به آن ارسال نمی شود که انتظار داریم
گمرک بوشهر اهتمام جدی داشته باشد .وی باره صادرات
اظهار داشت :سرعت عمل در روند صادرات در این بندر پایین
است و انتظار می رود ساز و کار تسریع آن فراهم شود .یکی از
فعاالن اقتصادی بوشهر گفت :گمرک بوشهر با توجه به ظرفیت
خوبی که در بدنه کارشناسی دارد می تواند به عنوان پایلوت
استانداردسازی فعالیت های گمرک ایران شود .ندیر پورجم
افزود :تحقق این مهم می تواند در آینده یک شاخص قابل اعتنا
و اتکا برای گمرک بوشهر باشد.
وی یادآور شد :فرایند ریجستر کردن در عمده سازمان ها در
دست اجراست که در اجرای فعالیت های وزارت صنعت،
معدن و تجارت امیدواریم گمرک نیز رویه ریجستری را در
دستور کار قرار دهد .پورجم در ارتباط با سامانه جستجوی
ارزشیگفت :این سامانه از آشفتگی های زیادی برخوردار
است و انتظار داریم مسئوالن گمرکی برای مدیریت آن تدبیر
اساسی کنند .وی ادامه داد :در حوزه گمرک تعدد بخشنامه
ها از دیگر مواردی است که عملکرد فعاالن اقتصادی را
تحت تاثیر قرار داده است .معاون صادرات و ترانزیت حوزه
نظارت گمرک های استان بوشهرگفت :پیگیری هایی برای
احیای کمیته فنی گمرک به عنوان یکی از درخواست های
جدی فعاالن اقتصادی در گمرک بوشهر صورت گرفته است.
بهروز قره بیگی افزود :با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات
و بخشنامه های متعدد کمیته فنی گمرک ظرفیت خوبی برای
حل مشکالت این بخش بود که خود گمرک ایران نیز موافق
این موضوع است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه در چارچوب
قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی جایگاه قانونی نداشت
به چالش کشیده شد و با اظهار گفته هایی مبنی بر نداشتن
جایگاه قانونی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد .قره بیگی
در ارتباط با منطقه  2ویژه اقتصادی بوشهر گفت :این مهم به
عنوان یکی از خواسته های بحق فعاالن اقتصادی در دستور
کار گمرک بوشهر قرار دارد .وی در ارتباط با نقدهایی که
پیرامون کند بودن روند صادرات گمرک بوشهر مطرح شده
اظهارداشت :روند صادرات در یک چارچوب خاص صورت
می گیرد و قابلیت عبور گمرک از این چارچوب تعیین شده
وجود ندارد .قره بیگی پیرامون اختالالت سامانه جست وجوی
ارزشی گمرک بوشهر بیان کرد :پیگیری برای حل این اختالل
ها در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود بزودی تحقق
یابد .وی در ارتباط با سامانه جامع گمرکی گفت :قطع شدن
های سامانه جامع امور گمرکی  2وضعیت دارد که یا ناشی
از قطع بودن ارتباط سازمان های مجوز دهنده از جمله امور
مالیاتی و استاندارد است و یا این قطع شدن در نتیجه تغییرات
اعمالی گمرک روی سیستم است .ناظر گمرک های استان و
مدیرکل گمرک بوشهر گفت :در اتباط با مشکالتی که تجار
و بازرگانان در حوزه کارشناس مجازی دارند گرفتن دسترسی
و ایجاد زمینه ارتباط با کارشناسان مجازی در دست پیگیری
است که تحقق این مهم بسیاری از مشکالت این حوزه را
برطرف می کند .منصور بازیار افزود :پیشنهاد احیای کمیته فنی
توسط فعاالن اقتصادی نیز مفید و سازنده است که در گمرک
ایران آن را پیگیری می کنیم .وی بیان کرد :در ارتباط با انتخاب
گمرک بوشهر به عنوان پایلوت برای استاندارد سازی فعالیت
های گمرک ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع بطور جد
پیگیری خواهد شد
خبر

مراقبباشیدلوازمخانگی
تقلبینخرید!
مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی
ی معمولی با بستهبندی برندهای با کیفیت و گران
لوازم خانگ 
قیمت در بازار ،به خریداران توصیه کرد کاالهای مورد نیاز
خود را از نمایندگیها تهیه کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.
مهرداد توریان  -مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی  -در
گفتوگو با ایسنا ،از وجود کاالهای تقلبی و غیراصل در بازار
لوازم خانگی خبر داد و گفت :افزایش نرخ ارز و کمبود کاال
باعث شده برخی از افراد سودجو دستگاههای ایرانی با کیفیت
معمولی را در بستهبندی برندهای معتبر داخلی یا بینالمللی
در بازار عرضه کنند .وی با بیان اینکه خریداران ،شاخصی
برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن این کاالها ندارند ،اظهار
کرد :در این شرایط بهتر است که خریداران ،کاالی مورد
ی شرکتهای معتبر تهیه کنند .به گفته
نظر خود را از نمایندگ 
توریان ،افزایش میزان اجاره مغازهها و فروشگاههای عرضه
لوازم خانگی و رکود بازار باعث شده برخی مغازهداران برای
تامین هزینههای خود به فروش کاالهای تقلبی و غیراصل
اقدام کنند؛ بنابراین احتمال فروش این اجناس در مغازههایی
که پروانه کسب ندارند ،بیشتر است .وی در پایان خاطرنشان
کرد :مصرفکنندگان میتوانند از طریق سامانه  ۱۸۸۲از اصالت
برندهای دارای نمایندگی و شناسنامه و همچنین خدمات پس
از فروش برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.

