
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: با توجه به ظهور 
اینترنتی مربوط  به فضاهای  بروز شغل های جدید که  و 
می شود باید یک بازنگری در قانون تجارت کشور صورت 

گیرد.
مصطفی حسینی، کارشناس مدیریت بازرگانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایسنا با بیان اینکه سیر تغییر و تحوالت در عصر ارتباطات 
باال بوده و همه افراد با این سرعت اطالعات به صورت مثبت و 
منفی در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: امروزه کسب و کارها از 
قالب فناوری اطالعات شکل گرفته یا از آن استفاده می کنند، این 
فناوری ها زمینه ای برای رشد بوده و منجر به انجام سریع فعالیت ها 
می شود. به طور مثال در انقالب دیجیتال ما از وسایلی همچون 
کامپیوتر استفاده می کنیم و این تکنولوژی می تواند باعث افزایش 
سرعت در فرایند کار سازمان ها و راه اندازی کسب و کارهای 

مختلف شده تا اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد دیجیتال امکانات الزم روش جدیدی 
را برای ارائه خدمات و دستاوردها به دیگران ارائه داده و طی ۱۰ 
سال اخیر برندهای حوزه فناوری اطالعات ۱۷۵ درصد افزایش 

ارزش داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: سال ها 
قبل شرکت هایی مانند کوکاکوال که در زمینه تولید کار می کردند، 
بیشتر به چشم می آمدند اما در عصر حاضر شرکت هایی مانند اپل 
که در زمینه فناوری در حال فعالیت هستند گوی سبقت را در 

دست داشته و به شدت بر برندهای خود افزوده اند.
حسینی با اشاره به اینکه در عصر جدید بسیاری از مشاغل از 
بین رفته و باید امیدوار باشیم که مشاغل جدید فرصت های تازه ای 
برای کسب و کار ایجاد کند، ادامه داد: عدم نیاز به سرمایه هنگفت 
و درآمد باال از مهم ترین ویژگی مشاغل جدید است. به طور مثال 
در یک بررسی انجام شده شرکت هواپیمایی ترکیه با ۱۰۰ سال 
قدمت دارای ارزش ۸ میلیارد دالری بوده اما شرکتی مانند واتس 
آپ که یک پیام رسان اجتماعی با سابقه ای کمتر از ۱۰ سال بوده 

ارزش ۱۹ میلیارد دالری دارد.
افزایش  شاهد  ما  تاکنون  سال 2۰۰۰  از  اینکه  بیان  با  وی 
اینترنت و استفاده کنندگان از آن بودیم، یادآور شد: حرکت و 
تولید اطالعات در شرکت هایی که کسب و کارهای نوین داشته اند 
افزایش چشمگیری دارد و انتظار می رود تا سال 2۰2۰ بیش از 

۵۵ درصد رشد اطالعات و ارتباطات مانند استفاده از موبایل فراگیر 
شود.

حسینی با اشاره به اینکه سهم بخش اقتصاد دیجیتال از اقتصاد 
جهانی براساس آمارهای موجود در سال ، 2۰۱2 دو هزار و ۶۵۰ 
هزار میلیارد یورو بوده است، افزود: این آمار در سال 2۰۱۵  به 
3۵۰۰ میلیارد یورو رسیده و پیش بینی می شود تا سال 2۰2۰ به 
۵۰۰۰ میلیارد یورو برسد و به طور متوسط سهم بخش ارتباطات 

۶۰ درصد و سهم فناوری ها ۴۰ درصد از این بازار بزرگ است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه سهم ایران 
از این بازار حداقل باید 3۵ میلیارد یورو باشد، بیان کرد: عمده 
فعالیت ما از طریق اپراتورهای ارتباطی صورت می گیرد و در بخش 

اطالعات و ارتباطات عمال کاری انجام نشده است.
وی افزود: در اقتصاد ایران بخش خدمات نسبت به بخش صنعت 
و کشاورزی نقش جدی تری را دنبال می کند و ارزش افزوده بیش 
از ۵۰ درصد را نسبت به دو قطب دیگر اقتصاد دارا بوده که اشتغال 

۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده است.
کارشناس مدیریت بازرگانی ادامه داد: اگر بتوانیم با هدف توسعه 
کسب و کارهای جدید فضای مناسب را در حوزه فناوری ها ایجاد 
کنیم و دولت اقدامات الزم را انجام دهد، می توان امیدوار بود با 
توجه به نیروی انسانی متخصص و زیر ساخت های ارتباطی خوبی 
که در خاورمیانه و دنیا داریم، اقتصاد پیشگامی را در این زمینه 

داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: فرصت ها در کسب و کارهای اینترنتی 
اینترنتی، ایجاد سایت های  و اقتصاد دیجیتال مانند تبلیغات 
آموزشی از راه دور و چند رسانه ای، کسب و کارهای خانگی از 
طریق اینترنت و غیره به شدت متنوع است. جمع آوری اطالعات 
در فضاهای اینترنتی امروزه می تواند به عنوان یک کسب و کار 
عمل کند؛ همکاری دولت و بخش خصوصی در این زمینه می تواند 

فرصت های جدید شغلی بیشماری را فراهم کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد: با توجه به ظهور 
و بروز شغل های جدید که به فضاهای اینترنتی مربوط می شود 
باید یک بازنگری در قانون تجارت کشور صورت گیرد تا امنیت 

الزم در این حوزه ایجاد شود.

اقتصادی 5

نوبخت خبر داد

ایجاد ۸۲ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی

برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: امسال ۱۸ هزار و ۲۵۲   رئیس سازمان 
میلیارد تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته و می توانیم ۸۲ هزار 

فرصت شغلی را طلب کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از بانک ژن مرکز تحقیقات 
کرم ابریشم کشور در شهرستان شفت، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه توسعه 
صنعت نوغانداری وابسته به تحقیق و پژوهش است، اظهار کرد: امروز ما با روش های 

سنتی نمی توانیم با مصنوعات ابریشم جهانی رقابت کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت باالی کشورهای شرق آسیا همچون چین و ژاپن در این 
عرصه، افزود: باید از طریق تحقیق و توسعه این امکان را فراهم کنیم که بازدهی 

صنعت ابریشم در کشور باال رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور را یکی از مراکز 
منحصر به فرد دانست و یادآور شد: با توجه به ایجاد بانک ژن کار ارزشمندی در این 

مرکز صورت گرفته و می تواند به عنوان یک سرمایه ملی برای ما محسوب شود.
نوبخت، گزارش عملکرد مرکز تحقیقات کرم ابریشم را بسیار امیدبخش دانست و 
تصریح کرد: خوشبختانه دانش باالیی در این مجموعه وجود دارد، لذا ما در سازمان 
برنامه و بودجه کمک خواهیم کرد تا فعالیت های این مرکز از جنبه مطالعاتی به جنبه 

عملیاتی و اشتغالزایی تبدیل شود.
وی با اشاره به مکانیزم تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: امسال ۱۸ 
هزار و 2۵2 میلیارد تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته و می توانیم ۸2 هزار 

فرصت شغلی را طلب کنیم.
مشاور رئیس جمهور، ابریشم و نوغانداری را کار تخصصی مردم گیالن دانست که 
کمتر استانی در گذشته از این مزیت برخوردار بوده و تاکید کرد: نه تنها محصول ما 
باید قابل رقابت با جهان شود، بلکه باید برای جوانان شغل ایجاد کنیم لذا آمادگی 
داریم اعتبار بیشتری از محل تبصره ۱۸ برای این صنعت در نظر بگیریم، مشروط 

به اینکه ایجاد اشتغال کند.

 ریزش بانکی ها و پاالیشی ها
در معامالت بورس

امروز فعاالن بازار سرمایه شاهد افت قیمت ها در نمادهای پتروشیمی و 
پاالیشی، بانکی و فلزات اساسی بودند.

به گزارش ایسنا، امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران ۴۷۵۹ واحد افت کرد و به رقم ۱۶۶ هزار و ۴۶۶ واحدی رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن با ۵۰۸ واحد کاهش رقم 2۷ هزار و ۴۵۹ واحدی را تجربه 

کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با ۴۹۵۶ واحد کاهش تا رقم ۱۷۸ هزار و ۱۴۹ واحدی 
پایین رفت و در عین حال شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 3۷۶۰ و 

۸۴۱۷ واحد افت کردند.
امروز بسیاری از نمادهای پاالیشی و پتروشیمی در کنار برخی از نمادهای فلزی 
و کانه های فلزی به کاهش شاخص های بازار سهام دامن زدند. در صدر این نمادها 
به نماد معامالتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد که حدود ۴۰۰ واحد 

تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشت.
در عین حال معدنی و صنعتی گل گهر، پتروشیمی پارس و گسترش نفت و گاز 
پارسیان هر یک به ترتیب 32۶، 2۶۵ و 23۸ واحد تاثیر کاهنده روی نماگرهای 

بازار سرمایه داشتند.
در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار ایران از معدود نمادهایی بود که سعی 
کرد شاخص های بازار را در تراز باالتری نگه دارد. این نماد در مجموع حدود ۴۷ 

واحد تاثیر افزاینده روی شاخص کل داشت.
فعاالن بازار سرمایه در گروه محصوالت شیمیایی بار دیگر شاهد صف های 
فروش بودند به طوری که غلبه عرضه و تقاضا در بسیاری از نمادهای این گروه 
سبب شد که قیمت سهم ها بیش از چهار درصد افت کند. همچنین سنگینی 
عرضه بر تقاضا در گروه استخراج کانه های فلزی نیز کامال مشهود بود و قیمت 
سهم ها در این گروه نیز با روند فزاینده کاهشی روبرو بود. در این گروه ۱۴3 میلیون 

سهم به ارزش بیش از ۷2 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
بانکی ها نیز که دو روز پیش با روند افزایشی در قیمت سهام شان مواجه شده 
بودند، امروز به کاهش نماگر بازار دامن زدند. در این گروه شاهد بیش از چهار 
درصد کاهش قیمت در نمادهایی همچون بانک ملت، بانک صادرات و بانک سینا 
بودیم. همچنین بانک صادرات نیز با بیش از 3.۵ درصد کاهش قیمت سهام 

مواجه شد.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به ۶32 میلیارد تومان رسید و تعداد معامالت 

رقم ۱22 هزار و ۸۵۴ نوبت را تجربه کرد.
آیفکس نیز امروز ۶3 واحد افت کرد و به رقم ۱۸۰۰ واحدی رسید. این در 
حالی است که در ماه های گذشته این شاخص توانسته بود کانال 2۰۰۰ واحدی را 
رد کند. ارزش معامالت فرابورس تهران به رقم ۴2۵ میلیاد تومان رسید و حجم 

معامالت رقم ۶23 میلیون سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.

کمبود کانتینر، عامل گرانی حمل ونقل
دبیر انجمن سنگ ایران مشکالت نقل و انتقاالت مالی ناشی از تحریم ها 
و افزایش هزینه های حمل ونقل را از جمله مهم ترین مشکالت صادرات 

محصول معدنی عنوان کرد.
احمد شریفی در گفت وگو با ایسنا، از افزایش هزینه های بین المللی و داخلی 
حمل ونقل خبر داد و گفت: افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر باعث افزایش تقاضای 
صادرات شده و باال رفتن هزینه های تولید و حمل ونقل مانعی برای صادرات نیست، 

اما یکی از چالش های صادراتی محسوب می شود.
به گفته وی در حال حاضر شرکت کشتیرانی با کمبود کانتینر مواجه است و 
شرکت های خارجی نیز در این بخش حضور ندارند که مجموعه این شرایط باعث 

چند برابر شدن هزینه های حمل ونقل شده است.
دبیر انجمن سنگ ایران همچنین موانع بانکی برای نقل و انتقاالت مالی را 
بزرگترین چالش صادرات دانست و اظهار کرد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش میزان 
صادرات خواهد شد، اما خدمات ارائه شده به واحدهای تولیدی در بخش صادرات 

باید بهبود یابد.
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افزایش قیمت طال ازسرگرفته شد
قیمت طال روز دوشنبه به دلیل رشد ارزش دالر که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، ثابت ماند. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۲۲3.3۱ دالر رسید. 
در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در دسامبر با حدود ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۲۲3.۸ دالر ایستاد. به گفته برایان الن، مدیرکل شرکت "گلد سیلور سنترال"، سرمایه گذاران در مقطع فعلی با توجه به ابهامات پیرامون افزایش نرخ های بهره 

آمریکا و جنگ تجاری آمریکا و چین،   بخشی از پول خود را به طال منتقل کرده اند و طال را بیمه ای در برابر این ابهامات می بینند. با این حال رشد ارزش دالر مانع از صعود بیشتر قیمت طال شده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مطرح کرد

شغل هایی که در ایران ناپدید می شوند
اخبار

وزیر ارتباطات اعالم کرد

استفاده از کارت، دو ساعت پس از اعالم درخواست

 بانک مرکزی:

 نرخ تورم آبان ماه به 18.4 درصد رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تصمیم دولت برای اتصال کارت 
سوخت به کارت بانکی و نحوه ی اتصال آن ها، از صرفه جویی 33۰ میلیارد 

تومانی در صدور کارت خبر داد.
به گزارش ایسنا، زیرساختهای دولت الکترونیکی امروز با حضور  علی الریجانی - 
رئیس مجلس شورای اسالمی - و محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات در سازمان فناوری اطالعات تشریح شد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه ی تشریح پیشرفت ها و موانع توسعه 
دولت الکترونیکی، درباره ی نحوه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: ۵۵ 
درصد نازل های پمپ بنزین ها به سیستم های متمرکز ما متصل شده اند و ۴۵ درصد 

نازل ها به دستگاه های pos )پرداخت( متصل هستند.
وی ادامه داد: تمام دستگاه ها که به صورت متمرکز در جایگاه های سوخت قرار 
دارند، به نازل ها متصل شده و به روزرسانی شده اند. بانک مرکزی نیز به اپراتورهای 
پرداخت الکترونیک )psp( دستورالعملی داده که برمبنای آن دستگاه های پرداخت 

باید به روزرسانی شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم چنین توضیح داد: به محض ثبت نام کاربر برای 
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، بانک مرکزی به بانک دارنده کارت دستور می دهد 
که کیف پول الکترونیکی داخل کارت ایجاد شود و امکان پرداخت مبلغ سوخت از 

طریق کارت بانکی دارنده کارت سوخت فراهم شود.
جهرمی با بیان این که پیش از این برای سیستم مدیریت سوخت کشور از یک 

سیستم الکترونیکی استفاده می شد، افزود: با وجود این، مشکالتی در این سیستم 
وجود داشت از جمله مفقود شدن کارت سوخت و دیگر مسائل اما امروز دولت تصمیم 
گرفته با شیوه ی نوین این روش را انجام دهد و بدین ترتیب وزارت نفت به عنوان 
محور موضوع، بخشی از کار را برعهده گرفته و دستگاه هایی از جمله بانک مرکزی، 

ناجا، وزارت ارتباطات و ثبت احوال نیز هر کدام بخشی از کارت را برعهده گرفتند.
وی  با بیان این که افراد باید درخواست خود برای اتصال کارت سوخت به کارت 
بانکی را ارائه دهند، گفت: پس از اعالم درخواست، ظرف دو ساعت این کارت قابل 
استفاده است. تنها 33۰ میلیارد تومان هزینه صدور کارت بوده که این هزینه در این 
روش صرفه جویی می شود. هم چنین در هزینه ی توزیع و وقت مردم هم صرفه جویی 

خواهد شد.
آذری جهرمی با اشاره به ثبت نام و درخواست برای اتصال کارت سوخت و بانکی از 
امروز خاطرنشان کرد: از امروز ساعت ۸ تا ۱۱، ۱۵۷ هزار مراجعه برای این کار انجام 
شده است. این درخواست می تواند از طریق اپلیکیشن دولت همراه و سایت دولت 

الکترونیکی انجام شود.
وزیر ارتباطات هم چنین در این جلسه اظهار کرد: با تحقق دولت الکترونیکی، 

هزینه های دولت و حاکمیت کاهش و بهره وری افزایش می یابد.
به گفته او  از فواید دولت الکترونیکی، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و اطالعات 
مورد نیاز کسب و کارها، بهبود شاخص های کسب و کار با تبدیل سرویس G2G به 

G2B و شفافیت و مبارزه با فساد است.

بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به 
۱۲ ماه منتهی به آبان ماه پارسال ۱۸.4 درصد است که نسبت به ماه پیش )مهر( 

3.۵ درصد رشد دارد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، خالصه نتایج شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران )براساس سال پایه ۱۰۰=۱3۹۵( در آبان ماه ۱3۹۷ نشان 
می دهد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه ۹۷ به 

عدد ۱۵3.۶ رسید که نسبت به ماه پیش 3.۵ درصد افزایش یافت.
این شاخص در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3۹.۹ درصد افزایش 
داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک های هزینه ای در آبان ماه امسال 
مربوط به دهک  دهم معادل 2۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک  اول معادل ۱۵ 
درصد بوده  است. نگاهی به تغییر نرخ تورم در گروه های مختلف نشان می دهد در آبان 
ماه نسبت به مهرماه نرخ تورم در گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« ۴.۴ درصد، »پوشاک 
و کفش« ۷.۶ درصد، »مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« 3.۱ درصد و »اثاث، لوازم 

و خدمات مورد استفاده در خانه« ۷.2 درصد بیشتر شد.
همچنین این شاخص برای گروه های »بهداشت و درمان« ۱.3 درصد، »حمل و نقل« 

۰.2 درصد، »تفریح و امور فرهنگی« 3.۸ درصد، »تحصیل« ۴.۹ درصد، »رستوران و هتل« 
3.۴ درصد و »کاالها و خدمات متفرقه« ۶.2 درصد رشد کرد اما در گروه »دخانیات« ۵.۴ 

درصد و »ارتباطات« 2.۴ درصد کاهش داشت.
در مجموع میزان تورم در آبان ماه نسبت به ماه مهر در بخش کاال 3.۹ درصد و در بخش 

خدمات 2.۸ درصد افزایش یافت.
 تغییر سالیانه نرخ تورم

شاخص تورم در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۵۹.۹ درصد بیشتر شد؛ در 
این ماه تورم در بخش کاال ۶۱.۹ درصد و در بخش خدمت 2۹.3 درصد نسبت به آبان 
ماه سال گذشته رشد یافت. بررسی تغییر تورم آبان ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیانگر 
آن است که این شاخص در گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« ۵۹.۹ درصد، »دخانیات« 
۱۵۰.۸درصد، »پوشاک و کفش« ۴۸.۵ درصد و »مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت 
ها« ۱۴.۵ درصد بیشتر شد. این شاخص در گروه های »اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده 
در خانه« ۸3.۱ درصد، »بهداشت و درمان« ۱۹.۶ درصد، »حمل و نقل« ۵۸.۶ درصد، 
»ارتباطات« ۴۵ درصد، »تفریح و امور فرهنگی« ۸۶.۵ درصد، »تحصیل« 2۴.2 درصد، 

»رستوران و هتل« 3۱.۷ درصد و »کاالها و خدمات متفرقه« ۶۷.۶ درصد رشد کرد.

در شرایطی که بازار لوازم خانگی با مشکل افزایش قیمت 
دست و پنجه نرم می کند، رییس اتاق اصناف ایران معتقد 
است که مساله  گرانی ربطی به فروشندگان ندارد و مشکل 

در تولید و تامین این کاالها است.
اواخر سال  از  ارز که  بازار  نوسانات  پی  در  ایسنا،  به گزارش 
برخی  بازار  است،  داشته  ادامه  بیش  و  کم  تاکنون  گذشته 
محصوالت همچون لوازم خانگی با چالش ها و مشکالتی روبه رو 
از  به گران فروشی و عدم فروش  از جمله آن می توان  شد که 
سوی برخی از عرضه کنندگان این کاال اشاره کرد.در پی بروز این 
مشکالت بازار همچنان با تغییرات قیمتی مواجه شد و سازمان 
به  بار  چندین  نیز  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 

پرونده تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ورود کرده و 
با آنها برخورد کرد، اما با وجود چالش ها و مشکالت فراوان بین 
تولیدکنندگان و فروشندگان که هر یک تقصیر را به گردن یکدیگر 
می اندازند، مشخص نیست که عامل اصلی گرانی و گران فروشی 

لوازم خانگی چیست؟
در این رابطه علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - اظهار کرد: 
در زمینه  لوازم خانگی تولید نسبت به گذشته بهتر شده است، اما 
همچنان کافی نیست و یقینا در برخی از لوازم خانگی به واردات 
نیاز داریم. به ویژه در کاالهایی که مزیت تولید داخل آنها وجود 
ندارد یا کمتر از نیاز داخلی است. وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین 
به آن توجه می شد، مشکالت  باید  این زمینه  مسائلی که در 

کارخانجات و تولیدکنندگان لوازم خانگی است که البته بخشی 
از آنها حل شده است و به طور نسبی بازار لوازم خانگی نسبت به 
اوایل تابستان، وضعیت و شرایط بهتری دارد اما همچنان مطلوب 
نیست. رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنان گرانی در 

بازار لوازم خانگی مشاهده می شود که نمی توان آن را کتمان کرد.
فاضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در زمینه  گرانی و 
یا  کاالهاست  این  تولید  در  مشکل  خانگی  لوازم  گران فروشی 
عرضه و فروش آنها، اینگونه توضیح داد که "مسلما مشکلی در 
قانون سود  ندارد و عمدتا طبق  این کاالها وجود  فروشندگان 
منطقی در این بازار وجود دارد، اما مشکل اصلی تولید لوازم خانگی 

و عرضه آنها است".

رئیس اتاق اصناف ایران:

گرانی لوازم خانگی ربطی به فروشندگان ندارد


