
تحلیلگران می گویند طال پس از ریزش حدود ۲۰۰ دالری قیمت 
در هفته گذشته و تثبیت شــدن در محدوده ۱۹۵۰ دالری آماده 
ازسرگیری روند صعودی است. حاال سوال اینجاست قیمت این فلز 
ارزشمند تا کجا پیش خواهد رفت؟ به گزارش ایسنا، تحلیلگرانی که 
اصالح قیمت طال را پیش بینی کرده بودند، می گویند بزرگترین 
ریزش قیمت روزانه طال در هفت سال اخیر که هفته گذشته روی 
داد، برای بازار مطلوب بوده است. اورت میلمان، کارشناس فلزات 
ارزشمند در شرکت گینزویل کویل به کیتکونیوز گفت: از دست 
دادن ۱۲۰ دالر در یک روز معامله، حرکت قیمت چشمگیری بوده 
اما عقب نشینی به سمت مرز ۱۹۰۰ دالر برای طال بسیار مطلوب بوده 
است. حمایت خوبی در این محدوده وجود دارد و به طال اجازه می 
دهد در سپتامبر و در سه ماهه چهارم به رشد قیمت پایدار ادامه دهد.

مذاکرات مالی آمریکا و تنشهای آمریکا و چین در مرکز توجه بازار
دو موضوع مهمی که مورد توجه بازارها در هفته جاری خواهد بود 

یکی بسته مالی آمریکا است که هنوز به تصویب نرسیده و دیگری 
مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن است که قرار است ازسرگرفته 

شود و ممکن است نوسانات بزرگی ایجاد کند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا همچنان دموکراتها را مقصر 
تصویب نشدن بسته کمک مالی جدید ویروس کرونا معرفی می کند. 
این اظهارات یک هفته پیش از مذاکرات ناموفق با دموکراتهای کنگره 
مطرح شده است. سنا که در کنترل جمهوریخواهان و کنگره که در 
کنترل نمایندگان دموکرات است، وارد ارزیابی غیررسمی شده اند و 

هنوز از توافق درباره بسته مالی خبری نیست.
دانیل گالی، استراتژیست کاالی شرکت "تی دی سکیوریتیز" در 
این باره به کیتکونیوز گفت: بسته مالی موضوع نگران کننده ای است. 

در حال حاضر این عامل منفی برای فضای بازار و برای طال است.
به گفته فیلیپ استرایبل، استراتژیســت ارشد بازار در بلو الین 
فیوچرز، اگر توافق درباره بسته جدید حاصل شود برای دالر آمریکا 
منفی و برای طال مثبت خواهد بود. به گفته جورج گیرو، مدیرکل 

شرکت مدیریت دارایی آر بی سی، مذاکرات تجاری چین و آمریکا 
در هفته جاری برگزار می شود و معامله گران پیش از هر اقدامی 
مایلند اخباری در این باره دریافت کنند. با این حال رویترز روز 
جمعه گزارش کرد که دیدار بازبینی توافق تجاری آمریکا و چین 
که قرار بود روز شنبه برگزار شود، به دلیل مسائل مربوط به برنامه 
ریزی دیدار عقب افتاده است.چین تاکنون در عمل به تعهداتش 
برای خرید محصوالت آمریکایی بسیار عقب مانده است. به گفته 
هان تان، تحلیلگر بازار در اف ایکس تی ام، اگر مذاکرات بســته 
مالی در آمریکا یا مذاکرات تجاری آمریکا و چین روند منفی پیدا 
کند، زمینه را برای بازگشت طال به باالی مرز ۲۰۰۰ دالر فراهم 

خواهد کرد.

بازده اوراق خزانه و دالر آمریکا
دو عامل مهم برای طال بازده اوراق خزانه و دالر آمریکا خواهند بود 

که بهبود آنها در هفته گذشته باعث پایین آمدن قیمت طال شد.

به گفته گالی، بزرگترین تغییری که هفته گذشته روی داد رشد 
نرخهای بهره واقعی و اسمی بود. فضایی که پیش از این قیمت طال 
را باال برده بود اکنون باعث کاهش آن شده است اما خریداران در 
قیمتهای پایینتر به خرید طال می پردازند. با این حال وی عقب 
نشینی بیشتر طال را مردود ندانســت و اظهار کرد: ۱۸۵۰ دالر 

سطحی است که قیمت طال دوباره جذاب می شود.

گزارش نشست کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا
موضوع مهم دیگر انتشــار گزارش نشســت ژوییه کمیته بازار 
آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا خواهد بود که روز چهارشــنبه 
منتشر می شود. سرمایه گذاران به اظهاراتی که درباره کنترل 
منحنی بازده شده است، توجه دقیقی خواهند داشت. به گفته 
استراتژیستهای آی ان جی، هر گونه اشاره به تورم هدف و کنترل 
منحنی بازده در گزارش این نشست برای دالر آمریکا منفی خواهد 
بود. همچنین این گزارش ممکن است اطالعات بیشتری درباره 

مذاکرات پیرامون استراتژی سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا 
فراهم کند.

سطوح قیمت طال
سطوح قیمتی که تحلیلگران زیرنظر دارند از محدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ 
دالر را شامل می شــود.به گفته افشین نوابی، نایب رییس شرکت 
بازرگانی ام کی اس، طال در ســطوح قیمت ۱۹۰۰ و ۱۹۲۵ دالر از 
حمایت خوب برخوردار است در حالی که در سطح ۲۰۰۰ دالر با 
مقاومت روبروست.اما میلمان اظهار کرد: ریسکهای نزولی و صعودی 
طال متقارن هستند. اگر طال در هفته جاری به پایین ۱۹۰۰ دالر 

سقوط کند یا به مرز ۲۰۰۰ دالر صعود کند تعجب آور نخواهد بود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، در هفته جاری عالوه بر گزارش نشست 
ژوییه کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه 
آمارهای اقتصادی فراوانی شامل آمار مسکن آمریکا منتشر خواهند 

شد که ممکن است بازارها را تحت تاثیر قرار دهند.

تحقیقات جدیــد نشــان داد ربات های صنعتی 
حفره های امنیتی دارند که آنها را در برابر حمالت 

هکرهای پیشرفته آسیب پذیر می کند.
به گزارش ایســنا، ربات های صنعتی برای مونتاژ 
محصوالت از هواپیما گرفته تا تلفنهای هوشمند 
مورد استفاده قرار می گیرند و با بازوهای مکانیکی 
خود یک فرآیند را بارها و بارها هزاران بار در روز و 

با دقت نانومتریک تکرار می کنند.
اما فردریکو ماگی، محقق ترند مایکرو و مارســلو 
پوگلیانی، محقق امنیت اطالعات شــرکت پلی 
تکنیکو دی میالنو در تحقیقات جدیدی هشدار 
دادند برخی از ربات ها حفره های امنیتی دارند که 
هکرهای پیشرفته با استفاده از آنها می توانند به 

سرقت اطالعات پرداخته یا حرکات ربات را از راه 
دور تغییر دهند. حمالت سایبری در محیطهای 
صنعتی ممکن است پیامدهای وخیمی از جمله 
توقف فعالیت تولیدی، خسارت فیزیکی، آسیب 
محیط زیستی و آسیب یا تلفات انسانی را به همراه 

داشته باشد.
این تحقیقــات قرار اســت در کنفرانس مجازی 

هکرهای بلک هت ارائه شود.
رباتها اغلب به شــبکه ها متصل بوده و از طریق 
نرم افــزار کار می کنند. آســیب پذیریهایی که 
پیش از این ناشــناخته بودند ممکن اســت به 
هکرها اجازه دهند کد مخرب را در آنها و ســایر 
ماشــینهای تولیدی قابل برنامه ریــزی پنهان 

کنند. ایــن محققان حفره هــای امنیتی در نرم 
افزار شرکت سوییسی-سوئدی ABB که یکی 
از بزرگترین ســازندگان ربات صنعتی در جهان 
است، کشف کرده اند. همچنین آسیب پذیریهای 
دیگری در نرم افزار کد باز Ros-I کشف کرده اند 
که برای شــرکتهای تولیدکننده ربات ABB و 

Kuka AG تهیه شده است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، ربات های صنعتی 
یکی از بخشهای برخودار از رشد سریع در بخش 
صنعتی هســتند و بر مبنای آمار فدراسیون بین 
المللی رباتیک، نرخ رشــد تاریخی آنها بر مبنای 
واحد از ۲۰ درصد فراتر رفته و ارزش ساالنه آنها 

۱۶ میلیارد دالر است.

بازار ارز روز گذشته ) یکشــنبه( با کاهش ۱۵۰ 
تومانــی قیمــت دالر و ۱۰۰ تومانی یــورو در 
صرافی های بانکی همراه شد. بر این اساس فروش 
هر دالر در این صرافی ها با قیمت ۲۲ هزار و ۹۰۰ 

تومان انجام می شود.
بازار ارز روز گذشته )یکشنبه، ۲۶ مرداد( همچنان 
روندی آرام داشت، به گزارش ایرنا، بهای خرید و 
فروش هر دالر آمریکا در ساعت ۱۵ روز گذشته 
در صرافی های بانکی نسبت به روز کاری گذشته 
کاهشی ۱۵۰ تومان را تجربه کرد و به بهای ۲۱ 
هزار و ۸۰۰ تومان خریداری و به قیمت ۲۱ هزار 

و ۹۰۰ تومان فروخته شد. 
تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و فروش یورو 

نیز روز گذشته کاهش ارزش ۱۰۰ تومانی را ثبت 
کرد. به این ترتیب فروش یورو در این صرافی ها با 
قیمت ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان انجام شد و عدد ۲۵ 
هزار و ۸۰۰ تومان نیز برای خرید هر یورو در این 

صرافی ها مشاهده شد.
ارزیابی بازار غیر رسمی ارز گویای آن است که نرخ 
خرید و فروش دالر در این بازار پس از تجربه چند 
روز روند تدریجی کاهش قیمت، روز گذشــته با 
شیب مالیمی افزایش داشت. بر این اساس در این 
بازار قیمت خرید و فروش هر دالر آمریکا در ابتدا 
با محدود قیمت ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز شد 
و تا این ساعت در محدوده قیمت ۲۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان معامله می شود. این در حالی است که در 

آخرین ساعات روز گذشته قیمت دالر تا آستانه 
۲۲ هزار تومان هم رسیده بود.

همچنین در سامانه سنا نیز در روز کاری گذشته 
)۲۵ مرداد( برای فــروش هر یورو مبلغ میانگین 
۲۶ هزار و ۷۵ تومان و بــرای فروش دالر نیز رقم 
میانگین ۲۲ هزار و ۶۷ تومان ثبت شده گردیده، 
تا نشان دهد آرامش بازار در این سامانه همچنان 

برقرار است.
عالوه بر این، در سامانه نیما اعداد کاهش قیمت ها 
را نشــان می دهد و در روز معامالتی ۲۵ مرداد، 
میانگین بهای فروش هر حوالــه یورو به قیمت 
۲۲ هزار و ۴۸۲ تومان و هر حواله دالر با میانگین 

قیمت ۱۸ هزار و ۸۱۸ تومان معامله شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
با اعالم این مطلب که ۱۵ بانک پرداخت تسهیالت وام 
ودیعه مســکن را برعهده خواهند گرفت از پرداخت آن 

نهایتا تا هفته آتی خبر داد.
پروانه اصالنی در خصوص جزئیات پرداخت وام ودیعه 
مسکن به مستاجران واجد شــرایط، بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا، اعالم کرد: مقدمات پرداخت وام ودیعه 
مسکن که شامل شناســایی و ثبت نام متقاضیان واجد 
شرایط استفاده از این تسهیالت بوده توسط وزارت راه و 

شهرسازی انجام شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه 
داد: هم اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه 
مسکن به بانک ها اعالم شده است و پیش بینی می شود با 
برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در هفته جاری و یا نهایتا 
هفته آینده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد 

شرایط آغاز شود.

اصالنی افزود: ۱۵ بانــک از جمله بانک های ملت، ملی، 
سپه، صادرات، پرداخت این تسهیالت را برعهده خواهند 
گرفت و متقاضیان واجد شرایط می توانند با اعالم قبلی 
برای دریافت این تسهیالت در زمان اعالم شده به بانک ها 

مراجعه کنند.
وی با یادآوری این مطلب که وام ودیعه مسکن در تهران 
۵۰ میلیون تومان، در سایر کالنشــهرهای باالی یک 
میلیون نفر جمیعت از جمله مشــهد، اصفهان، کرج، 
شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و 
سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است، توضیح داد: سقف 
وام ودیعه مسکن طبق اعالم رسمی پرداخت می شود 
مگر آنکه متقاضیان خود درخواست مبلغی پایین تر را 

داشته باشند.
اصالنی گفت: وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان 
وام ودیعه مسکن واجد شرایط را به بانک های پرداخت 
کننده معرفی کرده اســت. بانک ها ظــرف چند روز 

آینده پرداخت وام ودیعه مسکن را آغاز خواهند کرد. 
وی اعالم کرد: هنوز پرداخت ها آغاز نشــده است اما 
پیش بینی می شود وام ودیعه مســکن با هماهنگی 
بانک ها طی این هفته و یا نهایتا هفته آتی به واجدان 

شرایط، پرداخت شود.
گروه های مشمول دریافت تسهیالت وام ودیعه مسکن، 
کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های جدید 
و خانواده های پنج نفر و بیشتر، مشموالن تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
و همچنین زنان سرپرســت خانوار هستند. همچنین 
شرایط الزم برای دریافت تسهیالت شامل داشتن فرم 
ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه 
مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپست خانوار 
بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، 
و اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت 

معامالت امالک و مستغالت و کد رهگیری است.

شــرکت های پاالیش نفت در آمریکای شــمالی 
و آســیا به دنبــال تــداوم ضعف تقاضــا در حال 
تعطیل کردن پاالیشــگاه های خود هستند و نظر 
 می رســد مقصد بعدی موج ایــن تعطیلی ها اروپا 

باشد.
به گزارش رویترز، پاالیشگران نفت در حال تعطیلی 
دائمی تأسیسات فرآوری خود در آسیا و آمریکای 
شمالی هســتند و ممکن اســت مقصد بعدی این 
تعطیلی ها اروپا باشد، زیرا آینده نامشخص بهبود 
تقاضای ســوخت در پی همه گیری ویروس کرونا 

زیان آور بوده است.
همه گیری ویــروس کووید -۱۹، ابتــدا تقاضای 
ســوخت را ۳۰ درصــد کاهــش داد و فعالیــت 
پاالیشــگاه ها به طور موقت متوقف شــد. این در 
حالی اســت که مصــرف هنوز به ســطح پیش از 
همه گیری کرونا نرســیده و کاهش مقدار سفرها 

ممکن است ادامه یابد و سبب گرفتن تصمیم هایی 
 ســخت بــرای تعطیلــی دائمــی پاالیشــگاه ها 

شود.
شرکت انگلیسی – هلندی شل تأسیسات تابانگائو 
خود در فیلیپین را که یکی از دو پاالیشگاه موجود 
در این کشــور با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشــکه در روز 
اســت، به طور دائــم تعطیل می کند. شــل دلیل 
تبدیل این پاالیشــگاه به پایانه وارداتــی را رکود 
 حاشیه ســود ناشــی از همه گیری ویروس کرونا

 اعالم کرد.
در اروپا ویــروس کرونا ســبب تعطیلــی دائمی 
تأسیسات نشده است. با این حال، گروه گانور در ماه 
ژوئن اعالم کرد که در حال بررسی توقف استفاده از 
پاالیشگاه آنتورپ با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در روز 
است زیرا کرونا به لحاظ اقتصادی به این پاالیشگاه 

آسیب می رساند.

ماراتن پترولیــوم، بزرگ ترین پاالیشــگر ایاالت 
متحده آمریــکا از نظر حجم، قصــد دارد فعالیت 
در پاالیشــگاه های مارتینــز ایالــت کالیفرنیــا 
 و گالــوپ ایالــت نیومکزیکــو را به طــور دائــم 

متوقف کند.
میا گنگ، تحلیلگر مؤسسه مشاوره فکتس گلوبال 
انرژی در این باره گفت: دیگر پاالیشگاه ها در ژاپن، 
استرالیا و نیوزیلند هم ممکن است در آینده تعطیل 

شوند.
مؤسسه مشاوره انرژی وود مکنزی به طور جداگانه 
برآورد کرده است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز - حدود ۹ درصد ظرفیت پاالیشی اروپا 
- تا ســال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ در معرض خطر تعطیلی 
قرار دارد. این مؤسسه پاالیشگاه های هلند، فرانسه 
و اسکاتلند را در فهرست تعطیلی های احتمالی قرار 

داده است.

قیمتطالیجهانیتاکجاپیشمیرود؟
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طرح اقدام ملی مسکن در مرحله ثبت نام پیامکی 
با استقبال مواجه شــد و در مدت کوتاهی ظرفیت 
نام نویسی پر شد اما در مرحله واریز وجه تعداد کمی 
از متقاضیان واریز وجه را انجام دادند. اگرچه طرح 
اقدام ملی مسکن در مرحله ثبت نام پیامکی، مورد 
استقبال قرار گرفت اما در مرحله واریز وجه تعداد 
کمی از متقاضیان واریز وجه را انجام دادند به طوری 
که در تهران  از ۷۳ هزار واحد پیش بینی شده برای 
 ساخت مسکن ملی ۵۴ نفر از متقاضیان واریز وجه 
داشتند. تازه ترین برآوردها درخصوص وضعیت واریز 
آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی نشان می دهد هم 
اکنون تنها حدود ۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط و 
تایید شده برای قرار گرفتن در لیست پیش خریداران 

واقعی واحدهای مسکونی...

بورس انرژی ایــران در اطالعیــه ای اعالم کرد که 
پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به 
تاریخ دیگری موکول شده است.به گزارش وزارت 
نفت، در اطالعیه بورس انرژی ایران آمده است: »به 
اطالع می رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی 
عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام 
صادراتی در نمادهای معامالتی »ســنفت ۰۰۲« و 
»سنفت ۰۰۳«، پذیره نویســی این اوراق به تاریخ 
دیگری موکول شده اســت.بدیهی است به محض 
تعیین و اعالم زمانبندی جدید از سوی عرضه کننده 
این اوراق، بورس انرژی ایران اطالع رسانی می کند«. 
عرضه اوراق سلف نفتی که قرار بود روز گذشته در 
بورس انرژی انجام شــود، در حالی به زمان دیگری 

موکول شد که در میان ...

رد  فقر بر چهره »دیوار«
»کسب و کار« از بازار داغ خرید و فروش اجناس دست دوم در سایت های آگهی گزارش می دهد

اتحادیه اروپا:



اقتصاد2
ایران وجهان

اتحادیه اروپا:
 آمریکا در جایگاه استفاده از 
مکانیسم بازگردانی تحریم ها 

قرار ندارد
یک ســخنگوی مسئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا از ادعای آمریکا برای برخورداری 
از حــق اســتفاده از مکانیســم بازگردانی 
 تحریم هــا در توافق هســته ای علیــه ایران

 انتقاد کرد.
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
د.پ.آ آلمــان، یک ســخنگوی جوزپ بورل 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا  در 
پــی شکســت آمریــکا در شــورای امنیت 
ســازمان ملل با عدم تصویــب پیش نویس 
 قطعنامه ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی

 ایران ارائه داده بود، مطــرح کرد که آمریکا 
به دلیل خــروج یــک جانبــه اش از توافق 
هســته ای)برجام( و عدم مشــارکت در آن 
" در جایگاه دسترســی به مکانیسم هایی که 
برای شــرکای برجام محفوظ هستند)مانند 
 مکانیســم بازگردانــی تحریم هــا( قــرار 

ندارد".
بر اســاس این گزارش، این موضــع در پی 
این مطرح می شــود که دولت آمریکا پیش 
از این تهدیــد کرده بــود علیرغم خروجش 
از برجام و به بهانه این کــه قطعنامه ۲۲۳۱ 
آن را عضــوی از برجــام معرفی مــی کند، 
می تواند ســازوکار بازگردانــی تحریم ها را 
که تنها در چارجوب برجــام و برای اعضای 
برجام قابل استفاده اســت، برای بازگرداندن 
 تحریم های سازمان ملل علیه ایران استفاده 

کند.

خبر

افت شــاخص کل بــورس طی 
روز گذشــته به رقم تاریخی ۸۸ 
هزار رسید و شــاخص روی یک 
میلیون و ۸۱۵ هزار واحد متوقف 
شــد.بورس تهران که معامالت 
روز گذشــته را هم مانند دیروز با روند نزولی آغاز کرده بود، با 
افت تاریخی ۸۸ هزار واحد در یک روز روی یک میلیون و ۸۱۵ 
هزار واحد متوقف شد.در معامالت روز گذشته بازار، بازگشایی 
شستا بیش از ۲۰ هزار واحد افت به شاخص تحمیل کرد.واکنش 
هیجانی سهامداران حقیقی به تحوالت یک هفته گذشته که افت 
سنگین شاخص طی دو روز گذشته را رقم زده در حالی است که 
اکثر کارشناسان بورس پیش بینی می کنند شاخص کل پس از 
اصالح، طی ماه های آینده به روند شتابان رشد خود ادامه خواهد 
داد. و واکنش هیجانی سهامداران حقیقی حاصلی جز پشیمانی 
نخواهد داشت.احســان خاندوزی، نایب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس در توییتی درباره ریزش شاخص بورس در روز 
شنبه نوشته است: هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد دربرابر وزیر 
دیگر، بورس منفی شد. شنبه هم با یک تصمیم بانک مرکزی، 
منفی تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی 
که محصول تشتت سیاستگذار و شکســت هماهنگی باشد. 
پیشــنهادم برای االکلنگ بورس و بانک »شورای ثبات مالی« 
است بر فراز دو بازار.مهدی رباطی، کارشناس بازار بورس معتقد 

است شاخص کل بورس در نیمه دوم امسال عدد ۲ میلیون و 
 P/S ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون واحد را رؤیت خواهد کرد و سهام با
زیر ۴ که از موج قبلی رشد جا ماندند بازدهی بیشتر از شاخص 
خواهند داشت.علت افت شــدید شاخص طی یک کارشناس 
بازار سرمایه با بیان اینکه نوسانات بورس طبیعی است، گفت: 
طی چند ماه گذشته شاهد رشد ۴ تا ۵ برابری شاخص بودیم، 
بنابراین یک اصالح ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازه زمانی ۶ ماهه کامال 
طبیعی اســت.رضا خانکی در گفت و گو با مهر، در مورد علت 
افت شدید شاخص طی امروز و دیروز اظهار داشت: بازار سهام 
روند طبیعی خود را طی می کند؛ روزهای پیاپی رشدهای ۲ و 
۳ درصدی شاخص را شاهد بودیم و بین ۶ تا ۱۰ درصد از سقف 
شاخص بورس کاسته شده اســت.این کارشناس بازار سرمایه 

افزود: در حقیقت، طی چند ماه گذشته شاهد رشد ۴ تا ۵ برابری 
شاخص بورس بودیم، بنابراین یک اصالح ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
در بازه زمانی بلندمدت، طبیعی به نظر می رسد.وی ادامه داد: 
درست است که سرمایه گذاران جدید در بورس، در این چند روز 
ضرر دردناکی را متحمل شدند اما برای کسانی که بلندمدت در 
بازار بودند اصالح عجیبی رخ نداده است؛ بنابراین این اصالح ها 
روند طبیعی بازار است و مشکل خاصی پیش نیامده است.خانکی 
گفت: زمانی که در بازار بورس اصالح رخ می دهد، همه در خبرها 
به دنبال متهم اصلی می گردند و به عنوان مثال موضوع سلف 
 ETF نفتی را مورد اشاره قرار می دهند و یا اینکه به صندوق های
اشاره می کنند؛ در حالی که این اخبار، خبرهای جدیدی نیست و 
افراد به دنبال توجیه فرایند بازار هستند، در حالی که واقعیت این 

است که اصالح بازار همزمان با این اخبار بوده است.این کارشناس 
بازار سرمایه افزود: زمانی که اصالح پایان یابد سهم هایی که از 
ارزندگی باالتری برخوردارند توســط سرمایه گذاران با قیمت 

پایین خریداری خواهند شد.

آیا فروش حقوقی ها به ترس ســهامداران حقیقی 
دامن زد؟ 

وی با بیان اینکه فعاالن بازار سرمایه نگران نباشند، گفت: این 
مسائل جزو ذات بازار است. در نقطه ای میل به گرفتن سود 
در بورس بیشتر و در نقطه ای نیز میل به ورود پول و خرید 
سهام بیشتر می شود؛ نکته این است که هیچکس هیچ وقت 
نمی تواند این نقاط را تعیین کند، ممکن است بسیاری از این 
سهام هایی که در حال فروخته شدن هستند، طی یک ماه 
آینده با قیمت باالتری در صف فروش عرضه شوند.خانکی 
در خصوص اینکه فعاالن بازار میگویند صف فروشــی که 
از سوی حقوقی ها ایجاد شده به ترس سهامداران حقیقی 
دامن زده است، تصریح کرد: این آیتم، آیتم خیلی روشنی 
نیست؛ حقوقی شخصیتی است که به دنبال کسب سود از 
خرید و فروش است. بنابراین این نوع تقسیم بندی، تقسیم 
بندی درستی نیست.وی افزود: اما اگر در اینجا منظور سهام 
دار عمده شرکتهاست باید بگویم که این سهامداران به دنبال 
نوسان گیری از سهم خود نیســتند. طبیعتاً یک شرکت 
حقوقی که روی سهمی سرمایه گذاری می کند به دنبال 

انتفاع خود و سهامدارانش است.

شاخص بیش از ۸۹ هزار  واحد سقوط کرد

ریزش  تاریخی  بورس

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
عرضه های دولتی سودآور در 

بورس ادامه دارد
رئیس جمهور گفت: عرضه های متنوع، ســودآور و 
مطمئن از دارایی های دولتــی و عمومی در بورس 
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم و استمرار 
تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی 
و تعللی صورت بگیرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی روز یکشنبه در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی ترین 
سیاست دولت را ایجاد آرامش در اقتصاد و همچنین 
ثبات در تصمیمات و سیاست ها و نبود ابهام و نگرانی 
نسبت به آینده اقتصاد کشــور دانست و تاکید کرد: 
ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن اطمینان 
خاطر به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره 
مورد تاکید و توجه دولت بوده است.وی خاطرنشان 
کرد: دولت اجازه نداد که بدخواهان ایران به اهداف 
خود در آســیب زدن به اقتصاد کشــور دست یابند 
اگر چه ممکن است در این جنگ شدید اقتصادی، 
کندی هایی در تحقق اهداف و روند اجرای برنامه های 
دولت ایجاد شده باشد.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم 
فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد 
و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله 
راه های تحقق این هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه 
ظرفیت قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به 
سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال دارد.

روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست 
تقویت بورس، اظهار کرد: عرضه های متنوع، سودآور 
و مطمئن از دارایی هــای دولتی و عمومی در بورس 
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم و استمرار 
تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و 

تعللی صورت بگیرد.

اخبار
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برای داشتن شــهری ایمن تقویت و بروز 
رسانی تجهیزات آتش نشانی ضروری است.

علی کمالی زاده در دهمین هفته ازشنبه 
های جهادی و افتتاح دو ایســتگاه آتش 
نشانی با اشاره به لزوم افزایش تاب آوری 
و ایمنی کالنشــهرکرج گفت: زیرساخت 
های امدادی این کالنشهر تا پایان امسال 
تقویت می شود. این مسئول افزود: هدف 
مدیریت شــهری کرج افزایش تاب آوری 
و ایمنی دربرابرحوادث اســت که در این 
زمینه امسال با حمایت اعضای شورا بخشی 
ازتجهیزات آتش نشــانی کرج نوسازی 
وتوسعه یافته است. به گفته وی؛ در اولین 
هفته ازشنبه های جهادی نیز از ۳۱ میلیارد 
تومان تجهیزات آتش نشانی رونمایی شد. 
شهردارکرج درعین حال تأکید کرد: برای 
داشتن شهری ایمن بروز رسانی ادوات آتش 
نشانی ضروری است به همین منظور تا پایان 
سال دودستگاه نردبان ۳۲ متری دیگر به 
تجهیزات سازمان آتش نشانی کرج اضافه 
می شود. کمالی زاده در ادامه بیشتر شدن 
ایستگاه های آتش نشانی را باعث کم شدن 
زمان رسیدن به محل حوادث عنوان کرد 
ویادآورشد: این استاندارد درحال حاضر 
زیر ۶ دقیقه است. گفتنی است؛ با گشایش 
۲ ایستگاه جدید آتش نشانی شمار ایستگاه 
های این ســازمان در این کالنشهر به ۳۱ 

ایستگاه رسید.

رئیس شورای شهر کرج:
آتش نشانان حافظ جان مردم هستند

شورای پنجم در ســه سال گذشته تالش 
کرده اند برای ارتقــای تجهیزات ونیروی 

انسانی کنارسازمان آتش نشانی باشد.
اکبر سلیم نژاد درمراسم بهره برداری ازپروژه 
های آتش نشانی، اظهارداشت: درحوزه آتش 
نشانی درحال نزدیک شدن به استانداردها 
هســتیم. وی در ادامه با بیان این که آتش 
نشــانان حافظ جان و امنیت مردم هستند، 
ادامه داد: این وظیفه بســیارخطیری است 
که بر دوش این نیروهای جان برکف گذاشته 
شده است. سلیم نژاد با اشــاره به این که 
شــورای پنجم درسه ســال گذشته تالش 
کرده برای ارتقای ادوات ونیروی انسانی در 
کنارسازمان آتش نشانی باشد، خاطرنشان 
کرد: نیازســازمان آتش نشانی برای ارتقای 
تجهیزات دغدغه ما نیزهست و برای رفع آن 

بیش ازگذشته تالش می کنیم.

سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی شهرداری کرج:

کرج به ۴ ایستگاه آتش نشانی دیگر نیاز دارد
با توجه به اســتاندارد هــر ۵۰ هزارنفر یک 
ایستگاه آتش نشــانی، درکالنشهرکرج به 
چهار ایستگاه دیگر نیاز داریم. عباس وحیدی 
دردهمین هفته ازشــنبه های جهادی که با 
افتتاح سه پروژه امدادی و آموزشی سازمان 
آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کرج 
همراه شد گفت: دو ایستگاه بلوارکامیونداران 
وشهید صدوقی با هدف امدادرسانی و آموزش 
کارکنــان و با همت مدیریت شــهری کرج 
وحمایت های اعضای شــورا به بهره برداری 
رسید. وی بیان داشت: این ایستگاه ها افزون 
بر امدادرســانی به شهروندان کرجی مناطق 
همجوار وبخشــی از آزادراه تهران- کرج- 
قزویــن را نیز تحت پوشــش خدماتی خود 

قرارخواهد داد. سرپرست سازمان آتش نشانی 
وخدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: پروژه 
سوم استخر شنای آموزشــی ویژه کارکنان 
سازمان آتش نشانی است که بخشی ازبرنامه 
های آماده ســازی و آموزشی کارکنان آتش 
نشانی در این مکان انجام می شود. به گفته این 
مسئول؛ برای احداث وتجهیز این سه پروژه 
بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریــال ازمحل اعتبارات 
سازمان آتش نشانی کرج هزینه شده است. 
وحیدی در ادامه نیروی عملیاتی سازمان آتش 
نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کرج را ۵۰۸ 
نفر اعالم کرد وخاطرنشان کرد: برای رسیدن 
به اســتانداردها بیش از یکصد نیروعملیاتی 
دیگر نیاز است. وی با بیان اینکه به ازای هر ۵۰ 
هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی درکالنشهر 
کرج الزم است، یادآور شد: برای رسیدن به 

حدنصاب ها به چهار ایستگاه کم داریم.

عیرضا نصیرمنش- استان 
البرز: دهمین استان البرز 
اکنون با بهره مندی حدود 
۹۹ درصد جمعیت ســه 
میلیون نفری آن ازسوخت 
پــاک در ردیــف مناطق 
سبزکشــور قراردارد.حســین تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز 
استان البرز اظهارداشت: از آنجا که بیشترمناطق شهری استان 
البرز ازنعمت گازطبیعی برخورداربوده، براین اسال شرکت گاز 
استان البرز تأمین انرژی ساکنان روستاها را در اولویت قرارداده و 

از روستاهای کم جمعیت گرفته تا مناطق کوهستانی و سردسیر 
استان پروژه های گازرسانی با سرعت درحال انجام است. این پروژه 
ها یکی پس ازدیگری و درفواصل کم زمانی بهره برداری می شود 
ضمن آنکه با گاز رسانی به روستاها ساکنان این مناطق ازدغدغه 
تهیه نفت سفید رهایی می یابند. اجرای پروژه های گازرسانی 
درمناطق روستایی اســتان البرز موجب شده تا در این سال ها 
میزان بازگشت مهاجران شهرها به روســتاهای البرز افزایش 

یابد و اشتغال روستایی رونق بیشــتری به خود بگیرد. به گفته 
حسین تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان البرزتا قبل ازسال 
۹۲ ازمجموع ۲۸۸ روستای استان ۱۲۳ روستا ازنعمت گاز بهره 
مند بوده وطی هفت سال گذشته تاکنون این رقم به ۱۵۴ روستا 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: اکنون عملیات گازرسانی به ۵۵ 
روستای استان درحال انجام است که امسال بخش عمده آنها 

بهره برداری می شود. 

عیرضا نصیرمنش- اســتان البرز: حذف واسطه های اضافی و 
ایجاد زیرساختهای مناســب راه حل حمایت ازتولید ومصرف 
کننده محصوالت کشاورزی است.مهندس سیدمجید موسوی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز درخصوص مشکالت 
مربوط به قیمت محصوالت کشاورزی گفت: مشکالت مربوطه 
در دوحوزه برای کشاورزان اســتان ایجاد می گردد. مهندس 
سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 
درخصوص مشــکالت مربوط به قیمت محصوالت کشاورزی 

گفت: مشــکالت مربوطه در دوحوزه برای کشــاورزان استان 
ایجاد می گردد. اولین بحــث در این خصوص اختالف فاحش 
قیمت محصوالت کشاورزی از سرمزرعه تا قیمت های موجود 
درمغازه ها می باشد که موجبات ضرر و زیان کشاورزان وتولید 
کنندگان وسودجویی برخی از دالالن می گردد. ایشان افزود: 
با توجه به اینکه نظام توزیع عمده فروشــی وخرده فروشی در 
اختیار تولید کنندگان نمی باشــد ونبود توان مالی کشاورزان 
و نیازمالی درفصل برداشت با توجه به هزینه های انجام گرفته 

درطول ســال برای فرد 
کشاورز، درفصل برداشت 
 محصوالت کشــاورزی، 
تولید کننــدگان قدرت 
وتوانایی ذخیره محصوالت 
تولیدی را ندارند وبرخی 
از افراد سودجو نیز از این 

امرمطلعند ومحصوالت تولیدی را با کمترین قیمت در ســر 
زمین از فرد کشاورز خریداری نموده و با انبار درمحل مناسب و 
درفرصت مناسب با تعیین نرخ باال و نامتعادل آن را به محل های 

توزیع ومیادین می فروشند. 

بهروز نصیرمنش- اســتان البرز: حذف آبفای البرز پیشــگام 
راه اندازی ســامانه شناســایی وپایش ویــروس کرونا درآب 
وفاضالب به روش PCR RT-Q درکشــور شــد.مهندس 
مهــدی زاده مدیرعامل شــرکت آبفــای البرز بــا اعالم این 
خبرگفت: با شــیوع ویــروس کرونا درجهان، پایــش واندازه 
گیری این ویروس درشــبکه هــای آب وهمچنین پســاب 
خروجی تصفیه خانــه فاضالب از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

بوده وضمن ایجاد واطمینان ازســالمت آب شــرب وپسابی 
که وارد محیط زیست می شــود می تواند پتانسیل مناسبی 
برای پیش بینی میزان شیوع بیماری دریک منطقه به دست 
 دهد که برای ســازمانهای متولی بهداشــت از اهمیت باالیی
 برخوردار اســت. بــه همیــن دلیل آبفــای البــرز بعنوان 
اولین شــرکت آب وفاضــالب بوده اســت که اقــدام به راه 
انــدازی روش انــدازه گیری ایــن ویــروس درآب وفاضالب 

PCR RT-Q )واکنــش  کــرد. وی افــزود: روش 
 زنجیره ای پلیمرال کمی به روش رونوشت معکوس( به تشخیص 
مولکولی ماده ژنتیکی ارگانیســم ها درآب می پردازند ودارای 
ویژگیهای منحصر به فردی است. این ویژگیها، دقت وسرعت 
بسیار باالتری نسبت به روشهای متداول آزمایشگاهی داشته 
وموجب هوشیاری وآمادگی بیشــتر مسئوالن کنترل کیفی 

وبهداشت آب می شود. 

بهروز نصیرمنش- استان البرز: دهمین دفتر نمایندگی انجمن 
سواد رسانه ای ایران در اســتان البرز در کرج آغاز به کار کرد.
مدیر دفترنمایندگی انجمن سواد رسانه ای ایران در البرز گفت: 
فعالیت این دفتر با صدورمجوز رسمی ازسوی وزارت کشور و 
استانداری البرز  آغاز شد و از این پس شاهد فعالیت های علمی 
وتخصصی استان البرز درعرصه ســواد رسانه ای خواهیم بود. 
حامد توکل افزود: تا کنون ۲۱ استان برای اخذ دفتر نمایندگی 

انجمن سواد رسانه ای ایران به وزارت کشورمعرفی شده اند که 
از این تعداد مجوز فعالیت ۱۰ استان قم، یزد، کرمان، مرکزی، 
خوزستان، سمنان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر 
و البرز صادر شده است. وی با اشاره به اینکه فعالیت های ضمنی 
سواد رسانه    ای در استان البرز از یک سال پیش با همکاری انجمن 
سواد رسانه ای ایران آغاز شــد، ادامه داد: برگزاری کارگاه های 
سواد رســانه ای با محوریت تعلیم وتربیت خانواده ها وتولید 

آثارتصویری اهم فعالیت های اســتان البرزبوده است. رئیس 
دفترنمایندگی انجمن سواد رسانه ای ایران در البرز، برگزاری 
نشست های آموزشی ومهارت آموزی با همکاری دستگاه ها و 
ادارات مختلف استانی را ازبرنامه های آتی این دفترنمایندگی 
عنوان کرد و اظهارداشت: انیمیشن "تو میتونی کرونا رو شکست 
بدی" ازتولیدات این دفترتوانست جایزه برگزیده مخزن محتوای 
مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد را به خود اختصاص دهد. 

بهروز نصیرمنش- استان 
البرز: برای اولین بار درکشور 
توسط اداره کل زندان های 
اســتان البرز، “دادرســی 
الکترونیکی بین استانی” 
مابین ندامتگاه مرکزی کرج 
ودادگستری اســتان اصفهان برگزارگردید.مرتضوی مدیرکل 
زندان های اســتان البرز در این خصوص گفــت: مددجوی این 
پرونده در زنــدان مرکزی کرج درحال تحمل کیفر اســت، وی 
همچنین دارای پرونده دیگری در اســتان اصفهان بوده که می 

بایست جهت رسیدگی به آن پرونده به استان اصفهان اعزام می 
شد. وی افزود: با توجه به بُعد مسافت بین استان البرز و اصفهان 
وهمچنین وجود آسیب هایی درخصوص اعزام مددجوی مورد 
اشــاره به اســتان اصفهان بهترین راه حل، برگزاری “دادرسی 
الکترونیکی بین استانی” تشخیص داده شــد و با رایزنی های به 
عمل آمده با دادگستری استان اصفهان برای نخستین بار درکشور 
این امرصورت گرفت. مهندس مرتضوی درخصوص محاســن 

استفاده ازدادرسی الکترونیکی گفت: دادرسی الکترونیکی دارای 
محاسن بسیاری است ازجمله؛ کاهش هزینه ها، صرفه جویی در 
زمان، استفاده بهینه ازنیروی انسانی، کاهش خطرات احتمالی 
در اعزام وبدرقه متهم وحتی درشــرایط حــال حاضر که جهان 
با شــیوع ویروس کرونا دست به گریبان اســت این امر احتمال 
 ابتالی متهمان، مأموران، ســربازان وقضات را بــه این ویروس

 به صفر می رساند. 

بورس انرژی ایــران در اطالعیه ای اعــالم کرد که 
پذیره نویسی اوراق ســلف موازی استاندارد نفتی به 
تاریخ دیگری موکول شده است.به گزارش وزارت نفت، 
در اطالعیه بورس انرژی ایران آمده است: »به اطالع 
می رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه 
اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در 
نمادهای معامالتی »سنفت ۰۰۲« و »سنفت ۰۰۳«، 
پذیره نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده 
است.بدیهی است به محض تعیین و اعالم زمانبندی 
جدید از سوی عرضه کننده این اوراق، بورس انرژی 
ایران اطالع رسانی می کند«. حمیدرضا حاجی بابایی،  
رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 

نیز از توقف فروش اوراق نفت در بازار بورس خبر داد.

لغو عرضه اوراق نفتی چه تاثیری بر بورس 
دارد؟

عرضه اوراق ســلف نفتی که قرار بود روز گذشته در 
بورس انرژی انجام شــود، در حالی به زمان دیگری 
موکول شد که در میان معامله گران جوی منفی علیه 
این عرضه وجود داشته است.به گزارش تجارت نیوز، 
ظهر روز گذشته شرکت بورس انرژی طی اطالعیه ای 
از لغو عرضه اولیه اوراق ســلف موازی نفتی خبر داد 

و اعالم کرد پذیره نویسی این اوراق به تاریخ دیگری 
موکول شد.اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب این 
طرح از سوی نمایندگان ملت و تبدیل آن به قانون، 
مغایر دانســتن طرح دولت با خروجی جلسه سران 
سه قوه و همچنین ابهامات دولت در اجرا را می توان 
از مهم ترین دالیل لغو این پذیره نویسی دانست.پس 
از اینکه دولت طی اطالعیه ای از عرضه اوراق نفتی با 
قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان با سررسید ۲ 
ساله و سود ۱۹ درصد خبر داد، بازار سهام افت شدیدی 
را در این هفته تجربه کرد. موضوعی که تحلیلگران 

بخشی از آن را ناشی از عدم حمایت دولت از بازار سهام 
به منظور جذاب تر شدن اوراق سلف نفتی می دانستند. 
این در حالی بود که از زمان انتشار خبر عرضه تا پایان 
معامالت روز گذشته بورس شاخص کل بیش از ۱۰ 
درصد سقوط داشته است.حاال انتظار می رود با توجه 
به لغو این عرضه و البته سیگنال های مثبت دیگری 
نظیر تکذیب خبر افزایش سود بانکی به ۲۲ درصد و 
همچنین تغییر در فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک 
پاالیشگاهی ها فردا از فشار عرضه و جو منفی حاکم 
بر بازار کاسته شود و در صورت حمایت حقوقی ها از 
نمادهای شاخص ســاز در نیمه نخست بازار کم کم 

شاهد بازگشت شاخص کل به روند صعودی باشیم.

شهردار کرج:

شهری ایمن و تاب آور خواهیم ساخت
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

توسعه شبکه گاز گام نخست در تأمین انرژی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

حذف واسطه های اضافی راه حل حمایت از تولید کننده محصوالت کشاورزی

آبفای البرز پیشگام پایش وشناسایی کرونا درآب وفاضالب شد

دفتر نمایندگی انجمن سواد رسانه ای ایران در البرز آغاز به کار کرد

مدیرکل زندان های استان البرز خبر داد:

اجرای دادرسی الکترونیکی بین استانی البرز و اصفهان

فروش اوراق نفت متوقف   شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فزایش ۱۵۰ هزار تومانی بهای سکه بهار آزادی
بهای سکه در بازار داخلی ) یکشنبه( تحت تاثیر افزایش قیمت ارز، با افزایش اندک مواجه بود و سکه تمام بهار آزادی با افزایشی ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت ۱۰ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۵ )یک شنبه، ۲۶ مردادماه( با افزایش ۵۰ هزار تومانی به عدد ۱۰ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه به بهای پنج میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز با ارزش یک میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان تعیین معامله شدند.
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یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان با 
اشاره به تامین و نظارت بر توزیع ۱۷ قلم کاالی اساسی در 
۴ ماهه سال ۹۹، گفت: بیش از ۴۹۰ هزار بازرسی مرتبط 
با کاالهای اولویت دار انجام شده است. مجید ارغنده پور 
گفت: در راستای هدفمندکردن بازرسی ها و بنا بر تصمیم 
کارگروه تنظیم بازار و اعالم ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، طبق روال هفته های گذشته ۵ 
کاالی اولویت دار از قبیل اقالم بهداشتی مبارزه با کرونا به 
ویژه ماسک، مرغ زنده و گوشت مرغ، سیمان خاکستری، 
محصوالت فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد و ورق و تایر 
سواری و باری به عنوان کاالهای اولویت دار نظارتی در 
هفته منتهی به ۲۲ مرداد ماه معرفی شدند. مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان افزود: در 

راستای کنترل بازار و برخورد با گرانفروشی و متخلفان، 
در ۴ ماه اول ســال جاری با همکاری و هماهنگی های 
صورت گرفته با دیگر دســتگاه های متولــی و اجرای 
طرح های نظارتی، تعداد زیادی بازرسی برای جلوگیری 
از سو استفاده برخی سودجویان و مراقبت از بازار پیرامون 
تأمین و نظارت بر توزیع ۱۷ قلم کاالهای اساسی از قبیل 
تخم مرغ، برنج، شکر، گوشــت مرغ و گوشت قرمز برای 
ساماندهی بازار صورت پذیرفته است. وی اضافه کرد: برابر 
جمع بندی های انجام شده از سوی سازمان های صمت 
استان ها در این بازه زمانی ۴۹۰ هزار و ۲۷۶ مورد بازرسی 
صرفاً مرتبط با کاالهای اولویت دار از واحدهای صنفی و 
غیرصنفی انجام شده و در مجموع ۲۰ هزار و ۲۰۳ فقره 
پرونده تخلف به ارزش بیش از بیش از یک هزار و ۴۸۲ 

میلیارد ریال، تنظیم شده است.

یک مقام مســئول، از رشد ۱۲۰ درصدی ارزش 
صادرات گیاهان دارویی در چهار ماهه نخســت 
سال ۱۳۹۹ نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
خبر داد.محمود بازاری اظهار داشــت: آمارهای 
صادراتی محصوالت گیاهــان دارویی ایران طی 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حاکــی از افزایش 
ارزآوری صنعت محصوالت گیاهان دارویی طی 
۹ ساله اخیر با رشد ۱۶۰ درصدی است. مدیرکل 
دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشــاورزی 
و صنایع تبدیلی ســازمان توسعه تجارت ایران، 
افزود: بر اساس آمارهای کارشناسی شده سازمان 
توســعه تجارت ایران، صادرات گیاهان دارویی 
طی ۴ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب 

۱۲۰ و ۴۶ درصد رشد نشان می دهد.
بازاری عنوان کــرد: گیاهان دارویــی از جمله 
ظرفیت هــای بالقوه و بالفعــل اقتصادی بخش 
کشاورزی اســت که در بســیاری از استان های 
کشور، در قالب گونه های متنوع جنگلی، مرتعی و 
زراعی تولید و بهره برداری می شود.مدیرکل دفتر 
هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع 

تبدیلی اظهار داشت: از جمله گیاهان دارویی که 
در سال جاری با رشد مواجه بوده اند، می توان به 
افزایش صادرات کتیرا و نیز سایر محصوالت نباتی 
به ترکیه و همچنین شیره آنغوزه تلخ و شیرین، 
تخم رازیانه و تخم گشنیز و عصاره و سایر شیره ها 
به کشور هندوستان و همچنین بازارهای اروپایی 

از جمله آلمان اشاره کرد.
به گفته وی، کشــور آلمان یکــی از اصلی ترین 
خریــداران گیاه دارویی شــیرین بیان اســت و 
کشورهای پاکســتان، ترکیه و عراق عمده ترین 
خریداران گیاهان دارویی ایران در ســال جاری 
بوده اند.بــازاری ادامــه داد: بی تردیــد میزان 
ارزآوری صنعــت گیاهان دارویی که دســترنج 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصوالت 
به شــمار می رود، نیازمند حمایت واقع بینانه از 
این صنعت اســت تا در ســال های آینده شاهد 
پویایی، دوام و توســعه کسب و کارهای نوین در 
این صنعت باشیم.گفتنی است، میز گل و گیاهان 
دارویــی، تزئینی، خوراکــی و صنعتی با حضور 
 فعاالن این بخش در سازمان توسعه تجارت ایران 

برگزار شد.

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: آمریکا می داند که 
نمی تواند از اسنپ بک استفاده کند. محمد جواد ظریف 
در مراسم تودیع و معارفه سخنگویان قبلی و جدید وزارت 
خارجه در سخنانی اظهار کرد :  اسنپ بک آمریکا آنچنان 
غیرقانونی است که قابل پذیرش نیست و  آمریکایی ها خود 

این موضوع را می دانند.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان تاکید کرد : خیال نکنید 
که وقتی یک حرف را بلند زدند و تکرار کردند  حق دارند، 
آمریکا می داند که نمی تواند اســنپ بک کند. وزیر امور 
خارجه کشورمان در ادامه  گفت: روز هشت می ۲۰۱۸ 
آقای بولتون در اوج سرخوشی از این که برجام را نابود کرده 
و ظرف سه ماه ایران را هم نابود می کند در  یک مصاحبه 
مطبوعاتی  در کاخ سفید اعالم کرد که ما)آمریکا( دیگر 

عضو برجام نیستیم که از اسنپ بک استفاده کنیم .
ظریف افزود : هنوز صورت جلسه این مصاحبه روی سایت 
کاخ سفید اســت  مگر اینکه االن  که من  این موضوع را  
می گویم آنها بروند و آن جملــه را بردارند.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود در این نشســت اظهار کرد:  
وظیفه اصلی وزارت خارجه دفاع از جمهوری اســالمی 
ایران در سطح بین المللی  است ، یعنی وزارت امور خارجه 
موظف است که اگر یک وقتی تعارض پیدا شد بین دفاع 
از سیاست های خود در داخل کشور و دفاع از منافع کشور 
در سطح بین المللی، خودش را فدای کشور کند ، منافع 
صنفی و دستگاهی خود را فدای منافع ملی کند و اجازه 
بدهد در داخل کشور مورد هجمه قرار گیرد اما حرفی را 
مطرح نکند و توجیهی را برای سیاســت ها و اقناع افکار 
عمومی مطرح نکند که  به هزینه پیشبرد منافع ملی در 

سطح بین المللی تمام شود.
این دیپلمات کشــورمان در ادامه صحبت های خود به  

شکست بی سابقه دولت واشنگتن  در جلسه  اخیر شورای 
امنیت جهت بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا به منظور  
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران اشاره کرد و گفت:  
فقط یک کشور همسو با آمریکا رای مثبت به این قطعنامه 

داد  و ما نباید اهمیت اتفاقی که افتاد را فراموش کنیم.
ظریف ادامه داد: در شــرایط کنونی روشن کردن افکار 
عمومی در ایران و چه در ســایر نقاط جهان یک وظیفه 
بسیار خطیر برای دیپلماسی است. درواقع این موضوع  
قسمت عمده از دیپلماسی کشور را در  بر می گیرد. وی 
تصریح کرد  : نباید فراموش کرد که  دیپلماسی عمومی در 
شرایط کنونی نقش برجسته ای در روابط پیدا کرده است 
و ساختن اذهان و شکل دادن به نگاه ها یکی از کارهای 
اساسی در حوزه دیپلماسی است.ظریف همچنین در ادامه 
صحبت های خود در نشست تودیع و معارفه سخنگویان 
قدیم و جدید وزارت خارجه اظهار کرد : این سوال برای 
مردم پیش می آید که چطور برجامی که چند بار در داخل 
کشور تشییع و دفن شد ،توانست آمریکا را ۱۳ به  ۲  در 
جلسه شورای  امنیت سازمان ملل شکست دهد ؟ چطور 
جسد برجام توانست آمریکا را در شورای امنیت شکست 
دهد؟  برای مردم سوال پیش می آید که نکند این حرکت 
آمریکا هدفش چیز دیگری بوده است ، چون آن ها فکر 
می کردند برجام مرده است و خاصیتی ندارد.  ما نیز در 
داخل کشور چون هدف مان  دفاع از خودمان نبود  بلکه 
هدف مان دفاع از کشور بود نگفته بودیم که اخبار مرگ 
زودرس برجام مبالغه آمیز است ، نگفته بودیم که نه تنها 
مبالغه آمیز است بلکه با حقیقت فاصله بسیار دارد به همین 
دلیل برای مردم از دیروز  این سوال وجود آمده است چطور 
یک جنازه توانست آمریکا را شکست بدهد، این چالشی 

است که اکنون با آن روبه رو هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران از تأمیــن مواد اولیه لوازم 
خانگی و ســرعت در واردات آن خبــر داد و گفت: 
کمبودی در کاالهای اساســی روزمره مردم وجود 
نداشته و تالش دولت و وزارت صمت بر تأمین این 
کاالها است. ســعید ممبینی در خصوص وضعیت 
کاالهای اساسی و عرضه آن اظهار داشت: کاالهای 
اساسی مورد نیاز روزمره مردم به میزان الزم و کافی 
وجود داشــته و هیچ کمبودی در این زمینه وجود 
نــدارد. بنابراین واحدهای خرده فروشــی و عمده 

فروشی اصناف، با کمبود کاال روبه رو نیستند.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور و وزارت صمت 
همیشــه تالش کرده که در تأمین کاالی اساسی 
مشکلی ایجاد نشود، گفت: تنها مشکلی که در این 
مدت وجود داشت تأمین مواد اولیه برخی کاالها از 
جمله لوازم خانگی بود، که با تدابیر سرپرست قبلی 
وزارت صمت و گمرک قرار شد مواد اولیه به سرعت 

وارد شود. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه در 
تأمین ماده اولیه سایر کاالها نیز مشکل خاصی وجود 
ندارد، تصریح کرد: نهاده های دامی نیز بر اســاس 
تدابیر حوزه کشــاورزی واردات آن به ســرعت در 
حال انجام است. در خصوص ارز این کاالها نیز بانک 

مرکزی وعده حل این مشکل را داده است.
ممبینی در خصوص تولید ماســک در اصناف نیز 
خاطر نشــان کرد: در گارگاه ها، تولید ماســک به 
سرعت در حال انجام بوده و کمبودی وجود ندارد. 
حتی برخی از کارگاه ها با تغییر کاربری اقدام به تولید 
ماسک کرده تا بتوانند با قیمت مصوب عرضه کنند. 
وی افزود: مشکل تأمین مواد اولیه ماسک ) پارچه( 
حل شده و حتی در صیورت کمبود ماسک، دستور 
واردات آن نیز صادر شده است. البته در حال حاضر 
مشکلی نبوده و تالش کارگارهای صنفی و صنعتی بر 

تولید و تأمین ماسک مورد نیاز کشور است.

طرح اقدام ملی مسکن در 
مرحله ثبت نام پیامکی با 
اســتقبال مواجه شد و در 
مــدت کوتاهــی ظرفیت 
نام نویســی پــر شــد اما 
در مرحله واریز وجــه تعداد کمــی از متقاضیان 
واریز وجه را انجام دادند. اگرچــه طرح اقدام ملی 
مسکن در مرحله ثبت نام پیامکی، مورد استقبال 
قرار گرفت اما در مرحله واریــز وجه تعداد کمی از 
متقاضیان واریز وجه را انجــام دادند به طوری که 
در تهران  از ۷۳ هزار واحد پیش بینی شــده برای 
 ساخت مسکن ملی ۵۴ نفر از متقاضیان واریز وجه 

داشتند.
تازه ترین برآوردها درخصوص وضعیت واریز آورده 
اولیه متقاضیان مســکن ملی نشــان می دهد هم 
اکنون تنها حــدود ۵ درصــد از متقاضیان واجد 
شرایط و تایید شده برای قرار گرفتن در لیست پیش 
خریداران واقعی واحدهای مســکونی دولتی ساز، 
اقدام به واریز وجه کرده اند و به این ترتیب عمال ۹۵ 
درصد از این متقاضیان در این طرح نقش تماشاچی 
دارند.افــراد ثبت نام کننده حائز شــرایط اولیه در 

طرح »مســکن ملی« به دو گروه »تماشــاچی« و 
»پیش خریدار قطعی« تبدیل شده اند که ۹۵ درصد 
آنها،   فعال در گروه اول هســتند. حداقل ۴۰۰ هزار 
خانوار فاقد مســکن از ۶/ ۱ میلیون ثبت نام کننده 
در این طرح،   واجد شــرایط خانه های دولتی ساز 
هســتند. از این تعداد تا اوایل تابستان فقط ۸ هزار 
نفر »بخــش اول آورده نقدی« را واریــز کرده اند 

 که البته پرداختی آنهــا کمتر از نصف مبلغ ابالغی 
بوده است.

سرپرســت معاونت مسکن شــهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی خراســان شــمالی در این رابطه 
گفــت: شــهروندان برخــی شــهرهای اســتان 
اســتقبال اندکی از طرح اقدام ملی تولید مسکن 
داشته اند و ظرفیت ها کامل نشــده است. حسین 

جزمی اظهار داشــت: تســهیالت در طرح اقدام 
ملی برای تولید مســکن، با نرخ گــران پرداخت 
می شــود و عــالوه بــر آن، هزینه های ســاخت 
مســکن، در برخی از شــهرها از بازار آزاد بیشتر 
 اســت از این رو شــهروندان از آن استقبال خوبی 

ندارند.
این در حالی اســت که مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان تهران عدم واریز ۴۰ میلیون تومانی اولیه 
توســط متقاضیان طرح ملی مســکن را به منزله 
انصراف اعــالم کــرد. خلیل محبت خــواه اظهار 
کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن حداکثر 
تا تاریخ ۱۵ مــرداد فرصت دارند تا بــا مراجعه به 
سامانه  tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک 
خود از قسمت مشاهده درخواســت ، اقدام کنند. 
الزم به ذکر اســت عدم بارگزاری مدارک به منزله 
انصراف تلقی می شود. وی تصریح کرد: آن دسته 
از متقاضیان تایید شــده طرح اقدام ملی مســکن 
اســتان تهران که تا تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ نســبت 
به واریز آورده اولیه به مبلــغ ۴۰ میلیون تومان به 
حساب افتتاح شــده نزد بانک مسکن اقدام نکرده 
اند عدم واریز وجــه به منزله انصراف تلقی شــده 
به تبــع تاریخ ۲۵ مرداد فرصــت نهایی واریز وجه 
 جهت متقاضیــان اقدام ملی اســتان تهران اعالم 

می شود.

»كسب و كار«  چرایی كم استقبالی از طرح مسکن ملی را بررسی می كند

مسکن ملی بدون خریدار
۵ درصد متقاضیان آورده خود را واریز كردند                                                                                                                                جزئیات مسکن ملی شفاف نیست

تولید و عرضه  نیاز  بازار مسکن
وحید شقاقی، اقتصاددان

بخش مسکن حداقل ۳۰ درصد هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در وضعیت موجود باید به تولید و عرضه بیشتر مسکن اهتمام داشته باشیم. مسکن ملی هم مانند دیگر طرح های 
دولتی دچار دست اندازهای بسیاری شده که متقاضیان را از واریز پول منصرف کرده است. تولید و عرضه بیشتر مسکن راه نجات مردم و کاهش مشکالت بازار مسکن است. راهکاری که در سالهای اخیر کمترین توجه 
به آن شده است. کمبود مسکن موجب افزایش اجاره نشینی مردم و سواستفاده دالالن در ایجاد گرانی هاســت. بنابراین با رفع مشکالت در این حوزه به ویژه افزایش میزان ساخت وساز شاهد بهبود اوضاع معیشتی، 

کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم خواهیم بود.
طرح ملی مسکن طرحی مبهم اســت و با وجود پیگیری های زیاد اطالعات چندانی از نحوه اجرای آن وجود ندارد. جزئیات طرح مسکن ملی شفاف نیست و تاکنون اطالعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه 

نشده است. موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد که باید از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.
اما تحقق تولید و عرضه مسکن به اندازه نیاز متقاضیان باید حمایت در خصوص تأمین منابع مالی پروژه ها، ارائه زمین های ارزان قیمت با تعیین شروط مشارکتی مناسب و تسریع در فرآیند کسب مجوزهای ساخت وساز 

وجود داشته باشد تا بدین ترتیب سرمایه گذاری برای تولید مسکن جذاب شود. در واقع نیاز بازار مسکن تحقق تولید میلیونی مسکن است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

پایین بــودن کیفیت نان 
موضوعی اســت کــه در 
سال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته، امری که این 
روزهــا دوباره بــه دلیل 
استانداردســازی آرد و افزایش سبوس با شکایت 
مردم و حتی نانوایی های ســنتی همــراه بوده و 
می تواند افزایش ضایعات نان را در پی داشته باشد.

طی سال های گذشته با تالش های صورت گرفته 
در بحث تولید آرد کیفی، نه تنها مصرف کنندگان 
به دلیل سفیدی و دورریز نداشتن نان راضی بودند، 
بلکه میزان ضایعات به شکل قابل توجهی کاهش 

پیدا کرده بود.
اما طی ماه های اخیر، شهروندان دوباره نسبت به 
سیاه بودن و کیفی نبودن نان معترض شده اند تا 
جایی که برخی مدعی هستند علیرغم قیمت های 
باال، بخشــی از نان، دور ریز و بــه ضایعات تبدیل 
می شود.اکنون قیمت هر عدد نان لواش یارانه ای 
۳۰۰ تومان، آزادپز ۴۵۰ تومان، نان تافتون یارانه 
ای ۵۵۰ تومان و آزادپز ۸۵۰ تومان، نان ســنگک 
ساده یارانه ای ۱۲۰۰ تومان و آزادپز ۱۸۰۰ تومان 

به فروش می رسد.
»هنگامــه همتی« یکی از شــهروندان می گوید: 
با وجــود افزایش قیمت نان به شــکل رســمی و 
غیررسمی، شاهد کاهش کیفیت این کاال هستیم؛ 
در هر دوره ای که قیمت نــان افزایش می یابد به 
طور مقطعی تا حدودی کیفیت مناسب می شود 
اما بعد از مدتی کوتاه دوباره نان بی کیفیت به مردم 
عرضه می شــود.وی ضمن انتقــاد از عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی کرونا توســط نانوایی ها، 
اضافه کرد: در بحث شــیوع کرونا، قرار بود نانوایی 
ها به عنوان تامین کننده نان مردم، پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند اما متاسفانه نانوایی ها 
یکی از گروه هایی هستند که به هیچ عنوان پروتکل 
های بهداشتی را رعایت نمی کنند. وی می گوید ما 
در بحث کرونا به ناچار برای گرم کردن مجدد نان 
از نان سنگک استفاده می کنیم اما به دلیل پایین 
بودن کیفیت وســط نان همیشه سوخته و اطراف 

نان خمیر است که چندان قابل استفاده نیست.
»میالد توتیا« یکی دیگر از شــهروندان می گوید: 
کیفیت نان در حدی پایین است که اگر نان چند 
ساعت در بسته بندی و فضای دور از فریزر بماند، 
دیگر قابل مصرف نیســت در حالی که نان باید به 
نحوی تولید شــود که حداقل بــرای یکروز خارج 

از فضای یخچالی قابلیت مصرف داشــته باشــد. 
وی اضافه کرد: اخیرا نان ســیاه و خمیر به دست 
مشــتریان می دهند کــه با توجه بــه قیمت این 
کاال، چنیــن اقدامی منصفانه نیســت زیرا برخی 
خانوارهای کم درآمد روزانه سه وعده نان مصرف 

می کنند.

تغییر میزان ســبوس آرد تحویلی به 
نانوایی ها

»بیژن مقدم« رییس اتحادیه نانوایان سنتی لواش 
و تافتون گفت: طی دو تا سه ماه اخیر با نظر سازمان 
ملی استاندارد ایران و شــرکت بازرگانی دولتی، 
استاندارد نان های ســنتی تغییر یافته است.وی با 
بیان اینکه برخی مســئولین، کیفیت گندم تولید 
داخل را باال می دانند اما تغییر در اســتاندارد آرد 
مصرفی نانوایی ها می توانــد کاهش کیفیت نان 
را در پی داشته باشــد، اظهارداشت: به طوری که 
استاندارد محتویات آرد نان لواش و تافتون از ۱۸ 
درصد به ۱۵ درصد ) افزایش میزان سبوس در آرد( 

کاهش یافته است.
رییس اتحادیه نانوایان ســنتی لــواش و تافتون 
تصریح کرد: پیش از این نانوایان می توانستند در 
ســامانه خرید آرد، محتویات آن را بین ۱۵ تا ۱۸ 
درصد یعنی آرد با استاندارد ۱۵ درصد، ۱۸ درصد 
و یا ترکیب هــر دو برای کیفیــت بهتر خریداری 
کنند که همین امر موجــب افزایش کیفیت نان و 
رضایت مردم شده بود، اما اکنون این استاندارد به 
۱۵ درصد تغییر یافته و دیگر نانوایان حق انتخابی 
برای تعیین آرد کیفی ندارند.وی با بیان اینکه آرد 

با استاندارد ۱۵ درصد دارای سبوس بیشتر است، 
افزود: همین امر موجــب تیرگی، ضخامت اطراف 
نان لواش و تافتون می شود که نارضایتی نانوایان و 

مردم را در پی داشته است.
مقدم خاطرنشــان کــرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ ســال 
گذشــته به دلیل عدم انتخاب آرد توسط نانوایان 
تنها  ۵۰ تا ۶۰ درصد نان تولیدی کشور مصرف و 
مابقی به شــکل ضایعات دورریز می شد که شاهد 
وجود مشاغل کاذب همچون خریداران نان خشک 
بودیم. وی اضافه کرد: اما از دهه ۸۰ به بعد با اختیار 
دادن به نانوایان در انتخــاب آرد مصرفی، کیفیت 
نان افزایش و ضایعات کاهــش قابل توجهی پیدا 
کرد بود که با تغییر استاندارد آرد به ۱۵ درصد به 
طور مجدد به دو دهه قبل بازگشتیم که باید شاهد 
دورریز نان و نارضایتی مردم باشیم.رییس اتحادیه 
نانوایان سنتی لواش و تافتون با اشاره به اینکه نان 
در سال های اخیر به دلیل کیفیت باال قابل خوردن 
شده بود، گفت: افزایش سبوس در آرد موجب می 
شــود در هنگام کشــیدن و بازکردن خمیر وسط 
خمیر نازک و دور خمیر زخیم شود بنابراین وسط 

نان در آتش می سوزد و دور نان خمیر می شود.
مقدم براین باور است که اگر مسووالن می خواهند 
با افزایش میزان سبوس در آرد در مصرف آرد کشور 
صرفه جویی داشته باشند  باید این مهم را در نظر 
بگیرند که با افزایش میزان ضایعات نان این صرفه 
جویی معنایی نخواهد داشــت.وی افزود: به طور 
مثال اگر استاندارد آرد را از ۱۸ به ۱۵ تغییر داده ایم 
و سه درصد صرفه جویی از این محل ایجاد شده در 
مقابل ضایعات از سه درصد به پنج درصد افزایش 

می یابد.رییــس اتحادیه نانوایان ســنتی لواش و 
تافتون اظهارداشــت: برای جلوگیری از نارضایتی 
مردم و نانوایان در مصــرف و تولید نان، مکاتباتی 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بازرگانی 
دولتی و سازمان ملی استاندارد ایران داشته ایم که 

همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

تغییر اســتاندارد آرد، نیازمند اصالح 
است

» اصغر پابرجا « رییس اتحادیه نانوایان ســنگکی 
گفت: استاندارد آرد نان ســنگک پیش از این ۱۵ 
درصد بود که اخیرا به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش سبوس در آرد نان موجب 
تیرگی و ضخامت دور نان می شود، افزود:  اکنون 
در شهر تهران ۱۰۰۰ واحد نانوایی سنگکی فعال 
است که بخش عمده نان مورد نیاز مردم را تامین 
می کند حــال تغییر در محتویــات آرد می تواند 
موجب نارضایتی شهروندان از تولید این محصول 

استراتژیک در کشور شود.
رییس اتحادیه نانوایان ســنگکی اظهارداشت: با 
وجود اینکه مسئوالن بخش بهداشت کشور براین 
باورند که باید مصرف سبوس برای سالمتی جامعه 
افزایش یابــد، اما به طور حتم ســبوس مورد نیاز 
جامعه می تواند از منابع غذایی دیگری عالوه بر نان 
تامین شود.پابرجا تصریح کرد: اکنون تالش داریم 
با مدیریت این موضوع خللی در فعالیت نانوایی ها 
برای تولید نان کیفی مورد استفاده مردم رخ ندهد 
و به طور حتم تغییر استاندارد آرد نیازمند بازنگری 

است تا مردم و نانوایان دچار مشکل نشوند.

رشد میزان ضایعات نان و شکایات مردم

چرا کیفیت نان در ماه های اخیر پایین آمده است؟
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

صادرات گیاهان دارویی ۱۲۰ درصد افزایش یافت

یک مقام مسئول اعالم كرد:

انجام بیش از ۴۹۰ هزار بازرسی مرتبط با کاالهای اولویت دار

دستور واردات ماسک در صیورت كمبود صادر شد

تأمین مواد اولیه لوازم خانگی

ظریف: 

چطور جسد برجام توانست آمریکا را ۱۳ به ۲ شکست دهد؟!
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 کسب و کار

نهمين نمايشگاه نوآوری و فناوری )اينوتكس 2020( 
پايان يافت

نمایشگاه اینوتکس با شعار اکوسیســتم نوآوری زیر یک سقف و با هدف 
تســهیل برقراری ارتباط میان بازیگران مختلف حوزه فناوری و نوآوری 
برگزار می شــود. افراد و فعاالن اکوسســیتم نوآوری اعم از استارتاپ ها، 
شتابدهنده ها، سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های بزرگ و نهادهای 
دولتی و حاکمیتی با حضور در این نمایشگاه به ارائه توانمندی های خود 
و شبکه ســازی با دیگر فعاالن می پردازند. اینوتکس ۲۰۲۰ در شرایطی 
به صورت آنالین برگزار شــد که گمان می رفت شیوع ویروس کرونا مانع 
از برگزاری این نمایشگاه شود. این نمایشگاه در سال های پیش به صورت 
حضوری برگزار می شد و با تدبیر دبیرخانه و همکاران نمایشگاه، از ظرفیت 

های فضای مجازی برای برگزاری آنالین آن بهره برده شد.
شروع اینوتکس با استقبال ۱۰ هزار نفری مخاطبان از افتتاحیه نمایشگاه 
همراه بود و این استقبال در طول زمان برگزاری نمایشگاه هم ادامه داشت، 
چنانکه در روز پایانی نمایشگاه، بیش از ۱۳ هزار نفر به صورت آنالین فینال 

بخش رقابت های استارتاپی اینوتکس )اینوتکس بتل( را مشاهده کردند.
تمامی بخش های جانبی با استفاده از بســتر آنالین نمایشگاه اینوتکس 
برگزار شدند و استفاده از ابزارهای برخط سبب استقبال بیشتر از برنامه های 
اینوتکس شد. برگزاری آنالین نمایشگاه سبب شد تا افراد از نقاط مختلف 
کشور به محتوای اینوتکس دسترسی داشته باشند و بتوانند در این بستر 
با فعاالن حوزه نوآوری و کارآفرینی ارتباط برقرار کنند. بسترهای آنالین 
تهیه شده برای نمایشگاه اینوتکس پس از نمایشگاه نیز قابل بهره برداری 
خواهد بود و دبیرخانه نمایشگاه در حال برنامه ریزی برای استمرار استفاده 

از این بستر است.
در نهمین دوره از اینوتکس بیش از ۱۵۰ جلســه مشــاوره و منتورشیپ 
در پاویون منتورشیپ برنامه ریزی و برگزار شــد. در بخش کافه سرمایه 
بیش از ۳۵۰ جلســه میان سرمایه گذاران و اســتارتاپ ها برگزار شد و با 
توجه به اســتقبال به عمل آمده امکان ثبت نام و تشــکیل جلسات پس 
از زمان رسمی نمایشــگاه هم فراهم شــد. بخش کوآپ نمایشگاه نیز با 
هدف برقراری تعامل میان اســتارتاپ ها و شــرکت های بزرگ فعالیت 
 داشت که در این بخش نیز ۳۰ جلســه برگزار گردید. در بخش اینوجوان

 که هر ســال از بخش های پرمخاطب نمایشــگاه بوده اســت، ۷ ساعت 
محتوای آموزشــی برای نوجوانان ارائه شــد که بیش از ۱۰۰ هزار دقیقه 
بازدید از آن صورت گرفته است. همچنین در بخش استیج که از روز اول تا 
سوم نمایشگاه برگزار شد، سخنرانی ها، پنل ها و مناظراتی برگزار شد که 
مجموعه ۶۵ صاحب نظر در آن ها حضور داشتند و دانش و تجربیات خود را 

به مخاطبان منتقل کردند.
اینوتکس پیچ و اینوتکس بتل بخش های هیجانی نمایشــگاه بود. فینال 
اینوتکس پیچ با حضــور ۱۲ تیم برگزیــده رویدادهــای اینوتکس پیچ 
که در ۶ اســتان مازندران، سیستان و بلوچســتان، اصفهان، خوزستان، 
آذربایجان شــرقی و تهران برگزار شده بود، برگزار شــد و در نهایت سه 
تیم سایکالپس، آنتی آلوپیســا و ســوچن به ترتیب اول تا سوم شدند و 
جوایز هشت، پنج و سه میلیونی مسابقه را دریافت کردند. همچنین تیم 
آیدیا به عنوان برگزیده مردمی معرفی شــد. در بخش بتل که به صورت 
مناظره دو به دو میان تیم ها برنامه ریزی شــده بود، تیم چمدون توانست 
 مقام اول را کســب کند و جایزه ۵ میلیون تومانی را بــه خود اختصاص

 دهد.
آیین اختتامیه نمایشگاه در شــامگاه ۲۵ مرداد ۹۹ برگزار شد و همزمان 

با حضور رئیس و دبیر نمایشگاه از پوستر اینوتکس ۲۰۲۱ رونمایی شد.

تدوين طرح جهش توليد شركت های دانش بنيان 
در مجلس

رییس کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس از تدوین 
طرح جهش تولید شرکت های دانش بنیان در مجلس خبر داد و گفت: این 
طرح در کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی است و شرکت های 
دانش بنیان می توانند لوایح این طرح را بررسی و نقطه نظرات خود را درباره 

آن اعالم کنند.
عبدالحســین روح االمینی، نماینــده تهران و رییس کمیتــه غذا و دارو 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس در رویداد مجازی معرفی نیازهای 
فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سالمت که به همت صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شد، به ارتقای حداکثری ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
اشاره کرد و گفت: یکی از مقوله های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه 
و قانون اصل ۴۴ افزایش ظرفیت شرکت های دانش بنیان است. در شرایط 
کنونی سازوکار دانشی و نیروی انسانی برای این شرکت ها فراهم است اما 
تداوم فعالیت آنها عالوه بر دانش و نیروی انسانی نیازمند سرمایه گذاری و 
تجاری سازی و حمایت بیشتر است. در حال حاضر حمایت از اقتصاد دانش 
بنیان به نسبت صنایع مادر در کشــور مانند معدن و انرژی بسیار ناچیز و 

مینیاتوری است.
رییس کمیته غذا و دارو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در مورد طرح های جاری در مجلس برای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
تصریح کرد: مجلس برای طرح معافیت های مالیاتی و پیش بینی منابع مالی 
و تسهیالت در بودجه ۱۴۰۰ آمادگی دارد. همچنین مجلس در نظر  دارد 
با تشویق بخش خصوصی و بانک ها در قانون برنامه هفتم و تدوین بودجه 
سالیانه برای سرمایه گذاری و طراحی مشــوق های الزم به توسعه اقتصاد 

دانش بنیان کمک کند.
روح االمینی در ادامه در مورد طرح جهش تولید شرکت های دانش بنیان نیز 
گفت: طرح جهش تولید شرکت های دانش بنیان در کمیسیون های مختلف 
مجلس در حال بررسی است و شرکت ها می توانند لوایح این طرح را بررسی 

و نقطه نظرات خود را درباره آن اعالم کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بر حضور بیشتر در بازارهای 
صادراتی کشــورهای همسایه تاکید کرد و گفت: شــرکت های دارویی و 
بیوتکنولوژی دستاوردهای زیادی در این حوزه دارند به طوری که ۲۵ درصد 
از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی به این حوزه اختصاص داشته است؛ 
بر این اســاس باید کمک کنیم تا امکان صادرات برای شرکت های دانش 
بنیان این حوزه فراهم شود. به عبارت دیگر شرکت های دانش بنیان از منظر 
گسترش صادرات نیز باید مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر حضور ما 
در بازارهای صادراتی ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه کمرنگ است. 
بازارهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
بازارهایی هستند که ما در آنها غایب هستیم یا حضور کمرنگ در آن داریم 

که باید گسترش یابد.
وی در پایان یادآور شــد: در گلوگاه سیاســتگذاری، اقبال کلی به سمت 
گسترش شــرکت های دانش بنیان وجود دارد و در این عرصه هماهنگی 
خوبی بین قوا شکل گرفته است. با وجود تحریم و فرصتی که از کرونا در دنیا 
ایجاد شده است باید فرصت پساکرونا را در اقتصاد دانش بنیان شرکت های 

حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سالمت جدی بگیریم.

اخبار

قابلیت چت با راننده اسنپ در داخل اپلیکیشن فراهم شد
قابلیت »چت داخل اپلیکیشن« به نسخه ی جدید اسنپ اضافه شده است. از این پس، کاربران می توانند عالوه بر تماس تلفنی، پیام های خود را از طریق اپلیکیشن برای یکدیگر ارسال کنند. 
با امکان چت، می توانید از تماس های غیرضروری پرهیز کنید و به راحتی از طریق خود اپلیکیشن در طول سفر با راننده در ارتباط باشید. تماس تلفنی بین راننده و مسافر پیش از آغاز سفر در 

بسیاری از سفرهای اسنپی اتفاق می افتد. برای مشخص کردن محل دقیق مبدا، اعالم معطلی در سوار شدن و موارد دیگر گاهی نیاز است که راننده و مسافر با هم در ارتباط باشند.

شــتاب فقر هر روز قربانیان 
تــازه ای مــی گیــرد و افراد 
بیشــتری به زیر خــط فقر 
ســقوط می کنند. به همین 
دلیل گدایــی از دنیای واقعی 
فراتر رفته و پا بــه دنیای مجازی گذاشــته و این همان 
 چیــزی اســت کــه در »دیــوار«، »شــیپور« و دیگر

 پلتفرم های آگهی مشــاهده می کنیم. در این آگهی ها 
نیاز به مایحتاج آشــپزخانه مثل سیب زمینی، پیاز، رب، 
برنج و حتی جهیزیه به چشم می خورد. مستاجران هم 
قافیه را نباخته اند و در میان نیازمندان خودی نشان می 
دهند و برای اجاره خانه طلب کمــک دارند؛ اما واقعا چه 
شد که کار به اینجا کشید؟ عالوه بر تکدی گری، بررسی 
سایت های آگهی نشان می دهد آگهی های فروش لباس، 
کفش و سایر اقالم مصرفی کهنه و دست دوم افزایش یافته 
است. برخی نیز سعی دارند با فروش گیسوان پریشان خود 
کمک خرج زندگی باشند و از زینت خود برای امرار معاش 

مایه گذاشته اند. 

چهره نابرابری و فقر در کوچه های پایتخت 
عیان شده است

تهران همچون لحاف چهل تکه ای اســت که هر تکه از 
آن رنگ و شــکل دیگری دارد. وارد خیابان زعفرانیه که 
می شوی، گویا آبی آســمان، آبی دیگری است و وقتی پا 
در کوچه های تنگ دروازه غار می گذاری، فقر گریه می 
کند. این روزها فاصله طبقاتی بیشــتر از قبل نمود یافته 
و از بلندی های بخش لواسانات مشــرف به سد لتیان در 
ویالهای الکچری تا کارتن خوابــی دروازه غار آن را عیان 
می سازد و اینجاست که حافظ می گوید: »زیرکی را گفتم 
این احوال بین خندید و گفت/ صعب روزی بوالعجب کاری 
پریشان عالمی« برای دیدن روزگار ناخوش تهران کافی 
اســت پایت را به دروازه غار بگذاری؛ همان جایی که آخر 
دنیاست. دروازه غار جایی در ناکجاآباد نیست. منطقه ای 
است در قلب پایتخت که برخالف نامش غار ندارد و حتی 
دروازه هم ندارد؛ اما تا دلت بخواهد فقــر دارد. اما فقر به 

همین محله ختم نمی شود و آرام آرام پای خود را از دروازه 
غار فراتر گذاشته و تا مرزهای میانی پایتخت رسوخ کرده 
است. این در حالی است که فضای مجازی نیز از این مساله 

در امان نمانده است. 

خیل گدایان در »دیوار« 
»من تازه ازدواج کردم، وضع مالی ما خوب نیست و مادرم 
۵ ساله مریضه. خواهش می کنم در این راه به کمک هم 
وطن های عزیزم نیاز دارم. توان خرید وسایل خونه را ندارم 
در راه رضای خدا کمکمون کنید، خداوند خیرتون بده«، 
»کمک مالی نیاز دارم هرچقدر در توانتون بود مشکل من 
با ۱۰۰ تومن درست میشه تورو خدا بهم کمک کنید« و.. 
اینها نمونه ای از درخواست های کمک های مالی است که 

در سایت های آگهی به چشم می خورند. 

لباس های صادراتی که در »شیپور« فروش می 
رود

در این میان سری به ســایت های آگهی زدیم. از کفش و 
کتانی رنگ و رو رفته ای که پارگی آن خودنمایی می کند 
تا لباس کهنه ای که به قول فرش فروشــان »صادراتی« 

شده است!
 یکی از آگهی دهندگان دیوار کــه موی خود را به فروش 

گذاشته بود، در تماس با »کسب و کار« گفت: »برای آنکه 
برای گذران زندگی خود پول درآورم، به فکر فروش موهایم 
افتادم.« تماس های دیگر »کسب و کار« با آگهی دهندگان 
نشــان می داد فقر در گوشه گوشه این شــهر به اهتزاز 
 درآمده است و مردم برای پول درآوردن به دنبال فروش

 همه اقالم مصرفی خود هستند. 

سفره هایی که آب رفت
بد نیست نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم و فقر را در چارچوب 
شاخص ها بسنجیم. مرکز آمار ایران در گزارشی به هزینه 
مصرف نهایی خانوار در ســال ۹۸  اشاره کرد. در سال ۹۸ 
سهم بخش مسکن از سبد هزینه های خانوار نزدیک ۶۰ 
درصد بوده است که این میزان اکنون به ۸۰ درصد رسیده 
و رشد ملموسی داشته اســت. این در حالی است که ۲۰ 
درصد باقیمانده از سبد هزینه به میزانی است که جوابگوی 
 خوراک خانوار هم نیست تا چه برسد به آموزش و پوشاک! 
در همین راستا بود که مسعود خوانســاری، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به افزایش فقر در جامعه ایران گفت: 
»اکنون ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته اند.« این در حالی 
اســت که مرکز پژوهش های مجلس فروردین سال ۹۸ 
اعالم کرده بود که سه تا چهار دهک جامعه ایران زیر خط 
فقر قرار دارند. خوانساری با اشاره به رشد ۷ برابری قیمت 

سکه و ۵.۲ برابر شدن قیمت دالر گفت احتمال دارد با »ابر 
تورم« مواجه شویم. برای درک ابرتورمی که رئیس اتاق 
بازرگانی از آن سخن می گوید، کافی است سری به مغازه 
اقالم کاالهای اساسی بزنید و دست مبارکتان را به جیب 
ببرید. آنگاه متوجه خواهید شد که ابرتورم در همین زمان 
 نیز تا اقالم خوراکی که جزو کاالهای اساسی است نیز چراغ

 خاموش رسیده است. 

مرکز آمار ایران: ســفره مردم ۴/۵ درصد 
کوچک تر شد

مرکز آمار ایران از کوچک شدن بیش از پنج درصدی سفره 
مردم در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

جواد حسین زادگان،  رییس مرکز آمار ایران،  در گزارشی 
اعالم کرد در سال ۱۳۹۸ رشــد مصرف نهایی خانوار به 

قیمت ثابت منفی ۴/۵ درصد بوده است.
او در این گزارش همچنین اشاره کرده نرخ بیکاری جمعیت 
باالی ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۵/۱ درصد 

کاهش یافته است. 
در بخش دیگری از این گزارش اشــاره شده که بر اساس 
اطالعات حســاب های ملی مرکز آمار ایران نرخ رشــد 
اقتصادی سال ۱۳۹۸ معادل رقم منفی هفت درصد و رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز رقم منفی شش درصد بوده است.

»كسب و كار« از بازار داغ خريد و فروش اجناس دست دوم در سايت های آگهی گزارش می دهد

رد  فقر بر چهره »دیوار«
سفره مردم در سال گذشته 5 درصد كوچك شد                                                                                         چوب حراج به گيسوان برای گذران زندگی

عواقب  افت قدرت  خرید  مردم
مسعود دانشمند، اقتصاددان

کاهش قدرت خرید مردم در بازه زمانی که در آن قرار گرفته ایم عواقب بسیار بدی خواهد داشت که دولت باید برای این مشکل راهکارهای جدی و ضمانت شده ای را اجرایی کند. دست اندازی و اتکا به راهکارهای نخ 
نما و آزمون شده نمی تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد. تولید باید رونق پیدا کند. خانوارهایی که از کرونا آسیب دیده اند باید با رونق تولید حمایت شوند. بیکارانی که در این وضعیت نمی توانند درآمدی داشته باشند 

و برای گذران زندگی دچار مضیقه شده اند باید با رونق تولید فرصت اشتغال پیدا کنند. گرانی داریم و گرانفروشی بیداد می کند.
 نظارتی بر عملکرد بازارها وجود ندارد. در حالی دولت معترض به گرانی های به وجود آمده شده که مقصر ۸۰ درصد گرانی ها خود دولت است و اینکه امروز شاهد هستیم مردم حتی توانایی خرید اقالم اساسی را هم 
ندارند مسئول آن دولت است. درآمدها متناسب با خرج ها نیست. همه اتفاقات دست به دست هم داده است که مردم به پایین ترین سطح زندگی برسند.افزایش قیمت ها موجب استیصال مردم شده و اختالف بین 
سطح درآمدها و قیمت های کاالهای اساسی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده تا مردم به سمت نخریدن گرایش داشــته باشند. گرانی بی سابقه نرخ ارز در شرایطی که کشور با مشکالت اقتصادی بسیاری 
دست و پنجه نرم می کند توانست گستره خط فقر را افزایش دهد و مردم را ناتوان تر از قبل کند. کرونا نیز مزید بر علت شد تا کســب وکارها خوابیده و درآمدزایی متوقف شود. در چنین شرایطی رشد نرخ ارز سطح 
زندگی را به پایین ترین میزان خود رسانده است. دولت کرونا و تبعات آن را جدی تلقی نکرد و منابع به درستی برای مقابله با این بیماری هزینه نشد. دولت نه تنها منابع مالی را هدر داد، بلکه هیچ سودی هم عاید مردم 
 و مشاغل نشد و نتیجه ای هم حاصل نگردید.  پرداخت وام یک میلیون تومانی چه کمکی  توانست به مردم بکند که در شرایط فعلی به آن ها داده شد؟ درحالی که این بودجه با برنامه ریزی بهتر امکان رونق در بنگاه های 

اقتصادی و تولیدی ها را فراهم می کرد.

درآمدزایی خانوارها از فضای مجازی
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

در حال حاضر با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شــده تمایل مردم برای خرید و فروش کاال در فضای مجازی افزایش یافته است. اما مشکالتی در این بین وجود دارد که اگر مرتفع نشود ادامه فعالیت مردم برای 
درآمدزایی از خرید و فروش کاال در فضای مجازی در ابهام قرار خواهد گرفت. زیرساخت ها برای فعالیت کسب و کارهای مجازی باید توسعه پیدا کند و سرعت اینترنت و دسترسی به آن برای خریدار و فروشنده با سهولت 
بیشتری انجام شود. گرانی های بی سابقه و بیکاری که در اثر کرونا برای بسیاری از کسب وکارها به وجود آمده اقتصاد خانواده ها را ضعیف تر از قبل کرده است. سبد خرید مردم صرفا به  کاالهای اساسی و بهداشتی و 

اقالم ضروری محدود شده است.
در مناطق مرزی فعالیت های بسیاری در زمینه تولید صنایع دستی و پوشاک در حال انجام است که بهترین راه برای عرضه آن فضای مجازی است. بدین ترتیب در این مناطق که نیاز به درآمدزایی بیشتر است می توان 
با توسعه اینترنت از تولیدکنندگان حمایت به عمل آورد. همچنین به دلیل بحران کرونا شرکت پست که بیشترین و بزرگ ترین شبکه حمل و نقل بار در کشور را بر عهده دارد دچار مشکالتی شد که به قرنطینه کاالها 
انجامید. این حرکت موجب ضرر و زیان به کسب و کارهای اینترنتی و مردم شده است. از طرفی دیگر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تقاضا داریم به موضوع نوسانات قیمت ها ورود کنند چراکه این اتفاق موجب شکایات 

بسیاری از سوی مردم و کسب و کارها شده است. با وجود بیشتر شدن تقاضا برای خریدهای اینترنتی باال رفتن قیمت ها ثبات بازار را برهم زده است.
 از اواسط اردیبهشت تا پایان خرداد ماه، نوسان  قیمت ها و عدم تأمین برخی از کاالها سبب شده تعداد زیادی از مشتریان شرکت های اینترنتی از خدمات رضایت کافی را نداشته باشند.متأسفانه به خاطر تغییر نرخ ارز 
ناگهان قیمت ها باال رفت و تأمین کنندگان نتوانستند به موقع کاالهای مورد تقاضا را تأمین کنند. این موضوع بسیار مهم است و به شدت جای نگرانی دارد. در واقع تغییر نرخ ارز ثبات بازار را برهم زده است. نوسانات 
 لحظه ای قیمت ها در صورت ادامه دار شدن منجر به کاهش و توقف خرید و فروش ها در سایت های اینترنتی خواهد شد. بازار هر چقدر بیشتر ثبات داشته باشد کسب و کارها با سهولت بیشتری کاال را به دست مردم

 می رسانند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 پرفروش تریــن گیشــه فیلم، پرتماشــاگرترین 
بازی فوتبال، شــلوغ ترین فروشــگاه آنالین، پر 
رفت وآمدترین خیابان و به دست آوردن صفاتی از 
این دست، همواره جذابیت های خاص خودش را 
داشته و دارد. اما در اتمسفر دیجیتال ایران از نظر 

جریان ترافیکی چه می گذرد؟
بازارهایی از جنس رســانه های دیجیتال در بستر 
اینترنت، حالتی دو ســویه دارند. زیرا از یک سو 
رقابت باالیی بر سر به دست آوردن مخاطب برقرار 
است و از ســوی دیگر، توجه مخاطبی که جذب 
چنین رســانه هایی شــده، تحت عنوان تبلیغات 
در اختیــار دیگر رســانه ها قرار می گیــرد. این 
مســاله ضامن این اصل است که هر چه در فضای 
دیجیتال درجذب مخاطب بهتر عمل کنید، شبکه 
قوی تری هم تشــکیل داده اید. این شبکه، برای 
شما دیده شدن، جذب و بازگشت سرمایه، اعتماد 
مخاطب و دارایی های ارزشمندی از این دست را 

تضمین می کند. پس ترافیک باالی هر ســایت و 
اپلیکیشن، یکی از نشــانه های عملکرد مثبت هر 

رسانه است.
براساس گزارش های مربوط به داده های سال ۹۸، 
سایت آپارات، ورزش سه و دیجی کاال رتبه های اول 
تا سوم پرترافیک ترین ســایت های دارای اینماد 
ایرانی را تصاحب کرده اند. دیــوار در رده چهارم 
این رده بندی جای دارد و در رده پنجم، ســایت 
بیتوته قرار دارد. این ســایت تنها ســایت در بین 
۱۰ سایت برتر ایران اســت که در تهران فعالیت 
نمی کند و دفتر مرکزی این رســانه اجتماعی در 

اصفهان قرار دارد.
در رده ششم سایت ایرانســل قرار گرفته و نکته 
جالب آن اســت کــه نزدیک تریــن رقیب این 
اپراتور یعنی همراه اول، جایی میان ۱۰ ســایت 
اول ایران ندارد. همــراه اول و رایتــل رتبه ۱۳ و 
۴۶ رده بندی را در اختیار دارند. اگر ســایت هایی 

که اینمــاد ندارند را مبنای قضــاوت قرار دهیم، 
عملکرد سایت ایرانســل نسبت به رقبا بیشتر هم 
متمایز می شود. در این رده بندی ایرانسل سایت 
۱۶ و همراه اول سایت ۴۶ پربازدید ایرانی ست و 
 رایتل در میان ۵۰ سایت برتر بدون اینماد جایی 

ندارد.
براســاس داده های کافــه بــازار، در رده بندی 
اپلیکیشــن های پرترافیــک ایرانــی، بهتریــن 
عملکرد را دیوار با ۱۹هزار نصب داشــته اســت. 
سپس آپ و ایرانســل من با حدود ۱۱هزار نصب، 
 دومین و ســومین اپلیکیشــن پرطرفدار ایرانی

 هستند. باد صبا با ۹هزار، اسنپ با ۷ هزار و تلوبیون 
با ۶هزار رده های چهارم تا ششم را در اختیار دارند. 
در رده هفتم، اپلیکیشن همراه من با حدود ۶هزار 
نصب جای گرفته تا در میان اپلیکیشن های ایران 
هم ایرانسل گوی ســبقت را از رقیب قدرتمندش 
ربوده باشد. در ادامه این رده بندی شیپور، آپارات 

و دیجی کاال، ۱۰ اپلیکیشن پرطرفدار کافه بازار را 
تشکیل می دهند.

تنوع حــوزه فعالیــت پرترددترین ســایت ها و 
اپلیکیشــن های ایرانی، می تواند موید این نکته 
باشد که مردم سبک زندگی دیجیتال را به مرور در 
آغوش می کشند و تمرکز در حوزه خاصی محلی از 
اعراب ندارد. با این وجود، برخی داده ها بیانگر آن 
هستند که هنوز در دوران گذار هستیم. برای مثال 
براساس داده های مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 
سهم خرده فروشی آنالین از کل بازار تنها ۲درصد 
است و هنوز سهم بازار خرده فروشی سنتی بسیار 
بیشــتر اســت. به ویژه با وجود چالش هایی مثل 
تحریم، فیلترینگ، پندمــی کرونا و … نمی توان 
با خوش بینی محض نســبت فرجــام مثبت این 
گذار امیدوار بود. اما مســلما استقبال چشمگیر 
 مخاطبان از اکوسیستم آنالین، دیگر انکارشدنی

 نیست.

بررسی داده های ترافيك آنالين

پرطرفدارترین سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی کدام اند؟
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