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یادداشت

نانها توانایی کوچکتر شدن ندارند

دانش پورش�فیعی« :مشتری:
ش��اطر! چ��را نانه��ا کوچک
شده؟ شاطر :همین که هست.
نمیخواهی نخر .مشتری :این
جوری ک��ه نمیش��ه .خیلی
وقته که نانها را کوچکتر کردید .چرا؟ ش��اطر:
اندازهاش همین اس��ت و  .»...بحث باال میگیرد
و کار از اعتراض و نقد به ناسزاگویی و پرخاش و
دعوا میکشد .مدتهاست به دفعات گوناگون این
برخوردها و اعتراضها را دیدهام .برخی شهروندان
اعتراض میکنند و نانواها پاسخ میدهند .برخی
مردم هم شخص معترض را همراهی میکنند،
برخی س��کوت میکنند و برخی هم میگویند:
مگر چارهای هست .بگیر و برو.
ماهها است نانها کوچک شده است .نانوایان از
قیمت نان ناراضی هستند و مردم از نانها .همه در
دور باطلی افتادهاند که راهکاری ندارد .نانوا برای
اینکه پاس��خگوی هزینههایش باشد و درآمدی
برای گذران زندگیاش به دست آورد ناچار شده
از وزن چانه بکاهد تا با فروش تعداد نان بیش��تر،
درآمد بیشتری به دست آورد .برخی نانواییها نیز
قیم��ت نان را بین  100ت��ا  200تومان افزایش
دادهاند و در پاس��خ م��ردم که به قیمت اعتراض
میکنند ،میگوین��د :مگر خبر ندارید! نان گران
ش��ده است .مردمی که تا پیش از این با خرید 2
قرص نان ،سفره را پر میکردند ،مدتهاست باید
 4قرص نان بخرند .همه از هم ناراحت و ناراضی
و همگی از نانهای کوچک ،ناراضی .در این میان
دولت ترجیح میدهد قیمت نان را دس��تکاری
نکند تا شرایط حاضر کشور از این بحرانیتر نشود
و البته سینه سپر میکند که «ما توانستیم قیمت
ی دیگر کاالها و خدمات ،ثابت
نان را بهرغم گران 
نگه داریم» ،غافل از اینکه قیمت نان م دتهاست
گران شده است؛ کوچک و گران.
هماکنون س��هم نان از سبد هزینه هر خانوار
 2/3درصد اس��ت .قیمت هر کیلوگ��رم آرد نیز
برای نانواییهای سنتی  665تومان و نانواییهای
صنعتی  900تومان.
از س��وی دیگر بر اس��اس مصوبه شفاهی
ستاد تنظیم بازار در سال  ،1394وزن چانه نان
سنگک  ،470نان بربری  ،450تافتون  170و
لواش  130گرم اس��ت .این اوزان در مقایسه با
وزن چانههای س��ال  1393که بهطور رسمی
همزمان با اع�لام قیمتهای جدید نان اعالم
شد ،کاهش داشت و دلیل آن هم این بود که
چون به نانوایان اجازه ندادند قیمت نان را باال
ببرند شفاهی از آنها خواستند از وزن چانهها کم
کنند .در نتیجه نانها کوچکتر شد تا گرانتر
نش��ود .در یکی ،دو س��ال اخیر بویژه از پاییز
 1396تاکنون نیز س��یر کاه��ش وزن چانهها
رعایت ش��ده ،چراکه در پاییز ق��رار بود نانها
گران ش��ود اما دولت موافق��ت نکرد و نانوایان
هم تنها راه چاره را کاهش وزن چانه دانستند
و آن را به اجرا درآوردند .اما پرس��ش اساس��ی
این است که تا چه اندازه میشود وزن چانهها
را کم کرد؟ پاس��خ اینکه جدای از تفاوت نرخ
ن��ان در نانواییهای آزادپز و غیرآزادپز ،همگی
دستورالعمل نانوشته کوچک کردن چانهها را
رعایت میکنند و این روند را تا هر آن اندازه که
بتوانند ادامه میدهند.
اعتراف همزمان دستاندرکاران بخش آرد و
نان کشور به کوچک ش��دن نانها و البته گران
شدن آنها به تعبیری دیگر ،ضرورت تصمیمگیری
ج��دی در اینباره را بیش از این پیش هش��دار
میدهد .علی فاضلی ،رئی��س اتاق اصناف ایران
میگوید« :چانهها بیش از این نمیتواند کوچک
شود» .محمدرضا مرتضوی ،رئیس کانون صنایع
غذایی میگوید« :در حال حاضر نانوایان با کوچک
کردن چانه ،قیمت نان را افزایش دادهاند و امکان
کوچک شدن آن بیش از این وجود ندارد .حتی
با این اتفاق به بافت نان ،بهداش��ت و کیفیت آن
آسیب وارد ش��ده است .سفارش میکنم هرچه
سریعتر مسؤوالن در راستای واقعیسازی قیمت
نان اقدام کنند» .قاسم زراعتکار ،رئیس اتحادیه
صنف نانوای��ان تهران میگوید« :ع��دم افزایش
قیمت نان متناس��ب با تورم منج��ر به کوچک
ش��دن چانهها و خارج شدن آن از حد استاندارد
میشود».
نانوای��ان اگرچ��ه ح��دود  4س��ال اس��ت
نتوانس��تهاند نرخگیری کرده و نان را گران کنند
اما با کوچککردن چانه ،تالش کردهاند افزایش
هزینههای حقوق ،دستمزد و حملونقل و انرژی
(آب ،برق و گاز) را جبران کنند .برخی نانواییهای
(سنگک ،بربری ،لواش و تافتون) هم از راه دیگری
وارد شده و بخشی از هزین ه خود را با اضافه کردن
کنجد ،س��بوس و سبزی به نان جبران میکنند
و آن را با قیمت باالتری به مشتری میفروشند.
روزگاری نانواییها ،ترازویی داشتند و چانهها
را میگرفتند و وزن میکردند و سپس میپختند
ولی سالهاس��ت نانواییهایی بس��اط وزنکشی
(ترازو) را از پیشخوان خود جم ع کردهاند و چانهها
را با چش�� م و دستش��ان وزن میکنند .در این
میان اگرچه برخی نانواییها به داشتن ترازو وفادار
ماندهاند اما به جرات میتوان گفت به اس��تفاده
درست از آن وفادار هستند؟ حتی ترازوی دست
و چشمشان.

وطن امروز

گزارش میدانی «وطن امروز» از اولین روز اجرای بسته جدید ارزی دولت و مجاز شدن خرید و فروش ارز در صرافیها

شروع دوباره...

همزمان با نخستین روز آغاز به کار صرافیها هیچ صرافیای ارز نفروخت و  3صرافی پلمب شد
گ�روه اقتصادی :ب��ازار آزاد ارز دی��روز گیج میزد و
هیچکس با اطمینان نمیتوانس��ت ن��رخ دقیق ارز
بازاری را اعالم کند.
به گزارش «وطنامروز» ،طبق مصوبه بسته جدید
ارزی ،فعالیت صرافیها بعد از  4ماه مجاز شد و دیروز
ن روز مجاز خود شاهد تحرکات
بازار آزاد در نخس��تی 
عجیب و غریب بود .ابتدای روز خبرهای امیدوارکننده
از س��قوط نرخ ارز به گوش رس��ید و رسانهها نیز از
کاهش قیمت ارز خبر میدادند .خبر کاهش نرخ دالر
در بازار آزاد میتوانست بهترین خبر ممکن اقتصادی
باش��د ،چراکه افزایش ناگهانی قیمت ارز مش��کالت
بسیاری را به وجود آورد که به نفع عده کمی سودجو
و زیان میلیونها نفر بود .خبرنگار «وطنامروز» با این
امید که تداوم روند کاهشی قیمت ارز را مخابره کند
به بازار آزاد ارز رفت اما در کمال تعجب مشاهده کرد
قیمته��ای متنوعی در بازار وج��ود دارد .در فضای
مجازی حتی خب��ر ورود نرخ دالر ب��ه کانال 8000
تومان منتش��ر ش��د ولی داللهای میدان فردوسی
مقاومت عجیبی از خود نش��ان میدادند و اصال زیر
بار کاهش قیمت نمیرفتند .یکی از دالالن هم اعالم
ک��رد حتی دالر را به قیمت  9400تومان خریداری
میکند .دیروز هم مانند روزهای گذش��ته صرافیها
از فروش ارز امتناع میکردند و قیمتگذاری توسط
دالالن انجام میشد .به گفته دالالن ،هیچ صرافیای
حاضر به فروش ارز نیس��ت و طبق مشاهداتشان از
صبح دیروز  3صرافی که مجوز فعالیت نداش��تهاند،
پلمب ش��دهاند .بر اس��اس گزارش میدانی خبرنگار
ن روز فعالیت صرافیها
«وطنامروز» ،دیروز در نخستی 
و پس از ابالغ بازگش��ایی آنها و به رسمیت شناختن
بازار آزاد ،میدان فردوسی و خیابان سبزهمیدان میزبان
حضور تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان ارز بود.
فروشندگان خرد بازیگران اصلی دیروز بازار ارز بودند؛
اشخاصی که با چند دقیقه گپ و گفت با آنها متوجه
میشویم از ترس اینکه ارزش داراییهایشان از بین
برود برای خرید ارز به این بازار آمدهاند .دیروز دالالن
هر دالر ایاالتمتحده آمریکا را  9400تومان خریده و
به  9800تومان میفروختند که گویای این بود قیمت
دالر نسبت به روز دوشنبه  200تومان افزایش داشته
است .دیروز یورو هم توسط دالالن با قیمت 11200
تومان معامله ش��د که نس��بت به روز دوشنبه 400
تومان افزایش قیمت داشت.
یکی از دالالن درباره شرایط بازار ارز پس از بسته
جدی��د ارزی بانک مرکزی ،گف��ت :صرافان تاکنون
ش��روع به کار نکردهاند و به نظرم به دلیل ترسی که
آنها بر سر قیمتگذاری دارند حاال حاالها تابلوهای
روش��ن صرافیها را نخواهیم دید .وی در پاس��خ به
اینکه چرا قیمت ارز پایین آمده است و این روند ادامه
پیدا خواهد کرد یا نه؟ گفت :هیچ چیزی در بازار ارز
عوض نشده که بخواهد قیمت را کاهش بدهد ،این
کاهش قیمت هم مقطعی است و طبق پیشبینی من
دوب��اره قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد .این دالل
گفت :امروز و دیروز بیشتر مشتریان خریدار بودند تا
فروش��نده اما ارز مورد نیاز از هر طریقی تامین شده
و همین موضوع هم کاهش قیمت را در پی داش��ته
است .گروه دیگری از دالالن درباره وضعیت بازار ارز
گفتن��د :در ابتدای صبح بود که  3صرافی در میدان
آغاز فعالیت صرافیها و اجرایی
طال
شدن بس��ته جدید ارزی سیر
نزولی در بازار طال و ارز را موجب ش��د تا سکه
به کانال  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار تومان برگردد.
به گزارش تس��نیم ،طبق اع�لام دولت از دیروز
بس��ته جدید ارزی اجرایی و براساس آن خرید
و ف��روش ارز آزاد ش��د .صرافیها با سیاس��ت
جدید بعد از  4ماه تابل��وی قیمتگذاری خود
را روش��ن کرده و فعالیت ارزیش��ان را از س��ر
گرفتن��د؛ طب��ق پیشبینیها با آغ��از فعالیت
صرافیه��ا ریزش قیمت ط�لا و ارز که از چند
روز قبل آغاز ش��ده بود ،شدت بیشتری گرفته

نما
دستورالعمل نحوه معامالت صرافیها ابالغ شد
دستورالعمل نحوه معامالت صرافیها از سوی بانک مرکزی ابالغ شد که بر اساس آن ،صرافیها مجازند
حداکثر تا  ۵درصد حوالههای ارزی را به اسکناس تبدیل کنند.
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز به شرح ذیل ابالغ میشود:
 -۱خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حوالههای ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ
بازار صرف ًا از طریق «سامانه نظام یکپارچ ه معامالت ارزی (نیما)» مجاز است.
 -۲صرافیهای مجاز معتبر موظفند حوالههای ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأس ًا
یا به واسطه سایر صرافیهای معتبر و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت  3روز کاری به فروش رسانند.
 -۳نرخ فروش ارز صرافیهای مجاز معتبر حداکثر یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما»
و «سنا» خواهد بود.
 -۴خری�د و فروش ارز به صورت اس�کناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظ�ر بر عملیات ارزی
صرافیها) توسعه صرافیهای مجاز معتبر صرف ًا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکانپذیر است.
 -۵کلیه صرافیهای مجاز معتبر میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی
و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
 -۶فروش ارز به صورت اس�کناس توس�ط صرافیهای مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح
فهرست پیوست با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
 -۷صرافیهای مجاز معتبر میتوانند حداکثر  5درصد از حوالههای ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز
به صورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف بند  ۶فوق به فروش رسانند.
 -۸کلیه هزینههای نقل و انتقاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشتری خواهد بود.

فردوسی با حضور ماموران نیروی انتظامی پلمب شد.
آنها دلیل این موضوع را نداش��تن مجوز فعالیت این
صرافیها عنوان کردند .روز گذشته دستگیری دالالن
متخلف باز ه��م ادامه یافت .یک��ی از دالالن ضمن
نارضایتی از ش��رایط بازار ،گفت :در رس��انهها گفته
میش��ود دالر آزاد شده اما باز هم شاهد دستگیری
تعدادی از همکارانمان هستیم! دیروز ارز قیمتهای
متنوعی داشت و این موضوع نشان میدهد بازار هنوز
شکل نگرفته است .شاید با اجرای دقیق بسته جدید
ارزی و ابالغیههای آینده بازار ش��کل بگیرد و از این
بالتکلیفی خارج ش��ود؛ منتظریم هم��ه این عوامل
موجب کاهش نرخ دالر و ترکیدن حباب آن ش��ود
تا به قیمت واقعی برسد.
■■دالر بازار ثانویه ۸۹۵۰تومان قیمت خورد

رئیسکل بانک مرکزی دیروز اعالم کرد نرخ ارز

سکه به  3میلیون تومان نزدیک شد

سقوط آزاد قیمت سکه با صف طوالنی فروشندگان

است .فعاالن بازار از افزایش
فروشندههای طال و ارز خبر
میدهن��د و میگوین��د با
تحویل دور جدید سکههای
پیشفروشی که امروز آغاز
میشود ،سکه باز هم ارزان
میش��ود .از صبح دیروز قیمت با طوالنیشدن
صف فروش��ندگان سکه قیمتها نسبت به روز
قبل آن کاهش داشت.

بیانیه  ۵۰اقتصاددان خطاب به روحانی
 ۵۰ت��ن از اقتصاددان کش��ور در
بیانیه
بیانیهای خطاب به رئیسجمهور
اعالم کردن��د :ادامه وضعیت موج��ود یعنی فروش
نفت برای تأمین مخارج کش��ور ،منابع خدادادی را
هدر داده و ما را به بنبست خواهد رساند .به گزارش
تس��نیم ،با توجه به ش��رایط
نامتعادل اقتصادی و ارائه بسته
سیاستی جدید دولت 50 ،تن
از اقتصاددان کش��ور بیانیهای
خطاب به رئیسجمهور صادر
کردند .در این بیانیه آمده است:
اینکه مسؤوالن امر همت اصلی خود را به این معطوف
کنند که در هرحال نفت را صادر خواهیم کرد؛ بازی
در زمین دش��من است .ادامه وضعیت موجود یعنی
فروش نفت ما را به بنبست خواهد رساند .بدون تردید
یکی از مهمترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار
سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی

صرافیها در نهایت باید  5درصد بیشتر از بازار ثانویه
باشد .برای کشف قیمت دالر همه منتظر نرخ دالر در
بازار ثانویه باشند .ابتدا خبرگزاریهای فارس و تسنیم
نرخ  8054تومان را برای بازار ثانویه اعالم کردند اما
عصر دیروز بانک مرکزی گزارش داد نرخ دالر در بازار
ثانویه  8950تومان قیمت خورده است.
در بس��ته جدید ارزی قرار شد تمام ارز ناشی از
صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمیها و گروه فلزات
به بازار ثانویه آمده و در سامانه نیما عرضه شود ،از این
رو واردکنندگان نیز در این بازار ارز مورد نیاز خود را
تامین کنند .در حالی نرخ مورد نظر برای بازار ثانویه
از ابهامات آن به شمار میرفت که بانک مرکزی اعالم
کرده بود این نرخ بهطور توافقی و بر اساس عرضه و
تقاضا انجام میشود.
تازهترین گزارش بانک مرکزی از نخس��تینروز

اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن
به بخش مولد اس��ت .با وجود امکانات و ثروت ملی
قابل توجه ،چرایی وقوع این التهابات ارزی محل تامل
جدی اس��ت .شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای
ناش��ی از س��وءمدیریت اقتصادی افرادی نیست که
با ان��کار و فرافکن��ی و نگاه به
دس��ت بیگانگان و بدون توجه
به ظرفیته��ای داخلی زمام
ام��ور را در دس��ت دارند .عدم
توجه به رهنمودهای رهبری،
عمل نکردن به سیاس��تهای
کالن و بنده��ای اقتص��اد مقاومتی و ع��دم رعایت
شایستهس��االری ،نادیده انگاشتن و عدم استفاده از
نخبگان جوان و بانشاط در مدیریت کشور و همچنین
بیاعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پردغدغه و دلسوز
ایران اس�لامی از ویژگیهای رویکرد فعلی مدیریت
اقتصادی کشور است.

■■هجوم سکهفروشان

تحویل  ۲میلیون و ۵۸۰
هزار س��که پیشفروشی از
ام��روز ( ۱۷م��رداد) آغاز و
پیشبینی میشود با ورود
این سکهها به بازار قیمتها
بیش از پیش کاهش یابد .بانک مرکزی تاکنون
 790هزار قطعه س��که در سررس��ید یکماهه
و  820هزار قطعه س��که در سررسید 3ماهه

اجرایی ش��دن بسته جدید ارزی از این حکایت دارد
که در سامانه نیما  ۲۳مورد عرضه ثبت و هشت مورد
معامله قطعی شده اس��ت .جمع مبالغ عرضه شده
تاکن��ون  ۶.۵میلیون یورو ۳۷ ،میلیون درهم امارات
و مع��ادل  ۳۳۰هزار دالر آمریکاس��ت .از میان این
مبالغ عرضه شده ،حدود  ۳۰میلیون درهم امارات با
قیمت  ۲۲۰۰تومان معامله شده است ،همچنین یک
میلیون یورو با قیمت  9330تومان و  ۱۰۰هزار دالر
آمریکا با نرخ  ۸۹۵۰تومان معامله ش��د .نرخ تعیین
شده در بازار ثانویه ثابت نیست و به طور شناور تغییر
خواه��د کرد .هرچند ارز نقدی به طور مس��تقیم به
این بازار وارد میشود اما آنطور که رئیس کل بانک
مرکزی اعالم کرده است ،هرگاه نیاز باشد از ارز نفت
نیز برای کنترل بازار ثانویه تزریق خواهد شد.

■■دالر دولتی دوباره  4200شد

طبق اعالم رئیسکل بانک مرکزی ،دالر تکنرخی
بار دیگر با دس��تور رئیسجمهور ب��ه ۴۲۰۰تومان
برگش��ت و تا فروردین  ۹۸تغییر نخواهد کرد .طبق
اعالم دولت ،دیروز نخستین روز اجرای بسته جدید
ارزی بود ،یکی از موضوعات مهم در این بسته تأمین
ارز کااله��ای اساس��ی و دارو و اقالم ضروری مردم با
دالر  4200تومان��ی بود .البته دولت از  21فروردین
و با اعالم تکنرخی کردن ارز ،قیمت 4200تومان را
برای دالر در نظر گرفته بود .این نرخ تا 30اردیبهشت
ثابت بود ولی از  31اردیبهشت نرخ دالر هر روز سیر
صعودی را طی کرد و تا روز دوشنبه هفته جاری به
 4412تومان رس��ید ولی از دیروز و با اجرایی شدن
بسته جدید ارزی ،نرخ هر دالر آمریکا با کاهش 2هزار
و  120ریالی بار دیگر  42هزار ریال اعالم شد .بانک
مرکزی نرخ  39ارز را برای دیروز (سهشنبه) شانزدهم
مردادماه اعالم کرد که براس��اس آن نرخ تمام ارزها
نسبت به روز گذشته آن کاهش داشت .بر ایناساس
نرخ هر پوند انگلیس با  3هزار و  9ریال کاهش نسبت
به روز دوشنبه  54هزار و 350ریال و هر یورو نیز با
2هزار و  484ریال افت در مدت زمان مشابه  48هزار
و  536ریال ارزشگذاری شد.
ب��ه خریداران تحویل داده اس��ت و تنها حدود
 5درص��د از خریداران تاکنون ب��رای دریافت
سکههای خود به بانک عامل مراجعه نکردهاند.
همچنین تحویل سکههای پیشفروششده
در سررس��ید 6ماهه امروز آغاز میش��ود و در
مجموع  2میلیون و  580هزار قطعه س��که با
سررسید 6ماهه تا تاریخ  1397/8/16تحویل
خری��داران خواهد ش��د .بنا به ای��ن گزارش،
همزم��ان با اعالم بس��ته جدی��د ارزی دولت،
قیم��ت س��که طی ی��ک هفته گذش��ته روند
کاهش��ی داش��ته و به مرز  3/4میلیون تومان
رسید.

استفادهکنندگان از ارز رسمی اطالعات نمیدهند
بهرغ��م پیگی��ری انج��ام ش��ده
تجارت
برخ��ی واحده��ا از ارائه اطالعات
خود درباره اس��تفاده از ارز رسمی سر باز زدهاند .به
گزارش تسنیم ،س��یدمحمود نوابی ،رئیس سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال
نامهای مش��ترک ب��ه معاون
ام��ور صنای��ع ،مع��اون امور
معادن صنای��ع معدنی وزارت
صنع��ت و علیاکب��ر مهرفرد
مع��اون توس��عه بازرگان��ی و
صنایع کشاورزی وزارت جهاد
کشاورزی با موضوع خوداظهاری استفادهکنندگان از
ارز رسمی ،اظهار داشت :از آنجا که براساس تکلیف
محوله و تأکیدات ریاس��تجمهور قرار ش��ده است
قیمت خوداظهاری استفادهکنندگان از ارز رسمی در
سامانه  124این سازمان درج شود و در این راستا با
توجه به اطالعرسانیهای عمومی طی اطالعیه مورخ

 97/4/10بهرغم پیگیری انجام شده برخی واحدها
از ارائه اطالعات خوداظهاری استنکاف کردهاند و با
تشکیل پرونده تعزیری مشکالتی برای این بنگاهها
بویژه تولیدکنندگان موجب خواهد شد ،لطفاً رعایت
الزام��ات مطروحه ب��رای اطالع��ات الزم به بنگاهها
و واحده��ای تحت پوش��ش
مورد تأکید قرار گیرد .بدیهی
است در صورت عد م تمکین،
مس��تفاد از قوانی��ن ذیربط
بویژه ماده  10قانون تعزیرات
حکومتی براس��اس اطالعات
موجود نس��بت به اعمال قانون اقدام خواهد ش��د.
گفتنی اس��ت وزارت اقتصاد فهرست گیرندگان ارز
دولتی را برای اقدامات الزم و شفافسازی اطالعات،
به گمرک ارسال کرده و گمرک بررسیهای الزم را
روی فهرس��ت یادش��ده انجام داده و وزارت اقتصاد
بزودی آن را به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد.

شماره 3 2506
فاوا

کاهش  47درصدی استفاده از تلگرام

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیامی
که در فضای مجازی نوش��ت از کاهش استقبال
کارب��ران ایران��ی از تلگرام خب��ر داد .عبدالصمد
خرمآبادی تصریح کرد« :بر اس��اس آخرین آمار
استخراج شده از س��امانه نظارتی دادستانی کل
کش��ور( ،سامانه پویش��گر عدالت) حجم فعالیت
کارب��ران ایرانی در  ۲۰هزار کانال پربازدید تلگرام
باز هم کاه��ش یافت و میزان کاهش فعالیت در
تلگرام از  ۴۵درصد به  47/5درصد رسیده است.
میانگین بازدید از  ۲۰هزار کانال پربازدید تلگرام
در  3ماه قبل از فیلتر تع��داد 2.319.862.155
بازدی��د ب��وده و در یک م��اه اخیر ب��ه میانگین
 ۱,۲۲۰,۹۹۷,۶۱۱.۶۸بازدید کاهش یافته است.
این کاهش فعالیت در تلگرام بدان جهت است که
بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی فعالیت خود را
به پیامرسانهای داخلی منتقل کردهاند .هر مقدار
از حجم فعالیت پیامرسانهای خارجی کاسته و به
فعالیت پیامرسانهای داخلی افزوده شود به همان
نسبت ش��بکه ملی اطالعات تقویت میشود و از
اشراف اطالعاتی بیگانگان بر کشور کاسته خواهد
شد .اگر براس��اس اعالم رئیس مرکز ملی فضای
مج��ازی تا  ۱۵ش��هریور خدماتدهی هاتگرام و
تلگرام طالیی به پیامرس��ان خارجی تلگرام قطع
شود ،موج سوم مهاجرت به پیامرسانهای داخلی
ش��روع میش��ود و قدم بزرگ دیگری به س��وی
استقالل فضای مجازی کشور برداشته خواهد شد.
وزیر ارتباطات:

 24شرکت واردکننده موبایل
 43میلیارد تومان جریمه شدند

محمدج��واد آذری جهرم��ی ،وزی��ر
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اظهار داش��ت :با
سوءاستفادهکنندگان از ارز دولتی در حوزه تلفن
همراه برخ��ورد ش��د .وی افزود :در این راس��تا،
از  24ش��رکت از مجم��وع  40ش��رکتی که ارز
دولتی دریافت و موبایل وارد میکردند ،بازرس��ی
ش��د و متهمان بیش از  43میلی��ارد تومان برای
گرانفروشی جریمه شدند .شنیدهها حاکی است
که دستگاه قضایی  8نفر از واردکنندگان متخلف
را دستگیر کرده است.
غذا

سوسیس و کالباس «دهکده» نخرید

مدی��رکل اس��تاندارد تهران با اع�لام اینکه
فرآوردهه��ای گوش��تی «دهک��ده پروتئی��ن»
غیراستاندارد است ،اعالم کرد از مردم درخواست
میکنیم محصوالت تولیدشده با این نام و نشان
را خریداری نکنند .به گزارش ایسنا ،محمودرضا
طاه��ری در نشس��تی خب��ری با اع�لام اینکه
فرآوردههای گوش��تی برند «دهکده پروتئین»
غیراس��تاندارد اس��ت و هیچگونه مجوزی دال
بر تولید از س��وی استاندارد نگرفته است ،اظهار
داش��ت :ای��ن واحد حق تولید ن��دارد اما پس از
مراجعه بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران
متوجه ش��دیم که به تولید مشغول بوده است،
بنابراین دستور توقیف آن صادر شد و به مراجع
قضایی نیز اعالم جرم میشود .وی ادامه داد :این
مجموعه حق هیچگونه اطالعرسانی و تبلیغات
ندارد و س�لامت م��ردم موضوعی نیس��ت که
براحت��ی از آن بگذریم .عالوه بر این ،محصوالت
سوس��یس و کالباس بیشتر مورد استفاده اقشار
آسیبپذیر جامعه و نیز کودکان است به همین
دلیل با تولید محصوالت غیراس��تاندارد در این
ح��وزه به طور جد برخورد میش��ود .وی درباره
جعل نشان استاندارد توسط برخی واحدها و افراد
تصریح کرد :بیش��ترین مورد یافت شده در این
باره مربوط به کمپوتها و کنسروهاس��ت که به
صورت زیرزمینی وارد بازار ش��ده است .طاهری
خاطرنش��ان کرد :هر آب بس��تهبندی شده که
دارای عالمت استاندارد است ،مورد تایید سازمان
استاندارد بوده و درباره آن کنترلهای الزم انجام
شده است.
خانه

واگذاری یکروزه عرصه مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد از واگذاری
یکروزه عرصه واحدهای مسکنمهر این شهر با
تخفیف  ۳۰درصدی خبر داد و گفت :نس��بت به
پروژههای مسکنمهر و موقعیت قرار گرفتن آن،
متقاضی��ان برای خرید عرصه  ۶ت��ا  ۱۲میلیون
توم��ان به صورت نق��دی یا اقس��اط بلند مدت
میپردازند .مهدی هدایت در گفتوگو با تسنیم
ضمن اش��اره به آغاز واگ��ذاری عرصه پروژههای
مس��کنمهر از هفته گذش��ته ،اظهار داش��ت :با
قیمتهای بسیار مناسب که  100درصد به نفع
متقاضیان است ،هفته گذش��ته واگذاری عرصه
واحدهای مسکنمهر آغاز ش��د .وی تاکید کرد:
هفته گذشته نخستین قراردادهای واگذاری عرصه
انفرادی زمین به  3متقاضی انجام شد.

