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دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتی: تقاضای کاذب 

مدیریت شد
بــهگفتــهدبیــرانجمــنروغــننباتی،درســهماه
نخســتســالجاریبیشاز۶۰۰هزارتنانواعروغن

نباتیدرکشورتولیدوتوزیعشد.
بــه گــزارش انجمن صنایع روغــن نباتی ایران، امیر 
هوشنگ بیرشک با بیان اینکه در سه ماه نخست سال 
جاری بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی در کشور 
تولید و توزیع شد، اظهار کرد: در سه ماه نخست سال 
جــاری بــه طــور میانگیــن ماهانــه بیــش از ۲۰۰ هزار تن 
انواع روغن نباتی در کشور تولید و توزیع شده است و 
این در حالی است که طبق برنامه تکلیفی وزارت صمت 

تولید روغن نباتی باید ماهانه ۱۸۰ هزار تن باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازار روغن نباتی پس از چند 
مــاه پرتنــش بــه آرامش رســیده اســت و صنعــت روغن 
نباتی آمادگی دارد تا تمامی نیاز کشور در بخش خانوار 

و صنف و صنعت را به طور کامل برطرف کند.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایع روغــن نباتی ایــران با 
تاکید بر نقش تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی 
بــرای تنظیــم بازار روغن نباتی گفــت: طی ماه های اخیر 
همراهــی و هماهنگــی مناســبی میــان وزارت صمــت و 
دبیرخانــه ســتاد تنظیــم بازار بــا انجمن روغــن نباتی به 
وجود آمده است و نتیجه این همراهی در کنار عملکرد 
مناســب شــرکت بازرگانــی دولتــی در تأمیــن بــه موقــع 
روغــن خام کارخانجات باعث شــده تا بازار روغن نباتی 

کامالً در آرامش قرار گیرد.
بیرشــک تکمیل ســامانه جامع تجارت و بهره گیری 
بــرای شفاف ســازی تمامــی فرآیندهــای تولیــد و  از آن 
توزیــع را مهــم و راهگشــا دانســت و گفــت: بهره منــدی 
از ســامانه جامــع تجــارت باعث شــده عالوه بــر افزایش 
تولید و عرضه روغن نباتی در کشور تقاضای کاذب بازار 

نیز مدیریت شود.

عرضه ۵ محصول در طرح 
 پیش فروش یک ساله

ایران خودرو
گروهصنعتیایرانخودروپنجمحصولخودرابا
موعدتحویلحداکثریکســالهازامروز)یکشــنبه،۲۰ 

تیر(بهمدتسهروزعرضهمیکند.
به گزارش ایران خودرو، در این طرح پنج محصول 
پــژو ۲۰۷ دســتی ســقف شیشــه ای، راناپــالس، ســورن 
پــالس، دناپــالس توربوشــارژ دســتی و اتوماتیک عرضه 

می شود. 
موعــد تحویــل همــه خودروهــا از خــرداد تــا مــرداد 

سال آینده تعیین شده است. 
مشــتریان نهایــی پــس از پایان مهلــت ثبت نام، در 
روز چهارشــنبه این هفته از طریق قرعه کشــی با حضور 

نمایندگان نهادهای ناظر تعیین خواهند شد. 
متقاضیان می توانند از امروز تا روز سه شنبه )۲۲ 
تیرماه( با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت 
بــه  نســبت   esale.ikco.ir نشــانی  بــه  خــودرو  ایــران 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند. 
در بهــار امســال ایران خــودرو بــا تولیــد ۱۱۱ هــزار و 
۵۹۸ دســتگاه خــودرو رشــد ۱.۷ درصدی در هم ســنجی 

با پارسال ثبت کرد.

رئیس اتحادیه حمل بار تهران: 
موازی کاری سازمان های مختلف؛ 

اصناف را در تنگنا قرار داده است 
رئیــساتحادیــهحمــلبــاروکاالیســبکشــهری
تهرانبااعتراضبهساختارسازیوموازی کاری هاییکه
برخیازسازمان هاوارگان هادرمقابلاتحادیه هاانجام
میدهند،گفتکهبرخیازســازمان هاباایجادفضایی
گســتردهبــرایمــوازی کاریوانجــامامــوریکــهبرعهده
اتحادیه هاســت،مانــعازســرعتکاروایجــادمشــکالت

زیادیبرایآنهاواعضایهراتحادیه ایمی شوند.
داود محمــدی بــا نــام بــردن از شــهرداری به عنوان 
یکی از ارگان ها و سازمان های موازی کار با اتحادیه های 
صنفــی تاکیــد کرد: برای اداره کردن یک واحد وانت بار، 
راننده مظلوم و زحمتکش باید سه پروانه فعالیت اخذ 
کند، این افراد زیر نظر اتحادیه حمل بار و کاالی سبک 
شــهری پروانه گرفته اند؛ اما شــهرداری با اســتناد به هر 
مدرکــی کــه در دســت دارد ماننــد کارت بنزین و یا... به 
ایــن افــراد پیامــک می زنــد که بــرای اخذ پروانــه فعالیت 
بــه ایــن اداره مراجعــه کننــد و در ادامــه زمانــی که افراد 
مراجعــه می کننــد، پروانــه کســب را نشــان می دهند اما 
شهرداری می گوید، باید پروانه فعالیت بگیرید که البته 
ســال گذشــته هــم جداگانــه پروانــه اشــتغال هــم داده 
بودند؛ یعنی ســه پروانه فعالیت تنها برای یک دســتگاه 

وانت بار.
رئیــس اتحادیــه حمــل بــار و کاالی ســبک شــهری 
تهــران افــزود: شــهرداری ضمن اینکه مــردم را مجبور به 
پرداخــت هزینه های زیاد می کنــد، ابراز می کند اتحادیه 
چــه کاره اســت مــا باید اجــازه فعالیت بدهیــم. اتحادیه 
اتــاق اصنــاف و تحــت نظــارت قانــون نظــام  زیــر نظــر 
صنفــی اســت و شــهرداری تنهــا یک ارگان اســت؛ اما به 
خــود اجــازه می دهــد تا بــا ابزارهایی که در دســت دارند 

اتحادیه ها را تخریب کند.
محمدی در ادامه تاکید کرد: ارسال پیامک به افراد 
موجب شده تا امروز حدود ۵۰۰ نفر از افراد به اتحادیه 
مراجعــه و ایــن حجــم از تــردد و تجمــع در ایــن شــرایط 
اصال به نفع کشور نیست. نظم عمومی شهر را به هم 
ریخته انــد. چرا ســازمان ها و ارگان هــا در کار اتحادیه ها 
مداخلــه می کننــد؟ مــا تحت نظارت هیــات عالی نظارت 
وزارت خانه عریض و طویل وزارت صنعت هستیم. هر 
روز یــک ارگان از یــک جــا ســر در کار اتحادیه ها دارند و 

نمی گذارند تا کارمان را انجام دهیم.

اخبـــــــــــــــــار

درســتدرزمانیکهتعدادشــهرهایقرمز
درحــالافزایــشاســتوبــاریدیگــرکســبو
کارهابهمحدودیتوتعطیلیکشاندهشدهاند،
»قطــعبــرق«نیــزمزیــدبــرعلتشــدهتــاحتی
اصنافیکهمجازبهفعالیتهستند،ضررهایی
مــرغ، گنــدم،گوشــت، آرد و ببیننــد هنگفــت
ماهی،ماســتودوغیکهباهزینههایبســیار
زیــادتولیدشــدهرا،پیشازرســیدنبهدســت
مصرف کننــدهدوربریزنــدوایــندرحالیاســت
کــههیــچکسپاســخگویایندورریزهانیســت
وایــناحتمــالمــیرودکــهدرادامــهزیــانایــن
کســبهبــرتعییــنمالیــاتنیــزاثربخشنباشــد.
ازبعــداجتماعــینیز،مــردمدرمعرضویروس
کرونــامجبــوربهایســتادندرصفهایطوالنی
درمقابــلمغازههایــیتاریــکوچــراغســوخته
شدهاندکهایکاش،فقطالمپوچراغهایشان

ازکاربیفتدونهدستگاهویخچالهایشان.
اتــاق  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اصنــاف ایــران، قطــع بــرق بــه عنــوان پدیــده ای 
نوستالژیک اما ناخوشایند این روزها به خانه ها، 
بازارهــای  و  کارخانه هــا  ادارات،  بیمارســتان ها 
ســنتی و مــدرن آمده اســت. این گــزارش روایتی 
اســت از روســای اتحادیه هــای صنفــی متضــرر از 

قطعی برق طی روزهایی است:

صفهایطوالنیدرمقابل
نانواییهایروشن

یکی از بدترین وضع ها در مقابل قطع برق 
را نانوایــان دارنــد و چــه شــهری آســیب پذیر تر از 

شهرهای جنوبی در مقابل این پدیده تاریک.

رئیــس اتحادیــه نانوایان اهــواز در گفت وگو 
بــا پایــگاه اطالع رســانی اتــاق اصنــاف ایــران بیان 
کــرد: وضــع قطع برق طــی هفته اخیــر به مراتب 
بدتــر از قبــل شــده اســت و مناطقــی از شــهر دو 
تــا ســه بــار در روز و هر بار چندین ســاعت را در 

خاموشی به سر می برند.
امیــر دهقــان گفــت: وضعیــت آب و هوایی 
بــرق  شــدن  قطــع  و  اســت  گــرم  بســیار  اهــواز 
مشــکالت بســیار زیادی را برای ما و بچه هایمان 
پیش آورده است اما ما این ها را تحمل می کنیم. 
بــا ایــن حــال مشــکالت زیــادی هــم در عرصــه و 
کســب و کار بــه ویــژه بــرای نانوایــان پیــش آمده 

است.
وی ادامــه داد: بــه طــور متوســط اگــر فقــط 
نیــم ســاعت بــرق یــک نانوایــی بــرود، ۴ کیســه 
آرد ۸۰ کیلویــی کــه تبدیــل به خمیر شــده خراب 
می شــود. هزینــه هر کیســه آرد حــدود ۱۳۰ هزار 
تومــان اســت کــه ایــن یعنــی حداقــل ۵۲۰ هــزار 
تومــان خســارت در یــک روز کــه فقــط مشــمول 
خرابی خمیر است و هزینه های دیگری هم روی 

دستمان گذاشته است.
دهقــان گفــت: برخــی از اســتان ها بــه طــور 
چراغ خاموش نرخ نان را افزایش داده اند اما در 
اهواز چنین چیزی نداریم. این در حالی است که 
نرخ آب و مایه خیر به طور بی ضابطه ای افزایش 

یافته است.
کــرد:  تصریــح  نانوایــان  اتحادیــه  رئیــس 
نانوایان در حالت عادی یک مقدار خمیر را زودتر 
تهیــه  می کننــد تــا کمی بمانــد و بعد پخت  شــود. 
ایــن کار کمــک می کند تا کیفیت نان حفظ شــود 
اما به دلیل این خاموشــی های پیش بینی نشــده 

نانوایــان  نمی تواننــد زمان الزم را به خمیر بدهند 
و همین امر موجب کاهش کیفیت نان  می شود.
دهقــان بیــان کــرد: وضــع مردم هــم به هم 
ریختــه اســت و گاهی بدون نــان مانده اند. مردم 
وقتــی می بینند، چهــار نانوایی برق ندارد، مجبور 
می شــوند کــه صفــی طوالنــی مقابل یــک نانوایی 

تشکیل دهند و این شایسته مردم ما نیست.

 نگهداریناممکنگوشت

دریخچالخاموشقصابیها
رئیــس اتحادیه قصابان اردبیل در خصوص 
وضــع ایــن صنــف بــه موجــب قطعــی بــرق بــه ما 
گفــت: همیــن امروز شــکایاتی بــه دفتــر اتحادیه 
رســید مبنی بر این که گوشت ها خراب شده اند. 

صنف قصابان بدون برق نمی توانند کار کنند.
پناه علی پور افزود: بعضی ها گمان  می کنند 
کــه وقتــی بــرق بــرود باز هــم گوشــت در یخچال 
خنــک می مانــد امــا موضوع این اســت کــه این ها 
فریــزر نیســتند و در شــرایط قطع بــرق یخچال ها 

نگهداری خوبی از گوشت ندارند.

فسادموادغذاییدررستورانها
فســاد مواد غذایی در شــرایط قطع برق نیز 
بــرای همــگان قابل تصور اســت و رئیس اتحادیه 
دارندگان رســتوران و ســلف ســرویس تهران این 

موضوع را تایید می کند.
ســیدعلی اصغــر میرابراهیمــی در ایــن بــاره 
ایــن صنــف در شــهری مثــل تهــران کــه  گفــت: 
وضعیــت قرمــز کرونایــی دارد از پذیرش مشــتری 
محــروم اســت امــا بــه صــورت بیرون بــر  می تواند 

فعالیــت کنــد. بــا ایــن وجــود، چنیــن فعالیتی در 
زمان قطعی برق امکان پذیر نیست.

بــرای  رســتوران ها  کــرد: معمــوال  بیــان  وی 
مصــرف دو روز، مواد پروتئینی را خرید می کنند. 
حــال اینکــه بــا قطع برق؛ گوشــت، مــرغ و ماهی 
که هرکدامشــان قیمت باالیی یافته اند از دســت  
می رونــد. امــا تنها مواد غذایی فســادپذیر، این ها 
نیست و مثال ماست و دوغ هم خراب  می شوند.

سوپرمارکتهاویخچالهایسوخته
رئیس اتحادیه ســوپرمارکت داران ساری نیز 
در گفت وگویی کوتاه از سوختن تعدادی دستگاه 
کامپیوتــر در محــل اتحادیه ایــن صنف به موجب 
قطعی برق اخیر خبر داد و گفت: آســیب قطعی 
بــرق تنهــا برای واحدهای صنفــی نبوده و حتی بر 
تشکل های صنفی نیز خساراتی وارد آورده است.
قطعی هــای  افــزود:  ذات الهــی  یعقــوب 
ناگهانــی موجــب  می شــود کــه یخچــال برخــی از 
سوپرمارکت داران دچار سوختگی موتور شود که 

هزینه تعمیر آن باال است.
وی اظهار کرد: این شهرستان حدود ۲ هزار 
و ۸۰۰ سوپرمارکت دارد که مواد غذایی از جمله 
لبنیــات، فرآورده هــای گوشــتی و یــخ زده با قطع 
برق از دســت  می روند و هزینه های سرسام آوری 

را بر فعاالن این صنف وارد آورده اند.

تنشبینمشتریانو
خشکشوییهایبدقولشده

یکی دیگر از صنوف وابســته به برق، صنف 
خشکشــویی اســت کــه در گروه شــغلی یک قرار 

گرفتــه و از مشــاغل ضــروری اســت کــه حتــی در 
وضعیت قرمز شهر ها هم مجاز به فعالیت است. 
بــا این حــال، قطعی برق هزینه های ســنگینی بر 

دست فعاالن این صنف گذاشته است.
رئیــس اتحادیــه خشکشــوئی و لباسشــوئی 
شهرســتان تهــران در ایــن بــاره گفــت: بــه طــور 
کلــی آســیب هایی کــه در اثر قطع برق بر صنعت 
خشکشــویی و لباسشوئی وارد  می آید را  می توان 
به چهار دســته تقســیم کرد که اولین مســاله آن 

تحمل گرما برای فعاالن این حرفه است.
کــه  حرارتــی  افــزود:  رجــب زاده  ابوالفضــل 
در یــک واحــد خشکشــوئی و لباسشــوئی وجــود 
دارد در صنــوف دیگــر نیســت. مــا از دیــگ بخــار 
کــه  می کنیــم  اســتفاده   دیگــری  دســتگاه های  و 
محیط را بسیار گرم  می کند و اگر این دستگاه ها 
خامــوش شــود حــرارت آن تــا ســه ســاعت ادامــه 
دارد. بنابراین در نبود برق و سیستم خنک کننده 
هــوا، تحمــل ایــن گرمــا بــرای فعــاالن ایــن صنف 

بسیار آزار دهنده است.
بســیار  کــه  مســاله  دومیــن  افــزود:  وی 
ســوختن  و  آســیب دیدگی  احتمــال  اســت  مهــم 
دستگاه های ما است. این دستگاه ها از برق ۳ فاز 
استفاده  می کنند و اگر برق قطع شود و برق ۲ فاز 
وصل شــود و ما از آن بی اطالع باشــیم به ســرعت 
دســتگاه هایمان  می ســوزد. این در حالی اســت که 

۹۰ درصد دستگاه های ما فرسوده هستند.
رئیــس اتحادیــه خشکشــوئی و لباسشــوئی 
شهرســتان تهران ســومین آســیب قطعــی برق را 
لطمــه بــر اعتبــار و آبروی فعــاالن این صنف و بد 
قولــی در مقابل مشــتری دانســت و افــزود: روال 
کار مــا ایــن طــور اســت کــه مشــتریان لباس های 
خــود را بــرای زمــان خاصی نیــاز دارنــد و آن را به 
ما  می ســپارند اما وقتی برق برود، طبیعی اســت 
کــه امــکان کار نداریــم. از ســوی دیگــر وقتی یک 
دســتگاه خاموش شــود، روشــن کردن دوباره آن 
زمان بر خواهد بود و این بدان معنا است که هر 
بــار قطعــی برق چندین ســاعت کار خشکشــوئی 
و لباسشــوئی را عقــب  می انــدازد. همین مســاله 
موجب تنش بین صاحب مغازه و مشتریان شده 
اســت و اعضــای ایــن اتحادیه با مشــکالت زیادی 
مواجــه شــده اند  و چهــارم این کــه گاها برای این 
کــه نیــاز مشــتریان را پاســخ دهیم دچــار تعجیل 
می شویم و تعجیل در اجرای کار، ممکن است از 

کیفیت آن بکاهد. 
بنابــر ایــن گــزارش، هــر کــدام از واحدهــای 
صنفــی بــه موجــب قطــع برق دچــار ضــرر و زیان 
شــده اند. چه آن هایی که دســتگاه و ابزاری دارند 
کــه بــا بــرق کار می کنــد و چــه کســب و کارهایــی 
کــه بــرای تامین تهویه مناســب و روشــنایی محل 

کسب نیاز به برق دارند.
می دانیــم کــه تهویــه مناســب ایــن روزها به 
موجــب پروتکل هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونا 
اهمیت بیشتری یافته است. این که یک کاسب 
نتوانــد ایــن تهویــه را تامیــن کنــد، کســب و کار 
او را در معــرض نارضایتــی مشــتری یــا برخــورد 
بازرســان قــرار خواهــد داد. ضمــن این کــه تامین 
واحدهــای صنفــی،  از  بســیاری  بــرای  روشــنایی 
حکــم کرکره بــاال را دارد و چنانچه چراغ مغازه ای 
خامــوش باشــد مشــتری از ورود بــه آن به تردید 
می افتــد. ضمــن این کــه دســتگاه های کارتخوان، 
صندوق هــای مکانیــزه و بســیاری از امــور دیگــر 
یــک واحــد صنفــی تولیــدی، توزیعــی، خدماتی یا 
خدمات فنی به جریان برق وابسته است و قطع 
بــه یــک بــاره آن، آســیب های جبران ناپذیــری چه 
بــه لحــاظ مالــی و چه به لحاظ اعتباری بر کســبه 
وارد می کنــد. بدیــن جهــت الزم و واجب اســت تا 
متولیــان صنعــت بــرق و دولــت بــرای تامیــن برق 
مــورد نیــاز اصنــاف، توجــه کافی نشــان دهند که 

این امر جزو حقوق اولیه ایشان است.

مدیرعامــلشــرکتهواپیمایــیزاگــرسدر
خصــوصمشــکلپیــشآمــدهبــرایمســافران
پــروازشــماره۳۰۵۵زاگــرسبهمقصدتاشــکند

توضیحاتیارائهکرد.
بــه گــزارش تســنیم، منوچهــر حاجــی بنــده 
مدیــر عامــل شــرکت هواپیمایــی زاگــرس دربــاره 
آخریــن وضــع این پــرواز گفــت: تعداد مســافران 
ایــن پــرواز ۷۰ نفــر بوده و مســافران پــس از ۴۵ 
دقیقــه از نشســتن هواپیمــا در مشــهد که بدلیل 
عــدم ارائه مجوز پرواز توســط ترکمنســتان اتفاق 
افتاد، با مساعدت آقای امانی مدیر کل فرودگاه 

شهید هاشــمی نــژاد مشــهد بــه ســالن ترانزیــت 
منتقــل شــده و از آن هــا در ســه نوبت بــا ناهار و 

آب میوه پذیرایی شد.
وی افزود: شــرکت های هواپیمایی اصطالحا 
safety & service minded هســتند و اظهــارات 

اعالم شــده در رابطه با ســرگردانی و بی توجهی 
به مسافران صحت ندارد و کذب محض است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس افزود: 
مشــکل نداشــتن مجــوز نیز بــرای همکاران شــاید 
قابــل تأمل باشــد، شــرکت زاگرس از ۷۲ ســاعت 
قبــل از پــرواز، مجــوز انجــام پرواز را روی ســامانه 

AFTN دریافت کرده و هیچگونه محدودیتی برای 

اجرای پرواز اعم از بدهی و ... اعالم نشده بود.
حاجــی بنــده افــزود: روش ترکمنســتان ایــن 
اســت کــه هــر ۳ تــا ۴ مــاه invoice اورفــالی را بــا 
تعییــن یــک زمــان معقول بــه ما اعــالم می کند که 
آخریــن بــار مبلــغ ۵۲۰۰ دالر بــرای پــرواز ماه هــای 
اکتبــر، نوامبــر، دســامبر، ژانویــه، مــارس و فوریــه 
پرداخت کردیم. وی افزود: اگر مجوز پروازی تایید 
می شــود نوعــی بــی توجهــی بــه مقررات اســت که 
بجــای کنســل کردن مجوز، با اعــالم بدهی و آنهم 
بــدون ارســال صورتحســاب فضــای کشــور را روی 

آن پــرواز ببندنــد، بــا ایــن وجود با مســاعدت آقای 
امیر مکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، مسووالن سازمان هواپیمایی کشوری 
و همــکاران مرکــز کنترل هوایی ایران مشــکل حل 
شــد. وی تصریح کرد: با تماس های مکرر با ســفیر 
ازبکســتان در ایــران و ســفارت جمهــوری اســالمی 
تلکــس،  و  تلفــن  و صد هــا  ازبکســتان  در  ایــران 
ســرانجام در ســاعت ۱۵:۲۰ دقیقه از طریق پست 
الکترونیــک بــه مــا اعــالم کردنــد کــه در رابطــه بــا 
ماه های می و آوریل مبلغ ۳۲۰۰ دالر بدهی داریم 
کــه کمتــر از ۴۵ دقیقه این مبلــغ پرداخت و مجوز 

مجدد صادر شد.
اعتــراض  مراتــب  البتــه  کــرد:  تصریــح  وی 
شــرکت را بــه غیــر حرفــه ای عمــل کردن ســازمان 
کــرد،  خواهیــم  اعــالم  ترکمنســتان  هواپیمایــی 
کافــی بــود اعالم می کردند بــه دلیل بدهی مجوز 
نمی دهند و صورتحســاب را هم ارسال می کردند 

و این دردسر و مشکل درست نمی شد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس افزود: 
پــرواز شــماره ۳۰۵۵ بعــد از ایــن مشــکالت بــا 
تعویض کروی پروازی و تیم مهماندار در ســاعت 

۱۷:۳۰ دقیقه به سمت تاشکند پرواز کرد.

نظرســنجیهفتگــیکیتکونیــوزنشــانداد
بــاموفقیــتطــالدرحفــظموقعیتــشدربــاالی
مرز۱۸۰۰دالر،خوش بینیقویوجودداشتهو
اکثــرتحلیلگرانوالاســتریتوســرمایه گذاران
غیرحرفــهایقیمــتباالتــراینفلزارزشــمنددر

معامالتهفتهجاریراپیش بینیکردند.
به گزارش ایســنا، در جدیدترین نظرسنجی 
طــالی هفتگــی کیتکونیوز اکثر تحلیلگــران اظهار 
کردنــد کــه به نظر می رســد پس از ریزش شــدید 
قیمت طال در ژوئن، دوره تحکیم قیمت این فلز 

ارزشمند به پایان نزدیک شده است.
با این حال بعضی از تحلیلگران خاطرنشان 
کردند که سرمایه گذاران باید محتاط باشند زیرا 
بــازار طــال بــرای یافتــن حرکــت قیمــت مثبــت در 
مواجهه با موانع متعددی نظیر تغییر هدف تورم 

بانــک مرکــزی اروپــا بــه دو درصد در میــان مدت، 
کاهــش نــرخ بهــره از ســوی بانک مرکــزی چین و 
بازده بسیار پایینتر اوراق قرضه و بازارهای سهام 

ضعیفتر تقال می کند.
بهــای هــر اونس طــال در معامالت روز جمعه 
بازار آمریکا با ۱۰ دالر و ۴۰ سنت معادل ۰.۶ درصد 
افزایــش، در ۱۸۱۰ دالر و ۶۰ ســنت بســته شــد و 
برای کل هفته ۱.۵۳ درصد افزایش نشان داد که 

سومین رشد هفتگی این فلز ارزشمند بود.
در  کاال  تحقیقــات  مدیــر  واینبــرگ،  اوژن 
کومرس بانک به کیتکونیوز گفت: درســت اســت 
کــه اونــس طال بــاالی ۱۸۰۰ دالر مانده اســت اما 
در حــال حاضــر هیــچ اقــدام قاطعی در بــازار طال 
وجــود نــدارد. طــال ممکــن اســت پیــش از این که 
توجــه مثبــت پایــداری را جلــب کنــد در ســطوح 

فعلی تحکیم شود. تصور می کنم طولی نخواهد 
کشــید کــه قیمــت طــال به ســطح باالتــری حرکت 
کنــد. هنگامــی که ســرمایه گذاران پی ببــرد بانک 
مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا پشت منحنی 
 تــورم قــرار دارنــد، طــال حرکــت خواهــد کــرد امــا

نمی دانم چه زمانی این اتفاق روی خواهد داد.
در نظرســنجی هفتــه جــاری کیتکونیــوز از 
تحلیلگــران وال اســتریت، ۱۶ نفر شــرکت کردند 
کــه از میــان آنهــا ۱۲ نفــر معــادل ۷۵ درصــد بــه 
افزایــش قیمــت طــال رای دادنــد. دو نفــر معــادل 
۱۲.۵ درصــد کاهــش قیمــت طــال را پیش بینــی 

کردند و به همین تعداد نظری نداشتند.
در این بین، ۹۰۲ نفر در نظرسنجی آنالین 
کیتکونیــوز از ســرمایه گذاران خُرد شــرکت کردند 
کــه از میــان آنهــا ۵۵۰ نفــر معــادل ۶۱ درصــد به 

افزایــش قیمت طــال و ۱۷۸ نفر معادل ۲۰ درصد 
به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی که ۱۷۴ 

نفر معادل ۱۹ درصد نظری نداشتند.
در  کاال  اســتراتژی  مدیــر  اوله هانســن، 
ساکســو بانــک اظهــار کرد: به قیمت طــال در کوتاه 
مــدت خوش بیــن مانــده امــا ســرمایه گــذاران طــال 
بــا ســروصدای زیــادی در بــازار روبــرو هســتند زیرا 
معامله گــران رفتــن به تعطیالت تابســتانی را آغاز 
کرده اند. با وجود عملکرد کم فروغ طال، همچنان 
تصــور می کنــم قیمتها می تواند باالتر بــرود. دالیل 
کافــی وجــود دارد تــا بــاور کنیم ریســکهای موجود 

برای طال در جهت صعودی هستند.
هانســن بــا وجــود خوش بینــی بــه افزایــش 
قیمــت طــال، اظهــار کــرد کــه بــه خریــد ایــن فلــز 

نخواهد پرداخت.

نیــکالس فراپــل، مدیــرکل جهانــی شــرکت 
ای بــی ســی بولیــون هــم گفــت: بــه قیمــت طــال 
خوش بیــن اســت و تــا زمانــی که قیمــت در باالی 
 ســطح حمایتــی ۱۷۹۰ دالر بمانــد، پیــش بینــی

می کند تا سطح ۱۸۲۰ دالر صعود کند.
آدریــان دی، رئیس شــرکت مدیریت دارایی 
آدریــان دی بــه کیتکونیــوز گفــت: در خصــوص 
رونــد قیمــت طال در هفته جــاری نظر خنثی دارد 
و انتظــار دارد پــس از بهبــود قیمــت در هفتــه 

گذشته، طال تحکیم قیمت پیدا کند.
مــارک چندلــر، مدیرکل شــرکت بانــوک برن 
گلوبال فارکس اظهار کرد: نســبت به قیمت طال 
در کوتاه مدت بدبین اســت زیرا به نظر می رســد 
بــازده اوراق قرضــه رونــد نزولــی عمیقتــری پیــدا 
کرده اند و هفته جاری افزایش پیدا خواهند کرد.

پیش بینیافزایشقیمتطالدرهفتهجاری
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