
شــرکتهای اپل و ســونی موزیک اینترتینمنت 
مذاکراتی برای خرید شرکت واندری داشتند که 
به دنبال فروش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالری است.

به گزارش ایسنا، اپل و سونی دو شرکت از چهار 
شرکتی هستند که اخیرا با شرکت واندری برای 
خرید این شــرکت تولیدکننده پادکســت وارد 
مذاکره شده اند. با این حال اسپاتیفای تکنولوژی 
که فعالترین خریدار شــرکتهای پادکست در دو 
سال گذشته بوده، تصمیم گرفته پیشنهاد خرید 
ندهد. انتظار می رود قــراردادی در این زمینه تا 
چند ماه آینده اعالم شود اما تضمینی وجود ندارد 
که مذاکرات به نتیجه برسد.طبق اعالم شرکت پاد 
تَِرک، واندری یکی از بزرگترین استودیوها و شبکه 
های پادکست مستقل است که مخاطب ماهانه 

آن به بیش از هشت میلیون نفر می رسد. قیمت 
۴۰۰ میلیون دالر برای فروش واندری بسیار باالتر 
از قیمتی خواهد بود که اسپاتیفای برای رینگر و 
گیملت مدیا و همچنین شرکت"سیریوس ایکس 
ام هولدینگز" برای خرید استیچر پرداخت کرده 
اند.خرید واندری از ســوی اپل، برجســته ترین 
سرمایه گذاری این غول فناوری در پادکست طی 
چند سال اخیر خواهد بود و این شرکت را صاحب 
مجموعه قوی از محتــوای منحصر می کند. اپل 
در ســالهای اخیر از طریق سرویس ویدیویی تی 
وی پالس حضــور فعالتری در بخش ســریالها 
داشته و اکنون در حال ایجاد پادکستهایی برای 
تقویت تالشــهایش در این حوزه اســت.اپل که 
۱۵ ســال پیش با آی تیونز در حوزه پادکســت 

شــروع به فعالیت کرد، سرگرم اصالح خدماتش 
است و اپلیکیشن پادکست در آیفون و آی پد را 
بهبود بخشیده و یک اپلیکیشن مک راه اندازی 
کرده و برای تولیدکنندگان پادکســت ابزارهای 
آنالیتیک جدیدی اضافه کرده و دسترســی به 
ســازندگان را بهبود داده است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اپل دو شرکت پادکستینگ کوچک را 
هم خریداری کرده است. شرکت پاپ آپ آرشیو 
در ســال ۲۰۱۷ و شرکت اســکوت اف ام اوایل 
امسال توسط اپل خریداری شدند.سونی موزیک 
اینترتینمنت که دومین شرکت موسیقی بزرگ 
جهان است، در حوزه پادکست سرمایه گذاریهای 
 متعددی داشــته و در میان ســه غول موسیقی

 فعالترین بوده است.

ســازمان جهانی تجــارت )WTO( نشســت 
دوشنبه هفته جاری برای تصمیم گیری درباره 
انتصاب خانم انگوزی اوکونجــو ایویال به عنوان 
مدیرکل بعدی این نهاد را در پی مخالفت آمریکا 
با نامزدی وی لغو کرد.به گزارش ایســنا، منابع 
 تجاری مــی گویند تصــور می کننــد که علت 
به تاخیر افتادن این نشســت، نبود نشانه ای از 
حمایت دولت ترامپ از نامــزدی خانم اوکونجو 
ایویال برای این سمت بوده است.در سند سازمان 
جهانی تجارت آمده اســت: بنا به دالیلی شامل 
وضعیت ســالمت و رویدادهای فعلی، هیاتهای 
نمایندگی در شــرایطی نبودند که در ٩ نوامبر 
تصمیم رســمی بگیرند و این نشســت تا اطالع 
ثانوی به تاخیر افتاده است.عالوه بر بن بست در 

خصوص انتخاب مدیرکل بعدی سازمان جهانی 
تجارت، ژنو که مقر این نهاد بین المللی اســت 
محدودیتهــای کرونایی را به اجرا گذاشــته که 
تحت آن دیدارهای گروهی باید به پنج نفر محدود 
شود. با این حال سازمان جهانی تجارت دیدارهای 
 مجازی زیــادی را برگزار کرده اســت.این نهاد

 بعدا تصمیم اخیر را در وب ســایت خود تایید و 
اعالم کرد رایزنیها ادامه خواهد داشــت. سازمان 
جهانی تجــارت معمــوال مدیرکل جدیــد را با 
توافق جمعی انتخاب می کنــد و تمایلی به رای 
گیری ندارد.یک پنل عالی در ســازمان جهانی 
تجارت ماه گذشته اوکونجو ایویال که وزیر دارایی 
سابق نیجریه اســت را به عنوان مدیرکل بعدی 
پیشنهاد کرد که در صورت انتصاب، وی نخستین 

آفریقایی و نخســتین زنی خواهد بــود که این 
ســمت را برعهده می گیرد.اما یو می یونگ هی، 
نامزد کره جنوبی مــورد حمایت آمریکا با وجود 
فشــارهای دیپلماتیک فزاینــده از رقابت کنار 
نکشیده است.بر اســاس گزارش رویترز، دونالد 
ترامــپ، رییس جمهور آمریکا غالبا از ســازمان 
جهانی تجارت انتقاد و این نهاد را وحشــتناک 
توصیــف و به جانبــداری از چیــن متهم کرده 
اســت. دولت وی پیــش از این مانــع انتصاب 
 قضات شده و رسیدگی به شــکایات در این نهاد

 را مختل کرد.
ســازمان جهانی تجــارت پس از کنــاره گیری 
زودهنگام روبرتو آزودو برزیلی از سمت خود در 

اوت، توسط چهار معاون اداره می شود.

اگرچه ابهامات زیادی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد اما 
جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد با پیشتازی جو بایدن در 
آرای الکترال و آرای شمارش شده در ایالتهای کلیدی، بازار طال خوش بینی 

روشنی پیدا کرده است.
به گزارش ایســنا، خوش بینی در میان تحلیلگران وال اســتریت به رکورد 
باالیی رســیده اســت. این دورنمای مثبت در حالی به وجود آمده که قیمت 
 طال مقاومت کوتاه مدت را شکســته و به باالترین قیمت در شش هفته اخیر

 صعود کرده اســت. این روند صعودی در پی کاهش قیمت دالر به پایینترین 
حد دو ماه اخیر روی داد.چارلی ندوس، استراتژیســت ارشــد بازار در گروه 
الســال فیوچرز در این باره گفت: ریاســت جمهوری بایدن بــه معنای آن 
 است که بسته کمک مالی کرونایی بیشــتری در راه است و تنها بحث میزان

 آن مطرح است. 
این امر روی دالر تاثیر منفی گذاشــته و از قیمت طال پشتیبانی می کند.در 

نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۵ نفر شرکت 
کردند که از میان آنها ۱۴ نفر معادل ٩۳ درصد بــه افزایش قیمت و یک نفر 

معادل هفت درصد به کاهش قیمت طال رای داد.
اگرچه سرمایه گذاران نسبت به کارشناسان وال استریت خوش بینی کمتری 
نشان دادند اما همچنان به افزایش قیمتها امیدوار هستند. صعود اخیر قیمت 
طال هم عالقه جدیدی را به ســوی بازار این فلز جلب کــرد و باعث افزایش 

مشارکت در نظرسنجی آنالین هفتگی کیتکونیوز شد.
در نظرسنجی هفته جاری از سرمایه گذاران، ۱۳۱۰ نفر شرکت کردند که از 
میان آنها، ۱۰۰۸ نفر معادل ۷۷ درصد به افزایش قیمت طال و ۱۸۸ نفر معادل 
۱۴ درصد به کاهش قیمت طــال رای دادند و ۱۱۴ نفر معادل ٩ درصد نظری 
نداشتند.هفته گذشته هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
به افزایش قیمت طال خوش بین بودند اما به دلیل انتظار برای نتایج انتخابات، 

فضا بسیار آرامتر بود. 

اگرچه بازارهــا همچنــان منتظر نتیجــه قطعــی انتخابات هســتند اما 
 انتظــارات دربــاره پیروزی جــو بایــدن، نامــزد دموکرات تقویت شــده

 است.
 در حالی که شمارش آرا در چندین ایالت همچنان ادامه دارد، بازار طال شاهد 

بزرگترین رشد هفتگی از ژوییه به این طرف بود. 
بهای هــر اونس طــال در معامالت روز جمعــه در ۱٩۵۱ دالر و ۳۵ ســنت 
بسته شد و برای کل هفته ۳.٩ درصد افزایش نشــان داد.به گفته بسیاری از 
 تحلیلگران، همه چشــمها به دالر آمریکا دوخته شده تا عملکردش در طول 
دوره ابهام سیاسی مشاهده شود.دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوسام 
آناالیز به کیتکونیوز گفت: دالر آمریکا و طــال حرکت تکنیکال قابل توجهی 
داشته اند که به قیمتهای باالتر اشاره دارد اما باید به فضا توجه کرد. وی گفت: 
تصور می کنیم بتوانیم در حال حاضر نمودارها را نادیــده بگیریم زیرا رفتار 

بازارها هیجانی بوده و ابهامات زیادی در آمریکا وجود دارد. 

با بازشماری آرا و شکایتها، ممکن اســت ماهها طول بکشد تا رییس جمهور 
بعدی آمریکا مشخص شود و این موضوع ارزش دالر را تحت فشارهای کاهشی 

قرار می دهد.
اوله هانســن، مدیر اســتراتژی کاال در ساکســو بانک اظهار کــرد: وی به 
نظاره دالر نشســته اســت اما پیش بینی وی کاهشــی اســت زیرا احتماال 
 بانک مرکــزی آمریکا بــرای حمایت از اقتصاد کشــور بــه مداخله خواهد

 پرداخت.
کالین سیژینسکی، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه SIA قیمتهای 
باالتر را پیش بینی کرد زیرا بانکهای مرکزی سراسر جهان به چاپ پول بیشتر 
ادامه می دهند.تنها رای منفی هفته جاری از ســوی تحلیلگران شرکت تی 
دی سکیوریتیز است که تنها قیمت پایینتر طال در کوتاه مدت را پیش بینی 
کردند بلکه پیش بینی قیمت اونس طال در سه ماهه چهارم را به ۱٩۵۰ دالر 

کاهش داد.

اتحادیه اروپــا به تالفی یارانه هــای دولت آمریکا به 
شــرکت هواپیماســازی بوئینگ، هفته جاری روی 
واردات کاالهای آمریکایی بــه ارزش چهار میلیارد 
دالر تعرفه وضع خواهد کرد.به گزارش ایسنا، انتظار 
می رود اکثر دولتهای اتحادیه اروپا در نشســت روز 
دوشــنبه وزیران بازرگانی این بلوک از وضع تعرفه 
ها روی واردات کاالهای آمریکایی حمایت کنند.جو 
بایدن، نامزد دموکرات به پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا نزدیک شده اما دونالد ترامپ، رییس 
جمهور جمهوریخواه تا ۲۰ ژانویه در قدرت خواهد ماند 
و برای افزایش تعرفه های آمریکا روی واردات کاالهای 
اروپایی به تالفی یارانه هایی که این بلوک برای ایرباس 
فراهم کرده است، مهلت زیادی دارد.رابرت الیتیزر، 
نماینده تجاری آمریکا ماه گذشــته هشدار داده بود 
وضع هر گونه از سوی اتحادیه اروپا با واکنش شدید 
آمریکا روبرو خواهد شــد و ترامپ تهدید کرد تالفی 

شــدیدتری خواهد کرد.بروکســل وضع تعرفه های 
تنبیهی را که ســازمان جهانی تجارت ماه گذشته با 
آنها موافقت کرد، اهرم مهمی در مذاکرات برای پایان 
دادن به اختالف میان دو طرف که در سال ۲۰۰۴ آغاز 
شد، می بیند.واشــنگتن در اکتبر سال ۲۰۱٩ روی 
هواپیماهای ایرباس و سایر کاالهای اروپایی نظیر پنیر 
و زیتون تعرفه وضع کرد. دو پرونده شــکایت آمریکا 
علیه یارانه به ایرباس و شکایت اتحادیه اروپا علیه یارانه 
دولتی به بوئینگ یک اختالف ۱۶ ساله و بزرگترین 
دعوای تجاری جهان به شــمار می روند.هر دو طرف 
یکدیگــر را به عدم رعایــت احکام صادره از ســوی 
ســازمان جهانی تجارت متهم می کنند اما مصمم 
هستند موضعشان را در آســتانه مذاکرات احتمالی 
تقویت کنند.اگر بایدن پیروز شود، انتظار می رود به 
سرعت به ترمیم برخی از مسائل با بروکسل بپردازد 
و ممکن است در تالش برای ایجاد جبهه متحدتری 

علیه چین، از مذاکرات در خصوص یارانه های هواپیما 
به عنوان عالمت حســن نیت استفاده کند.دولتهای 
اتحادیه اروپا که برای وضع تعرفه ها به دلیل کمپین 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست نگه داشته 
بودند، روز سه شــنبه که روز انتخابات در این کشور 
بود با تعرفه ها رســما موافقت کردند اما درباره زمان 
وضع آنها تصمیمی نگرفته اند.بــه گفته دیپلماتها، 
این تعرفه ها شامل حال هواپیماها و قطعات هواپیما، 
میوه، آجیل و سایر محصوالت کشاورزی، آب پرتقال، 
تجهیزات ساخت و ســاز و کاالهای دیگر می شود.بر 
اســاس گزارش رویترز، آمریکا هم از سوی سازمان 
جهانی تجارت برای وضع تعرفــه روی ۷.۵ میلیارد 
کاالی اروپایی اجازه گرفته اما هنوز از این سهمیه به 
طور کامل استفاده نکرده و ممکن است تعرفه ها روی 
کاالهای مختلف را افزایش داده یا فهرست کاالهایی 

که هدف تعرفه قرار داده است را توسعه دهد.

قیمت نفت با افزایش مــوارد ابتال به ویروس کرونا در 
جهان و طوالنی شدن روند شــمارش آرای انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا که بازارها را ملتهب کرد، 
روز جمعــه چهار درصد ســقوط کرد و هفتــه را در 
پایین مرز ۴۰ دالر بــه پایان برد.به گزارش ایســنا، 
فرانســه رکورد باالیی از موارد ابتال به ویروس کرونا 
را گزارش کرده که نگرانیها نســبت به تاثیر قرنطینه 
های بیشــتر در اروپا روی تقاضا برای ســوخت را در 
پی داشته اســت. در آمریکا هم شمارش آرا نشان داد 
جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری از دونالد 
ترامپ در جورجیا و پنسیلوانیا پیش افتاده و یک گام 
دیگر به حضور در کاخ سفید نزدیک شده است. طبق 
اعالم ادیسون ریســرچ، با گذشت ســه روز از زمان 
برگزاری انتخابات، بایدن با ۲۵۳ رای الکترال در برابر 
۲۱۴ رای الکترال ترامپ پیشتاز اســت. تعداد آرای 
الکترال تعیین کننده برنده انتخابات اســت. کسب 

۲۰ رای الکترال پنســیلوانیا، بایدن را صاحب ۲۷۰ 
رای الکترال می کند که برای  پیــروزی در انتخابات 
کافی اســت.بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۴۸ 
ســنت معادل ۳.۶ درصد کاهش یافت و در ۳٩ دالر 
و ۴۵ ســنت در هر بشکه بسته شــد. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت یک دالر و ۶۵ سنت معادل 
۴.۲۵ درصد کاهش یافت و در ۳۷ دالر و ۱۴ ســنت 
در هر بشکه بســته شــد. با این حال نفت برنت ۵.۸ 
درصد و نفت آمریکا ۴.۲ درصد رشد هفتگی داشتند.

ضعیف شدن چشم انداز تصویب یک بسته کمک مالی 
جدید در آمریکا عامل دیگری بود که قیمتها را تحت 
فشار کاهشی قرار داد. میچ مک کانل، رهبر اکثریت 
جمهوریخواه سنای آمریکا گفت: آمار اقتصادی شامل 
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری نشان داد کنگره باید 
بسته محرک مالی کرونایی کوچکتری را تصویب کند 
که پیامدهای همه گیری کووید ۱٩ را هدف می گیرد.

باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شرکت میزوهو در 
این باره گفت: نفت خام به انتظارات پیرامون تصویب 
محرک مالی بســیار حساس اســت. وضعیت شیوع 
ویروس کرونا هم به عنوان شــاخصی بــرای ارزیابی 
روند تقاضا منفی است.طبق آمار رویترز، موارد ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا روز پنج شنبه به ۱۲۰ هزار و 
۲۷۶ مورد رسید که دومین رکورد روزانه باالی ابتال در 
این کشور بود. ایتالیا هم روز پنج شنبه باالترین آمار 
روزانه ابتال را ثبت کرد در حالی که فرانسه روز جمعه 
۶۰ هزار و ۴۸۶ مورد جدیــد را اعالم کرد.در این بین 
احتمال به تاخیر افتادن افزایش تولید دو میلیون بشکه 
در روز توسط اوپک پالس از قیمتها تا حدودی حمایت 
کرده است.بر اساس گزارش رویترز، اما گزارش شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشــان داد شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته برای هشتمین هفته متوالی 

به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی افزودند. 

مخالفت آمریکا با گزینه ریاست سازمان جهانی تجارترقابت اپل و سونی برای خرید یک شرکت پادکست

بازار داغ طال در گیر و دار ابهامات انتخاباتی

نفت پایین ۴۰ دالر ماندتعرفه تنبیهی اروپا روی چهار میلیارد دالر کاالی آمریکایی
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روحانی مطرح کرد:

سرمقاله

 سوت پایان
 بازی  ارز 

دالر قیمــت   ریــزش 
 ادامه دار خواهــد بود و با 
توجــه به دالریزه شــدن 
اقتصاد ایــران، با کاهش 

قیمت دالر، سایر...

  احسان سلطانی، اقتصاددان

متن  کامل د ر صفحه ۴
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 ابهام در فرایند 
قرعه کشی خودرو

تورم ارائه دهندگان 
 خدمات به 

3۸ درصد رسید 

کارشناسان معتقدند سونامی تخلیه حباب قیمتی سکه، طال، ارز و خودرو در راه است

توقف  رالی  قیمت ها
صفحه۴
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بی  اثر شدن  تسهیالت  مسکن
بانک ها   از دستور دولت   مبنی  بر   اختصاص 2۰ درصد  از تسهیالت بانکی به حوزه مسکن سرپیچی  می کنند

بازار  مسکن  با  روی  کار  آمدن  » بایدن«   به چه سمت و سویی می رود؟

با وجود اینکه چند ســری از قرعه کشــی های 
خودروســازان برای تحویل خودرو به متقاضیان 
برگزار شده است اما بسیاری از کارشناسان بازار 
بر این باورند که این روش ابهامات بسیاری دارد و 
شیوه قرعه کشی خودرو بسیار غلط و مهر تاییدی 
است بر اینکه خودرو یک کاالی سرمایه ای است. 
همچنین به گفته فعاالن بازار خودرو نامشخص 
بودن تعداد خودروهــای قابل عرضه و همچنین 
شفاف نبودن فرآیند انتخاب برندگان نیز از دیگر 
ابهامات طرح مورد نظر است. این در حالی است 
که راهکار عرضه خودرو به شــیوه قرعه کشــی 
اتخاذ شده تا صنعت خودرو را سروسامانی دهد. 
متاسفانه در حالی که انتظار می رفت طرح قرعه 

کشی خودرو بتواند التهاب این...

مرکز آمار ایران اعالم کرد: تورم قیمت هتل و رستوران در 
تابستان ٩٩ نسبت به بهار٩٩ از ۴۱.٩ درصد به ۳۷.٩ درصد 
رســید و ۴ درصد کاهش یافت.مرکز آمار ایران، شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل تابستان 
۱۳٩٩ را منتشر کرد. بر اســاس این آمار کمترین تورم 
فصلی به ترتیب مربوط به بخش های آموزش )۵.۷ درصد( 
و واســطه گری های مالی )۸.٩ درصد( اســت. بیشترین 
تورم فصلی تولید نیز مربوط بــه حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات )۱۸.۷ درصد( است.تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به 

فصل مشابه سال قبل...

يادداشت يک

يادداشت دو

 نقدی  بر  روند  
قرعه کشی  خودرو

 تسهیالت دهی
 به ساخت مسکن

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف:
 آمریکا حق نداشت از برجام 

خارج شود
وزیر امور خارجه کشــورمان در پی ســفرش به 
ونزوئال در گفت وگویی ضمن اشــاره به جوانب 
مختلف همکاری ایران و ونزوئال، موضع کشورمان 
درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات آمریکا و 
بازگشت احتمالی این کشور به برجام را بیان کرد.به 
گزارش ایسنا به نقل از شبکه تله سور، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه درباره موضع ایران درباره 
نتیجه انتخابات آمریکا و این که آیا بر سر کار بودن 
دموکرات ها یا جمهوری خواهان در کاخ ســفید 
تفاوتی دارد، گفت: هنوز نمی دانیم که چه کسی 
پس از این انتخابت پیروز خوهد شد، اما معلوم است 
که تفاوتی میان این دو مورد وجود دارد، خصوصا در 
دوران دولت ترامپ که حتی اختالفاتی میان خود 
جمهوری خواهان نیز وجود داشت و دیپلماسی ای 
که دولت ترامپ در پیش گرفت، اگرچه دیپلماسی 
زیادی هم از آن ندیدیم، بر اســاس تهدیدهای 
شــخص او و وزیر امور خارجه اش بــود. بنابراین 
تفاوت هایی وجود خواهد داشــت اما چیزی که 
برای ما اهمیت دارد لحن و کلمات نیســت بلکه 
عملکردهاست. آمریکا فعالیتی غیرقانونی علیه 
ایران داشته است به دلیل این که به اقتصاد و مردم 
ما لطمه زد و اگر می خواهد وضعیت تغییر کند، باید 
رویه اش را تغییر دهد.رئیس دستگاه  دیپلماسی 
ایران درباره این که آیا امیدی به بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای که این کشور در سال ۲۰۱۸ از آن 
خارج شد، دارد یا نه، توضیح داد: توافق هسته ای 
یک در چرخان نیست. آمریکا تصمیم گرفت که از 
آن توافق خارج شود و حاال باید یک صندلی پشت 

میز مذاکره ی این توافق به دست بیاورد.

خبر

اتحادیه طال و جواهر تهران 
با اعــالم اینکــه معامالت 
غیرفیزیکی طال و سکه موسوم 
به معامالت فردایی و کاغذی 
غیرقانونی است، به دالالن این 

نوع معامالت هشدار داد.
براســاس پیگیری ایســنا در رابطه بــا رواج معامالت 
غیررســمی در بازار ســکه و طال و در اصطالح حضور 
ســفته بازها در این بازار، اتحادیه صنف فروشــندگان 
و ســازندگان طال، جواهر، نقره و ســکه تهران ضمن 
غیرقانونی خواندن این نوع معامــالت، به دالالن آن ها 
هشــدار داد.  طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، 
معامالت غیرفیزیکی طال و ســکه موسوم به معامالت 
فردایی و کاغذی معامالتی اســت که هیچ گونه طال و 
سکه فیزیکی در آن مبادله نمی شود. اینگونه معامالت 
صوری، سبب نوسان بازار شــده و غیرقانونی است که 
در  این زمینه اتحادیه طــال و جواهر تهران در اطالعیه 
۳۹ خود در مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ غیرمجاز بودن و وصف 
مجرمانه این معامالت را اعالم و براساس آن اعالم کرده 
است که برابر قانون مراجع انتظامی و قضایی با متخلفان 

برخورد خواهد کرد.
در اخطاری که مجددا اتحادیه طال و جواهر در این زمینه 

اعالم کرده، ضمن هشدار نسبت به انجام این معامالت، 
دالالن اینگونه معامالت را از تجمع در برخی محل های 

بازار و خارج از واحدهای کسبی برحذر داشته است.
در این اطالعیه که به صورت بنر در چندین نقطه از بازار 
تهران نصب شده است، تصریح شــده که معامله گران 
طالی آب شده و سکه بایستی در محل واحدهای کسبی 

دارای جواز کسب معتبر از اتحادیه طال و جواهر تهران داد 
و ستد کنند و در صورت معامله واحدهای کسبی با دالالن 
کاغذی و فردایی، پس از صدور اخطار، واحد کسبی آن ها 
برای بار اول پلمب شده و در صورت تکرار، پروانه کسب به 

صورت دائم ابطال می شود.
در اطالعیه ای که اتحادیه طال و جواهر صادر کرده آمده 

است: تشکل های مختلف صنفی )خارج از زیر مجموعه 
وزارت صمت و اتاق اصناف( از قبیل انجمن های صنفی 
موضوع بند »ک« ماده ی ۵ قانون اتاق بازرگانی، مجاز 
به اعطای مجوز کسب و کار و حمل طال )کارت کیفی( 
نیستند و همکاران جهت دریافت هرگونه مجوز قانونی 
برای انجام فعالیت کسبی بایستی صرفاً به اتحادیه طال، 

جواهر، جواهر و نقره تهران مراجعه کنند.
این در حالی است که فعاالن و مقامات صنفی اتحادیه، 
عدم تعادل بازار را ناشی از هیچ عامل تجارتی ندانسته و 
بارها بر تاثیر حضور دالالن و سفته بازهایی که دانسته یا 
ندانسته  "در آسیاب دشمن آب می ریزند" در آشفتگی 
بازار ســکه و طال داخلی تاکید کرده  و معتقدند که این 
سفته بازی ها و بورس بازی ها اجازه نمی دهد که بازار به 

شکل واقعی و معامالت صحیح خود پیش رود.
طبق اعالم اتحادیه طال، جواهر و نقره و سکه تهران کلیه 
سایت ها و کانال های اعالم نرخ قیمت طال و سکه مجاز به 
اعالم قیمت فردایی یا کاغذی نبوده و در صورت مشاهده 

برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
این فعاالن معتقدند که تمام آشــفتگی و بهم ریختگی 
بازار و افزایش تقاضا، در بخش سفته بازی هاســت که 
افراد به جهت ســرمایه گذاری و حفظ ارزش ریال خود 
اقدام به خریدهای غیرواقعی و تقاضــای کاذب کرده 
و با خرید ســکه به تعداد باال حتی تا ۲۰۰ سکه، بازار را 

آشفته می کنند.

هشدار اتحادیه طال وجواهر تهران 

معامله  فردایی و کاغذی سکه و طال غیرقانونی است

روحانی در جلسه ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا مطرح کرد

ساعت پایان کار کسب و کارهای 
غیرضروری؛ ۶ بعدازظهر

رییس جمهور گفت: یــک محدودیت مهم 
مصوب در جلســه امروز ســتاد ملی مقابله 
با کرونا مربــوط به فعالیت کســب و کار در 
غیر از موارد ضــروری ماننــد داروخانه ها و 
مواد غذایی بود. به مدت یــک ماه پایان کار 
این مشــاغل باید در تهران و مراکز اســتان 
 هــا و شــهرهای پرجمعیــت ســاعت ۱۸ 

باشد.
حســن روحانی در جلسه )شــنبه ۱۷ آبان( 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونــا، اظهار 
کرد: مردم نزدیک ۹ ماه اســت که با بیماری 
و ویــروس کرونا روبرو بودند و با مشــکالت 
فراوانی مواجه شــدند به خصــوص در موج 
سوم که همه گیری بیشــتر و ابتال شدیدتر 
 بــود؛ در همه دنیــا این چنین شــرایطی را 

داشتیم.
روحانــی همچنین اعالم کــرد: محدودیت 
مهمی که امروز تصویب شد، مربوط به فعالیت 
کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش 
اول مانند مواد غذایی و داروخانه ها است. در 
مشاغل دوم، سوم و چهارم از ۲۰ آبان تا ۲۰ 
آذر، این مشاغل باید فعالیت شان ۶ بعد از ظهر 
برای تهران، مراکز استان ها، شهرهای پرخطر 

و سایر مناطق به پایان برسد.  
وی افــزود: موارد دیگری هم اســت که قرار 
است قرارگاه آنها را بررســی کند تا در هفته 
دیگر در ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی 

و تصمیم گیری قرار گیرد.

خبر

مرکز آمار ایران اعالم کرد: تورم قیمت هتل و رســتوران در 
تابستان ۹۹ نسبت به بهار۹۹ از ۴۱.۹ درصد به ۳۷.۹ درصد 
رسید و ۴ درصد کاهش یافت.مرکز آمار ایران، شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات در فصل تابستان ۱۳۹۹ را 
منتشر کرد. بر اساس این آمار کمترین تورم فصلی به ترتیب 
مربوط به بخش های آموزش )۵.۷ درصد( و واسطه گری های 
مالی )۸.۹ درصد( است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط 

به حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات )۱۸.۷ درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( در فصل تابستان ۱۳۹۹ به ۳۴.۲ درصد رسید 
که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۲۶.۶( ۷.۶ 
واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای 
تولید خدماتشان در داخل کشــور، در فصل تابستان 

۱۳۹۹ نسبت به فصل تابســتان ۱۳۹۸، ۳۴.۲ درصد 
افزایش دارد. در بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط 
به بخش خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و 
کار )۲۰.۲ درصد( و بیش ترین نرخ مربوط به بخش حمل 

و نقل، انبارداری و ارتباطات )۴۴.۸ درصد( می باشد.

 تورم ساالنه
تغییرات میانگین شــاخص کل قیمــت تولیدکننده 

بخش های خدمــات در چهار فصــل منتهی به فصل 
تابستان ۱۳۹۹ )تورم ساالنه( به ۲۸.۷ درصد رسید که 
نسبت به همین اطالع در فصل قبل )۲۷.۶( ۱.۱ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در 
میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم ساالنه 
مربوط به بخش خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های 
کســب و کار )۱۶.۵ درصد( و بیش ترین آن مربوط به 

بخش هتل و رستوران )۳۷.۹ درصد( است.

مرکز آمار:

تورم ارائه دهندگان خدمات به  ۳۸ درصد رسید 
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نماینده مردم کرج درمجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
"ساالنه ۲۰ میلیون تن محصوالت کشــاورزی به کشور وارد 
می شــود" گفت: نظارت ها بر ورود محصوالت کشــاورزی به 
کشور باید تشدید شود. علیرضا عباسی با بیان اینکه "خودکفایی 
در زمینه محصوالت کشــاورزی یکی ازکارهایی است که باید 
با حمایت مجلس انجام شــود" اظهارداشــت: درحال حاضر 
۲۰ میلیون تن ساالنه محصوالت کشــاورزی به کشور ما وارد 
می شود که هزینه بسیاری به کشور با این کارتحمیل می شود. 

وی با بیان اینکه درکشور ما ظرفیت های بسیار کشاورزی وجود 
دارد، افزود: در زمانی که کشور با تحریم های ظالمانه روبرو است 
باید با برنامه ریزی درحوزه واردات محصوالت کشــاورزی این 
میزان را کاهش دهیم. عباسی با اشــاره به اینکه یکی از اصلی 
ترین برنامه ها بهبود وضعیت در این حوزه اســت، گفت: باید 
با شناخت ظرفیت ها وبرنامه ریزی درست بتوانیم ازداشته ها 
وظرفیت داخلی کشاورزی در زمینه خودکفایی استفاده کنیم. 
وی درخصوص مسائل ومشــکالت موجود درکرج، گفت: در 

استان البرز مسائل ومشکالتی وجود دارد که یک شبه به وجود 
نیامده و یک شبه نیز از بین نمی رود اما برای برای بهبود آنها باید 
تالش کرد. عباسی با اشاره به اینکه نظارت یکی از رسالت های 
مهم نمایندگان مجلس درحوزه انتخابیه خود است، عنوان کرد: 
با این نظارت ها باید بررسی شود که درالیه های پایین مدیریتی 

آیا به خوبی تصمیم گیری ها وقوانین رعایت می شود. 

نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی از اجرای طرح رینگ 
آب شرب سراسری در استان البرز خبرداد وگفت: کیفیت آب کرج 
بهبود می یابد. مهدی عسگری درمورد موضوع اختصاص حق آبه 
رودخانه کرج اظهارداشت: با توجه به کمبود آب وعدم کیفیت 
آب کرج  تخصیص استان ازمنابع آب سطحی باید افزایش یابد. 
وی افزود: متناسب با این افزایش سهمیه زیرساخت های مورد 
نیاز باید توسط دستگاه های مربوط ایجاد شــود که این اقدام با 
عنوان طرح "رینگ آب شرب سراسری اســتان البرز" درحال 

بررسی وپیگیری اســت. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد 
درمجلس شورای اســالمی با بیان اینکه کل مصرف آب شرب 
استان البرز ۲۷۰ میلیون مترمکعب درســال بوده که فقط ۵۵ 
میلیون آن از دو سد امیرکبیر وطالقان تأمین می شود بیان کرد: 
با تخصیص جدیدی که پس ازپیگیری های اخیر اختصاص یافت 
این میزان  به ۱۱۰ میلیون مترمکعب درسال می رسد. عسگری 
با اشاره به اینکه با تحقق عملی این سهمیه  ابالغ شده، سهم آب 
سدها درتأمین آب شرب استان دوبرابرشده وکیفیت آب نیز بهبود 

می یابد تصریح کرد: دومین مســئله حل موضوع حقابه زیست 
محیطی رودخانه کرج است براســاس مطالعات دانشگاه تهران 
۱۸۳ میلیون مترمکعب درسال حقابه زیست محیطی برای این 

رودخانه تعیین شده است.

فرمانده انتظامی استان ازکشف بیش از ۴۰ تن 
اقالم اساسی احتکارشده در "کرج" به ارزش ۲۰ 
میلیارد ریال خبرداد. سردارعباسعلی محمدیان 
با اعالم این خبرگفت: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر دپوی مقدارقابل توجهی اقالم اساسی 
شهروندان در یک انبار درمنطقه گلشهر کرج، 
بررسی موضوع در دستورکار پلیس اقتصادی 

اســتان قرارگرفت. وی گفت: مأموران در ابتدا 
ازصحت خبرمطمئن شده وسپس با هماهنگی 
مقام قضائی و با همراهی نمایندگان تعزیرات 
حکومتی و اداره صمت به انبار مورد نظرمراجعه 
کرده و دربازرســی از آنجــا ۴۰ هزارکیلوگرم 
انواع اقالم اساسی ازجمله شــکر، روغن، رب 
گوجه فرنگی، حبوبات ومربا که برای افزایش 
قیمت در بازار احتکار شده بود، کشف کردند. 
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که ارزش 
کاالهای کشف شده توســط کارشناسان ۲۰ 
میلیارد ریال تخمین زده شده است، خاطرنشان 
کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر وبرای انجام 

مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی شد.

رئیس پلیس راه البرز گفت: در اجرای طرح فاصله 
گــذاری اجتماعی با هدف قطــع زنجیره انتقال 
بیماری کرونا، سه هزار و ۱۴۲ راننده متخلف در 
این استان جریمه ۵۰۰ هزار تومانی شدند. سرهنگ 
رضا گودرزی اظهارداشــت: طرح فاصله گذاری 
اجتماعی وممنوعیت خودروهای غیربومی با هدف 
قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا ازظهردوشنبه ۱۲ 
آبان ماه تا ساعت ۲۴ روزجمعه ۱۶ آبان در ۱۰ نقطه 
ورودی وخروجی استان البرز اجرایی شد. وی اضافه 
کرد: در اجرای این طرح مسیرهای اصلی ورودی 
وخروجی البرزشناسایی شــده و اجازه ورود هیچ 
خودروغیربومی به شهرها و روستاهای البرزداده 
نشده است. گودرزی افزود: نحوه شناسایی افراد 

ساکن وبومی با استفاده ازکارت ملی، پالک خودرو 
و آدرس بیمه نامه خودرو بــود. رئیس پلیس راه 
البرز یادآورشد که در اجرای این طرح تالش شد 
تا با حذف تردد های غیرضروری ازشیوع بیماری 
ویروسی کرونا جلوگیری شود. گودرزی گفت: طبق 
توافقات ودستورات کمیته ملی کرونا اجرای این 

طرح برای حفظ سالمت مردم بوده است.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز گفت: نامنویسی 
غیرحضوری بیمه شدگان درحال حاظر قابل انجام است. 

ابوالحسن قورچیان سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز 
اظهارداشت: کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 
می توانند ازطریق درگاه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به 
نشانی eservices.tamin.ir کارگران جدید خود را بدون نیاز 
به مراجعه حضوری نامنویسی کنند. وی افزود: براساس بخشنامه 
صادرشده کارفرمایان می توانند برای نامنویسی نیروی کارجدید 

و یا انتقال وجابجائی افراد شــاغل درکارگاه هــای یک کارفرما 
وهمچنین تغییرشــعبه تأمین اجتماعی که ممکن است ناشی 
ازجابجائی کارگاه باشد، ازسامانه خدمات غیرحضوری استفاده 
کنند. قورچیان تعیین کارگاه وشعبه تأمین اجتماعی را اولین گام 
در زمان استفاده ازسامانه نامنویسی غیرحضوری اعالم کرد وگفت: 
درمراحل بعد اطالعات هویتی و اطالعات بیمه ای شامل نوع شغل 
وتاریخ استخدام بیمه شده بایستی توسط کارفرما درسامانه ثبت 
شود. وی ادامه داد: درباره نیروی کارجدیدی که فاقد سابقه نزد 

سازمان تأمین اجتماعی باشد، کارفرما پس از ثبت اطالعات هویتی 
وبیمه ای می بایست فایل تصاویرکارت ملی وصفحه اول شناسنامه 
وعکس کارگرهمراه با پرسشنامه نامنویسی تکمیل شده توسط 
فرد مورد نظر را درسامانه نامنویسی غیرحضوری بارگذاری کند. 

نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی گفت:

نظارت بر واردات محصوالت کشاورزی باید تشدید شود

نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی گفت:

طرح رینگ آب شرب سراسری در استان البرز اجرا می شود

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد:

پلمب انبار احتکار اقالم اساسی در کرج
رئیس پلیس راه البرز گفت:

بیش سه هزار  راننده  در البرز جریمه ۵۰۰ هزار تومانی شدند

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز گفت:

نامنویسی غیرحضوری بیمه شدگان تأمین اجتماعی قابل انجام است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران با ۶۰۰ هزارتومان کاهش نسبت به پنج شنبه به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

امروز همچنین قیمت سکه طرح قدیم نیز با ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه با ۴۰۰ هزار تومان کاهش به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه هم با 
۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه یک گرمی نیز بدون تغییر روی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت مانده است. هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۹۵۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵۸ تومان است.

 B۵ شــهردارکرج در آییــن بهره بــرداری از پل
ازمجموعه پل های شــهدای حصارک با تأکید بر 
اینکه این پروژه در یکی ازنقاط محروم شهر واقع 
شده است، گفت: روند ســازندگی در شهر به ویژه 

درنقاط محروم با قدرت ادامه دارد.
علی کمالی زاده درمراســم افتتاح ششــمین پل 
ازمجموعه پل های شهدای حصارک که با حضور 
اعضای شورای شهر ومدیران شــهری همراه بود، 
اظهارکرد: اجرای این پروژه سال ۹۲ کلید خورد و 
۱۱ شرکت درمناقصه شرکت کردند. وی اعتبار این 
پروژه را ۷۵ میلیارد تومان اعالم کرد وگفت: پروژه 
چند سطحی شــهدای حصارک برای شهر ارزش 
افزوده باالیی ایجاد کــرده و درحال حاضر بیش از 
۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. شــهردارکرج در 
ادامه با بیان اینکه در ابتدا پروژه سه سطحی بود اما 
با مشکالتی مواجه شدیم، گفت: وجود گالری مترو 
باعث شد پروژه به صورت چهارسطحی انجام شود. 
کمالی زاده اضافه کرد: با توجه به مشــکالت بر سر 
راه پروژه اما با توانمندی مهندسان کشور ومجریان 
درشهرداری کرج این پروژه با موفقیت اجرا شد. وی با 
تأکید بر اینکه این پروژه در ورودی شهرکرج ازسمت 
قزوین واقع شده است، گفت: اصالح ورودی های شهر 
که مورد تأکید شورای محترم بود با اجرای این پروژه 
محقق شده است. شهردارکرج یکی ازپیچیدگی های 
موجود را انجام عملیات عمرانی درشاهراه مواصالتی 
)اتوبان کرج( اعالم کرد وگفت: این پروژه بدون حتی 
یک روز وقفه پیش رفته است. کمالی زاده دربخش 
دیگری با تأکید بر اینکه سه پل ازمجموع شش پل 
این پروژه دردوره چهارم شورا به بهره برداری رسید، 
گفت: سه پل دیگر که در اجرا با مشکالت زیادی نیز 
مواجه بود در این دوره به بهره برداری رســید. وی 
با اشــاره به انجام عملیات زیباسازی، نصب عالئم 
ترافیکی، ایجاد فضای ســبز و آسفالت پل، گفت: 
ازشورای اسالمی شــهر، معاونت های شهرداری و 
زیرمجموعه های مربوطه، سازمان های دخیل در 
اجرا، پیمانکار طرح وپلیــس راه قدردانی می کنم. 
شهردارکرج درپایان با تأکید بر اینکه این پروژه در 
یکی ازنقاط محروم شهر واقع شده است، گفت: روند 
سازندگی در شهر به ویژه درنقاط محروم با قدرت 

ادامه دارد.

رئیس کمیســیون تلفیق شورای شهرکرج 
گفت:

پروژه چندسطحی شــهدای حصارک در پر 
ترددترین محور کشور اجرا شد

رئیس کمیسیون تلفیق شــورای شهرکرج گفت: 
پروژه چندسطحی شهدای حصارک که دارای شش 
دستگاه پل است، در پرترددترین محور مواصالتی 

کشور اجرا شده است.
عبــاس زارع درمراســم افتتاح ششــمین پل 
ازمجموعه پل های شهدای حصارک که با حضور 
شهردار، اعضای شــورا و مدیران شهری همراه 
بود، اظهارکــرد: ۷۰ درصد مراحــل احداث این 
پروژه در زمــان مدیریت مهنــدس کمالی زاده 
شــهردارمحترم کرج پیگیری وتکمیل شد. وی 
با تأکید بر اینکه پروژه دارای چند ویژگی خاص 
است، گفت: مجموعه پل های شهدای حصارک 
در پرترددترین محورمواصالتی کشور واقع شده 
است. رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهرکرج 
دربخش دیگری با تأکید بر اینکه پروژه از نظرفنی 
دارای پیچیدگی های بسیاری بود، گفت: در زمانی 
که کشور با مشــکالت حاد اقتصادی به خصوص 
افزایش تورم مواجه اســت، این پروژه اجرا شد. 
زارع با اشــاره به اینکه پیچیدگی های فنی این 
پروژه نســبت به ســایر پروژه های عمرانی شهر 
بیشتر بود، گفت: ازشهردار ومجموعه های موثر 
در اجرا تشکر می کنم. وی ضمن ابراز خرسندی 
از اجرای این پروژه بزرگ، گفت: خوشــحالم که 
پروژه چند سطحی شهدای حصارک به سرانجام 
رسید و اهالی غرب استان از این پس برای تردد 
در شهرکرج با سهولت بیشتری حرکت می کنند. 
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهرکرج تأکید 
کرد: مشکالت حقوقی ومالی بر سر راه این پروژه 
بود که زمان بسیاری را به خود اختصاص داد اما 
با همکاری شورا ودســتگاه های متولی به نتیجه 
رســید. زارع دربخش دیگری به اهمیت فضای 
سبز این پروژه نیز اشــاره کرد وگفت: در کمتر از 
دوماه چهار ونیم هکتار فضای سبز زیر پل ایجاد 
شــد. وی درپایان گفت: ازتمامــی همکارانم در 
شورا وشهرداری برای تحقق این طرح، قدردانی 

می کنم.

معاون فنی وعمرانی شهرداری کرج:
پروژه چندسطحی شهدای حصارک ارزش 

افزوده باالیی ایجاد می کند
معاون فنی وعمرانی شــهرداری کرج گفت: پروژه 
چندسطحی شهدای حصارک برای شهر وشهرداری 

ارزش افزوده بسیار زیادی ایجاد کرده است. 
عسگر نصیری با اشاره به اینکه پروژه چندسطحی 
شــهدای حصارک شامل شش دســتگاه پل است، 
گفت: این پــروژه در پرترددترین نقطــه آزادراهی 
کشــور )اتوبان تهران-کرج-قزوین( درنقطه اتصال 
شهرکرج وکمالشهر اجرا شــده است. وی مساحت 
پل )B۱( را ۵۱۰ متر اعالم کرد که مکمل پل قدیمی 
است، گفت: پل )B۲( دو ترافیک را ازسمت تهران به 
سمت کمالشهرهدایت می کند. معاون فنی وعمرانی 
شــهرداری کرج با تأکید بر اینکه پل )B۳( ترافیک 
کرج به سمت پل های B۴ و B۵ را هدایت می کند، 
گفت: پل B۴ ترافیک حصارک به سمت تهران وپل 
B۵ که مکمل پل های پروژه است، ترافیک حصارک 
به سمت بلوار پیام را تسهیل می کند. نصیری دربخش 
دیگری با بیان اینکه پل B۶ ترافیک را ازسمت قزوین 
به داخل شــهرکرج هدایت می کند، طول پل ها و 
رمپ های را پنج کیلومتــر اعالم کرد وگفت: در این 
پروژه ۶۸ هزار تن آســفالت استفاده شده است. وی 
با تأکید بر اینکه ۵۵ هزار تن بتــن برای احداث پل 
ها استفاده شده است، گفت: ۲۲ هزار مترمربع سطح 
پل های احداث شــده اســت. معاون فنی وعمرانی 
شهرداری کرج با اشاره به اینکه پروژه چندسطحی 
شهدای حصارک بزرگترین پلی است که در اتوبان 
کرج ساخته شده است، گفت: شــرایط کاری برای 
اجرای این پروژه به دلیل وجــود ترافیک در اتوبان 
سخت بوده است. نصیری ازپروژه شهدای حصارک 
به عنوان یک کار سخت مهندسی یاد کرد وگفت: این 
پروژه برای شهر وشهرداری ارزش افزوده بسیار زیادی 
ایجاد کرده است. وی با اشاره به اهمیت فضای سبز 
این پروژه، گفت: این پروژه در ورودی شهرکرج واقع 
وفضایی زیبا را ایجاد کرده است. معاون فنی وعمرانی 
شهرداری کرج درپایان با تأکید بر اینکه برخی ازپل 
های این مجموعه از ۱۰ دقیقه تا نیم ساعت ترافیک را 
تسهیل می کند، گفت: اجرای این پروژه کاهش زمان 

سفر و آلودگی هوا را به همراه دارد.

شهردار کرج:

روند سازندگی در مناطق محروم کرج با قدرت ادامه دارد
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تسهیالت دهی به ساخت مسکن
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

در چند سال اخیر شاهد تمایل بیشتر بانک ها به خصوصی شدن هستیم که شرایط پرداخت تسهیالت مسکن شامل آنها نمی شود. همچنین دولت در بخش تسهیالت دهی مسکن در مرحله نخست به فکر تامین منافع خود است و بنابراین 
تسهیالت تکلیفی که از سوی دولت به بانک ها ابالغ شده کارایی الزم را نداشته است. از طرفی دیگر به دلیل افزایش قیمت ها، تسهیالت مسکن دیگر سهم چندانی در افزایش قدرت خرید مسکن مردم ندارد بنابراین حتی ممکن است نبود 
تقاضا هم علت کاهش سهم تسهسالت بانکی به بخش مسکن باشد. با وجود افزایش قیمت ها سهم تسهیالت بانکی هم اندازه ای نیست که به خرید مسکن منجر شود. فاصله تسهیالت با فاصله قیمت مسکن بسیار زیاد است و سهم بسیار 
اندکی را از قیمت کل مسکن شامل می شود. در حال حاضر رقم تسهیالت فعلی با توجه به افزایش قیمت ها، رقم ناچیزی است و در خوشبینانه ترین حالت شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را شامل می شود در حالی 
که این رقم باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد. به طور کلی تسهیالت تکلیفی جواب نمی دهد و طبیعی است که بانک ها به فکر منافع خود و حفظ منابع باشند. همچنین پرداخت تسهیالت مسکن برای تحریک تقاضا هم فایده ای ندارد چراکه 
باعث افزایش قیمت مسکن می شود. در این رابطه بهترین راهکار این است که تسهیالتی که داده می شود تسهیالت ساخت مسکن باشد و در مرحله بعدی به خریدار منتقل شود تا قدرت خرید افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه بزرگترین 
مشکل در حوزه مسکن، عدم عرضه مناسب است دولت باید از طریق ادامه سیاست هایی مثل مسکن مهر، کمک به انبوه سازان و واگذاری زمین رایگان به آن ها، طرف عرضه را به شدت تقویت کند که این موارد را تاکنون انجام نداده است.
یکی دیگر از راهکارها برای کاهش قیمت مسکن این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار مالیات بر خانه های خالی به طور همزمان اجرا شود. مهاجرت معکوس هم می تواند تا حدی از تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ مثل تهران 

بکاهد و وضعیت را بهتر کند البته بسیاری از این مهاجران در حاشیه شهرها زندگی می کنند و در قیمت مسکن خیلی مشکل ساز نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری 
اســالمی ایران گفت: گمرک ایــران در ۷ ماه 
گذشته ۳۸ میلیارد دالر تجارت خارجی داشته 
اســت.بهمن ذاکری، در آیین تکریم از مدیرکل 
پیشــین گمرک بندر مرزی آســتارا و معارفه 
مدیرکل جدید گمرک این شهرســتان، اظهار 
کرد: جمهوری اســالمی ایران در ۷ ماه گذشته 
۳۸ میلیارد دالر تجارت خارجی داشــته است 
که ۱۸ میلیارد دالر آن صــادرات و ۲۰ میلیارد 
دالر آن واردات مــی باشــد.وی با بیــان اینکه 
تحریم های ظالمانه آمریکا بــر علیه ملت ایران 
سبب شــد تا پیرو اطاعت از فرامین مقام معظم 
رهبری نگاه ما به کشــورهای همســایه باشد، 
ادامه داد: از ۱۸ میلیارد دالر صادرات جمهوری 
 اســالمی ایران ۱۴ میلیارد دالر با کشــورهای 

همسایه است.
وی در بخش دیگر ســخنان خود بــا تأکید بر 
اینکــه گمــرک آســتارا یکــی از گمــرکات 
منحصر به فرد در کشــور اســت، افــزود: این 
گمرک در حــوزه های دریایــی، ریلی، زمینی 
 و منطقه ویــژه اقتصادی بندر آســتارا فعالیت 

دارد. 
ذاکری در ادامه خواستار پیگیری مجدانه جهت 
ایجاد زیرســاخت های گمرکات آســتارا شد و 
خاطرنشان کرد: باید زیرســاخت های الزم در 
بارانداز ریلی آســتارا ایجاد شود.معاون گمرک 

ایران با اشــاره به اینکه باید تعامالت دو کشور 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان 
در خصوص راه آهن بیشتر شــود، تصریح کرد: 
گمــرکات جمهوری اســالمی ایــران فراتر از 
 وظایف ســازمانی خود در بارانداز ریلی خدمات 

ارائه می کند.
وی با بیان اینکه در ســاختار گمرک آســتارا 
باید تجدید نظر شــود، اضافه کرد: شبانه روزی 
شدن گمرکات آســتارا و ارائه خدمات در بندر، 
منطقه ویــژه اقتصــادی، راه آهــن و گمرک 
 زمینی مــی طلبد تــا اقدامات در اســرع وقت 

انجام شود.
معاون گمرک ایــران در بخش دیگر ســخنان 
خود با تأکیــد بر اینکه از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
چهار پروژه در ســطح کشــور به عنوان پروژه 
 ملی در حال اجرا اســت، یادآور شد: یکی از این 
پروژه ها در گمرک زمینی شهرســتان آســتارا 
اجرایــی می شــود و بــرای این منظــور ۱۰۰ 
میلیارد ریال جدید برای ســال پیش رو به آن 
 اختصــاص داده ایــم.وی در پایان با اشــاره به 
اینکــه بــرای جمهــوری اســالمی ایــران و 
شهرســتان آســتارا خوب نیســت کــه مواد 
مخدر از این مــرز جابجا شــود، اضافه کرد: در 
آینــده ای نزدیک دو دســتگاه ایکــس ری و 
 باســکول در محوطه گمــرک آســتارا نصب 

خواهد شد.

با گذشــت ۱۱ ماه از دستور 
رئیــس جمهــور مبتنی بر 
اختصاص ۲۰ درصد از منابع 
داخلی بانک ها و اهتمام وزیر 
راه و شهرســازی نســبت به 
تحقق این امر، تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانک ها به حوزه 
مسکن هدایت شده است. در شرایطی که رئیس جمهور 

دستور اختصاص ۲۰ درصد از تسهیالت بانکی به حوزه 
مسکن را در آذر سال گذشته صادر کرده بود، اما بانک ها با 
سرپیچی از دستور رئیس جمهور تنها ۵/۵ درصد از منابع 
خود را به حوزه مسکن تخصیص دادند. کارشناسان بازار 
مسکن معتقدند که سهولتی که در بیان مسئوالن وجود 
دارد در عمل دیده نمی شــود و بانک هــا برای پرداخت 
تســهیالت بهانه گیری می کنند. با گذشــت ۱۱ ماه از 
دســتور رئیس جمهور مبتنی بر اختصاص ۲۰ درصد از 
منابع داخلی بانک ها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت 
به تحقق این امر، تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانک ها به 

حوزه مسکن هدایت شده است. در همین رابطه  مهدی 
موذن کارشناس بازار مسکن گفت: بدون شک ریشه عدم 
ثبات فعلی در بازار مسکن را باید در سیاست گذاری های 
اشتباه در ادوار گذشته جست وجو کنیم. وی اظهار کرد: 
آثار هیچ گونه سیاست معینی در مدیریت و هدایت بهینه 
بازار مسکن مشاهده نمی شود. همچنین تأثیر سیاست ها 
در برنامه های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  و شهرسازی در 
بازار مسکن بسیار کمرنگ است و بالطبع بازار مسکن توسط 
ذینفعان و در جهت منافع خاص هدایت می شود.موذن 
گفت: هم اکنون نیز از سیاست گذاری ها مبتنی بر بررسی 

علمی و ریشه یابی معضالت حوزه مسکن نبوده و هر بخشی 
در چارچوب تأمین منافع خــود ارایه طریق می کند که 
بانک ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.این کارشناس 
مسکن افزود: چنانچه معضل اصلی مسکن جامعه را تأمین 
مسکن برای دهک های پایین و متوسط جامعه بدانیم، در 
آن صورت طرح های کارا تری ارایه خواهد شد. و از این رو، 
ارایه طرح هایی مانند مسکن ملی که متقاضی باید در ابتدا 
آورده نقدی قابل توجهی داشته و همچنین توان پرداخت 
اقساط سنگین وام را داشته باشد، نمی تواند مشکل اصلی 

مسکن جامعه را حل کند.

بانک ها از دستور دولت در اختصاص 20 درصد از تسهیالت بانکی به حوزه مسکن سرپیچی می كنند

بی اثر شدن تسهیالت مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

روند افزایشــی قیمت برنج های خارجی که از چند ماه 
پیش آغاز شده بود، در نهایت به گرانی آن تا ۱۳۶ درصدی 
نسبت به پارسال منتهی شــد و این در حالی است که 
بعد از برطرف شدن موانع ترخیص برنج های دپو شده 
در گمرک، اکنون به تدریج در حال ورود به بازار اســت.
برنج از جمله کاالهای اساسی است که از اوایل امسال از 
لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد و 
با ارز نیمایی که به حدود ۲۶ هزار تومان می رسد، تامین 
می شــود؛ موضوعی که از نظر فعاالن بازار موجب رشد 
قیمت برنج وارداتی شد. اما در کنار آن، دپوی بیش از ۲۳۰ 
هزار تن برنج وارداتی از سال گذشته تاکنون و عدم امکان 

ترخیص، در افزایش قیمت این محصول تاثیرگذار بود.
وضعیت واردات برنج نشان از کاهش آن داشت؛ به طوری 
که طبق اعالم مســئوالن گمرک از ابتدای سال جاری 
تاکنون نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش 
۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشور اقدام شد، در حالی 
که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به ارزش 
بیش از یک میلیون دالر ترخیص شده بود. این آمار نشان 
می دهد که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی ۴۱ 

درصد و ارزش دالری تا ۴۹ درصد کاهش دارد.
از سویی بررسی قیمت برنج های خارجی براساس گزارش 
مرکز آمار از این حکایــت دارد که قیمت هر کیلو از این 
محصول در مهر پارسال ۸۹۰۰ تومان بوده که در شهریور 

امسال به ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان و در مهر تا ۲۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان می رسد که حداقل قیمت برنج وارداتی در مهر سال 
جاری ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر آن تا ۲۵ هزار و 

۹۰۰ تومان بوده است.
قیمت برنج های وارداتی از شهریور تا مهر ۱۲.۳ درصد و 
از مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۱۳۶ درصد 
گران تر شده است.دپوی هزاران تن برنج در گمرک در 
شرایطی ادامه پیدا کرد که صاحبان کاال با گالیه نسبت به 
عدم ترخیص و این که محصول آنها در حال فاسد شدن 
است، بارها خواستار اقدام دستگاه های ذیربط برای رفع 
موانع شده بودند؛ آن هم در شرایطی که گمرک تاکید 
داشــت به دلیل عدم تامین ارز و صــدور کد رهگیری 
بانک مجوز ترخیص ندارد، این در حالی است که بعد از 
مدت ها چالش سرانجام در هفته گذشته طبق توافقات 
صورت گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری 

برنج های وارداتی اقدام کرد.
بر این اســاس ترخیص برنج های دپو شده در گمرک از 
هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت و اعالم مسئوالن 
گمرک ایران از این حکایت دارد که در همین مدت کوتاه 
حدود ۲۵ هزار تن ترخیص صورت گرفته است.با ترخیص 
تدریجی برنج های دپو شده در گمرک و ورود آن به بازار 
این انتظار وجود دارد که تا حدی قیمت ها که با افزایش 

قابل توجهی همراه بوده متعادل شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی با بیان اینکه 
قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در سطح خرده فروشی 
بین ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان است، گفت: نرخ این محصول تا 
حدود ۲۰ روز دیگر متعادل می شود. اسداهلل کارگر با بیان 
اینکه قیمت گوجه فرنگی در بازار روند نزولی به خود گرفته 
است، گفت: بررسی های میدانی ما نشان می دهد که قیمت 
هر کیلوگرم گوجه فرنگی در سطح شهر بین ۱۱ تا ۱۴ هزار 
تومان است.وی اضافه کرد: افزایش قیمت به یکباره اتفاق 
می افتد اما طول می کشد تا نرخ ها دوباره به تعادل برسند. 
ضمن اینکه در حال حاضر ما در سطح شهر با گرانفروشی 
مواجه نیســتیم بلکه بحث گرانی محصول مطرح است. 
قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته و فروشندگان آن را گران 

می خرند و ناچار هستند با همین قیمت ها نیز عرضه کنند. 
کارگر با بیان اینکه در میدان مرکزی میــوه و تره بار هم 
اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی طبق نرخ نامه از ۷ 
تا ۹ هزار تومان تا ۱۱ هزار تومان است، افزود: البته بسته به 
کیفیت محصول قیمت تغییر می کند و با نوسان همراه است 
چون در محصول گوجه بحث کیفیت آن بسیار مهم است.

وی ادامه داد: اگر مغازه داران هم که ۳۵ درصد سود را در 
قیمت های مذکور اعمال کنند به همان قیمت هایی می 
رسیم که االن در سطح شهر وجود دارد. کارگر با بیان اینکه 
با انبوه شدن عرضه گوجه فرنگی از مناطق جنوبی کشور 
قیمت ها متعادل می شود، افزود: حدود ۲۰ روز دیگر زمان 

الزم است تا قیمت گوجه فرنگی متعادل شود.

با وجود اینکه چند ســری 
از قرعــه کشــی هــای 
خودروسازان برای تحویل 
خودرو به متقاضیان برگزار 
شده است اما بســیاری از 
کارشناســان بازار بر این باورند که این روش ابهامات 
بسیاری دارد و شیوه قرعه کشی خودرو بسیار غلط و 
مهر تاییدی است بر اینکه خودرو یک کاالی سرمایه 
ای اســت. همچنین بــه گفته فعاالن بــازار خودرو 
نامشــخص بودن تعداد خودروهای قابــل عرضه و 
همچنین شــفاف نبودن فرآیند انتخاب برندگان نیز 

از دیگر ابهامات طرح مورد نظر است. 
این در حالی اســت که راهــکار عرضه خــودرو به 
شیوه قرعه کشــی اتخاذ شــده تا صنعت خودرو را 
سروسامانی دهد. متاســفانه در حالی که انتظار می 
رفت طرح قرعه کشــی خودرو بتوانــد التهاب این 
بازار را کاهش دهد شاهد هســتیم التهابات در بازار 

خودرو افزایش یافته و شانس مصرف کنندگان واقعی 
بیش از پیــش کاهش می یابد. به هــر ترتیب اگر در 
گذشــته در چنین پیش فروش هایی ۵۰۰ هزار نفر 
برای این تعداد دســتگاه خودرو درگیر می شــدند، 
اما امروز شــاید با جمعیت ۱۰ برابــری متقاضیان 
 مواجه باشیم، یعنی شانس مصرف کننده واقعی یک 

دهم شده است.
هرچند قرعه کشی خودروسازان با حضور ناظرانی از 
وزارت صنعت، سازمان حمایت، دادستانی کل کشور، 
سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و برخی نهاد های 
ذی ربط انجام می شــود اما همچنان برخی ابهامات 
برای گروهی از ثبــت نام کنندگان وجــود دارد که 
شاید دلیل اصلی آن باالبودن تعداد متقاضیان خرید 
در مقایســه با برندگان قرعه کشی و ظرفیت فروش 
خودروها اســت اما گاهی برخی اتفاقــات نیز باعث 
تشدید این ابهامات شــده که می توان به عدم ارسال 
پیامک برای برخی برندگان قرعه کشــی محصوالت 
ایران خودرو اشــاره کنیم، به طوری کــه در یکی از 
مراحل ثبت نام برای فروش محصوالت این شــرکت 
خودروســاز، برخی از متقاضیان با این پیغام مواجه 

شــدند که چون در مرحله قبلی قرعه کشــی، برنده 
شده اید ولی برای تکمیل وجه اقدام نکرده اید، امکان 
ثبت نام و شرکت در قرعه کشی جدید را ندارید. این 

اتفاق باعث شد تا گروهی از مشــتریان این شرکت 
برای اعالم اعتــراض خود مقابل ســاختمان وزارت 

صنعت تجمع کنند.

قرعه كشی خودرو باعث ترغیب مردم به خرید خودرو شد

ابهام  در فرآیند قرعه کشی خودرو
ضیافت التاری به كام واسطه گران خودرو

نقدی  بر  روند  قرعه کشی  خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه به دنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با عملکرد شرکت های خودروساز وارد می شود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادالنه 
خودرو اتفاق افتاده است. در این روش نمی توان سالمت برگزاری قرعه کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعالم نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه کشی را پیدا نکرده اند سرخورده 
شده و سالمت قرعه کشی را زیر سوال خواهند برد.  در حال حاضر سیاست گذار کالن خودرو برای توزیع خودرو از مسیر قرعه کشی در پیش گرفته فساد انگیز است. افرادی که این خودروها را تحویل می گیرند و به نوعی اسمشان از 
گردونه خودروسازان خارج می شود مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی که در این طرح فروش شرکت کرده، اما خودرویی به دست نیاورده اند ابزاری جهت راستی آزمایی صحت و سقم برگزاری 

صحیح این قرعه کشی طراحی نشده است. از طرفی دیگر بحث شرعی بودن فروش به روش قرعه کشی و نیز قانونی بودن ترهین- در رهن بودن- سند خودرو به مدت یک سال پس از فروش به عنوان ابهامات دیگر این طرح است. 
در ساز و کار طراحی شده، متاسفانه محدودیت های ایجاد شده مانع حضور بخشی از تقاضای واقعی شده است. انتظار این است که در سال جهش تولید و با هدف گذاری تولید بیش از یک میلیون خودرو و اختصاص بخش مهمی از 
آن به فروش فوری جهت تنظیم بازار، به تمام متقاضیان، خودرو داده شود و قرعه کشی تنها بر روی زمان بندی تحویل، اجرایی شود. این امر عالوه بر مشکل گشایی از عموم متقاضیان و گردش نقدینگی متناسب تر در خودروسازان، 
مدیریت نقدینگی کشور را بهبود خواهد بخشید.  محدودیت داشتن پالک فعال نیز باعث می شود افرادی که خودرو دارند، اما به دالیلی مانند فرسوده بودن به دنبال تعویض خودروی خود هستند امکان حضور در این طرح فروش 
را نداشته باشند. در حال حاضر سه میلیون نفر را درگیر این نوع قرعه کشی ها می کنند تا مردم احساس کنند بدشانس بودند. امروز در قالب قرعه کشی که هیچ کسی از پشت پرده آن خبر ندارد فساد النه جدیدی در صنعت خودرو 
آن هم به نام قرعه کشی پیدا کرده است. به جای اینکه این ایده های غیرکارآمد در دستور کار سیاست گذار کالن خودرو قرار بگیرد بهتر است شرایط تولید خودرو در شرکت های خودروساز تسهیل و از ظرفیت موجود در این بخش 

استفاده بهینه شود. حذف قیمت گذاری دستوری نیز باید مورد توجه باشد. همچنین حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری منجر به ضرر خودروسازان و مشتریان است باید لغو شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وارداتی ها در راه بازار

افزایش ۱۳۶ درصدی قیمت برنج خارجی

معاون فنی گمرک با اشــاره به مصوبات ستاد 
تنظیم بازار گفت: گمرک براساس اولویت تعیین 
شده وزرات صمت برای کاالهای اساسی ضروری 
و مواد اولیه، بدون الزام به کــد رهگیری آنها را 

ترخیص می کند.
مهرداد جمــال ارونقی با اشــاره بــه مصوبات 
صدویازدهمین جلســه ســتاد تنظیــم بازار 
اظهار داشــت: مقرر شــد به منظور تسریع در 
ترخیص کاالهای موجود در گمرکات کشــور 
و با توجه به شــرایط حاکم بر کشــور، گمرک 
تمامی کاالهای اساســی، ضروری و مواد اولیه 
مورد نیــاز واحدهــای تولیدی را کــه تا تاریخ 
۹۹.۰۸.۱۰ دارای قبض انبار هستند را بر اساس 
اولویت هــای اعالمی از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت  بــا اســتفاده از ارز صادراتی، 
ارز متقاضی و یا ارز تامین شــده توســط بانک 
 مرکزی بــدون الزام به کــد رهگیری ترخیص 

کند.
معاون فنی گمرک با بیان اینکه تعرفه کاالهای 
مشــمول توســط وزات صمت به گمرک اعالم 
خواهد شــد، گفت: گمرک مکلف است نسبت 

به تمامی کاالهای اساسی که در صف تخصیص 
یا تامین ارز هســتند و برای ترخیــص نیاز به 
تامین ارز دارند، به دلیل فســاد پذیری کاالها 
با تشــخیص و تایید وزارتخانه مربوطه تا سقف 
 ۹۰ درصد اقــدام به ترخیــص درصدی کاالها 

کنند.
وی ادامــه داد:  همچنیــن در مــورد ترخیص 
کاالهایی کــه نیاز به اخذ مجوزهــای قانونی از 
دستگاههای مختلف دارند، نمونه برداری توسط 
مرجع واحد و مجوز ترخیص نیز توســط همان 
مرجع صادر و در گمرک جمهوری بستر سامانه 

به گمرک ابالغ شود.
ارونقی با اشاره به اینکه جهت تسریع و تسهیل 
در انجام تشــریفات گمرکی، نمونه برداری در 
هنگام تخلیه و قبل از اظهار صورت می پذیرد، یاد 
آور شد: مقرر شده وزارت صمت نسبت به ایجاد 
ساختار الکترونیکی برای رصد مدت زمان انجام 
فرآیند تجارت خارجی از زمان ثبت ســفارش 
تا زمان ترخیص قطعی کاال در ســامانه جامع 
 تجارت الکترونیکی یک ماه تجــارت اقدام و به 

دستگاه های متولی ابالغ کند.

تجارت ۳۸ میلیارد دالری کشور در ۷ ماه گذشته

کاالی اساسی و مواد اولیه بدون کد رهگیری ترخیص می شوند

كاهش قیمت؛ 20 روز دیگر

قیمت گوجه فرنگی به ۱۴ هزارتومان رسید



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2054| یکشنبه  18 آبان ماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يک

رون
کت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
05

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ن ما
 آبا

18
ه|  

شنب
یک

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

اعالم حمایت معنوی اتحادیه كســب وكارهای 
مجازی از سيزدهمين جشنواره وب و موبایل ایران

اتحادیه کسب وکار های مجازی طی نامه ای حمایت معنوی خود را از سیزدهمین دوره 
جشنواره وب وموبایل ایران اعالم کرد.این جشنواره با ده ها هزار شرکت کننده، به عنوان 
بزرگ ترین عرصه رقابت میان وبسایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در گروه های مختلف 
شناخته می شود و از ابتدای زمان تاسیس توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و 

جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد.

نحوه شرکت در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
www. شرکت کنندگان بعد از ثبت نام و ایجاد پروفایل در وب سایت جشنواره به آدرس
iwmf.ir با ورود به داشبورد و وارد کردن اطالعات اثر خود می توانند در سیزدهمین 

جشنواره وب و موبایل شرکت کنند.
شرکت کنندگان می بایست در طی مسیر، گروه مناسب با سایت یا اپلیکیشن خود را 
انتخاب کنند. امسال گروه بندی جشنواره شاهد تغییراتی بوده است، برای مشاهده 
گروه بندی سیزدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران می توانید به سایت جشنواره 

و صفحه گروه بندی ها به آدرس https://iwmf.ir/categories مراجعه کنید.
شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت اثر و تکمیل مراحل تایید مالکیت، با مراجعه به 
پنل خود در سایت، روی گزینه “شرکت در جشنواره” کلیک کرده تا اثر به صورت کامل 

در جشنواره شرکت داده شود.

ثبت نام اپلیکیشن ها
اپلیکیشن های موبایل نیز برای ثبت نام در سیزدهمین دوره همچون دوره های گذشته، 
باید به پنل توسعه دهندگان کافه بازار برای اپلیکیشن های اندرویدی و سیب اپ برای 
اپلیکیشن های آی  او آس مراجعه کنند. فرایند ثبت نام برای سیزدهمین جشنواره وب و 
موبایل ایران از طریق کافه بازار و سیب اپ به اطالع توسعه دهندگان موبایل خواهد رسید.

فین تک در صدر فعالیت های دانش بنیان
با وجود چالش هایی نظیر زیرساخت های اقتصادی نامناسب، کمبود سرمایه و نظام 
اداری ناکارآمد، طی سالیان اخیر شاهد رشد چشمگیر فعالیت های نوآورانه و استارتاپی 
در اکثر کشورهای قاره آفریقا بوده ایم. در همین زمینه، کشورهای آفریقای جنوبی، کنیا، 

روآندا، نیجریه و تونس در صدر برترین زیست بوم های استارتاپی این قاره قرار دارند.
کیفیت پایین زیرساخت های اقتصادی، کمبود سرمایه و نظام اداری ناکارآمد، کارآفرینی 
را در بسیاری از کشورهای آفریقایی تبدیل به مساله ای چالش برانگیز کرده است. با این 
حال، این موضوع به معنای عدم توسعه کارآفرینی و فعالیت های استارتاپی در این قاره 
طی سالیان اخیر نیست. بررسی های موسسه Wee Tracker حاکی از جذب 1.34 
میلیارد دالر سرمایه گذاری مخاطره پذیر توسط استارتاپ های آفریقایی در سال 2019 
است. در همین رابطه، حوزه فین تک به تنهایی با جذب 678 میلیون دالر سرمایه، در 
صدر فعالیت های دانش بنیان این قاره قرار دارد. در ادامه به معرفی دو مورد از برترین 

زیست بوم های استارتاپی آفریقا خواهیم پرداخت.
1( آفریقای جنوبی

بازار مالی کارآمد و قدرت خرید باالی جامعه را می توان به عنوان مهمترین مزایایی 
آفریقای جنوبی در زمینه کارآفرینی و فعالیت های استارتاپی در نظر گرفت. در همین 
زمینه، استارتاپ های حوزه های مالی، گردشــگری و آموزش در صدر فعالیت های 
دانش بنیان این کشــور قرار دارند. الزم به ذکر اســت که آفریقای جنوبی در آخرین 
رتبه بندی موسسه StartupBlink، موفق به کسب رتبه 52 برترین زیست بوم های 

استارتاپی جهان شده است.
2( کنیا

کشور کنیا به عنوان شصت و دومین زیست بوم استارتاپی برتر جهان، بخش اصلی رشد 
خود در این حوزه را مرهون مولفه هایی نظیر افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی و 
گسترش حمایت های دولتی از فعالیت های دانش محور است. در همین زمینه، این 

کشور را می توان به عنوان قطب آفریقا در حوزه خدمات مالی دیجیتال در نظر گرفت.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
پاكسازی بستر رودخانه زاینده رود با كمك 400 

نيروی شهرداری
مدیر کل هماهنگی 
و نظارت بر خدمات 
شهری شــهرداری 
اصفهــان گفت: در 
پی خشکی رودخانه 
زاینده رود و رویش 
مضاعف علف ها در 
بســتر رودخانــه با 
حضور بیش از 400 نفر از عوامل فضای سبز، نیروهای خدماتی، تجهیزات موتوری 
سازمان خدمات موتوری و پیمانکار نظافت رودخانه، عملیات پاکسازی رودخانه آغاز 

شده است و این روند تا پاکسازی کامل ادامه دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، بهزاد حقانی اظهار کرد: در 
پي خشک شــدن رودخانه زاینده رود و به دنبال آن خشکی علف هاي هرز در کف 
رودخانه عالوه بر اینکه موجب نازیبایی های بصری شده است، متاسفانه در چند روز 
اخیر توسط برخی از افراد در چند نقطه از بستر رودخانه این علف ها به آتش کشیده 
و موجب مشکالتی برای شهروندان و به ویژه تهدیدی برای آثار تاریخی و افزایش 

آلودگی هوا شده است.
وی گفت: همچنین در حاشیه زاینده رود از ناژوان تا پل شهرستان، عملیات علف زنی 
رودخانه توسط عوامل فضای سبز و خدمات مناطق حاشیه ای و همچنین نیروهای 

سازمان خدمات موتوری در حال انجام است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به موضوع 
ساماندهی اجرای طرح های کنترل سیالب و احیای رودخانه ها در محدوده شهری 
ادامه داد: هر سال شهرداری اصفهان نسبت به الیروبی و علف زنی رودخانه زاینده 
رود از ناژوان تا بند آبشار اقدامات الزم را انجام می دهد.وی افزود: ساماندهی رودخانه 
زاینده رود در شهر اصفهان از حساسیت ویژه ای برخوردار است و شهرداری اصفهان با 
توجه به این موضوع، اقدام به پاکسازی رودخانه از زباله و همچنین علف های هرز می 
کند.حقانی بیان کرد: متاسفانه کم و زیاد شدن دبی رودخانه شرایط رشد علف های 
بستر رودخانه را فراهم می کند که این موضوع مشکالت عدیده ای از جمله به آتش 
کشیده شدن آنها و به دنبال آن آلودگی هوا و خسارت به پل های تاریخی را دربردارد.

وی ادامه داد: در پی خشکی رودخانه زاینده رود و رویش مضاعف علف های در بستر 
رودخانه طی هماهنگی صورت گرفته و با حضور بیش از 400 نفر از عوامل فضای سبز، 
نیروهای خدماتی، تجهیزات موتوری سازمان خدمات موتوری و پیمانکار نظافت 
رودخانه، عملیات پاکسازی رودخانه آغاز شده است و این روند تا پاکسازی کامل ادامه 
دارد.مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان به مشکالت 
ناشی از روشن کردن آتش در حریم رودخانه اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش دما و 
سردی هوا از شهروندان تقاضا داریم از روشن کردن آتش در حریم رودخانه خودداری 
کنند زیرا عالوه بر اینکه امکان خسارت به فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری 

وجود دارد، موجب افزایش آلودگی هوا می شود.

اخبار

استان ها

شرکتهایخالقدر۹حوزهفعالیتمجوزمیگیرند
ستادفرهنگسازیاقتصاددانشبنیانوتوسعهصنایعنرموخالقبرایتسهیلتجاریسازی،۹رشتهوحوزهرابرایشناساییشرکتهایخالقتعریفکردهودرحالبازتنظیمشرایط

ارزیابیتبدیلشدناستارتاپبهشرکتخالقاست.پرویزکرمیدبیرستادفرهنگسازیاقتصاددانشبنیانوتوسعهصنایعخالقونرمگفت:درحالحاضرشرکتهایخالقدر۹حوزه
کسبوکارهایدیجیتالوفضایمجازی،بازی،اسباببازیوسرگرمی،صنایعدستی،گردشگریومیراثفرهنگی،صنایعدیداریوشنیداری،طراحی،یادگیری،چاپونشر،گیاهانداروئی

وطبسنتی،هنرهایتجسمیونمایشیوسایرصنایعخالقوفرهنگیطبقهبندیمیتوانندمجوزبگیرند.

شوک انتخابات آمریکا در 
حالی به اقتصاد ایران وارد 
شده که هرچند مسئوالن 
کتمان کنند که انتخابات 
آمریــکا روی اقتصــاد ما 
تاثیری نــدارد؛ اما در واقع ریزش کانــال به کانال 
مهم ترین متغیر اقتصادی در ایران )بخوانید دالر( 
نشان می دهد»چیزی که عیان است، چه حاجت 

به بیان است.«
در واقع تاثیر پیش افتادن »بایــدن« از »ترامپ« 
در کارزار انتخابــات آمریکا تاثیری بــر بازارهای 
دارایی ما به عنوان یک کشــور تحریم شده داشت 
که هیچ کــدام از اقدامات بانک مرکزی نداشــت؛ 
هرچند برخی از اقتصاددانــان معتقدند نرخ دالر 
بازیچه دست کسانی اســت که در داخل اند و تنها 
 با اســتفاده از اســم رمز »انتخابــات آمریکا« آن

 را هدایت می کنند.  

کاهش محسوس قیمت ها در بازارهای 
موازی

قیمت طال و سکه روز شــنبه همزمان با باز شدن 
بازارها پایین آمد، نــرخ دالر در بازار با افت دو هزار 
و 300 تومانی همراه شــد و به 24.700 )بیست و 
چهار هزار و هفتصد ( تومان رسید. بازار نخستین 
روز هفته را در حالی به پایــان برد که قیمت طال، 
سکه و دالر سیر نزولی را نســبت به روز پنجشنبه 

تجربه کردند.
هر اونس طال، امروز بــه 1.950 )یک هزار و نهصد 
و پنجاه ( دالر رسید که نســبت به روز پنجشنبه ، 

افزایش 0.21 درصدی داشته است.
قیمت طال نیز پایین آمد و هر گرم طالی 18 عیار با 
کاهش 6.64 درصدی، از 1.219.000 )یک میلیون 
و دویست و نوزده هزار( تومان به 1.143.200 )یک 
میلیون و یکصد و چهل و ســه هزار و دویســت ( 

تومان رسید.
قیمت دالر در بازار آزاد نیز به 24.700 )بیســت و 
چهار هزار و هفتصد ( تومان رسید که نسبت به روز 

پنجشنبه، کاهش 9.32 درصدی داشته است.

قیمت ســکه امامــی بــه 12.300.000 )دوازده 
میلیون و ســیصد هزار( تومان رسید که نسبت به 

روز پنجشنبه، کاهش 6.51 درصدی داشته است.
در این میــان برخــی اقتصاددانان پیــش بینی 
می کنند کــه ریزش قیمــت ارز موقتی اســت. 

در مقابــل عــده ای نیز مــی گویند قیمــت ارز 
ســقوطی بی مهابا را تجربه خواهد کرد. »کســب 
و کار« در گفتگــو بــا یــک کارشــناس، آینده 
 بازارهــای مالــی را در پســاانتخابات آمریــکا

 بررسی می کند. 

كارشناسان معتقدند سونامی تخليه حباب قيمتی سکه، طال، ارز و خودرو در راه است

توقف  رالی  قیمت ها
دالر در بازار آزاد به 24.600 و سکه به 12.150.000 تومان رسيد

ریزش قيمت ساعتی خودرو، طال، دالر و سکه 

سوت پایان بازی ارز
احسان سلطانی، اقتصاددان

ریزش قیمت دالر ادامه دار خواهد بود و با توجه به دالریزه شدن اقتصاد ایران، با کاهش قیمت دالر، سایر بازارهای دارایی نیز کاهشی خواهد شد. البته حتی اگر ترامپ باز هم رئیس جمهور می شد، ممکن بود دوباره قیمت ارز و 
سایر کاالها اندکی افزایش یابد؛ ولی قیمت ها باالخره کاهشی می شد زیرا مردم قدرت خرید نداشتند. برنج ایرانی به مرز 50 هزار تومان رسید و پوشک بچه از 100 هزار تومان گذشت. در واقع روند افزایشی قیمت ها به گونه ای 

شده بود که مردم قدرت زندگی را از دست داده بودند و مصرف کننده ای وجود نداشت. بنابراین هیچ قاعده ای نبود جز اینکه عده ای سفته بازی و نوسان گیری می کردند. 
همه این قضایا دست به دست هم داد تا قیمت ها ریزشی شود تا باالخره »ترامپ« از دور ریاست جمهوری خارج شد. این موضوع از کانال های مختلف روی قیمت ها اثر می گذارد. نخست اینکه جو روانی ترامپ هراسی که به راه 

انداخته بودند تمام شد و این مساله روی بازارهای دارایی بسیار تاثیرگذار است. 
قیمت واقعی دالر در حال حاضر باید بین بازه 10 تا 13 هزار تومان باشد؛ اما با توجه به اینکه در اقتصاد ما هیچ چیز سر جای خود نیست و دولت خود یکی از عوامل مهم گران شدن دالر است و در این بازار دخالت می کند، احتمال 

غالب و 70 درصدی این است که دالر بین 15 تا 20 هزار تومان بایستد. 20 درصد زیر 15 هزار تومان و 10 درصد باالی 20 هزار تومان و بین 20 تا 22 هزار تومان است. 
پیش بینی من این است که از هم اکنون تا 4 سال آینده رالی قیمت ها تمام می شود. بنابراین بساط سفته بازی، نوسان گیری و سوداگری و اینکه ریال هر روز بی ارزش تر از روز قبل شود، تمام شد. در واقع انتخابات آمریکا سوت 
پایان بازی را به صدا درآورد. ریزش همچنان ادامه دارد و کمابیش در فصل زمستان ثابت می شود. قبل انتخابات 1400 ممکن است کاهشی دوباره را تجربه کنیم و بعد از انتخابات هم موج کاهشی دیگری را شاهد خواهیم بود. 

یعنی در هر صورت بازی سفته بازی تمام شد. 
ریزش قیمت دالر و البته همه ارزها به دالیل سیاسی، روانی و هم به دالیل فاندامنتال )بنیادی( ادامه خواهد داشت. اگر دولت و محتکران دالر و کسانی که در این بازار مداخله و دالر احتکار و با نرخ آن بازی می کنند، اجازه دهند 

که همه چیز سر جای خودش بیاید، دالر به زیر 15 هزار تومان هم خواهد رسید؛ ولی چون من مداخله این افراد را می بینم نرخ آن را بین 15 تا 20 هزار تومان پیش بینی می کنم. 
ریزش نرخ دالر تاثیر خود را روی همه بازارهای مالی نشان داده است زیرا همه بازارها ریزشی شده اند. دومین مساله این است که داستان ریزش قیمت ها داستانی است که دیر و زود دارد ولی سوخت و ساز ندارد. باالخره این بازی 
رالی قیمت ها تمام شد و هرکسی فکر می کند دوباره قرار است افزایش قیمت را شاهد باشیم خیال خامی بیش نیست. ازآنجا که قیمت دالر نیمایی کاهش می یابد، بر قیمت مواد اولیه شیمیایی، پتروشیمی، پالستیک ها، الستیک 

ها و بسته بندی و مرغ و البته همه کاالها تاثیر می گذارد. 
اگر 10 سال پیش بود شاید افزایش قیمت دالر تا این اندازه روی قیمت کاالها و به طور کلی در اقتصاد ما تاثیر نداشت اما ازآنجا که در حال حاضر اقتصاد دالریزه است و همه چیز خود را با دالر هماهنگ می کند، وقتی دالر پایین 
می آید قیمت کاالها هم باز خود را تنظیم خواهد کرد. از طرفی زمانی که قیمت دالر ریزشی است خیلی از افرادی که قصد خرید داشتند آن را به تعویق می اندازند به این امید که نرخ دالر پایین خواهد آمد و همه چیز ارزان خواهد 

شد و همین هم قطعا خواهد شد. 
این در حالی است که تعداد زیادی افراد از صادرکنندگان تا دولت و شرکت های خصولتی و بانک های خصوصی و حتی مردم کوچه و بازار دالر زیادی خریداری و آن را احتکار کرده بودند و به جرات می توانم بگویم که حداقل 20 

میلیارد دالر در چند ماه اخیر احتکار شده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 حکم 10 ســال حبس برای مدیرعامــل آپارات به 
دلیل انتشار ویدئویی در ســرویس اشتراک ویدئو 
آپارات واکنش های بســیاری به دنبال داشته است. 
بسیاری این اقدام را پایانی برای پلتفرم های اینترنتی 
بومی می دانند.سال گذشــته حوالی مهرماه بود که 
برنامه ای در بســتر فضای مجازی منتشــر شد که 
جنجال بســیاری به پا کرد. »عالوه بر حذف کلیپ 
نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت این کانال نیز تا تعیین 
تکلیف نهایی معلق شد، روزانه بیش از 20 هزار ویدئو 
در آپارات بارگذاری می شود،  ای کاش کاربران عزیز 
از ســرویس گزارش تخلفات آپارات بیش از پیش 
استفاده کنند تا با همراهی هم فضای مناسب تری 
برای مردم کشورمان بسازیم.«این توئیتی است که 
محمدجواد شکوری مقدم مؤسس آپارات تقریباً یک 
سال پیش و پس از انتشار ویدئویی نوشت که چند 
دقیقه پس از انتشــار حذف شد؛ همان ویدئویی که 
حاال پس از گذشت یک سال، محکومیت 10 ساله 
را برای جایگزیــن ایرانی یوتیوب بــه همراه آورده 
است. کســب وکارهای پلتفرمی در سال های اخیر 
در زمینه های گوناگونی از وبالگ نویســی گرفته تا 
اشتراک گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات 
گسترش یافته اند. با این حال تعارض کاربر-پلتفرم 
در تخلف هایی که در بستر این کسب وکارها شکل 
می گیرد، هنــوز به قوت خود باقی اســت.در اواخر 
دهه 1380 مدیر بالگفا بابــت محتوی یک وبالگ 

دادگاهی شد، در سال های اخیر حساب های زرین پال 
به دلیل استفاده سایت های شرط بندی بارها مسدود 
شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم دیوار 
ناچار به حذف قیمت پیشنهادی کاربران در بازه های 
زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر 

آپارت رسیده است.

ماجرا چه بود؟
یک کانال، محتوای ویدیوئــی تولید کرده و برای 
انتشــار آن می تواند از پلتفرم هایــی که میزبانی 
محتوای ویدئویــی را انجام می دهند، اســتفاده 
کند. آپارات میزبان این محتوا بوده، اما این ویدئو 
به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناخته 
می شود، تهیه کنندگان دستگیر می شوند و حتی 
در ویدئوی دیگری، بابت ســاخت آن عذرخواهی 
می کنند.با این حــال، پرونده ویدئوی ســاخته 
شده توسط این گروه با گذشت بیش از یک سال، 
محکومیت 10 ســاله ای را برای مدیر و مؤسس 
آپارات به همــراه آورد. براســاس دادنامه ای که 
در رسانه ها منتشر شــده، مدیر تارنمای آپارات 
درخصوص »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به تحمل 
یک ســال حبس، درخصوص »تشویق به فساد« 

به 10 ســال حبس و در زمینه انتشار »محتویات 
مبتذل« به تحمل یک ســال حبس محکوم شده 

است.

قوانین چه می گوید؟
با اســتناد به ماده 74 قانون تجــارت الکترونیک 
مصوب 17 دی ماه 1382 مجلس شورای اسالمی 
و با توجه به اینکه ســایت آپارات مصداق بســتر 
مبــادالت الکترونیکــی صوتی و تصویر اســت، 
مســئولیت نقض حقــوق تصریح شــده مؤلفان 
در قانون فوق از جمله اجــرا و توزیع و یا هرگونه 
محتوای خالف قوانین کشــور ایــران »برعهده 
کاربران« اســت. روابط عمومی آپــارات در این 
زمینه اعالم کرد؛ »رأی صادرشــده از شعبه 28 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه، رأی بدوی 
)نخستین( بوده، تجدیدنظر خواهی از این دادنامه 
صورت پذیرفتــه و در الیحه اعتراضیه با اشــاره 
به ماده 23 قانون جرایم رایانــه ای و مصوبه های 
حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها 
که به صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده است. 
امیدواریم بر این مبــادی محکمه تخصصی رأی 

مناسب را صادر کنند.«

واکنش ها به حکم صادره
این موضوع، واکنش های متفاوتــی را از اعضای 
اتاق بازرگانی تا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به دنبال داشــت. محمدجــواد آذری جهرمی در 
یک برنامــه تلویزیونی خطاب به معاون ســابق 
دادســتان کل کشــور گفــت: »اگــر یــک نفر 
محتــوای مجرمانــه ای را در پیام رســان داخلی 
 بارگذاری کرد، شــما مالک پیام رسان را به زندان 
می اندازیــد. ایــن حمایــت از تولیــد داخــل 
نیست.«شــکوری مقدم چهره شــناخته شده ای 
در بین اعضــای اتــاق بازرگانی اســت. وی در 
ســومین دوره جایــزه امین الضــرب در ســال 
1397 موفق به دریافت این جایزه شــد. مراسم 
جایــزه ســاالنه امین الضــرب از ســال 1395 
توســط اتاق بازرگانی ایران پایه گذاری شد و در 
 آن از کارآفرینــان جوان و ســنتی ایرانی تقدیر

 می شود.همچنین پدرام ســلطانی عضو و نایب 
رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایــران در واکنش به 
محکومیت مدیر آپارات در توئیتر نوشت: این خبر 
را کارآفرینان جوان، بچه هــای خالق و باهوش و 
امیدهای آینده توســعه اقتصاد کشور می بینند 
و سپس به دوستانشــان در آن ســوی آب پیام 
می دهند: »فالنی ســریع ترین راهــی که بتونم 
بیام اون طــرف چیه؟ ... . این حکــم، آگهی ختم 

اکوسیستم استارتاپی کشور است.

کاهش ارزش دالر آمریکا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور موجب شد تا دالر ارزش خود را از دست بدهد و 
سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری روی این نوع ارز در 
دنیا اقدام به سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال کنند. این 
رویکرد باعث شد تا قیمت بیت کوین امروز به 15.526 دالر 
برسد.ارزش هر واحد بیت کوین که تا هفته ی گذشته حدود 
12 هزار دالر بود اکنون با رشدی شتابان صعودی شده است 
و سرمایه گذاران این نوع ارز مجازی سودهای هنگفتی را 
به جیب زنند چرا که هر بیت کویین بیش از 400 میلیون 
تومان شده است.کارشناسان اقتصاد فضای مجازی و رمز ارز 
معتقدند؛ برخی افراد به سرمایه گذاری، استخراج و فروش 
این رمزارز عالقه پیدا کرده اند؛ چرا که کسانی که رمز ارزها را 

در ماههای پیش خریده اند اکنون میلیارد شده اند.

دالر آمریکا تضعیف شد، بیت کوین رشد کرد
محسن رضایی صدرآبادی کارشناســان اقتصاد فضای 
مجازی و رمز ارز درباره نوسان قیمتی بیت و کوین و علت 

رشد آن در چند روز اخیر گفت: دلیل عمده تغییرات نرخ 
رمز ارزها برگزاری انتخابات امریکا و تنش هایی است که 
در این کشور وجود دارد.وی افزود: این تنش ها باعث شده 
اســت تا دالر آمریکا تضعیف و در مقابل ارزهای مجازی 
ارزشمند شــوند چرا که زمانی دالر آمریکا کم ارش می 
شود در مقابل قیمت ارزهای دیجیتال بر مدار رشد قرار می 
گیرند.رضایی صدرآبادی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
نرخ بیت کویین در روزهای آینده همچنان افزایشی باشد، 
گفت: رسیدن قیمت این نوع ارز تا 16 و 17 هزار دالر دی 

هفته های آینده دور از ذهن نیست.

کاهش سلطه دالر با ارشمند شدن ارزهای دیجیتال
وی اضافه کرد:با رشــد قیمت بیت کوین در دنیا، سلطه 

قدرت دالر در بین ارزهای رایج دنیا تضعیف و این نوع ارز 
در مسیر سراشیبی قرار می گیرد، بنابراین توجه آمریکا به 
این موضوع مهم بوده اما اینکه چرا با وجود انجام معامالت 
ارزهای مجازی در دنیا آمریکا همچنان سکوت می کند 
جای تعجب است زیرا این کشور به عنوان متولی دالر حاضر 

نیست به این سادگی ارزش پول خود را از دست بدهد.
وی افزود: در ایران نیز با وجود اینکه انجام معامالت ارزهای 
مجازی بهمن ماه 97 دربانک مرکزی پیش نویس شده 
است اما دولت  و در ذیل آن بانک مرکزی هنوز به صراحت 
اعالم نکرده است که کسی وارد چنین بازاری شود. این در 
حالی است که ورود به بازار معامالت ارزهای مجازی می 
تواند بر دور زدن تحریم ها تاثیر گذار شود. از طرفی مردم 
اکنون با تکنولوژی روز دنیا آشنا و بدنبال سرمایه گذاری 

برای سودآوری مناسب هستند. آنگونه که دالر فیزیکی می 
خرند و روی آن سرمایه گذاری می کنند تا ارزش دارای 

هایشان حفظ شود.

پاسکاری تصویب قانون معامالت بیت کوین در 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

این کارشناس خبره اقتصاد فضای مجازی اظهارداشت: 
هرچند پیش نویس انجام معامالت بیت کوین و ســایر 
ارزهای مجازی در بانک مرکزی وجود دارد اما به دلیل عدم 
همراهی و عالقه بانک مرکزی در تصویب نهایی و اجرای 
این قانون همچنین دعواهای داخلی برای قانونی شــدن 
آن، رســیدگی این موضوع در وزارت ارتباطات و فنآوری 
اطالعات و بانک مرکزی در حال پاسکاری است و تاکنون 
نتیجه بخش نبوده است.رضایی صدرآبادی اضافه کرد: از 
آنجایی که خرید بیت کویین با دالر انجام می شود و ارزش 
دالر نیز این روزها نزولی است بنابراین سرمایه گذاران با دید 

بلند مدت به این موضوع می نگرنند. 

سرمقاله

پیامدهای تعارض قوانین بر پلتفرم های اینترنتی

رشد شتابان قيمت ارزهای دیجيتال

سرمایه گذاران بیت کوین میلیاردر شدند
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