
پس از آن که پی پال اعالم کرد برنامه ای برای سرمایه 
گذاری در ارزهای دیجیتالی ندارد ارزش بسیاری از 
ارزها کاهش یافت.به گزارش ســی ان بی سی، غول 
پرداختی پی پال اعالم کرد برنامه ای برای ســرمایه 
گذاری در ارزهای دیجیتالی ندارد. جان رینی- مدیر 
مالی این شرکت با تاکید بر این که فرصت های خوبی 
در حوزه ارزهای دیجیتالی وجــود دارد افزود: ما از 
توسعه خدمات مالی با استفاده از فناوری بالک چین 
اســتبال می کنیم اما فعال تمایلی به خرید ارزهای 
دیجیتالی موجود در بازار نداریم. نمی خواهیم پول 
نقد خود را در دارایــی هایی نظیر ارزهای دیجیتالی 
فعلی سرمایه گذاری کنیم. ند ســگال- مدیر مالی 

توییتر از احتمال سرمایه گذاری توییتر در بیت کوین 
و افزوده شــدن این ارز دیجیتالی بــه ترازنامه مالی 
این شرکت خبر داده اســت. به گفته سگال، توییتر 
در حال امکان ســنجی این مســاله است که حقوق 
کارکنان خود را بر حســب بیتکوین پرداخت کند. 
پیش از این نیز اخباری از احتمال سرمایه گذاری اپل 
روی بیتکوین منتشر شده بود. تسال نیز اعالم کرده 
۱.۵ میلیارد دالر روی بیتکوین سرمایه گذاری کرده 
است.  تیم لین- قایم مقام رئیس بانک مرکزی کانادا 
با اشاره به شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا گفته است 
توسعه ارز دیجیتالی بانک مرکزی احتماال زودتر از 
برنامه ریزی های قبلی به سرانجام خواهد رسید. وی 

با اشاره به نوسانات شدید ارزهای دیجیتالی فعلی در 
هفته های اخیر گفت: مردم نیــاز به ارزی با ثبات تر 
دارند. سال ها پیش شــرایط فرق می کرد اما اکنون 
نیازمند ارز دیجیتالی خود هستیم.   مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۴۳۴ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۲.۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۶۹ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین 
و ۱۳ درصد در اختیار اتریوم اســت.  بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

مذاکره شرکت سپرده گذاری مرکزی با بانک ها برای 
ارائه کارت اعتباری به مشــموالن ســهام عدالت در 
جریان است و پیش بینی می شود قبل از پایان سال 
برخی بانک ها بتوانند این کارت های اعتباری را ارائه 
دهند.به گزارش ایسنا، از زمان آزادسازی سهام عدالت 
)اردیبهشت ماه( تاکنون ۶۰ درصد این سهام آزاد شده 
است و آخرین اخبار حاکی از آن است که سهامداران 
می توانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و کارت 
اعتباری دریافــت کنند. توثیق فرآیندی اســت که 
وقتی فرد می خواهد تسهیالتی را از بانک ها دریافت 
کند در مقابل مبلغ ریالی، وثیقه ای به بانک ارائه می 
دهد. بنابراین درحال حاضر االن سهامداران عدالت 

می توانند با وثیقه کردن برگه های ســهام خود این 
تســهیالت را دریافت کنند.بر این اساس هم افرادی 
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودند و هم افرادی که روش غیرمستقیم را برای 
مدیریت سهام خود  انتخاب کرده بودند می توانند با 
طی مراحل قانونی با وثیقه کــردن همان ۶۰ درصد 
سهامی که آزاد شــده، کارت اعتباری دریافت کنند.
آخرین اخبار حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۱۰ 
بانک اعالم آمادگی کردند و در حال عملیاتی کردن 
این فرآیند هستند. متقاضیان دریافت کارت اعتباری 
باید به شعب بانک های مشخص شده مراجعه کنند. 
البته  در ابتدا باید احراز هویت توسط سجام انجام شود 

که این فرآیند به صورت حضوری و غیر حضوری قابل 
انجام است و ســپس اقدام به توثیق سهام می کنند. 
در مجموع همان شرایط عمومی و اختصاصی که هر 
فردی برای دریافت تسهیالت باید احراز کند در این 
خصوص هم باید اجرا شود و جایگزین ضامن در این 
پروسه اوراق سهام عدالت است. بعد از دریافت کارت 
اعتباری، افراد می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
مشخص شده اقدام به خرید کنند.همچنین با توجه 
به دارایی و ارزش ریالی ســهام عدالت افراد که تا این 
لحظه فقط ۶۰ درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با 
توجه به قدرت بازپرداخت، بانک مشخص می کند فرد 

چقدر می تواند وام دریافت کند. 

قیمت نفت روز جمعه با امیدواری بازار به رونق گرفتن اقتصاد و تقاضا برای سوخت تحت 
تاثیر اقدامات محرک مالی آمریکا و محدودیت عرضه تولیدکننــدگان بزرگ، بیش از دو 
درصد صعود کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۲۹ سنت معادل 
۲.۱ درصد افزایش یافت و در ۶۲ دالر و ۴۳ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط 
معامالت تا مرز ۶۲ دالر و ۸۳ ســنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از ۲۲ ژانویه سال 
۲۰۲۰ بود.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۳ سنت معادل 
۲.۱ درصد افزایش یافت و در ۵۹ دالر و ۴۷ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط 
معامالت تا مرز ۵۹ دالر و ۸۲ ســنت پیش رفته بود که باالترین قیمت از نهم ژانویه سال 
۲۰۲۰ بود.شــاخص نفت آمریکا برای کل هفته حدود ۴.۷ درصد و نفت برنت ۵.۳ درصد 
رشد داشت.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در تالش برای به تصویب رساندن بسته کمک 
مالی کرونایی ۱.۹ تریلیون دالری به منظور رونق بخشــیدن به رشد اقتصادی و کمک به 

میلیونها شهروند بیکار، با گروهی از شهرداران و فرمانداران دو حزب دیدار خواهد کرد.هر 
سه شاخص بزرگ سهام آمریکا دومین رشــد هفتگی متوالی را به ثبت رساندند و کاهش 
چشمگیر موارد ابتال به ویروس کرونا و بستری شــدن در بیمارستان، امیدها به بازگشت 
به وضعیت عادی را تقویت کرد.جیم ریتربوش، رییس شــرکت ریتربوش و آسوشــیتس 
در ایلینویز اظهار کرد: انتظارات برای بســته کمک کرونایی و پیشــرفت واکسیناسیون 
 احتماال تقاضا برای داراییهای پرریســک را حفظ کرده و از بازار نفت پشــتیبانی خواهد 
کرد.قیمتهای نفت در هفته های اخیر تحت تاثیر محدودیــت عرضه اوپک و متحدانش 
روند افزایشی داشته است.تحلیلگران شرکت کپیتال اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: 
قیمت نفت هفته گذشته رشد اخیرش را تحت تاثیر نشانه های کاهش سطح ذخایر نفت 
به خصوص در آمریکا حفــظ کرد. انتظار داریم با احیای تقاضا برای ســوخت حمل و نقل 
که همســو با کاهش محدودیتهای کرونایی روی خواهد داد، ذخایر نفت در سال میالدی 

جاری کاهش بیشتری پیدا کند.طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت این 
کشور هفته گذشته بیش از شش میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد در حالی که تحلیلگران 
در نظرسنجی رویترز رشــد ذخایر به میزان حدود یک میلیون بشکه را پیش بینی کرده 
بودند. اما ذخایر بنزین ۴.۳ میلیون بشــکه رشد کرد که بســیار باالتر از پیش بینی رشد 
ذخایر بنزین به میزان ۱.۸ میلیون بشکه از سوی تحلیلگران بود. تقاضا برای بنزین در چهار 
هفته گذشته ۱۰ درصد پایینتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.اوپک در جدیدترین 
گزارش ماهانه اش که روز پنج شنبه منتشر شــد، برآوردش از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت در سال ۲۰۲۱ را ۱۱۰ هزار بشــکه در روز نسبت به پیش بینی قبلی خود کاهش داد 
 و ۵.۷۹ میلیون بشکه در روز اعالم کرد. آژانس بین المللی انرژی هم اعالم کرد عرضه نفت 
همچنان باالتر از تقاضا مانده اســت با این حــال انتظار می رود واکســنهای کووید ۱۹ از 
احیای تقاضا پشــتیبانی کنند.به گفتــه تحلیلگران کومرس بانک، گــزارش آژانس بین 

المللی انرژی تصویر بدبینانه تری از آنچه فعاالن بــازار با توجه به قیمتهای باالی فعلی در 
نظر گرفته بودند، ترســیم کرد.آمار تقاضا در چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان 
است، تیره مانده اســت. شــمار افرادی که در آستانه تعطیالت ســال نوی چینی در این 
 کشور به تعطیالت رفتند، ۷۰ درصد در مقایسه با دو ســال پیش کاهش داشت که نشان

 دهنده تاثیر محدودیتهای کرونایی بر سفرهای داخلی در چین است.تحلیلگران و معامله 
گران هشدار دادند اگر تولید نفت آمریکا رشد کند، موانعی بیشتری برای روند تعادل مجدد 
بازار به وجود می آورد.بر اساس گزارش رویترز، آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان 
داد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را برای 
دوازدهمین هفته متوالی افزایش دادند که طوالنیترین روند رشد شمار دکلها از ژوئن سال 
۲۰۱۷ به این طرف است. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به ۱۲ فوریه با پنج 

حلقه افزایش، به ۳۹۷ حلقه رسید که باالترین میزان از ماه مه سال گذشته به شمار می رود.

بازار طال بحران اعتماد مالیمی را تجربه می کند و در شرایطی که طال به عنوان یک دارایی امن 
با داراییهای دیگر رقابت دارد، نظرات گوناگونی مطرح می شود.به گزارش ایسنا، در جدیدترین 
نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز، تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
جای خود را عوض کردند. پس از این که اونس طال موفق نشــد رشد قیمتی که در مقاومت 
باالی ۱۸۵۰ دالر به دست آورده بود، حفظ کند، اکثر تحلیلگران انتظار دارند قیمت طال در 
معامالت هفته جاری ضعیفتر شود. در مقابل اکثر سرمایه گذاران غیرحرفه ای نسبت به روند 
قیمت طال خوش بین شده اند در حالی که هفته پیش خوش بینی آنها به پایینترین حد در سه 
ماه اخیر نزول کرده بود.بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند طال در کوتاه مدت تحت فشار بماند 
زیرا سرمایه گذاران به روند صعودی بازارهای سهام متمرکز شده اند. همزمان تحلیلگران می 
گویند سرمایه گذاران زیادی به سمت بیت کوین می روند که در رکورد باالیی معامله شود و 
در فضای نرخهای بهره پایین به پناهگاه جدید دارایی در برابر تورم تبدیل شده است.کالین 

سیژنسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA گفت: در حالی که اعتماد 
سرمایه گذاران در مقطع فعلی باالست، تقاضای زیادی برای داراییهای دفاعی وجود ندارد. 
بعالوه، معامله گرانی که به دنبال جایگزین دیگری برای دالر آمریکا هستند، به جای فلزات 
ارزشمند تمرکز بیشتری روی بیت کوین و سایر رمزارزها پیدا کرده اند.در نظرسنجی هفته 
جاری کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۴ نفر شرکت کردند که در میان آنها، ۱۰ نفر 
معادل ۷۱ درصد به کاهش قیمت طال و دو نفر معادل ۱۴ درصد به افزایش قیمت طال رای 
دادند در حالی که دو نفر معادل ۱۴ درصد نظری نداشتند.در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای، ۱۲۵۷ نفر رای دادند که از میان آنها، ۶۴۴ نفر معادل ۵۱ درصد 
به افزایش قیمت طال خوش بین بودند و در مقابل ۳۵۰ نفر معادل ۲۸ درصد کاهش قیمتها را 
پیش بینی کردند و ۲۶۳ نفر معادل ۲۱ درصد نظر خنثی داشتند.در حالی که سرمایه گذاران 
ُخرد به افزایش قیمت طال خوش بین هستند، بازار برای جذب توجه جدید تقال می کند. شمار 

شرکت کنندگان در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز به پایینترین سطح از اواخر اکتبر کاهش 
پیدا کرده است.هفته گذشته ۴۸ درصد از سرمایه گذاران ُخرد نسبت به افزایش قیمت طال 
بدبین بودند در حالی که ۶۴ درصد تحلیلگران بازار افزایش قیمت را پیش بینی کرده بودند. 
بازار طال هفته گذشــته برای جلب نیروی صعودی پایدار در کشمکش بود و قیمتها موفق 
نشدند رشدی که در باالی سطح ۱۸۵۰ دالر داشتند، حفظ کنند. در معامالت روز جمعه بازار 
نیویورک هر اونس طال برای تحویل در آوریل سه دالر و ۶۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش 
یافت و در ۱۸۲۳ دالر و ۲۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته رشد مالیمی را به ثبت رساند.

ناتوانی طال برای حفظ صعود در باالی سطح مقاومتی ۱۸۵۰ دالر باعث شده است بسیاری 
از تحلیلگران اکنون به سطح حمایتی ۱۸۰۰ دالر چشم بدوزند.اوله هانسن، مدیر استراتژی 
کاال در ساکسو بانک اظهار کرد: ارتباط طال با عوامل بنیادین مهمی نظیر کاهش بازده واقعی 
و دالر نسبتا خنثی آمریکا در یک هفته گذشته گسسته شده است. تصور می کنم طال فعال در 

وضعیت صبر و مشاهده قرار گرفته و به دنبال عوامل تاثیرگذار جدید است. در چنین فضایی 
ممکن است شاهد پایین رفتن قیمتها و تســت سطوح حمایتی باشیم.در حالی که برخی از 
تحلیلگران پایین رفتن قیمتها در کوتاه مدت را پیش بینی می کنند، وضعیت فعلی را فرصتی 
برای خرید می دانند. فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت بلو الین فیوچرز 
به کیتکونیوز گفت: هر گونه کاهش قیمت به پاییــن مرز ۱۸۰۰ دالر با تقاضای خرید روبرو 
می شود.باب هابرکورن، کارگزار ارشد کاال در شرکت آر جی او فیوچرز اظهار کرد:به قیمت 
طال اندکی خوش بین است زیرا قیمتها در محدوده معامالتی جاری حبس شده اند و سقوط 
قیمت به پایین ۱۸۰۰ دالر، یک فرصت خرید است. حرکت قیمت در بازار طال اندکی مرموز 
است زیرا بازار عوامل بنیادین بسیار مثبتی دارد. تصویر فنی به قیمتهای پایینتر اشاره دارد 
اما در مقطع فعلی سرمایه گذاران بهتر است بخشی از سرمایه خود را در طال حفظ کنند زیرا 

قیمتها ممکن است به سرعت باالتر روند.

در راســتای اجرای مصوبه شــورای عالی فضای مجازی درخصوص سیاست ها و اقدامات 
ساماندهی پیام رســان های اجتماعی، متقاضیان دریافت مجوز پیام رسان اجتماعی تا ۳۰ 
بهمن  ماه مهلت دارند برای ثبت نام اقدام کنند.به گزارش ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی 
-دبیر شورای عالی فضای مجازی- مردادماه سال جاری از ابالغ سند سیاست ها و الزامات کالن 
حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی خبر داد.وی در خصوص اهداف 
این سند تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی با اهداف "استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها و 

مقابله با آسیب ها و تهدیدات ناشی از تحوالت پرشتاب عرصه فضای مجازی"، "انتظام بخشی و 
مدیریت ابعاد و مسائل نوپدید این فضا"، "تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب وکارها" 
و "برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط کسب وکار مرتبط با فناوری های مجازی" در 
صدد تدوین سازوکاری برآمد که عالوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در 
بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب  وکارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقاء 
کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.فیروزآبادی گفت: پس 

از مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی شیوه های مواجهه در سایر کشورها و بررسی دقیق 
چالش ها و منازعات شکل گرفته در داخل کشور که عمدتاً شامل مواردی چون محدودسازی 
کاربران سکوها برای استفاده همزمان از خدمات ســکوهای رقیب، ایجاد وابستگی میان 
خدمات ارائه دهندگان، ادغام ها یا تملک های غیررقابتی، عدم رعایت بی طرفی دستگاهی و 
بی طرفی سکویی، عدم شفافیت الگوریتم های مورد استفاده توسط سکوها و سوءاستفاده از 
قدرت مسلط در بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادالنه بود، سند سیاست ها و الزامات 

کالن حمایت از رقابت و مقابله با انحصار ســکوهای فضای مجازی در نسخه اولیه تدوین 
شد.رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: مفاد سند، مصادیق اقدامات ضدرقابتی در بازار 
کسب وکارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقاء شفافیت، ارائه دهندگان 
خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب وکارهای بهره  بردار منع کرده، با سوءاستفاده 
از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام ها و تملک هایی که انحصار 

را تقویت می کنند، محدود خواهد ساخت.

چگونه می توان با سهام عدالت کارت اعتباری گرفت؟بیت کوین عقب نشینی کرد

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت

قیمت طال پایین تر می رود

پیام رسان های اجتماعی تا پایان بهمن برای دریافت مجوز فرصت دارند
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صفحه 2

ترخیص کاالهای 
ممنوعه آزاد شد

 ارز ۴۲۰۰ تومانی 
 در اصالحیه
  بودجه حذف
 نمی شود

همتی:

 قرمز شدن چند 
شهر، زنگ خطر 

آغاز موج چهارم 
کروناست
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

ناامیدی دالر از برجام 

افق مبهم 
بازار ارز

جوالن سودجویان 
در فضای مجازی

نوسانات نرخ دالر و روند افزایشــی که این ارز 
در پیش گرفته اســت به دلیل ناامیدی فضای 
داخلی کشور از بهبود تعامالت بین المللی است. 

انتظاراتی که...

  ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی

  یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی

  یلدا راهدار، رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق شیراز
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خرید و فروش مجوز شغلی 
در فضای مجازی

 چراغ سبز بورس
 روشن شد

نرخ ارز تا پایان سال چه مسیری را طی خواهد کرد؟

صعود   دوباره   قیمت   دالر 
صفحه3
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شکر  هم   چند  نرخی  شد
التهاب   بازار   شکر   تا   کی   ادامه   دارد؟

قیمت  هر کیلو  شکر در ۷ سال  اخیر  ۳۳۶  درصد  گران  شد

مجوز کارگزاری بورس در حالی سر از ارقام میلیاردی 
درآورده که اگر ۲۰ میلیارد ناقابل قیمت گذاری شود 
روی هوا آن را می برنــد، پس قیمت آن خیلی باالتر 
از این حرف هاســت. این قیمت فقط محدود به این 
مجوز نیست بلکه مجوز موسســه فرهنگی و هنری 
تا ۸۰ میلیون تومان، ســایت فروشــگاهی تا ۱۴۰ 
میلیون تومان و داروخانه تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان خرید و فروش می شــود؛ تازه اگر صاحب آن 
منصف باشد. خودتان بخوانید آخر داستان را!کافی 
است بخواهید کســب و کاری راه بیندازید. یا باید از 
خیر دریافت جواز کسب بگذرید یا به سراغ کسانی 
 بروید که پیش از این مجوز گرفته اند و حاال یا آن را 
می فروشند یا اجاره می دهند که بازار آن این روزها 

در فضای مجازی هم داغ است...

روند صعودی بازار ســرمایه که از نیمه های هفته 
گذشته آغاز شده بود روز شــنبه هم ادامه یافت و 
شاخص کل این بازار بیش از ۴۷ هزار واحد صعود 
کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز شنبه 
با ۴۷ هزار و ۷۸۷ واحد افزایش به رقم یک میلیون و 
۲۶۲ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۱۲ هزار و ۵۵۷ واحد افزایش یافت و در رقم ۴۳۵ 
هزار و ۶۱۷ واحد ایستاد.معامله گران روز شنبه یک 
میلیون معامله به ارزش ۱۳۴ هزار و ۳۶۴ میلیارد 
ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین، پاالیش نفت اصفهان و سرمایه 

گذاری غدیر نسبت به سایر نماده...



اقتصاد2
ایران وجهان

تورم تولید کننده بخش معدن در 
پاییز ۹۹ به ۶۰ درصد رسید

تورم قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه 
در سال قبل )تورم ساالنه( به ۵۸.٩ درصد رسید. به 
گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش معدن نســبت به فصل 
قبل )تورم فصلی( در فصــل پاییز ١٣٩٩ به ١۷.۰ 
درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
تابســتان ١٣٩٩، ٢١.۸ واحد درصد کاهش دارد. 
تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ 
معادل ٢۷.٣ درصد، استخراج کانه های فلزی ١٦.٦ 
درصد و استخراج ســایر معادن ١٦.١ درصد بوده 
اســت. تورم فصلی دو گروه عمده استخراج زغال 
سنگ، استخراج کانه های فلزی در مقایسه با فصل 
قبل کاهش و گروه استخراج سایر معادن در مقایسه 
با فصل قبل افزایش داشته است. درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ١٣٩٩ 
به ٩۷.٢ درصد رسید به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط فروشــندگان مواد معدنی به ازای 
فروش محصوالتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 
١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩۸، ٩۷.٢ درصد 
افزایش دارد. تــورم نقطه به نقطه بخش معدن در 
فصل تابستان سال جاری، ۷٣.٩ درصد بوده است. 
در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به 
گروه استخراج زغال ســنگ معادل ٩۸.٣ درصد، 
استخراج کانه های فلزی ١۰٣.٣ درصد و استخراج 
سایر معادن ۵٦.١ درصد است. تورم نقطه به نقطه در 
هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج 
کانه های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با 

فصل تابستان ١٣٩٩ افزایش داشته است.

خبر

پس از سه ماه افت نرخهای 
پیشنهادی، بازار مسکن در 
حالت رکود معامالتی و ثبات 
نســبی قیمت قــرار گرفته 
که عوامل مختلفی از سوی 

کارشناسان برای این موضوع عنوان می شود.
به گزارش ایســنا، کارشناســان تحلیلهای مختلفی 
درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در هفته های اخیر 
نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می دهند؛ تحلیلهایی 
که البته به موارد مشابهی اشاره دارد. توقف روند نزولی 
قیمت ارز و حتی باال رفتن نســبی قیمتها در روزهای 
اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمتهای کاذب در 
بعضی آگهی ها، اختالف فاحش قیمت ساخت با قیمت 
فروش و ارایه آمارهای متناقض درخصوص میزان رشد 
یک ماه اخیر قیمت مســکن از جمله مواردی است که 
کارشناسان از آن به عنوان عوامل تثبیت قیمتها اشاره 
می کنند. هرچند در بهمن ماه به مانند سه ماه قبل از آن 
 معامالت کساد است اما فروشندگان از کاهش قیمتها 

خودداری کردند.
از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متاثر از تحوالت 
سیاســی و امیدواری به احیای برجام، قیمتها در بازار 
مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسیها نشان می دهد 
از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخهای پیشنهادی در شهر 
تهران حدود ١٣ درصد افت کرده است. قیمتهای قطعی 
نیز در آذرماه ١.١ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک 
مرکزی اعالم کرد که قیمتهــای قطعی ١.۸ درصد باال 

رفته و روند ریزش نرخهای پیشنهادی نیز متوقف شد.
در هفته های اخیر، سیمان به معضلی برای سازندگان 
مسکن تبدیل شده اســت. نرخ هر پاکت سیمان که تا 
حدود یک ماه قبل نهایتا ٣۰ هزار تومان بود در روزهای 
اخیر به ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده که نسبت به 
١۰ هزار تومان سال گذشته رشد ٣۵۰ درصدی را نشان 
می دهد. البته نمی توان انتظار داشت که به همین نسبت 
قیمت مسکن باال برود؛ چرا که سایر متغیرها همچون 
قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری و سایر مصالح 

ساختمانی، رشدی به مراتب کمتر از سیمان داشته اند. با 
این حال افزایش قیمت سیمان به عنوان یک عامل روانی 

در جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت آپارتمان موثر بود.
از طرف دیگر روند کاهشی قیمت ارز طی روزهای اخیر 
متوقف شده است. از نیمه آبان ماه تحلیل فعاالن بازار ارز 
این بود که توافق زوهنگامی بین ایران و آمریکا صورت 
خواهد گرفت که باعث شد فشار عرضه در آذرماه و دی 
ماه افزایش پیدا کند. اما به تدریج و بر اساس صحبتهای 
مقامات دو کشور، این گمانه زنی تقویت شده که توافق 
حداقل در زودهنگام انجام نخواهد شد. به همین دلیل 
نرخ دالر که تا محدوده ٢١ هزار تومان پایین آمده بود 
روزهای اخیر به کانال ٢۵ هزار تومان وارد شد و شرایط 
سایر بازارها از جمله طال، مسکن و خودرو را تحت تاثیر 
قرار داد. بررسی ها نشان می دهد طی دو هفته ابتدای 
بهمن ماه نرخ رشد قیمتهای پیشنهادی مسکن در آگهی 
های شهر تهران صفر بوده، در حالی که در سه بازه زمانی 
دو هفتگی قبل از آن به ترتیب ۵ درصد، ۵.۵ درصد و ٢.٢ 

درصد کاهش پیدا کرده بود.
موضوع دیگر اینکه هنوز سایه نرخهای کاذب بر این بازار 

سنگینی می کند. از جمله ابزارهای در اختیار دالالن، 
قیمت سازی در فضای مجازی و معامالت صوری است. 
البته قیمتهای باالتر از عرف مناطق در ســایتها قابل 
مشاهده نیســت اما تعداد فایلهای با نرخهای نجومی 
هنوز باالست. البته کارشناســان معتقدند درج قیمت 
در سایتهای فروش مســکن و خودرو که پس از هشت 
ماه ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شــد 
تنها علت رشد قیمتها نیست اما می تواند به نابسامانی 

بازار دامن بزند.
سودهای نامتعارف برخی فروشندگان نیز از عواملی است 
که اختالف فاحشی را بین قیمت ساخت و قیمت فروش 
رقم زده است. بنا به گفته محمود محمودزادهـ  معاون 
وزیر راه و شهرسازیـ  قیمت هر متر مربع مسکن ساخته 
شده با قیمت فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد 
که علت آن برخورد سرمایه ای با مسکن است. به همین 
دلیل از اواخر سال گذشته سامانه امالک و اسکان برای 
شناسایی واحدهای خالی انجام شد با این امید که مالکان، 
واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند. اقدام دیگر 
تکمیل طرحهای مسکن مهر بود که از حدود ٢ میلیون 

و ٢۰۰ هزار واحد فقط ۵۰ هزار واحد باقی مانده که به 
زودی تحویل داده می شود.

پس از کنار گذاشــتن پروژه مســکن مهــر، دولت از 
شهریورماه سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن را آغاز 
کرده است. البته با توجه به طوالنی شدن مسکن مهر به 
نظر می رسد اعتماد نسبت به طرحهای دولتی کاهش 
پیدا کرده؛ تا جایی کــه از ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی 
ـ وزیر راه و شهرسازی  شده، بر اساس اعالم محمد اسالمی 
ـ فقط ١۵۰ هزار نفر واریز وجه داشــته اند. البته گفته 
می شود هم اکنون ۵۰۴ هزار واحد اقدام ملی در دست 
احداث است که تا پایان امسال افزایش می یابد. این آمار 
مشمول تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای 
دولتی نیز می شود که ظاهرا از پرداختهای منظم تری 

نسبت به قالب ثبت نام عمومی برخوردار است.
یکی دیگر از عوامل کشیده شدن ترمز ریزش قیمتها در 
بازار مسکن، اعالم دو آمار متفاوت از سوی مراکز آماری 
بود. در شرایطی که دی ماه امسال بانک مرکزی گزارش 
داد که قیمت هر متر مسکن در تهران نسبت به آذرماه 
١.۸ درصد باال رفته، مرکز آمار نرخ رشــد ماهانه را ٢.۸ 
درصد اعالم کرد. به هر حال آنچه مسلم است بنا به دالیلی 
که در این گزارش به آنها اشاره شد قیمتها در هر دو بخش 
معامالت قطعی و نرخهای پیشنهادی فریز شده و فعاالن 
بازار مسکن در انتظار شرایط ماههای آینده هستند. با این 
حال در روزهای منتهی به سال جدید هم که بازار امالکی 
ها رونق می گرفت شاهد بازاری آرام هستیم و واسطه های 
ملکی از کسادی کسب و کار خود سخن می گویند. گویی 

ماشین زمان در بازار مسکن متوقف شده است!

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی امســال متوســط قیمت هر متر 
مسکن در شــهر تهران ٢۷ میلیون و ٣٩۰ هزار تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
١.۸ و ٩۸.٣ درصد افزایش دارد. طبق اعالم بانک مرکزی 
همچنین تعداد معامالت انجام شــده در دی ماه سال 
١٣٩٩ معادل ٣.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ٦۷.١ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ٦.٣۷ 

افزایش را نشان می دهد.

چه شد که بازار مسکن توقف کرد؟

سایه نرخهای کاذب  بر بازار مسکن

روحانی:
 قرمز شدن چند شهر، زنگ خطر 

آغاز موج چهارم کروناست
رییس جمهور با بیان اینکه در هفته گذشته هیچ شهر 
قرمزی در کشور نبود، گفت: امروز در خوزستان چند 
شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد به 
نارنجی تغییر یافتند و همه این ها یعنی زنگ خطر آغاز 
موج چهارم کرونا. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با بیان اینکه هیچکس در دنیا فکر نمی کرد 
که دیگر حوادثی مانند پاندمــی رخ دهد، اظهار کرد: 
تصور مواجهه با چنین مصیبت بزرگی که در طول قرن 
بی سابقه بوده آن هم با این  همه پیشرفت دانش پزشکی 
برای هیچکس قابل پیش بینی نبود. اما ما هنوز هم در 
جهان درگیر این بیماری هســتیم و ده ها میلیون نفر 

گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر جان باختند.

همتی:
 ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصالحیه 

بودجه ۱۴۰۰ حذف نمی شود
درحالی دولت طی هفته جاری الیحه اصالحیه بودجه 
١۴۰۰ را به مجلس تقدیم خواهد کرد که رئیس کل 
بانک مرکزی از عدم تغییــر ارز ۴٢۰۰ تومانی دارو و 
کاالهای اساسی در این اصالحیه خبر داد. عبدالناصر 
همتی درخصوص تصمیم دولت در مورد ارز ۴٢۰۰ 
تومانــی در اصالحیه بودجه ١۴۰۰، اظهار داشــت: 
درخصوص بودجه حتما مسئولین محترم سازمان 
برنامه و بودجه اطالعات الزم را منتشر می کنند ولی 
درحدی که بنده درجریان هستم نکات اصلی و کلیدی 
الیحه بودجه در چارچوب الیحه قبلی امروز با حضور 
و مشارکت تیم اقتصادی دولت بررسی شد. وی درباره 
جمع بندی نهایی بودجه ١۴۰۰ در دولت، گفت: بنظرم 

تا فردا الیحه بودجه در دولت نهایی بشود.

اخبار
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روند صعودی بازار سرمایه که از نیمه های هفته گذشته 
آغاز شده بود روز شنبه هم ادامه یافت و شاخص کل 

این بازار بیش از ۴۷ هزار واحد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز شنبه با ۴۷ 
هزار و ۷۸۷ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ٢٦٢ 
هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ١٢ 
هزار و ۵۵۷ واحد افزایش یافت و در رقم ۴٣۵ هزار و 

٦١۷ واحد ایستاد.
معامله گران روز شنبه یک میلیون معامله به ارزش 

١٣۴ هزار و ٣٦۴ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش 
نفت اصفهان و ســرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ٣٣۴ واحد افزایش به رقم 
١۷ هزار و ۸۷٣ واحد رسید. معامله گران این بازار ۸١۰ 
هزار معامله انجام دادند کــه ۸٦ هزار و ۸١۴ میلیارد 

ریال ارزش داشت.
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان 
جنوب، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سهامی 
ذوب آهن اصفهان و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بیمه 
پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

تغییر دامنه نوسان در بازار سرمایه از روز شنبه
دامنه نوســان در بازار ســرمایه از روز شــنبه) ٢۵ 
بهمن ماه( از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی 
دو تغییرکرد. چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه 
مسئوالن را بر آن داشت تا دست به تغییر قوانین این 
بازار بزنند و بر این اساس قرار شد دامنه تغییرات تغییر 
کند. اتفاقی که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد 
و دارایی چندی است بحث آن مطرح است و پیش از 
این نیز پیشنهاد منفی و مثبت دو برای دامنه نوسان 
مطرح شــده بود اما رای نیاورده بود. در نهایت تغییر 
دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در یکی از جلسات 
شورای عالی بورس تصویب شد تا این تغییر از روز شنبه 

اجرایی شود.
دامنه نوسان پایین ترین تا باالترین قیمتی است که 
در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه  رسمی معامالتی 
بورس، قیمت سهم می تواند نوسان داشته باشد و برای 
جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت 

اوراق بهادار وجود دارد.
تغییر دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در بازار سرمایه 
کشور اتفاق بی سابقه ای اســت. تا پیش از این دامنه 
نوسان در بازار سرمایه ایران، مثبت و منفی پنج بود که 
طبق تصمیمات شورای عالی بورس از روز شنبه )٢۵ 
بهمن( دامنه نوســان خرید و فروش سهام منفی دو 

درصد و مثبت شش درصد می شود.
در واقع تا پیش از این دامنه نوسان متقارن بود که از روز 

 شنبه به حالت نامتقارن تغییر پیدا می کند که انتظار 
می رود این تصمیم در انگیزه فروش تاثیرگذار باشد و 
باعث کاهش سرعت افت بازار شود. زیرا به جای اینکه 
ارزش سهم ها روزی پنج درصد کاهش یابد، روزی دو 
درصد کاهش خواهند یافت و از طرف دیگر به جای رشد 

پنج درصدی در روز، شش درصد رشد خواهند کرد.
گفتنی است؛ بورس برخی کشورها تجربه این شرایط 
را داشته اند. برای مثال دامنه نوسان در بورس شنزن 
در سال های ١٩٩۰ و ١٩٩١ یک بار مثبت یک و منفی 
پنج و یک بار منفی دو و مثبت پنج نامتقارن شد. در 
کشورهای حوزه خلیج فارس هم در سال گذشته به 
دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرد؛ این اتفاق در کویت 

و ابوظبی افتاد.
البته صاحب نظران بر این باورند اعمال این تغییر در 
بازار سرمایه باعث بازگشت تعادل بلند مدت در این بازار 
نخواهد شد و شاید مسکنی کوتاه مدت برای کشیدن 

ترمز نزول های پی در پی این بازار باشد.
در واقع عواملی از جمله ابهام در قیمت دالر، وضعیت 
مذاکره بین ایران و آمریکا، قیمت گذاری دســتوری 
برخی صنایع و... زیر سایه بی اعتمادی سهام داران به 
تاالر شیشه ای باعث شده طی هفته های گذشته حتی 
سهم های بنیادی زیر ارزش ذاتی خود معامله شوند و 
به نظر میرسد تا ابهامات مذکور برطرف نشود و اعتماد 
سهام داران به بازار سرمایه برنگردد، نمی توان انتظار 

رشد شارپی در این بازار را داشت.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران طی پیگیری های 
صورت گرفته، امکان ترخیص آن دســته از کاالهای 
گروه چهار)واردات ممنوع( که دارای ثبت ســفارش 
بانکی بوده و قبل و یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین 
ارز شده باشند، بدون قید زمانی فراهم شده است، در 
مورد ترخیص ثبت سفارش های بدون انتقال ارز نیز به 
زودی تصمیم گیری می شود. به گزارش ایسنا، از  سال 
١٣٩۷ و با تغییر شرایط ارزی و محدودیت های اعمال 
شده، واردات کاالهای گروه چهار که عمدتاً مصرفی و 
غیرضرور هستند، ممنوع شــد. اما قبل از ممنوعیت، 
بیش از ۷۰ میلیون یورو از این کاالها وارد گمرک و بنادر 
شده بود که با توجه به محدودیت های ارزی، با واردات 
آن ها مخالفت و متوقف شد. در حالی انتقاداتی نسبت 
به ترخیص این قبیل کاالها وجود داشت که مسئوالن 
گمرک اعالم کرده بودند تمام این اقالم قبل از ممنوعیت 
واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آن ها علیرغم 
حقوق مکتسبه ایجاد شــده نتوانسته بودند در مهلت 

قانونی نسبت به ترخیص  اقدام کنند.
به هر صــورت، طی مذاکرات صورت گرفته از ســال 
گذشته و در ٢٩ بهمن سال ١٣٩۸ تا ٢٦ شهریورماه 
امسال، در دو دوره زمانی فرصتی برای ترخیص کاالهای 
گروه چهار طبق شرایطی تعیین شد که بخشی ترخیص 

و همچنان بخش دیگری باقی مانده بودند. در بین آنها 
اقالم با ثبت ســفارش بانکی و بدون انتقال ارز وجود 
داشــت، در عین حال که خارج این اقــالم نیز بودند 
کاالهای با ثبت ســفارش بانکی کــه در ترخیص با 

ابهاماتی مواجه بود.

جزئیات ترخیص کاالهای با ثبت سفارش بانکی
اما تازه ترین اعالم ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به 
ایسنا از این حکایت دارد که در مورد ترخیص کاالهای 
گروه چهار با ثبت سفارش بانکی تصمیماتی اتخاذ شده و 
برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز 

هستند در ادامه تصمیم گیری خواهد شد.
وی اعالم کرد که با موافقت های صورت گرفته، امکان 
ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص 
برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و چه 
قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، 
فراهم شده است. به گفته ارونقی، چنانچه بانک عامل 
به صورت کتبی و صراحتاً تأمین ارز را تأیید و در سامانه 
تأمین ارز بانک مرکزی رویت شود، امکان ادامه فرایند 

تجاری و ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد بود.
وی تأکید کرد که ثبت سفارشات اخذ شده از این محل 
مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و صاحبان کاال 

می توانند از روز شنبه )امروز( همزمان با ٢۵ بهمن ماه 
برای ترخیص کاالهای خود اقدام کنند.

بدون انتقال ارز به زودی تعیین تکلیف می شود
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کاالهایی 
که ثبت سفارش آن ها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهد 
شــد؟ نیز توضیح داد که در این رابطه و براساس مصوبه 
هیأت وزیران و اصالحیه بعدی آن در ٢٩ بهمن ماه سال 
گذشته، کاالهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا 
قبض انبار آن ها قبل از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر 
شده بود امکان ترخیص به صورت بدون انتقال ارز را داشتند 
که صاحب کاال می توانست با پرداخت حقوق ورودی و دو 
برابر سود بازرگانی تا ٢٦ شهریورماه نسبت به آن اقدام کند. 
وی با بیان این که ادامه فرایند ترخیص کاالهای گروه چهار 
با ثبت سفارش بدون انتقال ارز از پایان مهلت تعیین شده 
دیگر امکان پذیر نبود یادآور شد که مذاکراتی در این رابطه 
صورت گرفته که در صورت موافقت هیأت وزیران و تمدید 
زمان، امکان ترخیص این کاالها نیز وجود خواهد داشت. 
در کنار گروه چهار اقالم گروه ٢۷ نیز قرار دارند که اولویت 
ارزی غیر فعال داشته و امکان ترخیص ندارند، در  بین اقالم 
این گروه ها کاالهای فاسد شدنی نیز قرار دارد که در نتیجه 

عدم تعیین تکلیف درآستانه فساد قرار گرفته اند.

چراغ سبز بورس روشن شد

ترخیص کاالهای ممنوعه آزاد شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۵ 
دالر و ۱۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۷۱ تومان رسید.
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چرایی پدیده چند نرخی در بازارها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

به نظر چند نرخی شدن قیمت کاالها نوبتی شده و مهم ترین دلیل آن انتظاراتی که است که واردکننده و تولید کننده از نوسانات نرخ ارز دارد. همچنین به نظر می رسد دولت برای درخواست افزایش قیمت کاالها دست رد به سینه هیچ 
تولیدکننده یا واردکننده ای نمی زند و به هیچ عنوان نگران تبعات آن نیست. اینکه به دنبال چند نرخی شدن قیمت کاالها سفره خانوار چقدر کوچک شده است. دولت باید متوجه باشد که نباید همه تولیدکنندگان و واردکنندگان را 
راضی نگه دارد چراکه اقتصاد چند نرخی تبعات بسیار زیادی دارد. لبنیات، تخم مرغ، روغن، شکر و... همگی چند نرخی شده اند و مشخص است این داستان برای تمام کاالها اجرا خواهد شد. از سوی دیگر نرخ ارز نیز تاثیر بسیاری در 

چند نرخی شدن قیمت کاالها دارد. 
ممکن است تولیدکننده ای کاالی خود را ارزانتر و تویلدکننده دیگری کاالی خود را گرانتر تامین کرده باشد که این امر موجب فروش کاال با نرخ های متفاوت خواهد شد. چند نرخی بودن ارز در ایران به این علت است که بانک مرکزی 
یا به اندازه کافی ارز ندارد و یا عالقه ای ندارد که به اندازه و به موقع ارز را در اختیار متقاضیان بگذارد که همین موضوع باعث می شود افرادی که امروز به ارز نیاز دارند و مثال تولید آنها در حال توقف است بروند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

این در حالی است که چند نرخی بودن کاالها در ایران به علت مشکل توزیع هم ممکن است. نظام معیوب توزیع کاال منجر به ایجاد شغل های کاذبی مانند داللی و واسطه گری شده است که با احتکار کاالها به ایجاد کمبود در بازار می 
پردازند. چند نرخی بودن کاالها همچنین می تواند بر روی ساختار اقتصاد نیز تاثیر بگذارد. یعنی افراد به جای مولد بودن و اینکه به فکر سرمایه گذاری باشند سراغ رانت جویی و استفاده از فرصت ها و مجوزها می روند. به هر ترتیب چند 

نرخی بودن باعث بی اعتماد شدن مردم به سیستم می شود و بنابراین همه به دنبال رانت جویی خواهند بود تا بتوانند کاالها را ارزانتر خریده و سپس گرانتر بفروشند. 

پدیده چند نرخی شــدن 
کاالها مدتهاست در کشور 
ایجاد شده است. بسیاری 
از فعاالن بازار نوسانات نرخ 
ارز را دلیل اصلی این اتفاق 
عنوان کرده اند. کاالی چند نرخی مدت هاست در 
کشــور وجود دارند اما چرا همه چیز در ایران چند 
نرخی است. در حال حاضر نوبت چند نرخی شدن به 
شکر رسیده است. قیمت هر کیلو شکر که در پایان 

دولت دهم حدود ۲۲۰۰ تومــان بود، در پایان دی 
ماه امسال به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. 
بنابر آمار در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن 
شکر در داخل تولید شد که متاسفانه در سال های 
بعد سیاست گذاری نادرست در زمینه قیمت گذاری 
چغندر موجب شد کشاورزان رغبتی به کشت این 
محصول نداشته باشند و در نهایت با کاهش تولید، 
ناچار به تامین  نیاز کشــور از منابع وارداتی شدیم 
که مسائل مختلف همچون نوسان نرخ ارز، شرایط 
تحریم و مشکالت نقل و انتقال ارز هم بازار شکر را 

تحت تاثیر خود قرارداد.
در این رابطه قاسمعلی، حســنی دبیرکل اتحادیه 

بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه التهاب بازار 
شکر تا حدی فروکش کرده است، اظهار کرد: طی 
ماه های اخیر، افزایش چشمگیری در بازار رخ داد 
که هم اکنون تا حدودی به ثبات رسیده است.وی 
با اشاره به اینکه بازرگانی دولتی هر کیلو شکر را با 
نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ توزیع می کند، افزود: در حال 
حاضر هر کیلو شــکر در بازار آزاد با نرخ ۱۰ هزار و 
۹۰۰ تومان عرضه می شود.حسنی با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه شکر نداریم، بیان کرد: با توجه به 
واردات شکر با ارز نیما، قیمت شکر به تعادل رسیده 
اســت به طوریکه در بازار آزاد کمتر از نرخ اعالمی 

بازرگانی دولتی عرضه می شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشــاره به 
اینکه قیمت شــکر چند نرخی است، گفت: گرچه 
مسئوالن ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو 
شــکر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعــالم می کنند، اما 
در حقیقت با این نرخ در بازار توزیع نمی شــود و 
نرخ اصلی همان ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در 
بازار آزاد خرید و فروش می شود.حسنی ادامه داد: 
زمانیکه واردات شکر با ارز آزاد باشد، به دلیل فراوانی 
کمبودی نداریم.وی  با اشاره به تاثیر گرانی شکر در 
نرخ قند گفت: در گذشته اختالف قیمت شکر با قند 
یک هزار تومان بود، اما هم اکنون به ۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده است.

التهاب  بازار  شکر  تا   كی  ادامه  دارد؟

شکر هم چند نرخی شد
قیمت هر كیلو شکر در ۷ سال اخیر 336 درصد گران شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اساس اولین نرخ اعالم شده از سوی 
کانون صرافان، روند بازار ارز همچنان 
صعودی بوده به طوریکه دالر در بازار 
آزاد و صرافی ها مجــددا کانال عوض 
کرده اســت. بر همین اساس قیمت 
دالر در بازار آزاد با رشــد ۷۰۰ تومانی بــه ۲۶۲۰۰ و یورو به      
۳۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.در صرافی های قیمت فروش دالر 
۲۵۴۵۰ و خرید آن ۲۵هزار تومان اعالم شــد. قیمت خرید و 

فروش یورو هم در این بازار به ۳۰هزار و ۳۰۵۰۰ تومان رسید. 
در سامانه نیما نیز دالر با قیمت ۲۳۲۲۳ و یورو۲۸۳۵۱ تومان 
فروخته می شود. نرخ ارز از مهم ترین متغیرهاي اقتصاد کالن 
شناخته مي شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهاي 
اقتصادي نظیر رشد وتورم تاثیر مي گذارد. آشفتگي و نوسان 
در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداخت ها و 

اقتصاد محسوب مي شود. 
این در حالــی اســت که حتــی در نــگاه رســمی، تغییر 
"انتظارات" مرتبط با تحریم های آمریــکا- فارغ از آنکه این 
انتظــارات چقدر واقعی هســتند- به عنوان یکــی از عوامل 
اصلی تحوالت بازار ارز معرفی شــده اســت. رئیس کل بانک 

مرکــزی از آن به عنــوان "عاملــی موثــر و تعیین کننده" 
یاد کــرده و گفته اســت: "انتظار می رود بــا فروکش کردن 
 انتظارات، نرخ ارز نیز به ســمت تعادل و ارزش اقتصادی آن 

حرکت کند."
اما نتایج تحقیق نشــان میدهد که نوســانهاي نــرخ ارز اثر 
مثبت و معناداري بر تولید در کشور داشته است. در حقیقت 
افزایش ناگهاني نــرخ ارز مي تواند منجر بــه رقابت پذیري 
کاالهاي صادراتي و در نهایــت افزایش صادرات گردد که این 
امر تولید در کشــور را افزایش خواهــد داد. نتایج همچنین 
نشــان مي دهد نوســانهاي نرخ ارز اثر منفي و معناداري بر 
تورم در کشــور داشته اســت. این بدان معناست که افزایش 

نرخ ارز، به دلیل آنکه نرخ ارز در کشــور همــواره پایین تر از 
قیمت تعادلي خود انتخاب مي شود، مي تواند کسري بودجه 
دولت را کاهش داده و این امر مي تواند منجر به کاهش تورم 

در کشور شــود. همچنین نتایج حاکي از یکسان نبودن تاثیر 
 تکانه هاي منفــي و مثبت نرخ ارز بر تولید و تورم در کشــور 

مي باشند.

نرخ ارز تا پایان سال چه مسیری را طی خواهد كرد؟

صعود  دوباره قیمت  دالر 
قیمت دالر آزاد به 262۰۰ تومان افزایش یافت                                                                                  كاهش نرخ ارز، ترمز گرانی را نکشید                                                                                          

سرخوردگی تولید از رشد نرخ ارز

ناامیدی دالر از برجام 
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی

نوسانات نرخ دالر و روند افزایشی که این ارز در پیش گرفته است به دلیل ناامیدی فضای داخلی کشور از بهبود تعامالت بین المللی است. انتظاراتی که از ورود بایدن به 
کاخ سفید وجود داشت برآورده نشد و انتظارات تورمی اوج گرفت. اگر به یاد داشته باشید زمانی که ترامپ بازنده انتخابات شد خوشبینی بسیاری ایجاد شد که برجام 
دوباره اجرایی خواهد شد و همان زمان نیز تاثیر کوتاه مدت خود را بر کاهش نرخ ارز گذاشت. اما امروز با گذشت مدتی از به دست گرفتن قدرت توسط بایدن بهانه 

هایی که از سوی آمریکا برای بازگشت به برجام وجود دارد مجدد موجب اوج گیری انتظارات تورمی شده و نرخ ارز روند افزایشی دارد. 
با گذشت زمان و بهانه های طرف مقابل بازار متوجه شد که دیگر امیدی به بازگشت به برجام در بازه زمانی نزدیک وجود ندارد بنابراین نرخ ارز که بیشترین تاثیر را از 
مناسب سازی روابط و فضای بین المللی می گیرد به روند رشد خود ادامه داده است. از سوی دیگر به دلیل نزدیک شدن به پایان سال زمان تسویه حساب شرکت های 

داخلی دارنده مراودات خارجی رسیده و همچنین برای افرادی که واردات دارند باید ارز تامین شود که اتفاق نیز بر نوسانات بازار ارز دامن خواهد زد. 
اما روند قیمت گذاری نرخ ارز نیز در این بین وجود دارد. ارزپاشی های دولت ها طی سالهای گذشته و به خصوص تداوم پرداخت ارزهای رانتی با قیمت های دستوری 
در اقتصاد ایران مورد انتقاد است. تجربه نشان داده که سیاست قیمتگذاری دستوری نرخ ارز هیچگاه جواب نداده است و این موضوع، چیزی به جز فرار به جلوی دولت 
از واقعیت های اقتصادی بازار ارز نبوده است. اکنون بالغ بر دو سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد و کشور شده؛ در حالیکه دولتها هیچگاه از سرکوب 

نرخ ارز و قیمتها نتیجه نگرفته و ثمره این عدم توجه به فرآیندهای اقتصادی در تعیین نرخ ارز، چیزی جز سرکوب بیشتر اقتصاد نبوده است.
کشور طی سال های گذشته در هر مقطعی که قیمتگذاری دستوری در مورد نرخ ارز صورت داده، نتیجه نگرفته است در حالیکه باید با پرداخت یارانه نقدی به جای 

سرکوب نرخ ارز و یا انجام مانورهای تبلیغاتی کاهش نرخ ارز، از اقشار آسیب پذیر کشور حمایت شود.

افق مبهم بازار ارز
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی

اتفاقات پیش آمده در بازار ارز قابل پیش بینی بود. چراکه جو روانی ایجاد شده به دلیل انتخابات آمریکا و روی کار آمدن بایدن موجب کاهش نرخ ارز شد. جو روانی 
مثبتی که به دلیل مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا بوجود آمد نرخ دالر را تا ۲۳ هزار تومان کاهش داد. اما با توجه به اینکه مشخص بود موضوع مذاکرات با دالیلی 
که طرف دیگر یعنی آمریکا می آورد به این زودی اتفاق نخواهد افتاد و شرایط ایران و اروپا نیز مساعد نیست بازار ارز به حرکت سابق خود یعنی روند افزایشی بازگشته 
است. از سوی دیگر اولتیماتوم مجلس برای سوم اسفندماه مبنی بر ممنوعیت ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشور هم مزید بر علت شده تا فضای بین 

المللی نامناسب شود. این اتفاقات نشان می دهد افق روشنی وجود ندارد و همین امر بازار ارز به وضعیت سابق خود بازگشته است. 
زمانی که بازار ارز احساس آرامش و ثبات داشته باشد انتظارات تورمی کاهش، جو آرام و مردم کمتر نگران و آشفته خواهند شد. اما هنگامی که به مشکالت داخلی و 
بین المللی به صورت دائم حل نشده و ثبات حاکم نشده باشد بازار ارز برگشته است و این اتفاق قابل پیش بینی بود. بنابراین اگر تا سوم اسفندماه تغییری در سیاست 

ایران و کشورهای طرف برجام و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد نشود قیمت ارز افزایش بیشتری خواهد داشت. 
به طور کلی محرک اصلی وقوع تحوالت در بازار ارز طی در هفته های اخیر، مسائل روانی هستند که عمده ترین مسبب آن را می توان نتایج انتخابات آمریکا و تحوالت 
پیرامون تمدید یا رفع تحریم ها دانست. از آنجا که در شــرایط فعلی، عرضه و تقاضا را در بازار واقعی نیست، تخمین قیمت واقعی ارز نیز کاری دشوار است. هر چند 
احتمال این است که این رقم واقعی برای دالر حدود یک تا دو هزار تومان کمتر از چیزی باشد که در بازار آزاد معامله می شود، با این وجود به موج ایجاد شده در بازار 
طی دو هفته اخیر خوش بین نبوده و پیش بینی می شد این کاهش قیمت ها روندی موقت باشد. مگر آنکه اخبار مثبتی که بازار درباره برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه 

شده در انتظار وقوع آن ها است، به زودی محقق شوند.
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نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
اعالم کرد که فروش مرغ با قیمــت بیش از ۲۷هزار 
تومان گرانفروشی است.حبیب اسداهلل نژاد در پاسخ 
به اینکه چرا در روزهای اخیــر قیمت مرغ در خرده 
فروشیها تا ۳۰هزارتومان هم رســیده است، گفت: 
قیمت واقعی مرغ قیمت مصــوب تنظیم بازار یعنی 
۲۰هزار و۴۰۰تومان نیست. قیمت واقعی مرغ زنده 
با توجه به افزایش مولفه های تولید براســاس آنالیز 
تشکل ها ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و قیمت مرغ گرم نیز 

۲۴تا ۲۵هزارتومان می شود.
 وی ادامه داد:درخواســت تشــکل ها این است که 
قیمت ها اصالح شود ولی با وجود مذاکرات در این مورد  

هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته است و این قصور 
باعث ایجاد نوسانات در تولید خواهد شد.به گفته وی 

فروش مرغ بیش از ۲۷هزارتومان گرانفروشی است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
با بیان اینکه دونرخی بودن مرغ فسادزا است، اظهار 
کرد: ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صمت بایستی بعد از افزایش مولفه های تولید مانند 
ذرت و ســویا،جوجه و... و. اثرات آن را بر روی قیمت 
تمام شده تولید بررســی می کردند و قیمت واقعی 
مرغ براساس آن تعیین می شد تاهم میل ورغبت به 
تولید باال می رفت و هم شاهد این شرایط  اعتراضی و 
دو نرخی در بازار نبودیم. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اعالم 
موضع نسبت به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل 
مزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد 
خواست تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری که می توانند 
با آن یک ماه را بگذارنند، اعالم کنند.هادی ابوی درباره 
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ 
درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای 
مزد ۱۴۰۰ گفت: از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس 
در این برهه زمانی و پیشــنهادی که مطرح شده تشکر 
می کنیم ولی واقعیت امر این اســت که با توجه به رقم 
خط معیشت و هزینه های معیشت یک خانوار کارگری 
افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران 
نیست و باز هم تا رسیدن به دســتمزد واقعی کارگران 

فاصله دارد. وی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این 
بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و 
متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ 
نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی می توانند زندگی خود 
را اداره کنند، اعالم کنند.دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد واقعی 
به کارگران بدهیم انصافا با در نظر گرفتن خط معیشت و 
آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعالم کرده، دستکم باید 
۳۰۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد ولی وقتی این 
مساله را مطرح می کنیم به تمسخر گرفته می شود در 
حالی که ما بارها اعالم کرده ایم که کارگران دنبال افزایش 
حقوق و درصد آن نیستند بلکه می خواهند هزینه های 

زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند.

پس از سه ماه افت نرخهای پیشنهادی، بازار مسکن 
در حالت رکود معامالتی و ثبات نسبی قیمت قرار 
گرفته که عوامل مختلفی از سوی کارشناسان برای 
این موضوع عنوان می شود.کارشناسان تحلیلهای 
مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مســکن در 
هفته های اخیر نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می 
دهند؛ تحلیلهایی که البته به موارد مشابهی اشاره 
دارد. توقف روند نزولــی قیمت ارز و حتی باال رفتن 
نسبی قیمتها در روزهای اخیر، رشد قیمت مصالح 
ســاختمانی، قیمتهای کاذب در بعضی آگهی ها، 
اختالف فاحش قیمت ســاخت با قیمت فروش و 
ارایه آمارهای متناقض درخصوص میزان رشد یک 
ماه اخیر قیمت مســکن از جمله مواردی است که 
کارشناسان از آن به عنوان عوامل تثبیت قیمتها اشاره 
می کنند. هرچند در بهمن ماه به مانند سه ماه قبل 
از آن معامالت کساد است اما فروشندگان از کاهش 

قیمتها خودداری کردند.
از نیمه آبان مــاه به دنبال افت قیمــت ارز متاثر از 
تحوالت سیاسی و امیدواری به احیای برجام، قیمتها 
در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسیها 
نشان می دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخهای 
پیشنهادی در شــهر تهران حدود ۱۳ درصد افت 
کرده است. قیمتهای قطعی نیز در آذرماه ۱.۱ درصد 
پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعالم کرد که 

قیمتهای قطعی ۱.۸ درصد باال رفته و روند ریزش 
نرخهای پیشنهادی نیز متوقف شد.

در هفته های اخیر، سیمان به معضلی برای سازندگان 
مسکن تبدیل شده است. نرخ هر پاکت سیمان که 
تا حدود یک ماه قبل نهایتا ۳۰ هــزار تومان بود در 
روزهای اخیر به ۴۵ هــزار تومان افزایش پیدا کرده 
که نسبت به ۱۰ هزار تومان سال گذشته رشد ۳۵۰ 
درصدی را نشــان می دهد. البته نمی توان انتظار 
داشت که به همین نسبت قیمت مسکن باال برود؛ 
چرا که سایر متغیرها همچون قیمت زمین، دستمزد، 
عوارض شهرداری و سایر مصالح ساختمانی، رشدی 
به مراتب کمتر از ســیمان داشــته اند. با این حال 
افزایش قیمت سیمان به عنوان یک عامل روانی در 

جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت آپارتمان موثر بود.
موضوع دیگر اینکه هنوز سایه نرخهای کاذب بر این 
بازار سنگینی می کند. از جمله ابزارهای در اختیار 
دالالن، قیمت سازی در فضای مجازی و معامالت 
صوری اســت. البته قیمتهای باالتر از عرف مناطق 
در سایتها قابل مشاهده نیست اما تعداد فایلهای با 
نرخهای نجومی هنوز باالســت. البته کارشناسان 
معتقدند درج قیمت در ســایتهای فروش مسکن 
و خودرو که پس از هشــت ماه ممنوعیت از حدود 
یک ماه پیش، مجددا آزاد شد تنها علت رشد قیمتها 

نیست اما می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند.

برخی استان ها راه خروج مرغ را بسته اند

فروش مرغ بیش از ۲۷هزارتومان گرانفروشی است

واکنش ها به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد

چه شد که بازار مسکن توقف کرد؟
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ممنوعيت فروش اینترنتی دارو ها و مکمل های غذایی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: فروش هر گونه دارو و 
مکمل غذایی به صورت اینترنتی ممنوع است و با افراد متخلف در این زمینه 

برخورد خواهد شد.
قباد محمدی گفت: شــبکه های ماهواره ای و وب ســایت های غیر مجاز 
برای فروش ممنوعیت فروش اینترنتی دارو ها و مکمل های غذاییدارو ها و 
مکمل ها از تبلیغات اغراق آمیزی استفاده می کنند که خالف قانون است و 

این دارو ها و مکمل ها در بیشتر موارد تقلبی هستند.
وی افزود: متاسفانه تبلیغات اغوا کننده در مورد برخی داروها، مکمل های 
غذایی و مواد آرایشــی باعث شــده که جوانان به دام این افراد بیافتند و 
آسیب های جبران ناپذیری به آنان وارد شود. محمدی تصریح کرد: بر اساس 
قانون هرگونه عرضه دارو و مکمل ها خارج از داروخانه ها ممنوع است، چرا 

که تضمینی برای سالمت این محصوالت وجود ندارد.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی یاداور شــد: مکمل های غذایی 
ورزشی و دارو های تقویتی که ورزشکاران بدون نسخه پزشک تهیه می کنند 
آســیب های جانی زیادی را به دنبال دارد و موجب از کار افتادن کلیه ها، 

کبد، سیستم عصبی و ارگان های دیگر بدن می شود.
وی به کشف بیش از ۱۰۰ هزار قلم انواع دارو و مکمل های غیرمجاز در ده 
ماهه امسال اشاره کرد و گفت: همچنین در این مدت بیش از ۵۰ عطاری 
و ۲۰ باشگاه بدنسازی به دلیل فروش غیر مجاز مکمل ها به مراجع قضایی 

معرفی شده اند.

شركت های اینترنتی، دفاتر گردشگری را به نابودی 
كشانده اند

رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی استان کرمانشاه 
گفت: فعالیت شــرکت های اینترنتی دفاتر گردشگری را به سمت نابودی 

برده است.
فردین امیری بااشاره به وجود 8۵ دفتر گردشگری در استان، اظهار کرد: از 
زمانی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده و گردشگری به رکود رفته، بیش 
از نیمی از این دفاتر تعطیل شده اند. وی تصریح کرد: برخی دفاتر که بیش 
از یک ربع قرن سابقه فعالیت داشته اند و از قدیمی ترین دفاتر گردشگری 

کرمانشاه هستند، اکنون تعطیل شده اند.
رئیس انجمن دفاتر گردشــگری کرمانشــاه افزود: علیرغم اینکه چنین 
شرایطی بر دفاتر گردشگری کرمانشاه حاکم شده، از سوی دیگر می بینیم 
اداره کل میراث فرهنگی استان برای فعالیت دفاتر جدید مجوز صادر می 

کند.
وی تاکید کرد: اخیرا میراث فرهنگی اســتان برای تاســیس شش دفتر 
گردشگری جدید در استان مجوز صادر کرده، درحالیکه این مسئولین می 
دانند نه تنها گردشگری کرمانشاه بلکه گردشگری ایران و جهان هم به دلیل 

شیوع کرونا در رکود به سر می برد.
امیری اضافه کرد: اگر هم دلیل این مسئولین برای صدور مجوزهای جدید، 
آینده نگری و رونق گردشگری در پساکرونا است، این سوال را داریم چرا این 
اقدام را برای همان زمان نمی گذارند و اکنون اشتغالی را بوجود می آورند 

که می دانند توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: مخالفت خود را با صــدور بی رویه مجوزهای تاســیس دفاتر 
گردشگری به میراث فرهنگی استان اعالم کرده ایم و این نکته را هم یادآور 
شده ایم که برخی از این دفاتر با هدف تورهای یک روزه و طبیعت گردی 
وارد این عرصه می شوند، درحالیکه مناطق گردشگرپذیر استان پاسخگوی 

این تعداد تورهای گردشگری نیست.
رئیس انجمن دفاتر گردشگری کرمانشاه در ادامه توسعه روزافزون شرکت 
های اینترنتی که در حوزه فروش بلیت هواپیما و تورهای گردشگری فعالیت 
دارند را از دیگر معضالت این روزهای دفاتر گردشــگری دانست و افزود: 
فعالیت شرکت های اینترنتی همچون علی بابا، آپ، هفت هشتاد، اسنپ و 
... که اساسا تجاری هستند، اما این روزها وارد فعالیت های گردشگری شده 

اند نیز دفاتر گردشگری را به سمت نابودی برده است.
وی تاکید کرد: چنین شــرکت هایی خدمات ویــژه ای را جهت فروش 
بلیط هواپیما می گیرند، این درحالی اســت که این خدمات ویژه به دفاتر 
گردشگری داده نمی شود. امیری افزود: در این شرایط مردم برای تهیه بلیت 
با قیمت پایین تر به سمت این شرکت های اینترنتی سوق پیدا می کنند و 
کمتر سراغ دفاتر گردشگری می آیند، غافل از اینکه برخی از این شرکت 
ها تعهدی در قبال ارائه خدمات پس از فروش آنها مانند کنسلی و ... ندارند.

این فعال حوزه گردشگری یادآورشد: وقتی هر روزه گرایش مردم به این 
شرکت ها بیشتر می شود، دفاتر گردشگری هم علیرغم خدمات مطلوبی 
که ارائه می دهند، چون نمی توانند با آنها رقابت کنند بیشتر به رکود می 

روند و افزایش تعداد آنها توجیهی ندارد.
وی تاکید کرد: از سال ۱396 که زلزله بزرگ ازگله رخ داد و بعد از آن هم 
وقوع سیل و بعد شیوع کرونا را داشتیم، دفاتر گردشگری کرمانشاه هر روز 
با یک مشکل دست و پنجه نرم کرده اند و دیگر روی خوش بازار کار را به 

چشم ندیده اند.

كالهبرداری از طریق درگاه الکترونيکی جعلی
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان صفحات جعلی که دقیقا شبیه به صفحات اینترنت 
بانک افراد اســت را طراحی می کنند و تنها تفاوت آن بــا صفحات اصلی آدرس 

اینترنتی آن ها است.
 سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان صفحات جعلی که دقیقا شبیه به صفحات اینترنت 
بانک افراد اســت را طراحی می کنند و تنها تفاوت آن بــا صفحات اصلی آدرس 

اینترنتی آن ها است.
 وی افزود: مجرمان با انجام ترفند های خود اقدامی می کنند که در زمان جستجوی 
کاربر برای باال آمدن صفحه اینترنت بانکشان، صفحاتی که آن ها طراحی کردند 
به جای صفحات اصلی برای کاربر نمایان شود و با همین روش رمز بانکی و تمام 

اطالعات بانکی کاربر را دریافت می کنند.
 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: برای 
ورود به اینترنت بانک از جستجو در موتور های جستجو خودداری کنید همچنین 
سعی کنید آدرس را به خاطر بسپارید و آن را به صورت مستقیم در مرورگر خود 

تایپ کنید و از طریق سایت اصلی بانک به انجام امورات بانکی خود ادامه دهید.
 وی افزود: آدرس اینترنت بانک مدنظر خود را نشانه گذاری کنید یعنی اینکه پس 
از اضافه کردن این آدرس ها به عالقه مندی های خود در مرورگر با یک کلیک وارد 

صفحات مورد نظر خود شوید.
 سرهنگ رجبی تصریح کرد: برای تأیید تراکنش های اینترنتی بسیاری از بانک ها 
در متن پیامک های اعتبارسنجی که به کاربران ارسال می کنند، نوع تراکنش، مبلغ 
و حساب مقصد را در آن پیامک ها درج می کند؛ لذا به متن این پیامک ها توجه کنید 
و همچنین توجه داشته باشید تا رمز پویا و کد های اعتبارسنجی را برای دیگران 

ارسال نکنید.

اخبار

افزایش 80 درصدی پرونده های کالهبرداری اینترنتی
رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تمایل هموطنان به انجام خریدهای اینترنتی و تهیه کاالهای مورد نیاز خود به صورت 

غیرحضوری، سارقان اینترنتی نیز فعال تر شده اند و سیر کالهبرداری های اینترنتی روند صعودی و چشمگیری به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: آمار پرونده های کالهبرداری 
اینترنتی استان به نسبت 10 ماهه نخست سال گذشته 80 درصد افزایش یافته است.

مجوز کارگــزاری بورس در 
حالی ســر از ارقام میلیاردی 
درآورده که اگــر ۲۰ میلیارد 
ناقابــل قیمت گذاری شــود 
روی هــوا آن را می برند، پس 
قیمت آن خیلی باالتر از این حرف هاســت. این قیمت 
فقط محدود به این مجوز نیســت بلکه مجوز موسســه 
فرهنگی و هنری تا 8۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی 
تا ۱۴۰ میلیــون تومان و داروخانه تــا ۲ میلیارد و 9۰۰ 
میلیون تومان خرید و فروش می شــود؛ تازه اگر صاحب 
آن منصف باشــد. خودتان بخوانید آخر داستان را!کافی 
است بخواهید کسب و کاری راه بیندازید. یا باید از خیر 
دریافت جواز کسب بگذرید یا به سراغ کسانی بروید که 
پیش از این مجوز گرفته اند و حاال یا آن را می فروشند یا 
اجاره می دهند که بازار آن این روزها در فضای مجازی 
هم داغ است. جواز کسب پیشــخوان دولت در حالی به 
9۰۰ میلیون  تا ۲ میلیارد و 6۰۰ تومان، سایت خبری به 
۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان، 

سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان،  موسسه 
حقوقی 3۰ میلیون تومان، داروخانــه یک میلیارد تا ۲ 
میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی 
۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ 
تا 8۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی 8۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان رسیده که این ارقام با رعایت انصاف و عدل 

ارائه شده است! تازه اگر این جوازها را بیابید!

دالیل خرید و فروش مجوز
 رئیس مرکز ملــی مطالعات، پایــش و بهبود محیط 
کسب وکار دراین باره گفت: فروش مجوزهای کسب وکار 
به صورت کاالیی نیست و معموالً به شکل های مختلف 
این اقدام انجام می شود. علی فیروزی افزود: در شیوه 
فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده 
به فرد دیگری واگذار می شــود. در فروش مباشــرتی 
مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام 
مسئولیت های مجوز عزل می کند.وی ادامه داد: یکی 
دیگر از راه های فروش مجوز کسب وکار این است که 
فرد به ســازمان مرجع صادرکننده مجــوز مراجعه و 
تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به فرد موردنظر 
واگذار می کند و به این روش اصالح مجوز یا تغییر نام 

کسب وکار نیز می گویند. وی تأکید کرد: موضوع مهمی 
که در بحث فروش جواز کســب وکار باید به آن توجه 
کرد این ست که نمی توان جلوی این فرایند طبیعی را 
گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل داریم. در فرایند 
واگذاری مجوز کسب وکار در یک سو عرضه کننده و در 
ســوی دیگر تقاضاکننده راداریم و تا زمانی که تقاضا 

زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش 
نامتعادل است و برای برگه  و سندی که مجوز نامیده 
می شود مبادله می شود و بهای آن بیش از حد معمول 

خواهد بود.
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشــناس، بســتر 

سودجویی افراد از مجوزفروشی را بررسی می کند. 

نرخ فروش مجوز كارگزاری بورس از 20 ميليارد هم گذشت 

خرید و فروش مجوز شغلی در فضای مجازی
نرخ جواز كسب پيشخوان دولت به 3 ميليارد رسيد

جوالن سودجویان در فضای مجازی
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق شیراز

فروش مجوز همیشه وجود داشته و مختص زمان حاِل حاضر نیست و یکی از زمینه های فساد است. بستر فروش مجوز پیش از این فضای حقیقی بود؛ ولی در حال حاضر سر از فضای مجازی درآورده است. در این روند دولت و بخش 
خصوصی به یک میزان مقصر هستند. معموال کسانی که مجوزهایی به ویژه در بحث های آموزشی دارند برای سودجویی بیشتر برای فروش یا اجاره مجوز خود اجازه نمی دهند مجوزهای جدیدی صادر شود و به انحای مختلف 
دولت را تحت فشار می گذارند که مجوز جدید صادر نکند به این بهانه که اگر مجوز جدید صادر شود، آنها ورشکست می شوند یا از بین می روند کما اینکه چندین سال گذشته برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای این اتفاق افتاد 

و در حال حاضر سال هاست در وزارت علوم در حوزه آموزش های عالی آزاد و دانشگاه های غیرانتفاعی و در بحث آموزش و پرورش برای مدارس غیرانتفاعی این اتفاق افتاده است. 
عدم صدور مجوز اوال روی کیفیت تاثیر مستقیم می گذارد به دلیل اینکه کسانی که بازار را در  انحصار خود دارند، می دانند هیچ گاه با توجه به محدودیت صدور مجوز هیچ رقیب جدی و بزرگی برای آنها وارد میدان نخواهد شد. 
بنابراین با هر کیفیتی خدمات خود را ارائه می دهند و از طرفی یک فرد صاحب ایده، خالق، نوآور و یا صاحب سرمایه اگر بخواهد وارد این عرصه شود، امکان حضور ندارد و بنابراین چاره ای ندارد جز اینکه مجوز بخرد؛ مجوزی که 

اگر صادر می شد تنها ۵ تا 6 میلیون تومان هزینه داشت، ولی به دلیل عدم صدور مجوز باید ۵ تا 6 میلیارد تومان هزینه کند تا بتواند بخرید یا اجاره کند. این روند همه زمینه های رانت و فساد است که ایجاد شده است. 
دولت باید هیچ محدودیتی برای صدور هیچ مجوزی نگذارد. اقتصاد آزاد یعنی اینکه عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می کنند. بنابراین عرضه باید به اندازه کافی باشد. هر کسی که توانمند، باعرضه، خالق و نوآور باشد، در این بازار 

می ماند. بازار سوبسیدی به هیچ دردی نمی خورد. 
وقتی دولت اجازه حضور رقبای جدید در بازار را نمی دهد، به طور قطع آن کسی که االن در این بازار حاضر است چرا باید به کیفیت فکر کند؟ چرا باید به ارائه خدمات جدید فکر کند؟ چرا باید خالقیت به خرج بدهد؟ از طرفی 
متقاضی مجوز کسب مجبور است در همین فضای محدود انتخاب کند و معموال کیفیت مناسبی هم نصیب او نمی شود و روز به روز در بحث های آموزشی فاجعه اتفاق می افتد. از طرفی به تازگی در مباحث آموزشی افراد فیک، 
ناشناخته و بی شناسنامه بسیاری در فضای مجازی فعالیت آموزشی می کنند و هیچ نهادی روی آنها نظارت نمی کند؛ این افراد هیچ مالیات و حق بیمه ای نمی دهند و از طرفی صالحیت الزم را ندارند. نمونه بارز این افراد، آنهایی 
هستند که در دورانی که بورس داغ شده بود پول های کالنی به جیب زدند. یکی از این افراد را من در اینستاگرام می دیدم که روزی یک میلیارد تومان پکیج می فروخت و سر مردم کاله گذاشت و چقدر آدرس های اشتباهی داد 

و مردم سرمایه شان را از دست دادند؛ اما این فرد چون مجوز نداشت و به جایی وابسته نبود هیچ کسی نتوانست یقه او را بگیرد.
دولت به جای اینکه فضا را باز کند و بگوید هر کسی مجوز خواست با شرایطی به او می دهیم؛ ولی نظارت می کنیم که در چارچوب های استاندارد تعریف شده حرکت کند، این کار را نمی کند و از طرفی فضا را می بندد، مجوز نمی 

دهد و نظارتی هم نمی کند و مردم در دام کالهبرداران می افتند که یکی، دو تا هم نیستند. 
دولت نیاز نیست که دل بسوزاند و با این توجیه که من اگر مجوز بدهم ممکن است برخی ورشکست بشوند، بستر مجوزفروشی و رانت را فراهم کند. اول مجوز بدهد، دوم به شدت نظارت کند و سوم اجازه ندهد که افراد بی شناسنامه 

و فاقد صالحیت در فضای مجازی کار آموزشی انجام بدهند. 
مجوز آموزشگاه های عالی آزاد حدود 6 میلیارد و مجوزهای دانشگاه های غیرانتفاعی تا ۱۵ میلیارد تومان خرید و فروش می شود. البته این مجوزها در فضای مجازی آگهی نمی شود، بلکه روند خرید این گونه مجوزها دشوار است 
زیرا متقاضی باید بگردد و از انجمن های صنفی و حتی وزارتخانه جستجو کند که کدام آموزشگاه مجوز دارد و می خواهد بفروشد. آنگاه صاحب آن را پیدا و با او مذاکره کند، از طرفی چون فروشنده هم می داند که مجوز صادر نمی 

شود عدد درشت و قابل توجهی به متقاضی پیشنهاد می دهد.
در این میان مجوز کارگزاری های بورس که ارقام بسیار بزرگی است و حتی باالتر از ۲۰ میلیارد تومان! اگر مجوز کارگزاری ۲۰ میلیارد باشد آن را در هوا می زنند! رقم پیشنهادی برای این گونه مجوزها فراتر از این حرف هاست. 

بازار میلیاردی مجوزفروشی داغ تر شد 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 

در برخی حوزه ها به دلیل شرایط خاص آنها دیگر مجوز شغلی صادر نمی شود و این حوزه ها محدودیت دارند. به طور مثال آموزش و پرورش دیگر مجوز آموزشگاه نمی دهد؛ بنابراین اگر کسی بخواهد آموزشگاه راه اندازی کند، با 
مشکل مواجه می شود. آیا آموزش و پرورش کار غیرقانونی می کند؟ خیر، آموزش و پرورش با این توجیه که تاکنون ۱۰ هزار مجوز آموزشگاه ارائه شده و ظرفیت پر است، دیگر مجوز نمی دهد. حاال به دالیلی برخی از این آموزشگاه 
ها فعالیت ندارند اما از آن طرف تعداد مجوزهایی که قبال صادر شده، زیاد است. در حال حاضر اگر کسی بخواهد آموزشگاه راه اندازی کند، مجبور است مجوزی را به نام خود بزند. هر زمان که عرضه کمتر از تقاضا باشد، خود به 
خود این اتفاق می افتد. به طور مثال سازمان بورس اوراق بهادار مجوز کارگزاری نمی دهد. عدد ۲۰ میلیارد تومان را به چشم خود دیده ام که خرید و فروش می شود. از طرفی برخی از کسانی که مجوز دارند کم کار می کنند یا بلد 

نیستند و از طرف دیگر کسانی که بلدند نمی توانند مجوز دریافت کنند. پس اینجا یک بازار به وجود می آید. 
راه درست آن است که اگر کسی می خواهد مجوز کارگزاری بگیرد باید در یک بازه از او مالیات نگیریم و پس از آن باید سالی ۵ میلیارد تومان به طور مثال مالیات بدهد و اگر نمی تواند فعالیت کند، مجوز را به افراد جدید بدهند. 

مشکل اینجاست که ما در ایران صورت مساله را پاک می کنیم. االن هم مساله این است که تعداد مجوزهای صادره زیاد است. بنابراین می گویند که دیگر مجوز صادر نمی کنیم و این مشکل به وجود می آید. 
عرضه کننده و متقاضی در قدیم در راهنمای همشهری و جام جم یکدیگر را پیدا می کردند ولی االن در اینترنت آگهی می کنند. فضای مجازی همان کاری را می کنند که یک زمانی راهنمای همشهری می کرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 مدیر کل دفتر تامین مالی و ســرمایه گــذاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از صدور مجوز فعالیت 
برای چهار پلتفرم تامین مالی جمعی برای تامین سرمایه 
شرکت های دانش بنیان خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد 
مرفوع، درباره فعالیت در حوزه تامین مالی جمعی، گفت: با 
تدوین دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس، اگر کسی 
قصد فعالیت در مدل تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام را 
دارد موظف است الزامات قانونی تعیین شده را رعایت کند.
وی ابزار تامین مالی جمعی را متشکل از پلتفرم )سکوی 
عامل(، متقاضی )صاحب طرح( و سرمایه گذار )مشارکت 

کننده( عنوان کرد و افزود: عامالن با معرفی سکوهای خود 
به کارگروه و احراز شرایط مربوط مجوز فعالیت دریافت 
خواهند کرد.مرفوع، با بیان اینکــه تاکنون چهار پلتفرم 
تامین مالی جمعی متعلق به چهار شرکت مالی خصوصی 
مجوز فعالیت دریافت کردند، خاطر نشان کرد: عالوه بر 
آن هفت پلتفرم دیگر نیز موافقت اصولی گرفته اند. یکی 
از این پلتفرم های مالی به عنوان نخستین سکوی تامین 
مالی جمعی، در هفته گذشــته موفق به جمع آوری یک 

میلیارد تومان برای اولین طرح خود برای یک شــرکت 
دانش بنیان شد.مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری 
معاونت علمی با اشاره به اینکه این روش تامین مالی برای 
پروژه های کوچک و متوسط شــرکت های دانش بنیان 
کارآمد است، یادآور شد: این شرکت ها می توانند با کمک 
این روش به جذب سرمایه اقدام کنند. مرفوع ادامه داد: ایده 
یا طرح شرکت هایی که به جذب سرمایه نیاز دارند پس از 
بررسی در این سکوها ثبت می شود تا اقدام به جمع آوری 

سرمایه های خرد مردمی شود. متقاضی یا صاحب طرح باید 
حداقل ۱۰ درصد مبلغ طرح را خود تامین کند و طرح های 
ارائه شــده باید در داخل ایران باشد اما مشارکت ایرانیان 
خارج از کشور بالمانع است.به گفته وی جذب سرمایه از 
بیرون مرزها امکانپذیر است.طبق اعالم مرکز اطالع رسانی 
معاونت علمی، مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری 
معاونت علمی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران در سود و 
زیان طرح ها شریک هستند، اظهار کرد: سقف هر طرح ۱۰ 
میلیارد تومان و مجموع طرح های باز هر عامل ۵۰ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.

یک وکیل دادگســتری می گوید: یک استارتاپ با لحاظ 
اینکه اعتبار تجاری اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه 
خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کاال یا خدمتی رسید 
بتواند خسارات آن را بپردازد.۱۷ بهمن ماه یک شهروند با 
انتشار ویدئویی اعالم کرد که برای جابه جایی بارهای خود 
به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اســنپ باکس از خودروی 
اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده 
از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ 
با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده 
و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه 
می کرد.وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان 
با وجود آگاهی از این قوانین، می پذیرند که بار را جابه جا 
کرده و به مقصد تحویل دهند؟ »می گویند از طریق مراجع 
قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه تر این که پالکی که در 

اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.«

پاسخ ویدئویی به صحبت های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو 

به این موضوع واکنش نشــان دادند و اعالم کرد موضوع در حال 
پیگری است.وی گفت: ثبت شدن اطالعات کاربران مسافر و راننده 
و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی 
لحظه ای، پشتیبانی ۲۴ ســاعته و احراز هویت و تائید صالحیت 
کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء استفاده  احتمالی 
از این بستر را به حداقل رســانده. عالوه بر این، اسنپ با همکاری 
پلیس ناجا با یک استعالم همه جانبه صالحیت متقاضیان را پیش 
از پیوستن به ناوگان بررسی می کند.«»همچنین در صورت بروز 
هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با 

همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

ثبت اشتباه شماره پالک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: »قوانین و 
اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای 
مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشــتراک 
گذاشته و از طریق رسانه ها منتشر می شود. جابه جایی بار 

فقط از طریق خدمات باکس امکان پذیر است و نوع قرارداد 
کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال 
مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق 
قسمت مسافر را تائید نمی کنیم.«»بررسی اطالعات کاربر 
راننده نشان می دهد که اطالعات با مدارک خودرو تطابق 
دارد اما متاسفانه یک عدد)پالک( در سیستم به اشتباه ثبت 
شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .«این 
نخستین  بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه هایی 
می شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض 
کاربران می کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی 
که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

اصل مسئولیت پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره کار وکیل دادگســتری و حقوقدان در ارتباط با این 
موضوع به ایرناپالس گفت: اصل این قضیه  به ماده 3 و ماده یک 
قانون مسئولیت مدنی برمی گردد که به این موضوع اشاره می کند. 

یعنی اصل بر مسئولیت پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب 
)تسبیب در مقابل مباشرت اصطالحی در فقه و از مصادیق اتالف 
است( است که می تواند با واسطه یا بی واسطه باشد.نقره کار ادامه 
داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کاالهای خود را به یک 
شرکت یا یک امانت دار می ســپارند که در ذیل یک شخصیت 
حقوقی اســتارتاپی فعالیت می کند. این برند برای استحکام و 
اعتبارش باید ضمانت های اجرایی الزم را برای صیانت از حقوق 
مردم به این کاال یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در 
صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن 

هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکســتری اضافه  کرد: یک استارتاپ یا یک 
کسب وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری اش ذیل نام 
و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه 
قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی )عیب( متوجه 
این کاال یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران  آن 

برآید.

4 پلتفرم تامین مالی مبتنی بر سهام مجوز فعالیت گرفتند

ضرورت صیانت از حقوق مردم در پلتفرم های اینترنتی


