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 در روزهای گذشته خبر محکومیت 
اشــکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار 
به حبس موجــب واکنش های فراوان 

فعاالن کسب و کارهای مجازی شد. 
انتشار خبر محکومیت مدیر پلتفرم 
دیوار سبب حیرت بســیاری از فعاالن 
خرد و کالن دنیای مجــازی و تجارت 

الکترونیک شد. 
با اعالم ایــن خبر گروه دیــوار در 
اطالعیه ای اعالم کــرد؛ حکم مجازات 
زندان برای مدیرعامل دیوار، اشــکان 
میرآرمندهــی، در دادگاه تجدیدنظر 
تهران تایید شد.  عنوان اتهامی این حکم 
»فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء 
از طریق جذب زنان تن فروش« است؛ 
این در حالی اســت که خدمات دیوار 
همواره تحت قوانین موجود در کشور و 
نظارت نهادهای ذی ربط بوده است. در 
این پرونده نیز آگهی های موضوع اتهام 
دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و 
محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی 

است که اشخاص ثالث در فضای خارج از 
این پلتفرم انجام داده اند.

گفتنی اســت با افزایش واکنش ها 
نســبت به محکومیت وی؛ احســاس 
نگرانی فراوانی در میان فعاالن کسب و 
کارهای مجازی ایجاد شد که در نهایت 
رییس قوه قضاییه را به واکنش واداشت؛ 
به طوری که  دســتور رسیدگی مجدد 
به پرونــده مدیرعامل ســایت دیوار را 

صادر کرد. 
همان طور که ذکر شد انتشار این خبر 
موجی از نگرانی را برای فعاالن صنعت 
کســب و کار های اینترنتی ایجاد کرد 
اما دستور غالمحسین محسنی اژه ای، 
رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد 
این پرونده را می تــوان گامی مثبت در 
زمینه حمایت و آرامش بخشی به کسب و 
کارهای مجازی در شرایطی که تحریم ها 
و کرونا صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد 
کالن و بازارها مختلف وارد کرده، دانست 
زیرا هرگونه نگرانــی و عدم اطمینان از 
آینده می توان صدمات جبران ناپذیری 

بر کسب وکارهای مجازی وارد کند. 

ناامیدی فعاالن کسب و کارهای 
مجازی از حکم مدیر عامل دیوار 

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره 
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 
در گفت وگو با توسعه ایرانی درباره تبعات 
محکومیت مدیرعامل سایت و پلتفرم 
دیوار بر وضعیت کسب و کارهای مجازی 
اظهار کرد: بحثی درباره این حکم داریم 
و به نظر می رسد که واقعا حکم دقیقی 
نیست و بنده و سایر اعضای این اتحادیه 
نیز اعالم کرده ایم که نسبت به این حکم 
اعتراض داریم و از قوه قضاییه درخواست 
می کنیم که هم این موضــوع را حل و 

فصل کند. 
وی تصریح کرد: ایــن قبیل موارد 
قبال اتفاق افتاده و تکرار شــده است در 
حالی که باید پلتفرم ها را به رســمیت 

بشناسیم. 
وی توضیح داد: باید در نظر گرفت 
که مسئولیت محتوا در پلتفرم ها طبق 
دستورالعملی که قوه قضاییه  در سال 
1396 منتشــر کرده؛ برعهده صاحب 
محتواست. حال باید پرسید چه اتفاقی 

در مورد این پرونده و پلتفرم افتاده و یکی 
از کســب و کارهای بزرگ ایرانی که در 
حوزه آنالین و مجازی این گونه محکوم 
می شــود؛ در حالی که در اکوسیستم 
آنالین ایــران 95درصد از جمعیت آن 
را جوانان 18 تا 32 ســاله را تشــکیل 
می دهنــد این موارد بــه حتم موجب 

ناامیدی و نگرانی خواهد شد. 
وی تاکید کرد: بسیاری از افراد دیوار، 
کافه بازار، دیجی کاال، تپسی، اسنپ و ... 
را به عنوان الگوهای کسب و کاری خود 
قرار داده اند و فعالیــت این پلتفرم ها را 
دنبال کرده و عملکرد آنها را مقایســه 
می کنند؛ در دنیا نیز این گونه اســت و 
مردم و دولت ها کارآفرین های خود را 
دوست دارند و کسب و کارهای کوچک 

سعی می کنند آنها را الگو قرار دهند. 
الفت نسب گفت: با توجه به مشاهدات 
بنده؛ کسب و کارها و استارتاپ هایی که 
تازه کار خود را آغاز کرده اند ، با انتشار این 
موارد به شدت ناامید شده اند و تصورشان 
این اســت که در حکومت و دســتگاه 
قضایی قرار اســت چنین برخوردی را 
تجربه کنند که این شرایط اصال خوب 
نیســت و به اعتقاد بنده این رویه باید 
اصالح شود زیرا امروز کشور نیاز دارد تا 
مشکالت فعلی را جوانان، استارتاپ ها، 
کسب و کارهای نوین و با نگاه فن آورانه 
خــود و مطابق تاکیــدات مقام معظم 

رهبری حل کنند. 
ممانعــت از بــروز نگرانــی برای 
سرمایه گذاران کسب و کارهای مجازی 
این فعال بــازار کســب و کارهای 
مجازی دربــاره ملزومات رونق گرفتن 
کســب و کارهای این حــوزه توضیح 
داد: بــرای ایــن کار ابتــدا نباید این 
جامعه و اکوسیســتم را نگران کنند؛ 
ســرمایه گذارانی که تمایل به حضور 
در این حوزه دارنــد را نباید نگران کرد 
زیرا چنین مواردی موجب نگرانی  آنها 
می شــود. بنده مخالف این نیستم که 
در صورت بروز تخلف بــا آن برخورد و 
رسیدگی نشود اما چرا باید فرد را برای 
موضوعی که قوه قضاییه دستورالعمل 

تعیین کرده به زندان و حبس محکوم 
کنند. در این موضوع پلتفرم باید دارای 
ابزارهایی باشد و محتوا را کنترل کند 
که بر اساس مشاهدات و اطالعات بنده 
پلتفرم دیوار تا حدود زیادی این کار را 
انجام داده به طوری که روزانه 750هزار 
آگهی ثبت می شود که 300 هزار مورد 
از آنها رد می شود که عدد بزرگی است. 
البته در مواردی ممکن است کم کاری و یا 
حتی دور زدن اتفاق بیافتد اما به هرحال 
چنین برخوردهایی سبب می شود که 
سرمایه گذاران نســبت به این موضوع 

سرد شوند. 
الفت نســب اضافــه کــرد: امروز 
اکوسیستم کسب و کارهای مجازی در 
ایران نیازمند سرمایه گذاری است زیرا 
در کشورهای اطراف به ویژه در ترکیه 
اعداد و ارقام ناشــی از این نوع تجارت و 
کسب و کار را مشــاهده کنید، متوجه 
اهمیت این مســاله خواهید شد زیرا 
اکنون در ترکیه بر روی استارتاپ های 
حوزه تجــارت الکترونیک 10 میلیون 
دالر سرمایه گذاری می شود در حالی که 
سرمایه گذاری خطرپذیر هم محسوب 
می شود. در مجموع سرمایه گذاری در 
یک بستر امن دارای ریسک است و در 
شرایط فعلی ریســک و چاشنی هایی 
مانند محکومیت یکــی از بزرگترین 
پلتفرم ها را نیز باید شاهد بود. این موارد 
سبب می شود بسیاری از افراد تمایلی به 
سرمایه گذاری در این بازار نداشته باشند 
و صرفا پلتفرم هایی که از سابق بوده اند 
در حال رشد هستند و کسب و کارهای 

کوچک درجا می زنند. 
تجربه سایر کشورها برای مقابله با 
تخلفات کسب و کارهای مجازی 

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری 
کسب و کارهای مجازی درباره تجربه 
سایر کشــورها که تجارت الکترونیک 
و مجــازی را در اولویــت کار خود قرار 
داده اند، نســبت به بــروز تخلفات در 
این گونه کسب و کارها بیان کرد: سایر 
کشورها هرکدام دارای قوانین مختص 
خود است و سختگیری هایی نیز اعمال 
می شود اما به سه مورد بسیار مهم توجه 
می کنند؛ نخســت آنکه گزارش مردم 
را دریافت کرده و در صورت نیاز آگهی 
را از پلتفــرم حــذف می کنند؛ محتوا 
را به صورت جدی بررســی می کنند 
تا محتوای مجرمانه منتشــر نشود و 

دستورات مراجع قضایی را مورد بررسی 
قرار می دهند که در ایران نیز به همین 
روش عمل می شود؛ اگر پلتفرمی به این 
موارد توجه نکرد ، در صورت احراز تخلف 
جریمه نقدی در نظر می گیرند البته بنده 
نمی توانم رد کنم که این تخلفات زندان 
ندارد بلکه ممکن است در نقطه ای از دنیا 
برای این گونه تخلفات زندان نیز در نظر 

گرفته شود. 
وی افزود: در اغلب کشــورها برای 
تخلفات در کســب و کارهای مجازی 
جریمه های نقدی در نظر گرفته می شود 
برای نمونه در چند هفته گذشته برای 
گوگل، فیس بوک ، اوبر و ... در کشورهای 
مختلف محکوم بــه پرداخت جریمه 
نقدی شدند. اما محکومیت زندان برای 
کسی که کسب و کار ایجاد کرده و جوان 
اســت و حتی او تخلف را مرتکب نشده  
حتی موارد و الزامــات را رعایت کرده 
نباید با چنین واکنشــی مواجه شود 
زیرا شخص دیگری آگهی را گذاشته و 
امکان نیت خوانی وجود ندارد بنابراین 
ضرورت دارد تا به شیوه های دیگری با 

او برخورد شود. 
الفت نسب تاکید کرد: پلتفرم ها در 
کسب و کارهای مجازی ابزار محسوب 
می شوند و مانند این اســت که بنده و 
شما از تلفن همراه هوشمند به درستی 
استفاده و صحبت کنیم و در مقابل برخی 
افراد تخلفی نیز با آن مرتکب می شوند 
بنابراین نمی تــوان صاحب اپراتورها را 
محکوم به تخلف کرد. در دنیا نیز جریمه 
نقدی را برای مقابله با این گونه تخلفات 

در نظر گرفته و اعمال می کنند. 
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عضو هیات مدیره اتحادیه نگاه خیره فعاالن استارتاپی به »دیوار«
کشوری کسب و کارهای 
مجازی: کسب و کارها و 
استارتاپ هایی که تازه 

کار خود را آغاز کرده اند، با 
انتشار خبرهایی در خصوص 

محکومیت مدیرعامل 
یک پلتفرم یا موارد مشابه 

به شدت ناامید شده اند و 
تصورشان این است که در 
حکومت و دستگاه قضایی 
قرار است چنین برخوردی 

را تجربه کنند

خبر

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطر نشان 
کرد: متاســفانه این روزها ســخنانی که بر پایه 
واقعیت نیســتند زیاد گفته می شــود. مثال در 
روزهای اخیر بحث تهاتر نفت ایران با برنج پاکستان 
مطرح شد ما از وزارت نفت درخواست کردیم که 
در این زمینه شفاف سازی کند. به نظر من چنین 
ســخنانی با هدف توقف روند واردات و افزایش 

قیمت برنج داخلی طرح می شود.
مسیح کشاورز در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به الزام واردات برنج، گفــت: افزایش نرخ برنج 
ایرانی باعث می شود بخشــی از سهم بازار این 
محصول به سمت برنج خارجی سرازیر  شود از 
این رو شــاهد افزایش تقاضا برای خرید برنج 
خارجی خواهیم بــود؛ افزایش تقاضا به معنی 

الزام در واردات بیشتر برنج خارجی است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر قیمت برنج 
خارجی به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت های 
جهانی باال برود ممکن است تقاضا در این بخش 
کاهش پیدا کند به همیــن دلیل تمام تالش ما 

معطوف به ثبات نرخ برنج خارجی شده است.
وی بابیان اینکه در زمان برداشت برنج خارجی 
نتوانســتیم این محصول را وارد کنیم، افزود: در 
زمان ممنوعیت واردات این محصول، برنجی وارد 
کشور نشد این در حالیست که 4 ماه ممنوعیت 
واردات برنج با زمان برداشــت این محصول در 
کشورهای هند و پاکستان مصادف شد به همین 
دلیل نتوانستیم در این بازه زمانی وارد بازارهای 
جهانی شــویم و در اوج عرضه برنج خارجی این 

محصول را خریداری کنیم. حاال که شاهد افزایش 
نرخ برنج در بازارهای جهانی هستیم باید سیاست 
مدیریت قیمتی را دنبال کنیــم که قیمت این 
محصول باال نرود تا مردم توان خرید آن را داشته 

باشند.
به گفته این فعال اقتصادی، ماهیانه کشور نیاز 
به واردات 120 تا 150 هزار تن برنج خارجی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از فعاالن 
حوزه برنج بر این باورند که نیاز ماهیانه ما حدود 
700 تا 800 هزار تن اســت چرا این آمار با گفته 
شده از سوی شما متفاوت است؟ گفت: متاسفانه 
این روزها ســخنانی که بر پایه واقعیت نیستند 
زیاد گفته می شــود. مثال در روزهای اخیر بحث 
تهاتر نفت ایران با برنج پاکستان مطرح شد ما از 
وزارت نفت درخواست کردیم که در این زمینه 
شفاف سازی کند. به نظر من چنین سخنانی با 
هدف توقف رونــد واردات و افزایش قیمت برنج 

داخلی طرح می شود.
کشــاورز آمار میــزان تولید برنــج ایرانی را 

غیرواقعی عنوان کرد و افزود: تولید 2 میلیون و 
200 هزار تن برنج داخلی واقعیت ندارد. بنا به آمار 
وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال 
جاری 20 درصد کاهش پیدا کرد این در حالیست 
که شالیکاران شمال کاهش تولید برنج در سال 
جاری را 40 درصد اعــالم کردند پس می توان 
گفت تولید امسال به زیر یک میلیون و 800 هزار 

تن رسیده است.
وی ادامه داد: به نظر من اگر 5 میلیون تن برنج 
ایرانی تولید شود از آنجایی که قشر آسیب پذیر 
جامعه توان خرید برنج کیلویــی 50 تا 60 هزار 
تومان را ندارد باز هم چاره ای جز واردات نخواهیم 
داشــت. بنا به گزارش های مرکز آمار اگر قیمت 
برنج خارجی هم افزایش پیدا کند مردم نخواهند 

توانست این برنج را خریداری کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح 
کرد: عملکرد دولت این روزها به بازرگانان بیشتر 
شباهت دارد. زمانی که واردات برنج ممنوع است 
خود برنج وارد و توزیــع می کند همچنین باید 

در زمان اوج مصرف اعیاد ملــی و مذهبی اقدام 
به توزیع برنج می کنــد. مطابق با اصل 44 قانون 
اساسی دولت نباید وارد کارهای بازرگانی شود و 
باید این بخش را به بخش خصوصی برون سپاری 
کند اما متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این 

مسیر افتاده است.
بیش از 2 سال است که ارز دولتی برنج وارداتی 
حذف شده و شــرکت بازرگانی دولتی ایران نیز 
همانند دیگر وارد کنندگان با ارز نیمایی برنج را 

وارد می کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج«

تهاتر نفت با برنج پاکستان شفاف شود

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 توزیع هوشمند برنج، روغن
 و شکر با قیمت مصوب تنظیم بازاری

معاون وزیر جهاد کشــاورزی از توزیع هوشمند 
برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب تنظیم بازاری از 
دهم آذر خبر داد.اسماعیل قادری فر، اعالم کرد که با 
رویکرد حذف داللی های غیرضرور و واسطه گری های 
ناسالم در شبکه توزیع اقالم ضروری و مورد نیاز مردم، 
توزیع هوشــمند یا اینترنتی محصوالت کشاورزی 
مصوب تنظیم بــازار در مرحله اول بــا توزیع مرغ 
منجمد و تخم مرغ با قیمت ســتاد تنظیــم بازار از 
روزهای قبل شروع شــد و دهم آذر نیز با تاکید وزیر 
جهادکشاورزی عرضه هوشمند برنج، روغن و شکر 
آغاز خواهد شد.رئیس سازمان تعاون روستایی هدف 
از اجرای این طرح را حذف واسطه ها و عرضه مستقیم 
محصوالت و کاالهای اساسی به مردم دانست و گفت: 
هیچ کمبودی در عرضه محصــوالت وجود ندارد 
و به صورت هوشــمند انبار عرضه محصوالت شارژ 
می شود.مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت: 
از هفته آینده عرضه برخــی اقالم لبنی نیز از طریق 
درگاه های اینترنتی میسر خواهد شد.قادری فر ادامه 
داد: در تالش هستیم در همه مناطق کشور عرضه 
محصوالت اساسی که با چالش مواجه است از طریق 

عرضه اینترنتی مشکالت را برطرف کنیم.
    

 کاهش ۲۰ تا ۷۰ درصدی 
تولید زعفران

ایلنا- عضو هیات 
رئیســه شــورای ملی 
زعفــران اضافــه کرد: 
کشــورهای یونــان، 
مراکش، چین، اسرائیل، 

قزاقستان و ازبکستان با سرمایه گذاران ایتالیایی در 
زمینه تولید زعفران عمل کردند و اگر ما سیاست 
مدونی در راســتای تولید و تجارت تدوین نکنیم 
آینده روشنی در بازارها جهانی نخواهیم داشت.علی 
حسینی با اشاره به افزایش قیمت زعفران، گفت: 
آنچه مسلم است خشکسالی میزان تولید زعفران 
در ســال زراعی 99-1400 را بین 20 تا 70 درصد 

کاهش داده است.
    

 هشدار نسبت
 به کمبود گوشت در آینده

خانه ملت- نماینده مینودشــت در مجلس 
شورای اسالمی نســبت به افزایش قیمت گوشت 
و کمبــود آن در ماه های آتی هشــدار داد و از وزیر 

کشاورزی خواست که به دامداران کمک شود.
رضا آریان پور در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: موضوع خــوراک دام، نهاده ها و مافیای این 
حوزه، موجب شده بسیاری از دامداران تحت فشار 
قرار گرفته و دام هایشان را قصابی کنند، متاسفانه بین 
این دام ها هم دام های باردار است. این وضعیت باعث 
می شود که در ماه های آتی با کمبود گوشت مواجه 
شده و قیمت گوشت افزایش پیدا کند؛ کمک کنید 

که فشار از دامداران برداشته شود.
    

آمادگی شرکت های ایرانی برای 
راه اندازی مجدد کارخانه های سوریه

مهر- وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: 
شــرکت های ایرانــی 
برای راه انــدازی مجدد 
کارخانه هــای متوقف 

شده در ســوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی 
دارند.سیدرضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی 
از کارخانه های شهرک صنعتی »عدرا« در حومه 
دمشق هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط 
اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای 
پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی 
موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست ها علیه 
سوریه از دست رفته اســت، بیان کرد.وزیر صمت 
افزود: شــرکت های ایرانی برای راه اندازی مجدد 
کارخانه های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع 

مشترک، آمادگی دارند.
    

ازسوی سخنگوی صنعت برق اعالم شد؛
آمار استخراج غیرقانونی رمزارز 

در ایران
توانیر- سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون 
پنج هزار و 800 مرکز غیرمجاز ماینر شناسایی شده 

که مصرفشان حدود 640 تا 650 مگاوات است.
مصطفی رجبی مشهدی، ادامه داد: این مراکز به 
کمک مردم و روش های موجود شناسایی شده اند. 
وی درباره میزان مصرف برق در پاییز امسال اظهار 
کرد: ســاالنه افزایش چهار تا پنج درصدی مصرف 
برق را داشته   ایم که امسال در پاییز این افزایش به 
شش درصد رسید. به گفته وی بخشی از این افزایش 
مربوط به اضافه شدن مشــترکان جدید است که 

عمده آنها صنعتی هستند.

لیر ترکیه در برابر دالر امســال تا 45 درصد 
سقوط کرده است و سه شنبه گذشته نرخ برابری 
آن به پایین ترین سطح خود یعنی 13.45 رسید.
لیر ترکیه در برابر دالر امسال تا 45 درصد 
سقوط کرده است و نرخ برابری آن به پایین ترین 
ســطح خود یعنی 13.45 رسید. شبکه های 
تلویزیونی ترکیه گزارش دادند که رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در آخرین دفاع 
خود از کاهش اخیر نرخ بهره که منجر به سقوط 
لیر، واحد پول ترکیه شده است، گفته است که 

هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نخواهد کرد.
نرخ برابری لیر ترکیه بــا دالر آمریکا پس از 
آخرین اظهارات اردوغان، در ساعت به 12.77 
رسید که 4.1 درصد ضعیف تر از رو گذشته آن 
است.رئیس جمهور ترکیه در جریان بازگشت 
از سفر خود به ترکمنستان در جمعه خبرنگاران 
گفت: نرخ بهره کماکان پایین می  آید؛ من هرگز 

از افزایش نرخ بهره دفاع نکرده ام و اکنون نیز از 
آن دفاع نمی کنم و در آینده نیز از افزایش نرخ 
بهره دفاع نخواهم کــرد و هرگز در این موضوع 
ســازش نخواهم کرد.تحت فشــار اردوغان، 
بانک مرکزی از ســپتامبر تا کنون نرخ بهره را 
400 واحد کاهش داده و به 15 درصد رسانده 
است و انتظار می رود که نرخ بهره در دسامبر نیز 

دوباره کاهش یابد؛ اقتصاددانان به شدت از این 
سیاست انتقاد کرده و نسبت به تورم حدود 20 

درصدی هشدار داده اند.
اردوغان اخیرا گفته است که نوسانات اخیر 
نرخ ارز مبتنی بر سیاست های اقتصادی نیست 
و آنکارا آماده است تا از طریق بانک های دولتی 
حمایت الزم را برای تقویت سرمایه گذاری ارائه 
کند.شبکه های تلویزیونی ترکیه همچنین در 
تازه ترین گزارش خود آورده انــد که اردوغان 
دیدگاه نامتعارف خــود در خصوص نرخ بهره 
را تغییر نداده اســت.رئیس جمهور ترکیه در 
تازه تریــن صحبت های خود گفته اســت که 
»انشــاءاهلل تا قبل از انتخابات خواهید دید که 

تورم تا چه حد کاهش می یابد.«لیر در برابر دالر 
در سال جاری تا 45 درصد سقوط کرده است و 
به پایین ترین سطح خود یعنی 13.45 در سه 
شنبه گذشته رسید که بسیاری از این ضررها به 
پول ملی پس از دفاع اردوغان از سیاست پولی 

متحمل شد.
احتمال دستکاری ارزی

خبرگزاری الجزایر در گزارشی آورده است 
که در آخر هفته، معلوم شد که اردوغان دستور 
داده اســت که تحقیقاتی در مورد دستکاری 

احتمالی ارز انجام شود.
خبرگــزاری دولتی آناتولــی در تازه ترین 
گزارش خود آورده است که اردوغان به شورای 
نظارت دولتی، یک آژانس حسابرســی که به 
ریاست جمهوری گزارش می دهد، مأموریت 
داده است تا موسساتی را که مقادیر زیادی ارز 
خریداری کرده اند شناســایی کند و مشخص 

کند که آیا دستکاری ارزی صورت گرفته است 
یا خیر.

نظرسنجی رویترز پیش بینی می کند که 
تورم ساالنه در ماه نوامبر به باالترین میزان در 
سه سال گذشته یعنی 20.7 درصد برسد و در 
این بین اقتصاددانان پیش بینی می کنند که 
کاهش ارزش لیر تورم را در ســال آینده به 30 
درصد خواهد رساند.نوســانات لیر برنامه های 
مخارج خانوارها را تغییر داده است، عرضه برخی 
داروها را مختل کرده اســت و فروش برخی از 
کاالهای وارداتی مانند تلفن های همراه را برای 
مدت کوتاهی متوقف کرده است.بســیاری از 
اقتصاددانان و قانونگذاران اپوزیسیون خواستار 
تغییر فوری سیاســت و برگــزاری انتخابات 
شــده اند، در حالی که دولت علیرغم خطرات، 
در کنار فشار اردوغان برای محرک های پولی 

ایستاده است.

اردوغان همچنان از کاهش نرخ بهره دفاع می کند 

ادامه سقوط آزاد ارزش لیر 


