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اقتصادی

ترخیص بنز و BMWهای غیراستاندارد قوت گرفت!

بعد از مکاتبات صورت گرفته جهت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک ،طی جلسهای از
سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری زمانی سه هفتهای تعیین
شده تا دستگاههای ذیربط گزارش و راهکار خود برای تعیین تکلیف این خودروها را اعالم کنند؛
خودروهای پرحاشیهای که در بین آنها از بنز تا پورشه وBMWهای با استاندارد یورو ()۵
نتوانستهبودندمجوزاستانداردایرانرابرایترخیصدریافتکنند/.ایسنا

ارز دیجیتال

صعودبیتکوین
و سایر رمزارزها

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی افزایش پیدا
کرد .به گزارش ایسنا به نقل از سیانبیسی،
بــه پس از یک روز نزولــی بازدهی ارزهای
دیجیتالــی در بازارهای جهانی مجددا رو به
افزایش گذاشــت .این امکان وجود دارد که
هدف  ۴۰هــزار دالری بیتکوین بار دیگر
محقق شود.
برخــی از معاملــه گــران و کارشناســان
معتقدند صعود ارزهــای دیجیتالی بیش از
حد بــوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب
قیمتی آنها وجود دارد .به عقیده این دسته
از معاملــه گران ،ارزهــای دیجیتالی هنوز
وابستگی بسیار زیادی به بیتکوین دارند و
اگر این ارز به هر دلیل دچار ریزش سنگین
شــود ،سرنوشت مشــابهی برای سایر ارزها
رقم خواهد خورد .در حال حاضر ۶۹درصد
کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیار
بیتکویــن و  ۱۳درصد در اختیــار اتریوم
است .بیتکوین  ۱۲سال پیش توسط گروه
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین
ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن
شکل گرفت.
به گفته بانک جی پی مورگان جریان سرمایه
ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی در ماههای
پایانی ســال قبل افزایش کامال محسوسی
داشــته است و این مسئله بدان معنا خواهد
بود که پتانسیل رشــد زیادی برای ارزهای
دیجیتالــی در ســال  ۲۰۲۱متصور خواهد
بود .بزرگترین بانــک آمریکایی از احتمال
رســیدن ارزش بیتکویــن بــه  ۱۴۶هزار
دالر در بلندمدت خبر داده اســت .در حال
حاضرارزش بــازار بیتکوین  ۷۱۹میلیارد
دالر برآورد میشــود کــه در صورت تحقق
قله پیشبینی شــده چی پی مورگان ،این
میزان با رشــد  ۴.۶برابری بــه ۲.۷تریلیون
دالر خواهد رسید.

سیکل ناامیدی ،ترس و وحشت
در بازار سرمایه!
ادامه از صفحه اول:
در آن روزها بازار «بیشواکنشی» داشت و
نه تنها به اخبار منفی توجه نمیکرد؛ بلکه به
اخبار مثبت بیش از حد وزن میداد .اتفاقی
که بخشی از آن را خبرنگاران احساساتی در
بازار سرمایه و شهروند خبرنگاران غیرمسئول
در فضای مجازی دامــن زدند و حال که
پارادایم فکری بازار برعکس شــده است،
اصالح و جبران این باور و اعتماد از دست
رفته بسیار دشوار و زمان شده است.
در واقع ،وقتی بازار بــه طور باورنکردنی
به اخبار مختلف در فضای رسمی و حتی
مجازی وزن میدهد ،نمیتوان این نقش را
ســاده پنداشت .کمااینکه وقتی صحبت از
دالر  ۱۰هزار تومانی میشود ،بازار به این
موضوع وزن میدهد .از آزاد شدن ارزهای
بلوکه شده و دالر  ۱۵هزار تومانی صحبت
به میان میآید ،بازار بــه آن وزن میدهد.
تاسف بار اینکه وقتی هم نرخ دالر کاهشی
است ،حال بورس میزان کاهش را حساب
و کتاب نمیکند و بازار با چنان ســرعتی
میریزد که مشــخص نیســت در سیکل
ناامیدی اســت یا ترس و وحشت!؟ به بیان
دیگر این ریزش منطقی نیســت ،اما بدون
تردید پیامد اقداماتی اســت که در گذشته
صورت گرفته اســت و حال با هزار حرف
زیبا هــم اعتماد به بورس برنمیگردد .چرا
که به طور ملموس و محســوس مردم به
این بازار اعتمــاد کردند و ضربه خوردند!
تا جایی که امروز تکنیکالیستهای بورس
هم دچار ترس و اضطراب شدهاند .اینکه به
تعبیر روزبه شریعتی ،تحلیلگر بازار سرمایه
در گفتگویی که با ایسنا داشته است «همه
سهمها ،از جمله سهمهایی که به بازار جهانی
مرتبط هستند( ،چه سهمهایی که در بورس
کاال هستند و چه سهمهایی که میخواهند
تجدید ارزیابی دهند و گزارشهای خود را
در کدال ثبت کنند با هم دارای صف فروش
هستند) » یعنی مشــخص نیست که نقطه
تعادل کجاست!
جان کالن آنکه وقتی حدود  ۴۰هزار میلیارد
تومان پول از بازار بیرون رفته ،مسئوالنی نظیر
رئیس جمهوری نیز باید پاسخ این پرسش را
بدهند که وقتی شــما مردم را برای حضور
در بازار سرمایه تشــویق کردید ،االن چه
پاسخی برای مردم دارید!؟ این درست که
دولت نمیتوانــد و نباید هم پولی به بازار
تزریق کند ،اما همین که برای کسری بودجه
و حقوق و پاداش ،منبع درآمد دیگری بیابد
و جلوی فروش صندوقهای بازنشستگی
و تامیناجتماعی را در بورس بگیرد ،اقدام
مدبرانهای دستکم برای پس از امروز و فردا
خواهد بود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مکث

سایتهای خارجی آمازون
درفهرستفروشندگان
اجناستقلبی

شــماری از وب سایتهای خارجی آمازون به
دلیل عرضه اجناس تقلبی در آنها ،در فهرست
ساالنه دولت آمریکا از بازارهای بدنام قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا ،دفتر نماینده بازرگانی آمریکا
بازبینی  ۲۰۲۰خود از بازارهای بدنام را منتشر
کرد .این فهرست دربرگیرنده سایتهای تجارت
الکترونیکی است که تصور میرود فروش اجناس
تقلبی را تسهیل کرده و در فعالیتهای نقض یا
سرقت مالکیت معنوی دست دارند .سایتهای
آمازون در انگلیس ،آلمان ،اسپانیا ،فرانسه و ایتالیا
در این گزارش نام برده شــده اند .در شکایتها
علیه ســایتهای خارجی آمازون ادعا شده که
فرآیند حذف اجناس تقلبی از ســایت آمازون
بسیار کند است حتی برای شرکتهایی که در
برنامه حمایت از برند عضویت دارند .همچنین
گفته شده که آمازون فروشندگان دیگری که
در فروشگاه اینترنتی این شرکت فعالیت دارند
را بررسی نمیکند و مشخص نمیکند که چه
کسی کاالهای عرضه شده را به فروش میرساند.
آمازون گزارش دفتر نماینده بازرگانی آمریکا را
که شــامل ســایت آمریکایی آمازون نبود ،رد
کرده و به برنامهها و ابزارهای گستردهای اشاره
کرد که برای مقابله بــا عرضه اجناس تقلبی
طراحی شدهاند .ســخنگوی آمازون به شبکه
سیانبیسی اعالم کرد قرار گرفتن آمازون در
این گزارش ،ادامه انتقام جویی شخصی از آمازون
اســت و هیچ چیز بیش از یک شــیرینکاری
ناامیدانه در روزهای پایانی دولت نیست .آمازون
بیش از سایر نهادهای خصوصی برای مبارزه با
کاالهای تقلبی تالش کرده است .دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا مکررا از آمازون و جف
بزوس ،مدیرعامل این شرکت در دوران ریاست
جمهوری چهار ســالهاش انتقاد کرده اســت.
بزوس مالک واشنگتن پست است که ترامپ از
آن بابت پوشش نامطلوب دولتش انتقاد کرده
است .آمازون همچنین ادعا کرده است به دلیل
حمالت از سوی ترامپ علیه آمازون و شخص
بزوس ،نتوانســت برنده قــرارداد رایانش ابری
پنتاگون که ۱۰میلیارد دالر ارزش داشت ،شود.
ســایتهای آمازون برای نخستین بار در سال
 ۲۰۱۹به فهرست بازارهای بدنام دفتر نماینده
بازرگانی آمریکا وارد شدند .آمازون تالشها برای
مقابله با عرضه اجناس تقلبی را با رشد فروش
کاالهای شــرکتهای دیگر در این فروشــگاه
اینترنتی افزایش داده است .این بازار اکنون بیش
از نیمی از فروش آمازون را تشــکیل میدهد و
میزبان میلیونها جنس عرضه شــده از سوی
شرکتهای دیگر اســت .اگرچه این بازار بخش
مهمی از کسب و کار آمازون است ،اما با شماری
از مســائل در ارتباط با فروش اجناس تقلبی،
غیرمطمئن و تاریخ گذشــته روبرو شده است.
آمازون در سال  ۲۰۱۹رصد کاالهای تقلبی را به
عنوان یک عامل ریسک در اظهارنامه ساالنهاش
آغاز کرد .براساس گزارش شبکه  ،CNBCاین
شرکت عرضهکنندگان اجناس تقلبی را مورد
پیگیرد قانونی قرار داده و برنامههای مختلفی
را برای شناسایی فروش اجناس تقلبی به اجرا
گذاشته است .واحد جرایم تقلبی آمازون که در
ژوئن راهاندازی شد و از دادستانهای سابق فدرال،
بازرسان و تحلیلگران دیتا تشکیل شده است،
سایت این شرکت را برای شناسایی فعالیتهای
کالهبرداری کاوش میکند.

اشتغال

 ۱.۷میلیون نفر
از  ۱۸تا ۳۵سالهها بیکارند

اوضــاع بیکاری در ایران نشــان میدهد که از
جمعیت بیش از  ۲.۴میلیون نفری بیکار حدود
 ۱.۷میلیون نفر را افراد  ۱۸تا ۳۵ساله تشکیل
میدهند .به گزارش ایسنا ،اعالم اخیر مرکز آمار
ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در پائیز سال
جاری از این حکایت داشــت که نرخ بیکاری
در بین جمعیت ۱۵ســاله و بیشتر نسبت به
مدت مشابه ســال قبل با کاهش ۱.۲درصدی
به ۹.۴درصد رسیده است ،بر این اساس تعداد
بیکاران بیــش از دو میلیــون و ۴۳۵هزار نفر
و شــاغالن بالغ بر ۲۳میلیون و ۴۱۳هزار نفر
گزارش شــد .این در حالی اســت که بررسی
وضعیت بیکاری بین گروههای ســنی نشــان
میدهــد که در بین افراد  ۱۸تا ۳۵ســاله نرخ
بیکاری به  ۱۶.۵درصد رسیده است که نسبت
به سال گذشته ۱.۴درصد کاهش دارد .جمعیت
بیکار در این گروه ســنی بیش از یک میلیون
و ۷۵۰هزار نفر است که البته نسبت به حدود
دو میلیون و ۱۵۹هزار نفر در پائیز ســال قبل
۴۰۸هزار نفری کمتر شده است .اما سهم مردان
از بیکاران گروه سنی ۱۸تا ۳۵ساله بیش از یک
میلیون و ۱۷۰هزار نفر با نرخ ۱۳.۶درصد است
که نسبت به پائیز پارسال که بیش از یک میلیون
و ۳۸۱هزار نفر بوده اســت حدود ۲۱۰هزار نفر
کاهش داشته و نرخ بیکاری این گروه با کاهش
۱.۱درصــدی به ۱۴.۷درصد رســیده اســت.
همچنین در این گروه ســنی حدود ۵۸۰هزار
زن بیکار قرار دارند که تعدادشــان نســبت به
سال گذشــته که بیش از ۷۷۸هزار نفر بودند
۱۹۷هزار نفر کمتر شده و نرخ بیکار در بین آنها
از ۲۹.۳درصد به ۲۸.۷درصد رسیده است.

اپلیکیشــن پیام رسان «ســیگنال» در پی هجوم
کاربران جدید که از خوش بینانهترین پیشبینی این
برنامه فراتر بود ،با مشکالت فنی روبرو شد .به گزارش
ایسنا ،بنیاد ســیگنال در توییتی نوشت« :میلیونها
میلیون کاربر جدید پیام ارســال میکنند که حریم
خصوصی آن اهمیت دارد .از شکیبایی شما سپاسگزاریم».
در این پیام آمده است" :ما سرورهای جدیدی را اضافه کردهایم
و ظرفیت اضافی با رکورد باالیی در طی هفته گذشــته بیوقفه

رشد  ۴۲۰۰درصدی کاربران سیگنال در عرض یک هفته

اضافه شده است اما روز جمعه از خوش بینانهترین
پیشبینــی ما فراتر رفت .میلیونهــا میلیون کاربر
جدید پیام ارسال میکنند که حریم خصوصی آن
مهم است .از شکیبایی شما سپاسگزاریم" .
بر اساس گزارش بلومبرگ ،افزایش یکباره کاربران
جدید ســیگنال در پی واکنش منفی کاربران به سیاست حریم
خصوصی جدید واتساپ صورت گرفته که روز جمعه اعالم کرد
اجرایی کردن این تغییر را به تاخیر میاندازد.

آمار شــرکت تحلیل اپلیکیشن "سنســور تاور" نشان میدهد
سرویس پیامرسان رمزگذاری شده سیگنال در پی اعالم تصمیم
واتساپ با رشــد عظیمی در شمار کاربرانش روبرو شده است .از
ششم تا دهم ژانویه این برنامه از فروشگاههای برنامه اپل و گوگل
در سراسر جهان  ۷.۵میلیون بار دانلود شده است که رشد ۴۲۰۰
درصدی نســبت به هفته پیش را نشان میدهد .سیگنال در پی
رشد کم سابقه شمار کاربران ،به دنبال استخدام افراد بیشتری به
منظور تقویت سرویس و حمایت از زیرساخت است.

درج قیمت امالک در سایتها؛ آری یا خیر؟

آفتاب یــزد -گروه اقتصــادی :درج قیمــت در آگهی امالک
وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشــنهای گوشیهای همراه داستانی
شده است در کشور پر قصه خانهدار شدن یا نشدن ایران ما !..از سویی
جمع کثیری از مردم خواســتار وجود این امکان تسهیلگر در فضای
مجازی هســتند و جمعی از مسئوالن هم با این دید که قیمتهای
درج شــده بیشتر قیمتســازی اســت تا واقعیت با درج آن در این
ابزارهای اینترنتی مخالف هستند و توپ گرانی احتمالی آینده را هم
اکنون به گردن درج این قیمتها در سایتها میاندازند!
در حالی که وزیر راه و شهرســازی و رئیس اتحادیه مشاوران امالک
با ازســرگیری درج قیمت در آگهی امالک وبسایتهای اینترنتی و
اپلیکیشــنهای گوشی همراه مخالفند ،اما این وبسایتها پس از لغو
ممنوعیت درج قیمتها با دســتور دادســتانی تهران پس از  ۸ماه
ممنوعیت ،دوباره قیمتگذاری را آغاز کرده اند.
از ســویی محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با تسنیم
میگوید «این اقدام هیچ مبنا و پایهای ندارد ،ذهن جامعه را منحرف
کرده و برای عدهای توهم ایجاد میکنند .و باعث ایجاد التهاب در بازار
مسکن میشود» و از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک (از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به
آگهیهای اینترنتی) علت آن را مذاکرات مدیران سایتهای اینترنتی
با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی
چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است!
خســروی اعالم قیمتها را در سایتها «قماربازی» تعبیر میکند و
میافزاید« :فردی در خانه نشسته و میگوید ما که ضرر نمیکنیم به
یکی از سایتها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثال 18میلیون
تومان اعالم میکند .همســایه باالیی که قیمت را 16میلیون اعالم
کرده بــود ،این آگهی را میبیند و قیمت ملــک خود را 20میلیون
تومان اعالم میکند .سپس همان فردی که ملک خود را 18میلیون
تومان فایل کرده بود ،قیمت را به  22میلیون تومان افزایش میدهد.
همینگونه قیمت مســکن باال میرود و مردم تــوان ورود به بازار را
نداشته و این بخش کالف سردرگم میشود».
رئیس اتحادیه مشــاران امالک تصریح میکند :همه اینها در حالی
اســت که قیمت ملک  22میلیون تومانی در بازار  16میلیون تومان
هم نیست.
و البته وی ادعایی هم میکند که بر اساس جستجوی خبرنگار «آفتاب
یزد» به واقعیت نزدیک نیست! در واقع برخالف اینکه خسروی ادعا
میکند «هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در ســایتهای
اینترنتی درج کنند .اینها اسم این کار را شفافسازی گذاشتهاند ،بنده
میگویم این کار جنجالبازی و قماربازی اســت ».در کشور همسایه
ترکیه که کارنامه مدیریت مسکن آن بسیار بهتر از ایران است ،درج
قیمت در سایتها آزاد است و ممنوعیتی بر آن حاکم نیست.
در یک کالم به ادعای مخالفان درج قیمتها ،با وجود بازگشت آرامش
به بازار مســکن در ماههای آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا
منفی بود و همچنین پیشبینی ادامه روند کاهش متوســط قیمت
مسکن در تهران در پایان دی ماه ،اقدام برخی وب سایتهای انتشار
آگهیهای امالک مبنی بر درج قیمتهای ساختگی ،به تشنج احتمالی
در بازار مسکن دامن خواهد زد .استناد آنها نیز به یکی از وبسایتهای
مشهور انتشار آگهی امالک است که قیمت واحد مسکونی  ۳۰سال
ســاخت در خیابان پیروزی تهران را متری ۱۰۰میلیون تومان فایل
کرده اســت! این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از
بازار مسکن پایتخت در آذر ماه ،متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳
تهران ،متری حدود  ۲۹میلیون تومان است.
همچنین بر اســاس گزارش بانک مرکزی ،متوسط قیمت منطقه ۲
تهــران ۴۳ ،میلیون تومان در آذر ماه بــود ،در حالی که در یکی از
آگهیهای منتشر شــده در اپلیکیشن مشهور موبایلی ،قیمت واحد

> مخالفــان درج قیمــت در ســایتها
همچون وزیر راه و رئیــس اتحادیه امالک از
تعابیر منحرفکننده اذهــان جامعه همچون
«توهمآفرینی» و حتی «قماربازی» یاد میکنند
> مخالفان سانسور قیمتها نیز بر این باور
هســتند که حذف قیمتها فقط پاککردن
صورت مسئله اســت و پیش از این هم خود
مشاوران امالک در قیمتسازی دست باال و
موثری داشتند ،اما هیچ دستگاهی در برخورد
با مشاوران قیمت ســاز اقدام موثر و عاجلی
نکرده بود
مسکونی  ۱۷سال ساخت در مرزداران متری حدود  ۴۶میلیون تومان
ارزشگذاری شده است.
در منطقه  ۵تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ،متوسط قیمت
مســکن متری  ۳۴میلیون تومان اســت ،اما در یکی از سایتهای
انتشار آگهیهای امالک ،یک واحد  ۲سال ساخت در شهران متری
۴۰میلیون تومان فایل شده است.
رضا قوامی کارشــناس بازار مسکن درج قیمتها در سایتها را امری
منفی نمیپندارد و معتقد اســت این نوع ابزارها فقط جهت تسهیل
پیگیری متقاضیان است .اگرچه نظارت بر این سایتها هم امری است
که نباید آن را نادیده گرفت .وی در تحلیل دالیل مخالفان و موافقان
به خبرنــگار روزنامه «آفتاب یزد» میگوید :طرفداران ممنوعیت درج
قیمتها در سایتها معتقد هستند که با حذف قیمتها به عنوان یکی
از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن ،قیمتها در یک فرآیند منطقی
قرار گرفته بود و بازگشت نرخها میتواند این نظم را بر هم بزند.
این کارشناس بازار مسکن با تایید اینکه درج قیمت در آگهیها تنها
عامل رشــد قیمتها در بازار مسکن نیســت ،میگوید :اما منتقدان
درج قیمت در ســایتها بر این باور هســتند که میتواند به عنوان
لزا و رکودزا عمل کند .کما اینکه به باور این دســت
یک عامل اختال 
کارشناســان ،قبل از اردیبهشت  99که هرکس بنا به تشخیص خود
اقدام به نرخگذاری در سایتها میکرد ،حباب در بازار مسکن ایجاد
شــد و حاال که در حال تخلیه شدن است ،بازگشت مجدد قیمتها
میتواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی با استناد به دیدگاه منتقدان میافزاید :مخالفان بر این باور هستند
که اگر نرخها به آگهیهای سایتها برنمیگشت ،طی ماههای آینده
بــازار با توجه به نظام عرضــه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار
میگرفت .اما حاال باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان
در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

چگونهنفتشیلآمریکا
بازار جهانی نفت را بهم ریخت؟

آمریکا ممنوعیت صادرات نفت به کشــورهای
دیگر بجز کانادا را در ســال  ۲۰۱۵لغو و رقیب
جدیــدی را وارد بــازار جهانی نفــت کرد که
معــادالت آن را تغییر کرد .به گزارش ایســنا،
افزایش تولید نفت شــیل آمریکا در پنج سال
اخیر عالوه بر این که وابستگی آمریکا به واردات
نفت خارجی را کاهش داد ،بازیگر جدیدی را در
بازار جهانی ایجاد کرد و سهم بازار بزرگانی چون
عربستان سعودی و روسیه را ربود.
رونق نفت شــیل به خصوص در فاصله ســال
 ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۹که صادرات نفت آمریکا دیگر
محدود نبود ،تالشــهای گروه اوپک پالس به
سرکردگی عربستان ســعودی و روسیه برای
محدود کــردن عرضه و تقویــت قیمتها را تا
حــدودی بیاثر کرد .هر بار کــه اوپک پالس
موفق شــد قیمت نفت را به بــاالی  ۵۵تا ۶۰
دالر در هر بشــکه برساند ،تولیدکنندگان نفت
آمریکا فعالیت حفاری خــود را افزایش داده و
از قیمتهای باالتــر بهرهبرداری کردند و با وارد
کردن سیل بیرویه عرضه به بازار جهانی ،مانع
رشد قیمتها شدند.
این امر باعث شــد اوپک و روســیه که متحد
اصلــیاش در اوپــک پالس اســت ،در زمان
تصمیمگیری در سیاســت تولید نفت ،واکنش
نفت شیل آمریکا به قیمتهای باالتر را بررسی

کنند .این گروه با سیاستهایی که در چند سال
گذشته به اجرا گذاشته است اعالم کرده که با
وجود وسوسه کسب درآمد نفتی باالتر بواسطه
قیمت نفت بــاالی  ۶۰دالر ،تمایلــی ندارد با
محدودیت بیش از حد عرضه ،سهم بازارش را
فدا کرده و به رقیبان شیل واگذار کند.
آمریکا در سال  ۲۰۱۸به بزرگترین تولیدکننده
نفت جهان تبدیل شــد و باالتر از عربســتان
سعودی و روسیه ایستاد و این جایگاه را با وجود
کاهــش تولید که تحت تاثیــر پاندمی کووید
 ۱۹روی داد ،حفظ کرده اســت .از سوی دیگر
عربستان سعودی بیش از چهار سال است که
تحت توافق اوپک پالس ،تولیدشان را محدود
نگه داشــته اند .طبق آمار اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،رونق نفت شیل و لغو ممنوعیت صادرات
کمک کرد صادرات نفت آمریکا در سال ۲۰۱۹
به حدود سه میلیون بشکه در روز صعود کند.
از اواخر ســال  ۲۰۱۹میانگین صادرات ماهانه
نفت آمریکا هــر ماه بجز ماههای مه و ژوئن از
سهمیلیون بشکه در روز فراتر رفت.
رشد صادرات به کاهش وابستگی آمریکا به نفت
خارجی در مقایســه با اوجش در سال ۲۰۰۵
کمک کــرد و همچنین مانــع افزایش قیمت
نفت در هنگام وقوع رویدادهای ژئوپلیتیکی در
خاورمیانه شد.

اتصال  ۱۲۰هزار کارتخوان
فاقد پرونده مالیاتی قطع شد

معاون فناوریهــای نوین بانک مرکزی گفت:
تــا  ۲۵دیماه جاری اتصــال  ۱۲۰هزار پایانه
فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده
ناقص دارند ،قطع شد.
به گــزارش ایرنــا از بانک مرکــزی« ،مهران
محرمیان» به همکاری بانک مرکزی و سازمان
امــور مالیاتــی در خصوص قانــون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و افزود:
در خصوص اجرای مــاده  ۱۱این قانون ،مقرر
شد که از  ۲۲دیماه جاری دستگاه کارتخوان
یــا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده
مالیاتی فعال نشود.
وی افــزود :در این زمینــه هماهنگی الزم با
سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر شده
اســت که از اوایل بهمــن ،ایجاد پرونده جدید
مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.
ایــن مقام مســئول یادآور شــد :در خصوص
۳میلیــون و  ۸۰۰هزار ابزار پذیرش که پرونده
مالیاتی نداشــتهاند ،هماهنگی الزم با سازمان
امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این
افراد به صورت خودکار ایجاد خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پایان
بــا بیان اینکه پرونده ماده  ۱۱قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان با اجرای کامل آن
تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد ،گفت:

لیستی از متخلفان بورس به قوه قضائیه ارسال شد
لیســتی از متخلفان بورس به قوه قضائیه فرســتاده شده است و
دادســتان تهران باید در این زمینه رسیدگی کند و نامهای دومی
هم در حال تهیه اســت که تخلفات حقوقیها نیســت و تخلفات
سازمان بورس و اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه است.
به گزارش تســنیم ،سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی در جمع
خبرنگاران اســتان البــرز با بیان اینکه گویا ســخنگوی دولت با
رئیس جمهوری هماهنگ نیســت ،اضافه کرد :ریزش ارز هم در

البته این کارشــناس بازار مسکن نیز همچون منتقدان معتقد است
ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا
یا ســهوا کنترل بازار ملک را به هم میزنند ضروری است .کما اینکه
موافقان درج قیمت در سایتها نیز تلویحا به احتمال افزایش هرچند
اندک قیمت مسکن اذعان دارند .تا جایی که آنها معتقد هستند همین
رشد اندک نیز یعنی تزریق انتظارات تورمی که میتواند تورم بزرگتری
را در آینده رقم بزند .بنابراین دولت و دستگاه قضائی باید با استفاده
از ابزارهای در اختیار ،مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
قوامی افتادن کنترل تمام بازارها به دست فروشندگان را در کشوری
با مختصات ایران پرمخاطره میداند و میگوید :در هر بازار ســالمی
خریداران روند قیمتها را تعیین میکنند ،نه فروشــندگان! در واقع
بــازار بر اســاس نظام عرضه و تقاضا پیش مــیرود؛ چرا که معموال
فروشندگان دلشان میخواهد باالترین سود را از یک معامله ببرند .لذا
اگر قیمتها در فضای سالم و دور از جوسازی کشف نشود ،نتیجهاش
افزایش نرخهای پیشنهادی و آشفتهشدن فضا خواهد بود؛ اتفاقی که
طی یک سال اخیر نیز افتاد .با توجه به جهش قیمت مسکن که طی
 2سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معامالت ،طبیعتا نباید مجددا
قیمتها در یک سال  ۱۰۰درصد باال میرفت ،اما دیدیم به دلیل رشد
قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.
در واقــع به اعتقاد طرفــداران ممنوعیت درج قیمت در ســایتها،
سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطهها
مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند .اگر تولیدکنندگان
مســکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی
ندارد ،باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین
بیاورند؛ نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از برهم
خوردن نظم بازار ،سودهای آنچنانی به جیب بزنند .اگرچه بر اساس
باوراین دســته از افراد ،این احتمال نیز وجود دارد که برخی مالکان
که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمتسازی
غیرواقعی ،روند بازار مســکن را صعودی جلوه دهند .اما تا زمانی که
بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه
به پیشران بودن بخش مسکن ،اقتصاد کالن دچار رکود میشود.
اگرچه در این میان برخی کارشناســان مخالف سانسور قیمتها هم
میگویند  ۸۰درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کالن است
و انداختن توپ تورم مسکن به گردن اعالم آن ولو با برخی قیمتهای
پیشنهادی دور از واقع ،رفعکننده واقعیت مهمتر و اصلی یعنی کمبود
عرضه نسبت به تقاضا نیست.
در واقــع مخالفان سانســور قیمتها بر این باور هســتند که حذف
قیمتها فقط پاک کردن صورت مســئله اســت و پیش از این هم
خود مشــاوران امالک در قیمتسازی دســت باال و موثری داشتند،
اما هیچ دســتگاهی در برخورد با مشــاوران قیمت ساز اقدام موثر و
عاجلی نکرده بود.
کما اینکه قوامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه «آفتاب
یزد» نیز به این اشاره میکند که حذف دادههای قیمتی در واقع بستن
ارادی چشم متقاضیان به واقعیات بازار مسکن است .او میگوید :اگر
متقاضیان در مراجعه به ســایتها به در بسته بخورند ،چه ضمانتی
دارد که از طریق همان مشاوران امالک اسیر قیمتسازیهای صوری
و غیرواقعی نشوند!
وی با بیان اینکه شــاید بهترین راهکار مدیریت این اطالعرسانی در
ساماندهی ســایتهایی باشــد که مبادرت به درج قیمت میکنند
میافزاید :در واقع وقتی چند ســایت شاخص مبادرت به درج قیمت
میکننــد ،باید متولیانی هم برای هماهنگی آن قیمت با نرخ عرف و
کارشناسی در آن منطقه داشــته باشند .وگرنه صرف انداختن تمام
تقصیرات هم به گردن انتشــار نرخ در سایتها ،راهکار موجهی برای
گریز از پاسخگویی نیست.

حال اتفاق افتادن است ،در زمان حاضر باید پرسید؛ شرایط ارزی
چگونه اســت ،ارز داریم یا نه؟ اگر نداریم چگونه است؟ آقایان از
این سخنان من ناراحت شدند که چرا این جمله گفته شده است.
نماینده مشــهد در مجلس شورای اســامی با اشاره به وضعیت
بودجه و رشــد برخی موارد در آن گفــت :در بودجه نرخ افزایش
دستمزد کارمندان پیشبینی شده ،اما برای بازنشستگان این مورد
رشد داده نشده است و در این بودجه رشد هزینهها مشهود است.

هشدارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش
کــه اطالعات آنها به هر دلیلی نقص دارد ،ارائه
شده اســت تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل
پرونده خود اقدام کنند ،در غیر این صورت ،ابزار
پذیرش آنها غیرفعال خواهد شد.
«پس از اعالم خبر اجرایی شدن قانون پایانههای
فروشگاهی بسیاری از کســب و کارها نگرانی
خود را از اجرایی شدن این قانون اعالم کردند
چرا که بســیاری از آنان معتقدند هنوز تکلیف
کســب و کارهای کوچک در روند اجرای این
قانون مشــخص نشده است و در صورت وجود
این نقیصه نه تنها این قانون به هدف اصلی خود
نخواهد رسید بلکه به کســب و کارهای نوآور
نیز صدمه خواهد زد« .مهران محرمیان» اوایل
دیمای جاری درباره این قانون گفت :ســازمان
امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ
مالیات از درگاههــا و کارتخوانهای با گردش
مالی باالســت و در اجرای ایــن قانون تالش
شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد
نشود ،از این رو اجرای این قانون موجب کاهش
چشــمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که
نقش بهسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی
و پولشویی دارد ،چرا که بر این اساس پرداخت
مالیات این نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه
خواهد بود».

قاضیزاده هاشــمی در مورد منابع بودجــه تصریح کرد :فروش
2میلیون و  300هزار بشــکه نفت و در صورت فراهم نبودن این
امکان فروش اوراق مطرح شــده است که منابع را تأمین کند که
حجم اوراق پیشبینیشــده بهگفته یکــی از اقتصاددانان نزدیک
به دولــت بدهی  ۱۰۰هزار میلیــارد تومانی را به ســال ۱۴۰۰
منتقل میکند.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی با ابراز اینکه «این بودجه ،یک
بودجه کام ً
ال سیاسی است که انتظارات را در جامعه باال میبرد و
از طرفی منابع بودجه کام ً
ال ناپایدار و بیثبات اســت» ،ادامه داد:
این روش بهجز تحمیل خواست خود به نظام چیزی دیگر نیست.

