
درحالی که امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت 
از طریق بانک ها از ششــم خردادماه فراهم شــده 
است، شنیده ها حاکی از آن است که برخی بانک ها 
یا هنوز وجهی به حساب مشمول واریز نکرده اند یا 
وجهی که واریز کرده اند کم تر از ارزشی بوده که باید 
واریز می کردند. موضوعی که به گفته ســخنگوی 
طرح آزادســازی ســهام عدالت علت آن یا فروش 
نرفتن ســهام و یا زمان بر بودن پروسه واریز اعالم 

کرده است.
به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه بود که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی طی اطالعیــه ای اعالم کرد که 
دارندگان ســهام عدالت که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند و قصد فروش 
قسمتی از ســهام خود را دارند، می توانند از ششم 
خرداد به شــعب بانک هایی که قباًل در آن دارای 
حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به 
سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه 
کرده و با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل 
سفارش فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالت خود و 

تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند. پس از اتمام مهلت 
اعالم شــده در سامانه ســهام عدالت برای تعیین 
تکلیف مدیریت سهام، از ۱۰ خرداد بانک ها از طریق 
کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، 
به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس 
اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب 

آنها واریز خواهند کرد.
در این راستا، مخاطبان ایسنا در تماس هایی که با 
این خبرگزاری داشتند اعالم کردند یا بانک هنوز 
مبلغ حاصل از فروش ســهام عدالت را برای آن ها 
واریز نکرده اســت و یا اینکه مبلغی که واریز شده، 
کم تر از ارزش واقعی سهامی بوده که فروخته شده 
است. در این راستا، حسین فهیمی-سخنگوی طرح 

آزادسازی سهام عدالت- توضیحاتی را ارائه کرد.
فهیمی در گفت وگو با ایســنا، درمــورد اینکه چرا 
بانک ها کم تر از مبلغی که باید برای سهام دار واریز 
می کردند، واریــز کرده اند توضیــح داد: از جمع 
ســفارش های دریافتی ۷۵۰ هزار نفــر که ارزش 
آن تقریبــا ۹۰۰ میلیارد تومان می شــود، حدود 

۶۵۰ میلیارد تومان به فــروش رفته و مابقی هنوز 
فروش نرفته است. بنابراین بانک نیز مبلغ آن میزان 
از سهام که به فروش رفته اســت را برای سهام دار 
واریز می کند و مابقی آن را زمانی که بقیه سهم به 
فروش رفت واریز خواهد کرد. درواقع ممکن است 
بانکی بخشی از دارایی را فروخته باشد و بخشی را 
نفروخته باشد. بنابراین به میزانی که فروخته است 
پول را توزیع می کند و مابقی را بعد از دریافت توزیع 

خواهد کرد.
وی درمورد تاخیر در واریزی مبلغ نیز گفت: زمانی 
که سهم فروش می رود، اگر سه شنبه فروش رفته 
باشد، بانک مبلغ را شنبه هفته بعد و اگر چهارشنبه 
فروش رفته باشــد، بانک مبلغ را یکشــنبه هفته 
بعد دریافت می کند. یعنی زمانی فروشــی را انجام 
می دهــد دو روز بعد بــه پول می رســد. از این رو 
درخواستم این است افرادی که سفارش گذاشته اند 

چند روزی صبوری کنند.
به گفته سخنگوی طرح آزادســازی سهام عدالت 

بانک ها کارمزد و مالیات دریافت نمی کنند.

 بر اساس گزارش OECD، تولید ناخالص سال 
۲۰۲۰ در جهان منفی ۶ درصــد خواهد بود که 
نشان دهنده شدیدترین رکود یک قرن اخیر است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، روز گذشته 
گزارشی درباره تاثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر 

تولید ناخالص جهان منتشر کرد. 
بر اســاس این گزارش، در صورتی که موج دوم 
ویــروس کرونا در جهان شــکل نگیرد، رشــد 
اقتصادی امسال جهان منفی ۶ درصد خواهد بود. 
در سناریویی دیگر با در نظر گرفتن شیوع بیماری 

در موج دوم، رشد اقتصادی به منفی ۷.۶ درصد 
کاهش می یابد. 

 )OECD(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
می نویســد:»همه گیری کووید-۱۹ یک بحران 
سالمت جهانی است که در حافظه جمعی ما هیچ 
سابقه ای نداشته اســت. این بحران، اقتصاد را به 
شدیدترین رکود یک قرن اخیر فرو برده است و 
خسارت های بسیار عظیمی به سالمت،اشتغال و 

رفاه مردم وارد کرده است.« 
گزارش این ســازمان نشــان می دهد که کشور 

»انگلســتان« بیشتر از تمام کشــورهای جهان 
آسیب اقتصادی دیده است. پیش بینی می شود 
که رشد اقتصادی این کشور امسال منفی ۱۱.۵ 
درصد باشد.  اما جالب آنجاست که چین به عنوان 
منشا ویروس کرونا، نســبت به دیگر کشورهای 
جهان، کمترین تاثیر را از بحران ویروس کرونا در 
تولید ناخالص خود خواهد دید. سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی، پیش بینی می کند که رشد 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، منفی ۲.۶ 

درصد باشد.

معاون امــور بانک، بیمه و شــرکت های دولتی وزیر 
اقتصــاد از امکان معامله واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق واسطه گری مالی یکم )ETF( در بازار بورس 

از ابتدای تیر ماه خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، عباس معمار 
نژاد در پاسخ به این ســوال که چه زمانی واحدهای 
خریداری شــده صندوق واسطه گری مالی یکم قابل 
 etf معامله می شوند، گفت: تا آخر این هفته وضعیت
های واگذار شده به مردم مشخص می شود و از اول تیر 
ماه این واحدهای سرمایه گذاری از طریق بورس قابل 

معامله و خرید و فروش می شوند.
همچنین به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
باقی مانده سهام دولت در ســه بانک ملت، تجارت و 
صادرات به عالوه باقی مانده سهام دولت در بیمه البرز 
و بیمه اتکایی امین جمعــاً به ارزش ۲۳ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده بود که قرار بود این سهام در قالب 
صندوق واسطه گری مالی یکم و با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ 
درصدی به عموم مردم واگذار شود که در اولین تجربه 
از واگذاری اینگونه واحدها بیش از ۳.۵ میلیون نفر از 
شهروندان ایرانی مشارکت کردند و هنوز کار تسویه 
و اختصاص واحدها به خریداران به طور کامل انجام 
نشــده و قرار اســت از اول تیرماه ۹۹ این واحدهای 
صندوق واسطه گری مالی در پرتفوی دارایی های افراد 
قرار گیرد و افراد بتوانند دارایی های خود را از طریق 

بورس خرید و فروش کنند.
شایان ذکر است، طبق اعالم قبلی معاون وزیر اقتصاد 
قرار اســت در نیمه اول امســال دو ETF دیگر به 
نام های صندوق واســطه گری پاالیشــی مرکب از 
باقیمانده ســهام دولت در ۴ پاالیشگاه تهران، تبریز، 
بندرعباس و اصفهان و صندوق واســطه گری فلزی 

)شامل باقی مانده ســهام دولت در شــرکت فوالد 
مبارکه، ملی مس ایــران، ایران خودرو و ســایپا( با 
تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همه دارندگان کد ملی 

ایرانی واگذار شود.
این اقدامات در راستای واگذاری تصدی های دولتی 
به مردم و گسترش فرهنگ سهامداری و مالکیت در 
بین مردم و از طرفی تأمین مالی دولت از طریق بورس 
انجام می شــود. این گزارش حاکی اســت، دولت در 
راستای واگذاری ســهام خود در شرکت های دولتی 
و بانک ها اولین ETF صندوق قابل معامله بورســی 
به نام صندوق واسطه گری مالی یکم را طراحی کرد 
که برای هر دارنده کد ملی تا سقف ۲ میلیون تومان 
از طریق شــبکه بانکی و بورس واگذار کرد و قرار شد 
واحدهای این صندوق از تیرماه در بورس قابل خرید 

و فروش باشد.

چرا بانک ها منابع حاصل از فروش سهام عدالت را به حساب سهام دار واریز نکردند؟

مهلک ترین ضربه اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر

امکان خرید و فروش »دارا یکم« از اول تیر در بورس فراهم شد
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به زودی دریافت
 مالیات از 
خانه های خالی 
آغاز می شود

اسالمی:

برخی معادن 
روی کاغذ  به 

افرادی واگذار و 
حبس  شده اند 
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يادداشت

عوامل  افزایش 
افسارگسیخته  قیمت  مسکن

همراهی بیمه ها با نیازهای 
جدید آنالین ها

در اینکــه همیشــه بــازار 
مســکن در حــال نوســان 
 بوده و دچار حبــاب قیمتی 
می شــده، شــکی نیســت. 
افزایش قیمت هــا باالخره در یک جایــی تبدیل به 
حباب می شــود و این حباب رکــود را به دنبال خود 
می آورد و سپس این حباب تخلیه می شود. هرچند 
 در بازار مســکن این تجربه وجود دارد که بعد از رشد 
قیمت ها، اندکی قیمت ها نزولی می شود؛ اما در حال 
حاضر به خاطر شرایط تورمی و بار روانی که در بازارهای 

مختلف و به...

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان
 

  عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران
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تکاپوی دوباره برای 
افزایش قیمت موبایل

مرکز آمار ایران،
رشد اقتصادی سال ۹۸ با 
نفت، منفی ۷درصد شد

دالالن و سودجویان  با معامالت  و تقاضای کاذب  باعث  رشد  قیمت ها شده اند

نبض  بازار مسکن در دست سوداگران 
صفحه4
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کمبود  تجهیزات  و ضعف خدمات  درمانی
فشار هزینه های   سالمت   به   دهک های   مختلف   افزایش   یافته   است

بازار تلفن همراه این روز ها بیش از اینکه به دالیل 
اقتصادی دچار افزایش قیمت شود، تحت تاثیر جو 
روانی نرخ هایش جا به جا می شــود. در حالی که 
هفته گذشته از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت 
برخی از مدل های تلفــن همراه به دلیل ترخیص 
موبایل های دپو شــده در گمرک خبر داده شــد 
اما همچنان افرادی هستند که به شایعه افزایش 
قیمت موبایل دامن می زنند و ناخواســته فرصت 
را برای ســودجویان و دالالن فراهــم می کنند.

مسئول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان موبایل از جان گرفتن دوباره  شایعه 
افزایش قیمت موبایل خبر داد و علت پخش چنین 
شایعاتی را قطع شدن دست سودجویان از فروش 

گوشی های قاچاق که با...

بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول 
ناخالص داخلی )به قیمت بازار( در ســال ۱۳۹٨، 
بدون نفت ۰.۶-  درصد و  با نفــت ۷- درصد بوده 
است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های 
گروه کشــاورزی ۳ درصد، گــروه صنایع و معادن 
)شــامل: اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر 
معادن، صنعت، انــرژی و ســاختمان( ۱۴.۷- و 
فعالیت های گروه خدمات ۰.۳- درصد رشد داشته 
است.  محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰ در سال ۱۳۹٨ از قم  ۷۰۳۷ میلیارد ریال با 

نفت  و ۶۱۲۱ میلیارد ریال...

شاغالن  آنالین  مجبور به استفاده
 از بیمه خویش فرما هستند

شاغالن آنالین نیازمند 
حمایت بیمه ای



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز آمار ایران
رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت، منفی 

۷درصد شد
بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایران بر مبنای سال پایه 1390، نرخ رشد 
محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار( در 
سال 139٨، بدون نفت 0.6-  درصد و  با نفت 
٧- درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است 
رشته فعالیت های گروه کشــاورزی 3 درصد، 
گروه صنایع و معادن )شــامل: استخراج نفت 
خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و 
ساختمان( 1٤.٧- و فعالیت های گروه خدمات 
0.3- درصد رشد داشته است.به گزارش تسنیم، 
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ســال 
1390 در سال 139٨ از قم  ٧03٧ میلیارد ریال 
با نفت  و 6121 میلیارد ریال بدون احتساب نفت 
رسیده است در حالی که رقم مذکور در سال قبل 
با نفت ٧56٧ میلیارد ریال و بدون نفت 615٧ 
میلیارد ریال بوده است. که نشان از رشد منفی ٧ 
درصدی محصول ناخالص داخلی  با نفت و منفی 
شــش دهم درصدی محصول ناخالص داخلی 
بدون نفت در ســال 9٨ است.محاسبات فصلی 
در مرکز آمار در قالب 1٨ بخش اصلی متشکل 
 isic از ٤2 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی
انجام می شــود.بر این اســاس گروه کشاورزی 
شامل زیربخش های زراعت و باغداری دامداری 
جنگلداری و ماهیگیری اســت.گروه صنایع و 
معادن شــامل: زیر بخش اســتخراج نفت خام 
و گاز استخراج ســایر معادن صنعت تامین آب 
برق و گاز طبیعی و ســاختمان می باشد.گروه 
خدمات شــامل زیر بخشــهای عمده و خرده 
فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین 
جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری پست، اطالعات 
و ارتباطــات، فعالیت مالی و بیمه، مســتغالت 
کرایه و خدمات کســب و کار دامپزشکی اداره 
امور عمومی و خدمات شهری آموزش، فعالیت 
مرتبط با سالمت انســان و مددکاری اجتماعی 
و ســایر خدمات عمومی اجتماعی شــخصی و 

خانگی است.

رشد ۵۵۰ تومانی قیمت دالر در 
صرافی های بانکی

دالر در صرافی های بانکی )پنجشــنبه( با رشد 
550 تومانی قیمت نسبت به دیروز به بهای 1٧ 
هزار و ٧50 تومان به فروش رسید؛ یورو نیز 19 
هزار و ٧50 تومان فروخته شد.قیمت دالر که از 
روز چهارشنبه موج جدید روند صعودی را آغاز 
کرده، روز پنج شنبه رشد بیش از 500 تومانی 
را تجربه کرد، بهای ســایر ارزها نیز به تبع آن 
روندی افزایشی داشــت.نرخ خرید هر دالر در 
ساعت 1٤ روز پنج شنبه در تابلوی صرافی های 
بانکی 1٧ هــزار و 500 تومان و فروش 1٧ هزار 
و ٧50 تومان بود.قیمــت خرید هر یورو نیز 19 
هزار و 500 تومان و نرخ فــروش آن 19 هزار و 
٧50 تومان شــد.میانگین بهای هر یورو در روز 
معامالتی گذشــته در سامانه ســنا 1٨ هزار و 
9٧3 تومان و هر دالر 1٧ هزار و 2٨6 تومان بود.

همچنین هر حواله یورو در ســامانه نیما در روز 
معامالتی گذشته، 1٧ هزار و ٧26 تومان فروخته 
شــد، حواله دالر نیز 15 هزار و ٧2٤ تومان به 
فروش رسید.بازار ارز در هفته های اخیر همراه 
با ســایر بازارهای موازی، افزایش قیمت قابل 

توجهی را تجربه کرده است.

 
 

راه اندازی ســامانه اختصاصی 
ســهام عدالت در کارگزاری 

بانک آینده
شــرکت کارگزاری بانــک آینده، ســامانه 

اختصاصی سهام عدالت را ایجاد کرد.
این سامانه در راستای اجرای قانون آزادسازی 
مستقیم ســهام عدالت راه اندازی شده است. 
دارنــدگان ســهام عدالت می تواننــد برای 
 مشــاهده دارایی و ارزش ریالی سهام خود، 
بــه se-tat.rayanbroker.ir/ مراجعــه 
کرده، نســبت به فروش 30درصد آزادشده 
ســهام خود، بدون حضور در بانک و شرکت 

کارگزاری، عمل کنند.
عدالــت  ســهام  اختصاصــی  ســامانه 
کارگزاری بانــک آینده، محدود به شــماره 
 حســاب های بانک آینده نبــوده، هر یک از 
دارنــدگان این ســهام که شماره حســاب 
ســایر بانک ها را در ســامانه ســهام عدالت 
 معرفــی کرده انــد، امــکان اســتفاده 

از این سامانه را دارند.

خبر

بانک

بازار تلفن همــراه این روز ها 
بیــش از اینکــه بــه دالیل 
اقتصادی دچار افزایش قیمت 
شود، تحت تاثیر جو روانی نرخ 

هایش جا به جا می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی که هفته گذشته 
از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمــت برخی از مدل های 
تلفن همراه به دلیل ترخیص موبایل های دپو شــده در 
گمرک خبر داده شــد اما همچنان افرادی هستند که به 
شــایعه افزایش قیمت موبایل دامن می زنند و ناخواسته 
فرصت را برای ســودجویان و دالالن فراهــم می کنند.

مسئول کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان موبایل از جان گرفتن دوباره  شایعه افزایش 
قیمت موبایل خبــر داد و علت پخش چنین شــایعاتی 
را قطع شدن دســت ســودجویان از فروش گوشی های 
قاچاق که با سوء استفاده از کد اتباع رجیستر می شدند، 
دانســت.از آنجایی که با وجود ویروس کرونا، بسیاری از 
فعالیت های مردم جامعه وابسته به فضای مجازی و موبایل 
شده است، در همین راســتا شاهد رشد استقبال مردم از 
بازار موبایل در مقایسه با ســال های گذشته هستیم، اما 
این رویه مشــکالتی را برای مصرف کننــده ایجاد کرده 
است. برخی شرایط به وجود آمده باعث ایجاد مشکالتی 
شــده اســت.  افزایش قیمت ها در کنار مشکالت حمل  
و نقل، واردکنندگان و تامین کننــدگان موبایل را بیش 
از پیش نگران کرده است. متاســفانه تجربه ثابت کرده 
است همیشــه در چنین شــرایطی بازار سودجویان هم 
گرم می شــود و این نگرانی وجود دارد که اوضاع صنعت 
موبایــل و تجهیزات جانبی فراتــر از آنچه که پیش بینی 
می شود، آشفته شود. اما نقش شرکت های قانونی و مورد 

اعتماد تامین کنندگان در چنین شرایطی پررنگ تر بوده 
و می تواند بر همه  چیز از جمله تسهیل واردات و جلوگیری 
از افزایش بی رویه قیمت ها تاثیر گذار باشــد.رضا قربانی 
عضو هیات مدیره و مســئول کمیسیون ســاماندهی و 
تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ضمن اشاره به 
تاثیر جو روانی بر افزایش قیمت تلفن همراه، گفت: همان 
طور که پیش تر گفته بودیم تنهــا راه کنترل قیمت های 
 موبایــل در بازار، تامین نیــاز بازار و ایجــاد تعادل میان

 عرضه و تقاضا است.عضو هیات مدیره و مسئول کمیسیون 
ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ادامه 
داد: در حالی که نیاز بازار کشور ماهیانه چیزی حدود یک 
میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دســتگاه 
موبایل است، چطور می شود انتظار داشت بدون تامین این 

میزان، التهاب ایجاد نشود.
او بیان کرد: شرکت های واردکننده، اما از تمام ظرفیت های 
موجود خود با وجود برخی شرایط پیش آمده و مشکالت 

عدیده، با مساعدت دستگاه های ذی ربط توانسته اند بخشی 
از موبایل های رسوب شده در گمرکات را ترخیص و تا حدی 
نیاز بازار را تامین کنند.قربانی افزود: همین اقدام باعث شد 
که طی 2 هفته گذشته قیمت ها 20 تا 30 درصد کاهش یابد 
و حباب کاذب قیمت موبایل تا حدودی تخلیه شود. مسئول 
کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان 
 موبایل گفت: در این میان عده ای همچنین در حال دمیدن 
بر شــعله افزایش قیمت موبایل هســتند، غافل از اینکه 
افزایــش قیمت تلفــن همراه همــان انــدازه که مصرف 
کننــده نهایــی را متضرر خواهد ســاخت، بدنه بــازار را 
نیز دچار مشــکل و رکود خواهد کرد.او ضمن اشــاره به 
پیگیری های شــبانه روزی انجمــن واردکنندگان موبایل 
در زمینــه تســهیل فرآیند هــای تامین بــازار موبایل و 
کاهش التهابات گفت: ما مجدانه در تالشــیم تا شــرایط 
را برای تامین بازار توســط واردکننــدگان موبایل محیا 
کنیم. امیدواریم برخی فرآیند ها بــه زودی بهبود یابد تا 

دیگر نگرانی از بابــت تامین بازار موبایل وجود نداشــته 
 باشد. در این خصوص مســئوالن ذیربط نیز قول مساعد

 داده اند.

افزایش ۸ درصدی قیمت موبایل نسبت به 
سال گذشته

ابراهیم درســتی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
بیان اینکه بازار تلفن همراه این روزها راکد اســت، گفت: 
دالیل مختلفی وجود دارد که بازار تلفن همراه راکد باشد 
چرا که ایــن کاال در انواع مختلف در بازار یافت می شــود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه 
هم اکنون 100 شرکت، واردکننده تلفن همراه در کشور 
فعالیت می کنند، اظهار کرد: واردکنندگان تالش می کنند 
تا با تامین کاالی مورد نیاز بازار تلفن همراه، قیمت این اقالم 
را ثابت نگه دارند تا در حق مصرف کننده اجحافی نشــود.

درستی در پاسخ به این پرســش که افزایش قیمتی برای 
بازار تلفن همراه، پیش بینی می شود یا خیر؟ تصریح کرد: 
هم اکنون افزایش قیمت، به اندازه ای نیست که بخواهیم 
در مورد آن صحبت کنیم، اما قیمت تلفن همراه به نرخ ارز 
بستگی دارد چرا که بالغ بر 95 درصد این کاالها، وارداتی 
هســتند و با توجه به تثبیت قیمت ارز در بازار، پیش بینی 
می شود که وضعیت این بازار بهتر شــود و کاهش قیمت 
را شاهد باشیم.درستی با اشــاره به اینکه زمانی وضع بازار 
موبایل مشخص می شود که دست دالالن و سودجویان از 
بازار کوتاه شود، گفت: امیدواریم همکاری دولت و اصناف 
بیشتر شود تا بازار روند مطلوب تری به خود بگیرد.با توجه به 
گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش چشمگیر 
واردات موبایل به داخل کشور شــاهد افزایش ٨ درصدی 
قیمت موبایل در بازار در مقایســه با سال گذشته هستیم 
اما انتظار داریم که این رویه متوقف شــود تا شاهد کاهش 

قیمت ها در بازار باشیم.

حباب قیمت های نجومی تلفن های همراه ترکید

تکاپوی دوباره برای افزایش قیمت موبایل

بانک مرکزی:
  فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 

تا پایان تیرماه ۹۹ است
درحالی شورای گفت وگو با پیشــنهاد فعاالن 
اتــاق بازرگانی بــرای تمدید رفــع تعهد ارزی 
صادرکنندگان از تیر به شــهریور موافقت کرده 
که بانک مرکزی امــروز تأکید کرد: فرصت رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان تــا پایان تیرماه 99 
است.درحالی فعاالن اتاق بازرگانی از مصوبات 
ارزی شورای گفت وگو ابراز خرسندی می کنند 
که این مصوبات به تنهایــی قابلیت اجرا ندارد و 
باید به تصویب بانک مرکزی برســد.طبق اعالم 
حســین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، 
پیشنهادهای 9 گانه اتاق ایران در نود و پنجمین 
نشست شورای گفتگو، در مورد نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد 
ارزی سال 139٨ بررسی شد و در نهایت ٧ بند 
مورد توافق قرار گرفت.گفتنی اســت، در اولین 
بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 
31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیمی 
که برای سال 9٨ گرفته شده، برای سال 99 نیز 
اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.در 
همین ارتباط روابط عمومی بانک مرکزی، اعالم 
کرد: مطابق مصوبات هیات وزیران و شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان باید تا 
پایان تیرماه سال 1399 نسبت به ایفای تعهدات 
ارزی صادراتی ســال 139٨ خود اقدام کنند.

بهره مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده، مشــوق های صادراتی، 
تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت های 
تجاری، صنفی و تمدید کارت هــای بازرگانی 
منوط به بازگشــت ارز صادرکنندگان به چرخه 

اقتصادی مطابق با مصوبات فوق الذکر می باشد.

نوبخت:
 برنامه ویژه جهش تولید برای هر 

استان دنبال می شود
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: امسال براساس نامگذاری که 
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش 
تولید شده اســت، برای هر استان یک برنامه 
ویژه جهش تولید را دنبال می کنیم.محمدباقر 
نوبخت روز پنجشنبه در آیین افتتاح همزمان 
5 هزار واحد مسکن روستایی استان خراسان 
جنوبی و 2٤٨ واحد خســارت دیده از سیل 
که در روســتای »بندان« شهرستان بشرویه 
برگزار شد گفت: براســاس تفاهم نامه ای که 
با استانداری امضا شد ٧5 پروژه جهش تولید 
با ســرمایه گذاری یک هــزار و 200 میلیارد 
تومان در استان انجام می شود که امید است 
در زمان مناسب و اسرع وقت به ثمر بنشیند و 
شاهد لبخند رضایت بر لبان مردم باشیم.وی 
بیان کرد: آیینی که در ایــن مکان مقدس با 
حضور روحانیون، نمایندگان مردم در مجلس، 
نماینده عالی دولت در استان و همه مسووالن 
در خدمت اهالی پرعاطفه و متدین روســتا 
برگزار شده، معطوف به دو کار خدمت رسانی 
است.وی افزود: نخست اینکه امروز پنج هزار 
واحد مســکونی همزمان در این استان مورد 
بهره برداری قرار می گیرد که توفیق داشتیم 
در این روســتا به صورت نمادین کلید چند 
واحد را از ســوی نظام تحویل مالکان دهیم.

معاون رئیــس جمهوری اظهار داشــت: این 
کار در یک توافق بین سازمان برنامه و بودجه 
کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی انجام شد که به تفکیک 
پنج هزار واحد مددجویــان و پنج هزار واحد 
برای روســتاییان کم درآمد تقدیم شود.وی 
گفت: امروز پنج هزار واحد از این توافق تقدیم 
می شود و 2 هزار واحد هم ســال گذشته به 
بهره برداری رسید بنابراین هفت هزار واحد از 
مجموع 10 هزار واحد تاکنون به اتمام رسیده 
است.نوبخت با بیان اینکه سه هزار واحد هم در 
مراحل پایانی است که در ماه های آینده افتتاح 
می شــود گفت: بعد از این بنا داریم پنج هزار 
واحد مســکونی دیگر برای جوانان در داخل 
شهر و حاشیه شهرهای استان بسازیم که در 
کمتر از یک سال به پایان می رسد.وی افزود: 
در ادامه طرح مسکن محرومان که عمدتا برای 
روســتائیان بود، پنج هزار مسکن در حاشیه 
شهرهای خراسان جنوبی نیز ساخته می شود.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: 
پایان ســال 9٧ در ســفری که به این استان 
داشــتیم مقرر شــد 10 هزار واحد مسکونی 
ساخته شود که کمتر از یک سال بخش بزرگی 
از این واحدها آماده شد و امروز پنج هزار واحد 

دیگر به بهره برداری رسید.

اخبار
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وزیر راه و شهرسازی گفت: از تاریخی که قانون مالیات های 
مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه های خالی قابل وصول 
است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور 

برگه های مالیاتی را آغاز کند.
به گزارش ایلنا، محمد اسالمی افزود: بر اساس اعالم مرکز 
آمار ایران دســت کم 300 هزار واحد مسکونی ساالنه به 
وسیله مردم تولید می شود.وی گفت: امروز پیش از اینکه 
به مجلس شورای اسالمی برای ارائه گزارش بروم در جلسه 
هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه 
قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه های ذیربط به این 
موضوع توجه کنند.وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط 
به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تالطمی که در 
بازار و رشد قیمت ها اتفاق می افتد متأثر از بخش مسکن 
نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند بلکه از بازار 
ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می کند.

اسالمی گفت: این مسئله ایجاب می کند همه متولیان امر 
اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشــان قرار است 
نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن 
برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند 
التهابی که کاذب و حباب گونه به ویــژه در بخش اجاره 
مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار 

کند و کامالً قاطع با آن برخورد شود.اسالمی افزود: نباید با 
اطالعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم 
ساالنه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب 
شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.وی 
گفت: نیاز ساالنه ٤00 هزار واحد مسکونی، عدد درست 
و منطقی برای بخش مسکن اســت.وزیر راه و شهرسازی 
افزود: تالش می کنیم سیاست های پابرجایی برای تداوم 
تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور 
از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه 
که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه 
دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ های 
مشخصی می توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.

اسالمی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و 
قانون جدید مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه 
امالک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت 
به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند.وی افزود: در این 

مدت در وزارتخانه و دولــت و مجلس بحث بود که وزارت 
راه و شهرسازی پایگاه های اطالعاتی مربوط به واحدهای 
مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت 
راه و شهرسازی گذاشته شده اســت، اما از زمانی که بنده 
آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی 
نمی رسیم و تکلیف مهم و مؤثر در بازار مسکن بدون پاسخ 
خواهد ماند.وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه 
را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از 
همه دستگاه ها درخواست کردیم همه اطالعات خود را در 
این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطالعات 
بتواند صدور برگه های مالیات را آغاز کند.اسالمی افزود: از 
این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت 
که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.

وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات های مستقیم تصویب 
شده مالیات بر خانه های خالی قابل وصول است و در همین 
تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه های مالیاتی 
را آغاز کند.وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام 
داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی 

است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است 
البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این 
معذورات کمک می کنیم و کار دیگــر در طرح اقدام ملی 
مسکن بود که یک میلیون و 600 هزار نفر نام نویسی کردند.

اسالمی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط 
اســت و می توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند 
٨00 هزار نفر هســتند.وی افزود: برای این واحدها زمین 
پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.وزیر 
راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و 
مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم 
دعوا دارند و در قوه قضائیه در حال بررسی است.اسالمی 
افزود: در طرح اقدام ملی اعالم کرده ایم هر کس خانه آماده 
دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی 
بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می دهیم 
تا دوباره به ساخت و ساز مشــغول شود و این مولد سازی 
سرمایه ها را بتوانیم انجام دهیم.وی گفت: از سال گذشته 
تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح های زیرساختی 
را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن ها را عرضه می کند 
و مردم می توانند سهام بخرند و ســهام خود را به مسکن 
تبدیل کنند.وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار 
سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است 

جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

رئیس جمهــوری بــا تاکید بــر اینکــه تحریم ها 
نمی تواند بــر اراده مــردم ما تاثیر بگــذارد، گفت: 
 کشــور به یک کارگاه بزرگ تولیدی تبدیل شــده

 اســت و همه در حال فعالیت هســتند و در هفت 
سال گذشته تولید فوالد نسبت به تولید تمام تاریخ 
ایران دو برابر شده است.حسن روحانی گفت: اینکه 
کشور در شــرایط تحریم روند افتتاح ها ادامه دارد 
یعنی ما این مسیر را ادامه و تولید را توسعه داده ایم. 
اینکه در یک افتتاح دیدیم که تولید یخچال فریزر 
300 هزار دســتگاه از امروز افزایش داشــته است 
 یعنی تحریم در اراده ملت ما نمی تواند تاثیر بگذارد.

رئیــس جمهــوری اظهــار داشــت: البتــه 
کار و  مــی آورد  فشــار  مــا  بــه   تحریــم 

 ما را سخت می کند؛ همین اینکه مدیران واحدهای 
تولید تقاضای تخصیص ارز بیشــتری هســتند تا 
بتوانند سرعت تولید را افزایش دهند نشان می دهد 
که دشمن نتوانســته ما را از خودمان باز دارد و ما را 
تســلیم کند.وی بیان کرد: ما عالوه بر اینکه اجازه 
ندادیم دشمن به هدف خود برابر ملت ایران دست 
پیدا کند، راه خود در ادامه دادیم البته ممکن است 
مقداری حرکت و مسیر ما کندتر شده باشد اما است 
مســیر و حرکت ادامه خواهد یافت.روحانی به سه 
 موضوع مهم در بخش صنعت اشــاره کرد و افزود: 
تامین مواد اولیه یعنی وجود معادن غنی کشور برای 
صنعت مهم است زیرا مواد اولیه را برای این بخش 
فراهم می کند.رئیس جمهوری گفت: ما در فوالد از 
کشور دیگری گندله تامین نمی کنیم که آن را به آهن 
اسفنجی یا شمش فوالد تبدیل کنیم، همه این فرایند 
از معدن شروع تا خط نهایی در کشور انجام می شود، 
یعنی در زمینه مواد اولیه کشوری غنی داریم که در 
اکثر موارد، مواد اولیه را خودمان می توانیم از معادن 

استخراج کنیم.

معادن واگذار شده به برخی افراد را باید 
آزاد کنید

روحانی افزود: بارها در دولت توصیه کردم و امروز هم 
به وزارت صمت توصیه می کنم یکی از کارهای مهم 
این است که معادن را آزاد کنید معادن روی کاغذ به 
افرادی واگذار شده و حبس شده است، این معادن را 
باید از حبس نجات دهیم.رئیس جمهوری افزود: این 
ورق پاره هایی که به برخی داده شده است، مهلت و 
زمان بدهید، اگر در این بازه زمانی نتوانســتند بهره 
برداری کنند کاغذها را ابطال کنیــد و معادن را به 

مردم واگذار کنید.

سهام معادن در بورس عرضه شود
روحانی، معادن را بزرگ ترین سرمایه برای اشتغال 
کشور دانست و یادآور شــد: حتی در سخنان قبلی 
گفتم معادن را می شود به شکل ســهام در بورس 
عرضه کــرد؛ اجازه دهید معادن، آباد شــود.رئیس 
جمهوری با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم 
در زمینه اکتشــاف معدن، گفــت: کارهای بزرگی 
در این زمینه انجام شــده است، همین که مسئول 
ایمیدرو اعالم کرد در ایــن دولت صد هزار کیلومتر 
مربع برای اکتشــاف فعالیت کردیــم خیلی مهم 
است. اکتشــاف به عنوان اولین گام، ما را راهنمایی 
می کند که در کجا و در کدام ارتفاعات و چه عمقی 
 چه نوع مــواد معدنی وجــود دارد و اقدامات بعدی

 پس از این مرحله انجام می شود.

اتکای ۷۰درصدی صنایع به داخل کشور
روحانــی، فناوری را نکتــه مهم دوم پــس از مواد 
اولیه عنوان کرد و گفت: امروز در فناوری در مســیر 
خودکفایی قرار داریم، امروز اعالم شد 60 تا ٧0 درصد 
از صنایع ، متکی به صنعت داخلی کشور است.رئیس 

جمهوری با اشاره به گزارش مسئوالن صنعت فوالد، 
اظهار داشت: طرح هایی که بخش خارجی که به دلیل 
شیوع کرونا نتوانست برای تکمیل کند از سوی جوانان 
ایرانی تکمیل و به بهره برداری رسید که افتخار بزرگی 
برای کشور و ملت ایران است.وی تصریح کرد: اکنون 
افتتاح طرح ها در یک شرایط عادی صورت نمی گیرد 
بلکه در شرایط تحریم شدید و کرونا انجام می شود. 
اینکه استاندارد اصفهان گفتند در روزهای تعطیل و 
سیزده بدر فعالیت می کردیم و صنایع تعطیل نبوده 

است، بسیار مهم است.

تحریم و کرونا نتوانست تولید را متوقف 
کند

روحانی در ادامه به گزارش های آمــاری در زمینه 
تولید لوازم خانگی اشــاره کرد و افــزود: در دومین 
ماه سال 99 در شرایط شدت شیوع کرونا نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، که کرونایی نبوده است، در 
زمینه تولید ماشین لباس شویی 152 درصد افزایش 
داشته ایم، در زمینه تولید تلویزیون ٤9 درصد افزایش 
داشته ایم که نشان می دهد کرونا ما را متوقف نکرده 
است.رئیس جمهوری با بیان این که کرونا و تحریم 
 نتوانست تولید کشــور را متوقف کند گفت: امروز 
شاهد یک حرکت بســیار خوب در کشور هستیم.

روحانی، میدان صادرات را یکی از مهمترین موارد 
بخش تولید در صنعت و معدن دانست و افزود: باید 
کاری کنیم که بخشی از تولیدات صادر شود زیرا در 
این بخش است که تولید کننده ناچار است کیفیت 
محصــول را افزایش دهد و مجبور اســت قیمت را 
متعادل کند.وی افزود: اگر بنا باشــد محصولی در 
داخل تولید شود و فقط به مردم خودمان بفروشیم 
مانند صنعت خودرو خواهیم شــد، وقتی فقط به 
مردم خودمــان فروختیم آن را امروز گــران و فردا 

کیفیت را پایین و پایین تر می آوریم.روحانی تصریح 
کرد: اگر روزی برسد که خودروسازی ما 30 درصد 
محصوالتــش را صادر کند؛ ناچار می شــود قیمت 
را متعادل کند و کیفیــت را افزایش دهد. صادرات 
برای ورود به دنیای رقابت و اینکه بتوانیم در عرصه 
رقابت حرکت و مســیر خود را تصحیح و تســریع 
کنیم، بســیار مهم اســت.رئیس جمهوری گفت: 
3 مساله امسال به دلیل شــرایطی که داریم برای 
ما مهم است گرچه سال های قبل هم برای ما مهم 
بوده، اول اینکه ما باید تولید ملی خــود را افزایش 
دهیم. در برخی از زمینه ها کرونا باعث شده که برخی 
از حرکت های اشــتغال آمیز در زمینه گردشگری 
تضعیف شــود و در بخشــی از زمینه خدمات این 
مشکالت را داریم.روحانی افزود: ممکن است زمان 
زیادی طول بکشــد تا از این ویروس خالص شویم 
 و نمی توانیم پایــان دقیقی برای ایــن پیش بینی 
کنیم؛ بنابراین بایــد حواس ما جمع باشــد. بنابر 
این در هر بخشــی که می توانیم باید تولید ملی را 
افزایش دهیم.رئیس جمهوری عنوان کرد: البته به 
اعتقاد من اگر مردم دستورالعمل های بهداشتی را 
مراعات کنند تمام مشــاغل و حتی آنهایی که االن 
ممنوع هستند و جلوی آن را گرفته شده، و مدارس، 
دبیرستان، دانشــگاه ها می توانند بازگشایی شوند 
و مســاجد نیز می توانند به طور کامل فعال شده و 
تاالرها، بخش گردشگری و حتی گردشگری خارجی 
نیز می تواننــد فعالیت خود را آغــاز کنند.روحانی 
خاطرنشــان کرد: یکی از علتهای اینکه ما قدم به 
قدم و آرام حرکت می کنیم به این دلیل اســت که 
اگر خدای ناکرده برای مردم عادی شود و فکر کنند 
دوران کرونا سپری شــده واقعاً دچار مشکل بزرگی 
 برای سالمت مردم بســیار خوب و عزیز کشورمان

 می شویم.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

بهزودیدریافتمالیاتازخانههایخالیآغازمیشود
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طرح قدیم ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۳۶ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۴۲ هزار و ۴۱۳ تومان است.



3 اقتصاد
ایران
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بدقولی ها در تخصیص بودجه های سالمت
اکبر ترکی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس دهم

در رابطه با مشکالت نظام سالمت بخصوص در بیمارستان ها که محل مراجعه عموم مردم است باید به سمت تمرکززدایی بریوم. ایم بدان معناست که باید قوانینی وجود داشته باشد تا تمرکز بیشتر نظام درمان را از شهرهای بزرگ برداشته 
و به توزیع آن در شهرستان ها و روستاها بپردازیم. تخت های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی اغلب در کالن شهرها مستقر هستند و امکانات درمانی در شهرستان ها بخصوص روستاها بسیار جزئی است. 

در کنار این حرکت باید به بررسی ریشه های نبود امکانات درمان در کشور پرداخت. با توجه به مسائل موجود و تحریم های اعمال شده و عدم فروش نفت طی ماه های اخیر، بودجه ای که برای تامین تخت های بیمارستانی دولتی نیاز است 
بسیار محدود و کم است. به همین جهت در ماه های اخیر و با افزایش بیماران به دلیل شیوع بیماری کرونا شاهد بودیم که در برخی بیمارستان ها کمبود امکانات وجود دارد. از طرفی دیگر بودجه نظام سالمت باید مورد بررسی قرار گیرد. 

بدقولی ها در تخصیص بودجه های سالمت هم در بروز مشکالت مالی نظام سالمت بی تاثیر نبوده است. 
لذا باید اقدامات اساسی برای برون رفت از شرایط هشدار برای امکانات نظام سالمت انجام شود. تخت بیمارستانی و تجهیزات درمانی باید در تمام شهرهای کشور به اندازه ای که بتواند پاسخگوی بیماران باشد وجود داشته باشد. در همین 

بحران کرونا در ماههای ابتدایی شاهد بودیم که بسیاری از مراکز درمانی تجهیزات کافی برای درمان بیماران نداشتند و الزام در این است که برای شرایط بحرانی نیز همواره آمادگی وجود داشته باشد. 

یک مقام مسئول بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده 
کاالهای اساسی وارداتی به کشــور تأکید کرد.یزدان 
سیف در نشست پایش بازار کاالهای اساسی گفت: با 
تغییر شیوه حمل از کشور مبدأ و واردات برنج، با توجه 
به میزان واردات، ســالیانه می توان ۱۵۰ میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی داشت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در بخش 
واردات شکر هم بسته بندی و عرضه و توزیع شکر خانوار 
نه تنها می توان به صرفه جویی هزینه های تأمین و ایجاد 
اشتغال در کشور کمک کرد؛ بلکه بهداشت و سالمت کاال 
حفظ می شود و از خروج شکر مصرفی خانوار به سمت 
صنف و صنعت نیز جلوگیری می شود که ضرورت دارد 
بخش کارشناسی برای خرید، حمل واردات و توزیع این 
دو کاالی اساسی این امور جزو مبانی عملیات تأمین و در 

دستور کار قرار بگیرد. در این نشست، گزارشی از قیمت 
و مبادالت جهانی انواع کاالی اساسی توسط کارشناسان 
بازرگانی خارجی و داخلی ارائه شــد که بر این اساس 
قیمت جهانی گندم و انواع غالت در این هفته نسبت به 
گذشته؛ رشد اندک داشت. اگر چه گندم فرانسه از ۲۲۱ 
دالر در هر تن به ۲۲۳ دالر افزایش داشــت، اما گندم 
اتحادیه اروپا بدون تغییر ماند.قیمت جهانی انواع برنج 
نیز طی هفته ی گذشته اندکی کاهش یافت و روغنی 
خوراکی نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار جهانی رشدی 
از ۲۰ تا ۵۵ دالر درهر تن دارد که مربوط به انواع روغن 
پالم، آفتابگردان و سویا است. گزارش میزان موجودی 
انواع کاالهای اساسی، مطلوبیت ذخیره سازی این کاالها 
را نشان می دهد و بیش از ۳۰۰ هزار تن شکر در راه ورود 

به بنادر ایران است.

هشت تشــکل خصوصی در نامه ای به سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کردند که مصوبات 
اخیر کارگــروه تنظیم بازار آهن مبنــی بر نحوه قیمت 
گذاری محصوالت فوالدی بر مبنای قیمت های جهانی و 
همچنین محدودیت ۲۵ درصدی تولیدات جهت صادرات 
و عرضه محصوالت در بورس کاال با کف معادل ۶۰ درصد 
تولیدات رعایت نمی شود و عمال قیمت های داخلی در 
حدود ۲۰درصــد باالتر از قیمت هــای جهانی و عرضه 

محصوالت جهت صادرات در حدود ۵۰ درصد است.
هشت تشکل  شامل ســندیکای شرکت های ساختمانی 
ایران، انجمن شــرکت های راهســازی ایران، سندیکای 
شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران، سندیکای صنعت 
برق ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، 
گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن 
مدیران فنی و حرفه ای و کانون سراسری پیمانکاری عمرانی 
ایران، در این نامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی اخیرا با 
پاره ای از چالش ها و مشکالتی مواجه شده، در زمینه بازار 

فوالد از دولت درخواست کمک کردند.
در ادامه نامه به مصرف باالی محصوالت فوالدی، به ویژه 
انواع پروفیل ها و میلگردهــا در همه پروژه های صنعت 
احداث کشور، از جمله صنایع ساختمان، راه، صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی، صنعت آب شامل پروژه های سدسازی 
شبکه های آبرسانی و فاضالب اشاره شده که در احجام 
اجرایی کارهای پروژه و قیمت تمام شده کار اثرگذار است، 
بنابراین کنترل و هدایت قیمت های آن در بازار مصرف از 
"اوجب واجبات" توصیف شده است. اما طبق اعالم این 
تشکل ها در شرایط موجود شــرایط این کاالی اساسی 

دستخوش تغییرات جدی و خارج از کنترل شده است.
به گفته هشت تشکل یاد شده با وجود اینکه دولت به دلیل 
حمایت از مصرف کنندگان داخلی و تقویت قدرت خرید 
مردم مانع افزایش قیمت داخلــی فوالد از یک طرف در 

مقابل تغییرات نرخ ارز و از طرف دیگر مقایسه آن با قیمت 
جهانی فوالد شده، ولی در حال حاضر بازار شاهد تغییرات 
اساسی در این حوزه است و به نظر می رسد برعکس، دولت 
با حمایت کامل از تولیدکنندگان فوالد از طریق صادرات 
مواد اولیه و میانی و همچنین عــدم کنترل بازار داخلی 
موجبات افزایش شــدید و قیمت کاالی فوالد را در بازار 
داخلی فراهم کرده است. در این نامه همچنین عنوان شده 
که مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار آهن مبنی بر نحوه 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی بر مبنای قیمت های 
جهانی و همچنین محدودیت ۲۵ درصدی تولیدات جهت 
صادرات و عرضه محصوالت در بورس کاال با کف معادل ۶۰ 
درصد تولیدات رعایت نمی شود و عمال قیمت های داخلی 
در حدود ۲۰ درصد باالتر از قیمت های جهانی و عرضه 

محصوالت جهت صادرات در حدود ۵۰ درصد است.
این تشکل ها همچنین هشدار داده اند که ادامه این روش 
به برهم زدن شــرایط قراردادها، افزایش قیمت تمام شده 
و عدم انطباق با بخشنامه های ســازمان برنامه و بودجه و 
جدل های قراردادی بین مجریان، کارفرمایان و پیمانکاران 
منجر می شود و در گردش مالی پروژه ها وقفه جدی ایجاد 
خواهد کرد کــه در وهله اول بار مالی آن متوجه دســتگاه 
های کارفرمایی و سپس منجر به توقف پروژه ها و باال رفتن 
نرخ بیکاری خواهد شــد. در پایان امضاکنندگان پیشنهاد 
کردند که در خصــوص میزان صــادرات، مصوبه هفتاد و 
نهمین کارگروه تنظیم بازار مبنی بر محدودیت ۲۵ درصد از 
تولیدات، به صادرات محصوالت فوالدی و عرضه ۶۰ درصدی 
از محصوالت تولیدی در بورس کاال اعمال شود و در خصوص 
قیمت عرضه شده در بورس کاالها با توجه به نرخ تورم اعالم 
شده مرکز آمار ایران و در چارچوب هدف گذاری تورم اعالم 
شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین با اتکا 
بر قدرت خرید داخلی، افزایش ۲۲ درصدی نسبت به قیمت 

نقطه به نقطه سال گذشت مالک قرار گیرد.

کارشناس اقتصاد با بیان این که راهکارهای حل مشکل 
مسکن کشور در طرح جامع مسکن آمده است، گفت: 
جدی ترین مسئله مســکن موضوع تامین منابع مالی 
است.مهدی روانشــادنیا  با بیان این که هم اکنون منابع 
مالی جدی ترین مسئله مسکن است، اظهار کرد: در شهر 
تهران متوسط زیربنای واحدهای مسکونی که برای آن 
پروانه دریافت می کنند حدود ۱۱۰۰ متر مربع است، این 
یعنی سرمایه ها وارد مسکن خرد شده است. وی با اشاره 
به راه اندازی صندوق های زمین و مسکن یادآور شد: سال 
89 قانون پیش فروش مسکن تصویب شد که عمال این 
کار را برای سازندگان جهت تامین مالی دشوار کرد. در 
این صورت چه انتظاری داریم که روش های موثر بر قیمت 
مسکن، اثرگذاری الزم را داشته باشند.وی با بیان این که 
موافق راه اندازی بورس مسکن هستم تا منابع مالی مورد 
نیاز این بخش تامین شود، در عین حال گفت: البته این 

اقدام نیز با روش های سنتی بسیار دشوار شود.

کارشناس اقتصاد مســکن در ادامه با اشــاره به برنامه 
ساخت 4۰۰ هزار واحد در طرح ملی مسکن اضافه کرد:  
این طرح در بازار مســکن انتظارات را برآورده نخواهد 
کرد.روانشــادنیا با بیان این که امروز هفت خوان رستم 
باید برای دریافت مجوز ساخت و ساز طی شود، افزود: 
هم اکنون 9۰ درصد ساخت و سازها شخصی ساز بوده و به 

دور سازنده حرفه ای است که قوائد را می شناسد.
وی در خصوص راهکارهای حل مشــکل مسکن کشور 
بیان کرد: کسانی که وزیر می شوند طرح جامع مسکن 
را جلوی خود دارند که خیلی راه حل ها آنجا آمده، این 
امکان که همه راه حل ها اجرایی شود،  نیست اما خیلی 
خوب اســت که این راه حل ها اولویت بندی شــود.وی 
افزود:  به عنوان سال گذشته اعالم شد که تسهیالت به 
مستاجران پرداخت می شــود، این هم جزو برنامه های 
طرح جامع مسکن است. اما چه کسی توانسته تا امروز 

یک ریال برای اجاره مسکن دریافت کند؟

سالهاست که نظام سالمت 
در ایــران از مشــکالت 
بســیاری رنج مــی برد و 
در ماه هــای اخیر به دلیل 
بحران کرونا این مشکالت 
بیش از گذشته به چشم می آید. کمبود تخت، کادر 
درمانی بخصوص کادر پرســتاری، اعتراض به کم 
بودن حقوق ها و نبود تجهیــزات درمانی از جمله 
مشکالت عدیده ای اســت که نظام سالمت با آنها 
روبرو است. مشــکل بی پولی در نظام سالمت در 
ماههای اخیر بســیار پررنگ بوده و موجب شده تا 
تجهیزات درمان توانایی پاسخگویی به نیاز مردم را 
نداشته باشد. بر اساس گزارشی که سال گذشته و 

در وضعیت عادی از نظام سالمت منتشر شده نشان 
می دهد که کمتر از دو تخت سهم هر هزار بیمار از 
امکانات درمانی کشور است. این در حالی است که 
در ماه هــای اخیر و به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
تعداد مراجعین به بیمارســتان ها صد برابر شده 
و این امکانات به طور قطع در بیمارســتان ها برای 
درمان بیمارانی که حال بار بیماران کرونایی را نیز 
دارد با دردسرهای زیادی همراه است. به طور کلی 
چندین سال است که »پول«، کلید واژه نگرانی های 
حوزه سالمت شــده اســت. با اجرای طرح تحول 
سالمت و انجام کارهای برزمین مانده و قوانین اجرا 
نشده، این دغدغه وجود دارد که دستاوردهای طرح 
تحول نظام ســالمت تحت تاثیر بی پولی های این 

حوزه قرار گیرد.
این در حالی اســت که ایران حتی پیش از شیوع 
کرونا با کمبود تخت بیمارستانی دست به گریبان 

بود. شاخص ســرانه تخت بیمارســتانی در ایران 
تقریبا یک سوم اســتاندارد جهانی است. به ازای 
هر یک هزار نفر تنها ۱,۶ تخت بیمارستانی وجود 
دارد. کمتر از دو سوم این تخت ها در اختیار وزارت 
بهداشــت و درمان یا در گفتار عمومی تر »دولتی« 
هستند. همین میزان تخت بیمارستانی هم نابرابر 
توزیع شده است. در برخی مناطق ایران سرانه تخت 
درمانی کمتر از ۶ دهم درصد به ازای هر یک هزار 
نفر است در حالی که در برخی مناطق ۲,۷ تخت به 

ازای هر هزار نفر موجود است.
کمبود و توزیع نابرابر تخت بیمارستانی و خدمات 
ســالمت در ایران محصول سیاست های دولت در 
دوره های مختلف است که از تامین بودجه الزم برای 
این بخش امتناع می کند و نــگاه »بنگاه محور« و 
»سودآوری« به سالمت را ترویج و حمایت می کند. 
بر اساس گزارش های منتشر شــده در در مناطق 

شهری، دهک دهم که بیشترین درآمد را دارد در 
ماه یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان یعنی ۱۵,4 برابر 
دهک اول که در کل سال هم کمتر از یک میلیون 
تومان )94۳ هزار تومان( برای ســالمت و درمان 
هزینه می کند، برای خدمات سالمت و درمان خرج 

کرده است.
با این حــال رئیس جمهور معتقد اســت وضعیت 
بیمارستان های ایران کامال مناسب است. روحانی 
در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها گفته بود 
»یک پزشــک متخصص آلمانی به من گفت مراکز 
درمانی شما از نظر کیفیت و بهداشت، از اروپا بهتر 
اســت.« این جمله البته واکنش های زیادی را در 
پس داشت. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این 
سوال را طرح کردند که »اگر کیفیت بیمارستان ها 
اینقدر باالســت، چرا مســئوالن به محض مریض 

شدن برای درمان به خارج کشور می روند؟«

فشار هزینه های سالمت به دهک های مختلف افزایش یافته است

کمبود تجهیزات و ضعف خدمات درمانی
كمتر از دو تخت سهم هر هزار بیمار از امکانات درمانی 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایــران و نماینده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در هیئت رییسه اتاق 
اصناف ایران اظهار کرد: تسهیالت حمایتی به مشاغل 
آســیب دیده از کرونا نهایتا معادل حقوق سه ماه یک 
کارگر است، اما به هر حال ما شرایط دولت را می دانیم و 
باید دست به دست هم این مشکالت را پشت سر بگذاریم.

ابراهیم درستی درباره ارائه تسهیالت دولت برای کمک 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا، اظهار کرد: این تسهیالت 
بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی به کسانی که تا اردیبهشت 
با بهره ۱۲ درصد و حدود ســه ماه هم برای بازپرداخت 
آن تنفس دهند، اما این تســهیالت گوشه کوچکی از 

مشکالت اصناف را در شرایط فعلی برطرف می کند.
وی با بیان اینکه شــرایط دولت هم با توجه به وضعیت 
فروش نفت و تحریم ها دشوار اســت و شیوع ویروس 
کرونا این شرایط ســخت را تشدید کرده، تصریح کرد: 
برخی صنوف، حتی آن هایی که بازگشــایی شدند در 
آستانه ورشکستگی قرار دارند و رستوران ها و غذاپزی ها 
مانند قبل مشتری ندارند. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران با اشــاره به تداوم تعطیلی تاالر، قهوه خانه سنتی 
و گرمابه داران، تصریح کــرد: اصناف معتقدند اولویت 
سالمتی مردم اســت و باید مصوبات ستاد ملی کرونا 
رعایت شود، بنابراین واحدهایی که تعطیلی آن ها تداوم 
داشته هم منتظرند که پروتکل هایی برای آن ها تدوین 
شود و با مجوز ســتاد ملی کرونا فعالیت خود را از سر 

بگیرند. درستی همچنین با بیان اینکه سود این تسهیالت 
نسبتا زیاد و مبلغ آن به نسبت خساراتی که در پی شیوع 
ویروس کرونا به اصناف وارد شده، کم است، تصریح کرد: 
مبلغ پرداختی نهایتا معادل حقوق سه ماه یک کارگر 
است، اما به هر حال ما شرایط دولت را می دانیم و باید 
دست به دست هم این مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
وی در پایان در پاســخ به اینکه برای واحدهای صنفی 
بدون پروانه چه حمایتی در نظر گرفته شده، اظهار کرد: 
در پروسه اول واحدهایی که پروانه کسب دارند مشمول 
تسهیالت هستند. البته در مرحله اول ۱۳ رسته شغلی 
مشمول تسهیالت هستند و ۵8 رسته شغلی دیگر که 
بالغ بر ۷۵ درصد واحدهای صنفی را تشکیل می دهند و 
همچنین واحدهای بدون پروانه احتماال در مرحله های 

بعدی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
طبق اعالم اتاق اصناف ایران حــدود ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر در بخش های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و 
8۰۰ هزار نفر در بخش های مشمول دریافت تسهیالت 
شاغل هستند و خسارت ماهانه تعطیالت ناشی از کرونا 
برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان 
بوده است. در این میان تاکنون ۱4 گروه شغلی مشمول 
دریافت تسهیالت حمایتی به مشــاغل آسیب دیده از 
کرونا شناخته شدند و متقاضیان این وام از روز شنبه باید 
به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری اعالم کرده مراجعه 

و تسهیالت خود را دریافت کنند.

مشــکالتی که کســب و 
کارهای آنالین باید برای 
ادامه راه خود و رســیدن 
به هدف نهایی کــه ارایه 
خدمت یــا محصول مورد 
نظر است پشت سر بگذارند بســیار زیاد بوده که 
بارها و بارها نیز برای برطرف کردن آنها راهکارها 
و اظهارنظرهای مختلفی ارایه شده است. مشکل 
بزرگی که کسب و کارهای آنالین و اینترنتی با آن 
مواجه هستند همکاری بیمه ها با آنها برای تحت 
پوشــش قرار گرفتن کارمندان شاغل در این فضا 
است. به دلیل ماهیتی که کسب و کارهای آنالین 
دارند و الگوی متفاوت شغلی آنها اکثر افرادی که 
جذب این مشاغل می شوند به صورت پروژه ای کار 
می کنند و کارفرما برای بیمه کردن آنها مشکالت 
بسیاری دارد. سازمان تامین اجتماعی، برای فعاالن 
شاغل در حوزه کسب و کار مجازی اصرار دارد تا از 
سوی شرکت ها بیمه شوند. این موضوع برای کسب 
و کارهای آنالین که معموال افراد پروژه ای همکاری 

می کنند، مشکل ســاز می شود. البته بیمه تامین 
اجتماعی در این زمینه مســاعده هایی انجام داده 

که شاغالن این حوزه از بیمه خویش فرما استفاده 
کنند که به عقیده کارشناســان فضای آنالین این 

حرکت به نوعی اجبار افراد برای اســتفاده از این 
مساعده است. 

تاکید بر فراگیر شدن خدمات بیمه ای در سال های 
اخیر افزایش یافته است. به هر میزان که شهروندان 
یک جامعه بیشتر تحت پوشش بیمه  باشند، رفاه 
آن جامعه نیز بیشتر است. در زمینه پرداخت حق 
بیمه بازنشستگی در واحد های تولیدی مشکالت 
زیــادی وجــود دارد. اگر پای صحبــت کارگران 
بنشــینید یکی از اولین و اصلی ترین موضوعاتی 
که مطرح می کنند این است که برخی کارفرمایان 
از پرداخت بیمه فرار می کنند. آنها یا کارگر شــان 
را بیمه نمی کنند یا حق بیمــه کمتری پرداخت 
می کنند و خالصه هــر کاری می کنند تا از زیر بار 
تعهدات بیمه ای شانه خالی کنند. بر همین اساس 
اســت که نظارت بر کارگاه ها و شناســایی موارد 
تخلف به یکی از اصلی ترین فعالیت های بازرسان 
تامین اجتماعی تبدیل شده اســت. در حالی که 
برخی کارفرمایان با وجود نظارت سختگیرانه فرار 
بیمه ای دارند، چطور می توان جلــو فرار بیمه ای 
کارفرمایانی را گرفت که شاید حتی دفتر کار هم 
 نداشته باشند و همه چیزشــان خالصه می شود 

در یک اپلیکیشن؟

شاغالن  آنالین  مجبور به استفاده  از بیمه خویش فرما هستند

شاغالن آنالین نیازمند حمایت بیمه ای

همراهی بیمه ها با نیازهای جدید در آنالین ها
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران

فعالیت کسب و کارهای آنالین به دلیل شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرد افزایش چشــمگیری یافته و این موضوع ضرورت حمایت از آنها را بیش از قبل آشکار کرد. حمایت های مالی و بیمه ای باید در راس حمایت ها قرار 
بگیرد چراکه ادامه فعالیت این مشاغل به این دو اصل بستگی دارد. بنابراین باید در مرحله نخست ساختار این مشاغل اصالح شده و هویت قانونی به آنها داده شود. 

زیرساخت های الزم برای فعالیت کسب وکارهای آنالین مانند کسب و کارهای سنتی آماده شود و تمام سازمانها اعم از سازمان امور مالیاتی و بیمه ها همکاری الزم را داشته باشند. در شرایطی به سر می بریم که کسب وکارهای 
آنالین هر روز در حال افزایش هستند و این موضوع نیاز آنها را به داشتن پشتوانه قانونی محکم ثابت می کند. باید مسیر توسعه آنها بدون کوچکترین مانعی راه اندازی شود چراکه امروز دیگر روش های سنتی پاسخگوی نیاز 

مردم و جامعه نیست. 
به عبارت بهتر دیگر با روش های سنتی نمی توان پاسخگوی نیاز جامعه بود و قوانین جدید باید برای حمایت از کسب و کارهای آنالین وجود داشته باشد. کسب و کارهای آنالین امروز نیازهای جدید هستند و با تغییر شرایط 
نقش آنها بیشتر از قبل خودنمایی می کند. در دوران کرونا شاهد بودیم که بسیاری از کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای آنالین تغییر پیدا کردند پس این الزام وجود دارد که سازمانها باید به این شرایط تن بدهند و از 

آنها حمایت کنند. بیمه ها نیز به عنوان یکی از سازمان هایی که نقش مهمی در ادامه فعالیت این مشاغل دارند باید با قوانین جدید به این فضا ورود کنند. 
در سال های اخیر طرح هایی برای بیمه برخی از کسب و کار ها تعریف کردیم و شاید بتوان با تغییراتی این طرح ها را در مورد کسب و کار های جدید نیز پیاده کرد. وقتی در مورد کسب و کار های سنتی حرف می زنیم قواعد و 
مقررات بیمه ای درباره آنها مشخص است. صاحبان بنگاه های اقتصادی ملزم به بیمه کردن کارکنان خود هستند، اما شرایط در مورد کسب و کارهای نو فرق می کند. بسیاری از این کسب و کار ها بر پایه دورکاری شکل می گیرند 

و به صورت کلی شکل کار مستخدمان این حوزه با شاغالن سنتی فرق دارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مصوبات کارگروه تنظیم بازار آهن رعایت نمی شود

تسهیالت کرونایی چقدر خسارت اصناف را جبران می کند؟

قیمت  تمام شده کاالهای اساسی باید کاهش یابد

طرح ملی مسکن انتظارات را برآورده نمی كند

یک ریال تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت نشد
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رئیس صندوق نوآوری اعالم کرد
معرفی 5 استان با بيشترين شركت دانش بنيان

رئیس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به اعطای تســهیالت به 
شرکت های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، گفت: فعالیت این صندوق 
به عنوان یک سرویس دهنده مالی اســت و امور سیاستگذاری در حیطه 
اختیارات آن نیست.علی وحدت در یکصد و ســی و دومین جلسه ستاد 
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، ضمن 
تشکر از اینکه فرصتی برای ارائه گزارش این صندوق فراهم شده است، با 
بیان این مطلب که گاهی از صندوق مطالبه می شد که صرفاً حمایت مالی 
نداشته باشد و رویکرد مشاوره ای نیز داشته باشد، گفت: همکاری هایی با 
پارک های علم و فناوری، وزرارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و... داشــتیم.  وحدت در مورد ساختار صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: در سال ۹۱ اساسنامه این صندوق توسط شورای 
نگهبان تأیید شده و زیر نظر رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
که رئیس جمهور اســت، فعالیت می کند. وی با اشــاره به مأموریت های 
صندوق نوآوری گفت: کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل 
زنجیره ایده تا بازار، تجاری ســازی نوآوری ها، دســتاوردهای پژوهشی و 
اختراعات، کاربردی کردن دانش از طریق ارائه کمک ها و خدمات مالی و 
پشتیبانی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از جمله این مأموریت هاست.

وحدت با اشاره به شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری، گفت: از 
سال ۱۳۹۲ فعالیت صندوق نوآوری با ۵۵ شــرکت دانش بنیان آغاز شد. 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۵۰۶۲ 
شرکت دانش بنیان فعال هســتند، ادامه داد: عمده فعالیت این شرکت ها 
در حوزه های فناوری اطالعات، ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته، سخت 
افزارهای برنامه الکترونیک و مواد پیشــرفته شــیمیایی و... است. وی در 
مورد توزیع استانی شرکت های دانش بنیان گفت: به ترتیب استان تهران، 
اصفهان، خراسان رضوی، البرز و یزد دارای بیشترین شرکت دانش بنیان 

هستند

معاون علمی رئیس جمهور:
ارزش شركت های دانش بنيان در بورس به 150 

هزار ميليارد رسيده است
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــور گفت: در تابلــوی بورس ارزش 
شرکت های دانش بنیان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نشانگر 
توانمندی این اقتصاد است. سورنا ســتاری اظهار کرد: پنج هزار شرکت 
دانش بنیان هم اکنون در کشور فعال است که فروش سال قبل محصوالت 
آن ها بالغ  بر ۱۲۰ میلیارد تومان بوده اســت. وی به توسعه این شرکت ها 
اشاره و اظهار کرد: در بســیاری از اســتان ها در کنار اقتصاد کشاورزی، 
صنعتی و گردشگری اقتصاد دانش بنیان به عنوان پایه اقتصاد تحول آفرین 
مطرح اســت و امیدواریم با جلوگیری از خام فروشــی و مضرات آن بستر 
توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم آید.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
افزود: خام فروشــی محصوالت متنوع از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی در 
سال های اخیر بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد ایران وارد کرده درحالی که ما 
با رها شدن از چنبره خام فروشی می توانیم اقتصاد کارآمد با ارزش افزوده 
باالیی را شاهد باشیم. ستاری ادامه داد: در استان اردبیل اتفاقات خوبی در 
مسیر توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآور در حال رخداد است که 
امیدواریم این استان نیز در سال های پیش رو به توانمندی های الزم در این 
حوزه دست یابد. وی گفت: با راه اندازی مراکز رشد و فناوری و حمایت از 
جوانان خالق و مبتکر امیدواریم در این استان که از منابع انسانی و طبیعی 
بی نظیر بهره  می برد، در ســال های آینده اردبیل در ردیف ۱۰ استان برتر 
اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گیرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
ظرفیت ذاتی و جوانان خالق این استان به عنوان یک ظرفیت عظیم اشاره 
کرد و افزود: تلفیقی از منابع طبیعی و انسانی در ای استان ما را به تحوالت 

پیش رو در بخش های مختلف امیدوارتر می کند.

اخبار 

با وجود تعطیلی ابتدای ســال 
به دلیل کرونا از ابتدای امســال 
تاکنون قیمت یــک متر مربع 
آپارتمان در تهــران بیش از ۳۴ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که معامالتی که 
در این بازار صورت گرفته نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
زیادی را تجربه می کند. در فروردین ماه امسال ۱۳۰۰ مبایعه 
نامه و در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۵۶۹ مبایعه نامه مبتنی بر 
خرید و فروش صادر شده است. این آمار در فروردین ماه کاهشی 
۶۲ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می دهد 
و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از ۶.۱ درصد را داراست. 
در کل حجم معامالت کاهشی ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. 
حال با وجود این کاهش معامالت، این موضوع که چرا قیمت 
ها در روزهای رکود کرونایی نجومی افزایش یافته جای سوال 
است. کافی است گذرتان این روزها به بنگاه های امالک بیفتد 
تا حال نزار خریداران مسکن را درک کنید. عده ای از مشاوران 
امالک با باز شــدن مغازه های خود اعالم می کردند قیمت ها 

مشخص نیست. حال با گذشت تقریبا ۳ ماه از سال به نظر می 
رسد رکود و افزایش قیمت پا به پای هم این بازار را همراهی می 
کنند. بررسی داده های معامالت مسکن اردیبهشت سال جاری 
شهر تهران )آمارهای سامانه امالک و مستغالت کشور( نشان 
می دهد با وجود آنکه بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع 
واحدهای مسکونی معامله شده طی این ماه را در مناطق ۱۶، 
۱۷، ۱۸ و منطقه ۲۰ به ترتیب ۹.۱ میلیون تومان، ۸.۹ میلیون 
تومان، ۷.۸ میلیون تومان و ۸.۸ میلیــون تومان اعالم کرده، 
با این حال باالترین قیمت هر مترمربع واحدهای مســکونی 
معامله شده در این مناطق به ترتیب ۲۰ میلیون تومان، ۱۴.۶ 
میلیون تومان، ۲۸.۷ میلیون تومــان و ۲۰.۴ میلیون تومان 
بوده است. کارشناسان معتقدند برخی از دالالن با تبانی با دفاتر 
مشاوران امالک نقش اصلی را در این قیمت سازی بازی می کنند 
و درنهایت این قیمت های باال مبنای قیمت گذاری جدید در کل 

این مناطق قرار می گیرد.

۸۰۰ هزار ایرانی متقاضی واقعی مسکن هستند  
باالخره بعد از دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای 
کنترل قیمت مسکن روز پنج شنبه جلســه ای در دفتر 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد تا دولتمردان تکانی 
به خود دهند و درصدد کنترل بازار برآیند. وزیر راه با بیان 

اینکه اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شــرایط است و 
می توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار 
نفر هستند، گفت: با بررسی آمار ازدواج ها، نیاز بازار مسکن 
سالی ۴۰۰ هزار واحد است. محمد اسالمی افزود: بر اساس 
اعالم مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 
ساالنه به وســیله مردم تولید می شــود. وی گفت: امروز 
پیش از اینکه به مجلس شورای اسالمی برای ارائه گزارش 
بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم 

کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه های 
ذیربط به این موضوع توجه کنند. وزیر راه و شهرســازی 
افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست 
و تالطمی که در بازار و رشد قیمت ها اتفاق می افتد متاثر 
از بخش مسکن نیست و از شــرایط عرضه و تقاضا تبعیت 
 نمی کند بلکــه از بازار ارز، شــرایط تورمــی در اقتصاد و 
دیگر موارد تبعیت می کند.»کسب و کار« در گفتگو با دو 

کارشناس، این موضوع را بررسی می کند. 

دالالن و سودجويان  با معامالت  و تقاضای كاذب  باعث  رشد  قيمت ها شده اند

نبض  بازار مسکن در دست سوداگران 
آيا ترمز افزايش نجومی قيمت مسكن كشيده می شود؟                                             شبكه سوداگری در بازار مسكن به راه افتاده است

دالالن و واسطه گران تقاضای كاذب ايجاد می كنند

عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

در اینکه همیشه بازار مسکن در حال نوسان بوده و دچار حباب قیمتی می شده، شکی نیست. افزایش قیمت ها باالخره در یک جایی تبدیل به حباب می شود و این حباب رکود را به دنبال خود می آورد و سپس این حباب تخلیه می شود. هرچند در بازار مسکن 
این تجربه وجود دارد که بعد از رشد قیمت ها، اندکی قیمت ها نزولی می شود؛ اما در حال حاضر به خاطر شرایط تورمی و بار روانی که در بازارهای مختلف و به طور کلی بازار دارایی به وجود آمده، این موضوع دست بازارساز افتاده است. درواقع بازارساز و قیمت 
ساز در حال حاضر شبکه داللی است که براساس انتظارات قیمتی و اینکه جامعه دنبال تشکیل دارایی است، حرکت می کنند. نقدینگی زیادی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد ابتدا به سمت بازار سرمایه هدایت شد. این نقدینگی با کم شدن گردش مالی 
در بازار ارز به دلیل کم شدن تقاضای واردات و صادرات، طبیعتا به سمت بازار مسکن تغییر جهت داد. سه دلیل برای این موضوع قابل بیان است؛ یکی اینکه تشکیل دارایی شود، دوم اینکه بازارساز نسبت به دولت و مقام سیاست گذار در حال حاضر بسیار بانفوذتر 
عمل می کند. معموال به صورت موسمی افزایش قیمت مسکن را از بهمن و اسفند تا فروردین و اردیبهشت داشتیم و بعد قیمت افت می کند. اینکه چرا قیمت ها کاهش پیدا نکرده، به تحوالتی برمی گردد که در اقتصاد طی این مدت اتفاق افتاده، همچنین 
وجود نقدینگی باال که رشد کرده و به دنبال ایجاد دارایی است. در این میان سهم قیمت گذار یا سهم دولت باید قوت بگیرد. به صورت دستوری ما نمی توانیم قیمت مسکن را کاهش دهیم یا متعادل کنیم. باید دولت نقشی را در بازار مسکن ایفا کند که جنبه ارائه 
اطالعات، شفاف سازی و ارشادی داشته باشد تا به عبارتی بتواند نقش اصلی را از دست بازارساز کاذب یا دالل بگیرد. امروزه بایدReal Estate  یا معامله گران امالک نقش اصلی خود را داشته باشند و نباید به صورت داللی قیمت های کاذب را ایجاد کنند، بلکه 
باید ارائه خدمات بدهند. ارائه خدمات باید در مورد میزان تقاضا و عرضه و یک سری آیتم ها وجود داشته باشند که بازار بتواند به سمت تعادل برود. نقشی که امروزه بنگاه های امالک بازی می کنند، نقش داللی است تا نقش اصلی خودشان که باید ارائه خدمات در 
بحث Real Estate داشته باشند. این عوامل باعث شده که اختالف قیمتی آمار بانک مرکزی و معامالت ملکی اتفاق بیفتد. بانک مرکزی براساس یک سبد نسبت به قیمت ها نمونه گیری می کند در صورتی که چون بازار یک بازار شفاف نیست و ممکن است 
اطالعات بانک مرکزی هم به روز نباشد نشان دهنده این اختالف قیمت است. البته باید در این بازار میزان تقاضای مصرفی را دید. در حال حاضر دالالن و واسطه گران به واسطه نقدینگی زیاد، تقاضای کاذب ایجاد می کنند. اگر مصرف کنندگان واقعی در این 
بازار حضور داشتند می توانستند قیمت ها را به سمت تعادل ببرند و افسارگسیختگی در بازار وجود نداشته باشد؛ ولی در حال حاضر بازار در دست سوداگران است. در حال حاضر دالالن همراه با عده ای از مشاوران امالک خرید و فروش کاذب انجام می دهند و 
انحصار و شبکه ای بین خودشان ایجاد می کنند. اینجا بین مشاوران امالک به جای اینکه رقابت برای ارائه خدمات بهتر باشد تبانی است. مشاوران امالک و دالالن با هم تبانی می کنند و شبکه ای را به راه می اندازند که هم فروشنده متضرر می شود و هم خریدار.

شگرد سوداگران برای افزایش قیمت مسکن
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 

قیمت های نجومی که در حال حاضر در بازار مسکن اعالم می شود که بسیار بیشتر از آمار بانک مرکزی است، کاذب است و اگر هم قیمت معامله شده باشد معامله کاذب است. دالالن قیمت های کاذب را در آگهی ها اعالم می کنند برای اینکه وحشتی 
در دل متقاضیانی که قصد خرید مسکن را دارند بیندازند و آنها راضی شوند با قیمت های مورد نظر آنها واحدها را خریداری کنند. این حالت شگرد سوداگران است که معامالت کاذب را اعالم می کنند در صورتی که معامله ای هم اصال انجام نمی شود؛ 
ولی به صورت کاذب برای اینکه از نظر روانی وحشتی را در دل متقاضی مسکن بیندازند، این قیمت ها را اعالم می کنند. این قیمت ها واقعیت ندارد و قیمت اصلی همان قیمتی است که بانک مرکزی اعالم می کند و قیمت های اعالمی همان شگردهایی 
است که سوداگران به کار می برند تا سوءاستفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی اعالم می کند که مسکن نخرید و دالالن برای اینکه این حرف را خنثی کنند برعکس آن عمل می کنند و می گویند مسکن گران شده و قیمت ها را دو برابر اعالم می کنند. این 
گونه متقاضی را وحشت زده می کنند و پای معامله می کشانند. طبیعی است که تورم در جامعه وجود دارد و این تورم خود را در بخش مسکن نیز نشان دهد ولی نه به این اندازه که قیمت ها طی چند روز دو برابر شود. قیمت های اعالمی در حال حاضر 

غیرواقعی است. هرچند مشاوران مسکن هم این قیمت ها را تایید می کنند؛ ولی امیدواریم با ورود وزیر به این بازار آرام آرام دالالن از این بازار خارج شوند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

از نخســتین روزهایي که تاکسي هاي 
اینترنتي پا به عرصه رقابت با دیگر انواع 
وســایل حمل ونقل عمومي گذاشتند، 
مدت زمان زیادي نمي گــذرد. تقریبا 
چهار ســال پیش بود که تاکسي هاي 
اینترنتي وارد عرصه ارائه خدمات شدند، 
اما حاال بــا وجود گذشــتن این مدت 
کوتاه، بسیاري از رانندگان تاکسي هاي 
اینترنتي با وجود آنکه تقاضا براي سفر 
دارند، اما این تقاضاهــا را نمي پذیرند. 
رانندگان مي گویند که هزینه کمیسیون 
شــرکت افزایش یافته و درآمــد آنها با 
وجود افزایش نرخ تورم، کم شده است؛ 
درواقع این رفتار شرکت نوعي دامپینگ 
علیه رانندگان به حساب مي آید زیرا فرد 
مجبور است که به خواسته شرکت تن 
دهد یا اینکه از شیوه هاي دیگري براي 
تأمین درآمد اســتفاده کند. رانندگان 
معتقدند که برایشــان نمي صرفد که با 
قیمت هاي تعیین شده ازسوی شرکت 
مسافر جابه جا کنند، زیرا شرکت بدون 
اینکــه کار خاصي انجــام دهد، بخش 
زیــادي از درآمــد آنهــا را مي گیرد. 
تمایل نداشــتن آنها به حمل مســافر، 
عده زیادي را سرگردان کرده اما از آنجا 
که گزینه هاي جایگزین دیگري وجود 
ندارد و آژانس هاي تاکســي سنتي هم 
تقریبا از بین رفته اند، مردم ســرگردان 
شده اند. در چنین شــرایطي رانندگان 
تاکســي هاي اینترنتي ازطریق مذاکره 
با مســافر، اقدام به جابه جایــي افراد 
مي کنند؛ شیوه اي که در صورت توسعه، 
بساط تاکســي هاي اینترنتي را جمع 
خواهد کرد. ساعت ۱۰ شب در فرودگاه 
مهرآباد، مردم موبایل به دست در حال 
جســت وجوي خودرو براي عزیمت به 
آدرسشــان هســتند. صفحه نمایشگر 

اپلیکیشــن تاکســي هاي اینترنتي در 
نقطه مــورد درخواســت، خودروهاي 
زیادي را نشان مي دهد اما هیچ راننده اي 
نمي پذیرد که انبوه مسافران را جابه جا 
کند. در نقطه مقابل، افرادي هســتند 
که مدام داد مي زنند، »خودرو با قیمت 

اسنپ و تپسي«.
 این افراد به مذاکــره و چانه زني درباره 
قیمت با مسافران خسته و تازه رسیده از 
راه مي پردازند. اگر به تفاهم برسند، یک 
نفر را سوار مي کنند که به مقصد برسانند 
اگر هم نه، مدل هاي دیگري را پیش پاي 
مسافر مي گذارند، مثال مي گویند اگر به 
جاي سوارشدن یک نفر در ماشین، یک 
مسافر دیگر هم با مســیر مشابه سوار 
خودرو شود، کرایه را براي هر دو طرف 

کاهش خواهند داد.
از یکي از این رانندگان ســؤال مي کنم 
که چــرا به جــاي چانه زني مســتقیم 
از بستر اپلیکیشــن طراحي شده براي 
پیداکردن مشــتري یا همان مســافر 
استفاده نمي کند. مي گوید که شرکت 
حق کمیســیون خــود را افزایش داده 
و قیمت هایــي کــه براي مســیرهاي 
مختلف تعیین مي کنــد، پول بنزینش 
را هم درنمــي آورد. ایــن راننده تأکید 
مي کنــد که بنزیــن لیتري ســه هزار 
تومان شده و ســهمیه خاصي هم براي 
رانندگان تاکسي هاي اینترنتي برخالف 
 خبرهایي کــه اعالم مي شــود درنظر 
گرفته نشده اســت. یا حداقل او از این 
خدمات بي بهره بوده است. او مي گوید: 
در گرمــا و ســرما، ما با ســرمایه خود 
)ماشین( مســافر را جابه جا مي کنیم و 
شــرکت بدون اینکه کار خاصي انجام 
دهد، زیــر کولر نشســته و فقط هزینه 
کمیســیون خود را افزایش مي دهد. به 

همین دلیل یا از اپلیکیشــن استفاده 
نمي کنــم و خودم مســتقیم مســافر 
مي گیرم یا گاهي وقتي مســافر را سوار 
مي کنــم لغو ســفر مي زنم تــا هزینه 

کمیسیون ندهم.

 مسافران ســرگردان و کرایه 
تاکسي هاي ثابت گران

با مــردي میان ســال کــه از این همه 
انتظار کالفه شــده، هم کالم مي شوم. 
 او بــا لحنــي خســته مي گویــد که 
نیم ســاعتي اســت درگیــر گرفتن 
یــک خــودروي اینترنتي اســت ولي 
هیچ کس حاضر نیســت او را به آدرس 
مورد نظرش برســاند.حتي گزینه هاي 
تشــویقي براي افزایش کرایــه را هم 
زده اســت اما باز هم از پذیرش خبري 
نیست. به او مي گویم چرا از افرادي که 
فریاد مي زنند ماشــین با کرایه اسنپ 
کمــک نمي گیرد؟ پاســخ مي دهد که 
 قیمت هایي کــه آنها اعــالم مي کنند

 چندین برابر بهایي اســت که اســنپ 
تعییــن کــرده اســت. قیمت هــاي 
رانندگاني که خودشــان با اسنپ کار 
مي کنند فاصله چنداني با تاکسي هاي 
گران فرودگاه نــدارد و ترجیحش این 
است که اگر قرار است گران سفر کند، 
با همان تاکســي هاي فرودگاه ســفر 
کند. خانم دیگري کــه منتظر پذیرش 
درخواستش است هم وضعیت مشابهي 
دارد. مي خواهد به شــرقي ترین نقطه 
تهران سفر کند و هیچ کس مایل نیست 
او را به مقصد برساند. قیمت تعیین شده 
براي کرایه اش هــم به نظر کم نمي آید. 
او مي گوید در این ســاعت باید نزدیک 
به ۵۰ هزار تومان کرایه بدهم اما کسي 

درخواستم را نمي پذیرد.

کالهبرداری هــای اینترنتی و تلفنی سال هاســت که 
وجود دارد، اما مســاله مهم تر این است که روزبه روز این 
کالهبرداری ها درحال افزایش و پیچیده تر شدن است. 
مشکل کجاست؟ همیشه نگران این بوده ایم که در مترو یا 
خیابان کیف پول ما دزیده یا گم شود و اطالعات شخصی 
ما لو رود، اما سال هاست که دیگر دزدیدن اطالعات تنها 
به خیابان و مترو ختم نمی شــود. ما بارها در اینترنت، 
اطالعات خود را اعم از کد ملی، شــماره تماس، شماره 
کارت، حساب و شبای خود را وارد کرده ایم. کالهبرداری 
اینترنتی و تلفنی هم مساله جدیدی نیست و اگر سری 
به مراکز پلیس فتا بزنیم، متوجه می شویم که بیشترین 
جرائم، به کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی برمی گردد. 

حتی این شیوه های کالهبرداری در دوران کرونا بیشتر 
هم شده اســت. طبق گفته معاون اجتماعی پلیس فتا 
ناجا جرائم اینترنتی در دوران قرنطینه شــیب صعودی 
داشته و بیشترین جرائمی که در این مدت اتفاق افتاده، 
کالهبرداری های تلفنی بود. ایــن را می گذاریم در کنار 
مسائلی که برای افشای اطالعات از ابتدای سال تاکنون 
رخ داده است. در این مدت اطالعات شهروندان در پایگاه 
داده های ثبت احوال و پوســته های تلگرام هک شــده 
است. در جدیدترین مورد نیز از نشت داده های شخصی 
کاربران، اطالعات بیش از پنــج میلیون کاربر در اپراتور 
رایتل مورد حمله هکری قرار گرفته اســت. بازتاب این 
افشــای اطالعات در حد انعکاس چند خبر بوده است؛ 

مانند خبرهایی درباره کالهبرداری های اینترنتی که تنها 
در چند سایت از زبان مسئوالن پلیس فتا می شنویم که 
مراقب این نوع کالهبرداری ها باشند. کالهبرداری های 
اینترنتی به روش های مختلفی انجام می شود که در یک 
نمونه آن از مهندسی اجتماعی استفاده می شود که این 
نوع امروز در کشــورمان قربانیان زیادی را گرفته است. 
مهندسی اجتماعی یعنی دریافت اطالعات افراد با استقاده 
از جلب اعتماد آنها. در یک نمونه مهندسی اجتماعی که 
به کرات درباره آن می شــنویم، کالهبرداران با برقراری 
تماس تلفنی با افراد خود را مجری رادیو یا تلویزیون جا 
زده و گفته اند با حضور وزیر جوان قرعه کشی انجام شده 

و جایزه ای برده اید. 

دامپينگ تاکسي هاي اينترنتي عليه رانندگان چرا هنوز هم مردم کشورمان قربانی کالهبرداری های تلفنی و اينترنتی می شوند؟

سرمقاله

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( 
 نوبت اول

 

شهرداری مرزن اباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره 445724 مورخ 9۸/۸/13 اجرای پروژه زیرسازی – خاک بردادری – خاکریزی و ادامه 

بلوار امام رضا )ع( و احداث میدان علویان در سه راهی شهرک صنعتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

محل تامین اعتبار: منابع دولتی )استانی( – داخلی 

پرداختی از منابع دولتی به صورت اسناد خزانه میباشد.

برآورد بر اساس فهرست راه باند و ابینه سال 99

متقضیان میتوانند از ساعت 7/3۰ الی 14 روز شنبه 99/3/24 لغایت ساعت 13 روز پنجشنبه 99/3/29

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد اداری – مالی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است . 

نوبت اول اگهی : 99/3/24

نوبت دوم اگهی: 99/3/31

محمد ردایی – شهردار مرزن آباد 

آخر
 کسب و کار

ممنوعیت ترویج و تبلیغ اقالم دخانی در فضای مجازی
اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی براساس ابالغ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اطالع می رساند: عطف به نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۹/۱۰۸۶۸/۹۰۰ تاریخ 

۹۹/۳/۱7 و با عنایت به بند "و-۲" فهرست مصادیق محتوای مجرمانه وممنوعیت قانونی ترویج و تبلیغ اقالم دخانی در فضای مجازی و گزارش های واصله از گسترش روز افزون مصرف و 
استعمال اقالم دخانی به واسطه اثر بخشی تبلیغات این محصوالت در فضای مجازی از طریق سایت ها و نرم افزار هایی که بعضا مجوز، پروانه کسب و نماد معتبر هستند.
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