
در حالی که واکسنیاسیون با واکسن نخست روسیه 
برای کرونا در این کشور آغاز شده است، واکسن دوم 
کرونا نیز در روسیه ثبت شد. واکسن دوم کرونا »اپی 
واک کرونا« نام گرفته است و شرکت سازنده آن می 
گوید که بر اساس عوامل مصنوعی پپتیدی ساخته 
شــده اســت و می تواند در بدن مصونیت دربرابر 

ویروس کووید-۱۹ ایجاد کند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ریانووســتی، 
واکسن دوم کرونا در روسیه را مرکز ویروس شناسی 
و بیوتکنولوژیک »وکتور« در نووسیبیرسک ساخته 
است و انستیتو فدرال ثبت مالکیت صنایع روسیه، 

روز پنجشنبه آن را ثبت رسمی کرد.
واکسن دوم کرونا »اپی واک کرونا« نام گرفته است 
و شرکت سازنده آن می گوید که بر اساس عوامل 
مصنوعی پپتیدی ساخته شده است و می تواند در 

بدن مصونیت دربرابر ویروس کووید-۱۹ ایجاد کند.
آنا پوپووا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
روسیه موســوم به روس پاترب نادزور )نهاد دست 
اندر کار مبارزه با بیماریهای عفونی در روسیه( روز 
گذشته از پایان مراحل آزمایش بالینی واکسن دوم 
کرونا خبر داده بود. الکساندر ریژکوف رئیس بخش 
بیماریهای عفونی مسری از حیوانات مرکز وکتور 
گفته است که واکسن اپی واک کرونا مصونیت مادام 
العمر نمی دهد و حداقل شش ماه فرد واکسینه شده 

را در برابر کووید-۱۹ مصون می کند.
وزارت بهداشت روسیه از یک هفته پیش کار ثبت 
واکسن جدید کرونا را آغاز کرده بود. انتظار می رود 
این واکسن بر روی ۵ هزار نفر دارای سنین مختلف 
آزمایش شود. واکسن نخست کرونا در روسیه به نام 
واکسن اسپوتنیک و پس از تزریق آزمایشی آن بر 

روی گروه هایی از داوطلبان، روز ۲۱ مرداد در روسیه 
به ثبت رسید. این واکسن در سه مرحله آزمایش شد 
و در مرحله سوم ان که اوایل مهر ماه به پایان رسید، 

۳ هزار داوطلب در مسکو شرکت کردند.
 این واکســن توسط موسســه تحقیقاتی گمالیا 
و وزارت دفاع روســیه تولید شــده اســت و برای 
واکسیناسیون مردم روســیه در همه مناطق این 

کشور توزیع شده است.
براساس آخرین گزارش ســتاد مقابله با گسترش 
کرونا در روســیه طی ۲۴ ســاعت گذشته شمار 
مبتالیان به کرونا با شناســایی هشت هزار و ۹۴۵ 
مورد جدید به یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۳۱ نفر 
و آمار جانباختگان ناشی از این بیماری با افزایش 
۱۶۹ نفر دیگر به ۲۰ هزار و ۸۹۱ تن رسیده است که 

همچنان روند صعودی را نشان می دهد.

طبق یافته های نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک 
در سپتامبر برای سومین ماه افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که 
متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در سپتامبر ۲۴.۳۸ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۱۶۰ هزار بشکه 

در روز باالتر از آمار بازبینی شده اوت بود.
افزایش عرضه اوپک از اوت و نگرانیها نسبت به آسیب 
دیدن دوباره تقاضا برای نفت به دلیل افزایش ابتال به 
ویروس کرونا، قیمتهای نفت را تحت فشــار کاهشی 
قرار داده و باعث افت ۱۰ درصدی آنها در ســپتامبر 
شده است. اوپک ازسرگیری تولید نفت لیبی را که در 
ماههای گذشته موفق نشده بود به شکل مستمر ادامه 

پیدا کند، زیر نظر گرفته است.
لیبی و ایران دو عضو اوپک هستند که از مشارکت در 
پیمان کاهش تولید اوپک پالس معاف هستند. این 
پیمان کمک کرد قیمت نفت از رکورد تاریخی که در 

آوریل به دلیل شیوع ویروس کرونا و فلج شدن تقاضا به 
آن سقوط کرده بود، بهبود پیدا کند.

اوپک پــالس از اول مه محدودیت عرضــه به میزان 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز معادل ۱۰ درصد از تولید 
جهانی را آغاز کرد و با توجه به بهبود نســبی تقاضا از 
اوت، محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در 
روز تسهیل کرد. سهم اوپک از این محدودیت عرضه، 

۴.۸۶۸ میلیون بشکه در روز است.
نرخ پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید در سپتامبر 

۱۰۱ درصد در مقایسه با ۱۰۰ درصد در اوت بود.
افزایش تولید ســپتامبر به معنای آن است که اوپک 
حدود دو میلیون بشکه در روز بیشتر از آمار ژوئن که 
پایینترین رکورد تولید این گروه از سال ۱۹۹۱ بود، نفت 

تولید کرده است.
تولید نفت لیبی پس از پایان محاصره هشت ماهه بنادر 
و تاسیسات نفتی توسط نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، 

در حال افزایش اســت و طبق نظرسنجی رویترز، در 
سپتامبر ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

طبق آمار رهگیری نفتکشها، عرضه نفت ایران هم در 
سپتامبر ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

ونزوئال که سومین عضو معاف از کاهش تولید اوپک 
است هم در ســپتامبر موفق شد با وجود تحریمهای 
آمریکا و کاهش مستمر تولید، نفت بیشتری عرضه 

کند.
در میان سایر اعضای اوپک که در توافق کاهش تولید 
شــرکت دارند، آنگوال در سپتامبر بزرگترین افزایش 

تولید را داشت که به ۶۰ هزار بشکه در روز رسید.
بزرگترین کاهش تولید مربوط به امارات متحده عربی 
بود که در اوت باالتر از سهمش نفت تولید کرده بود. 
منابع صنعتی اظهار کردند که این کاهش نشان می 
دهد که امــارات متحده عربی افزایــش تولید اوت را 

جبران کرده است.

شــرکت اپل ظاهرا در حال افزایش تولید آیفون ۱۲ در 
آستانه عرضه ماه آینده جدیدترین مدل این گوشی است.
به گزارش ایسنا، نشریه ســاوت چاینا مورنینگ پست 
در گزارشی نوشت: کارخانه ژنگ ژوی چین که توسط 
شرکت فاکسکان اداره می شود و اصلی ترین محل مونتاژ 
آیفون است به صورت شبانه روزی کار می کند و تدابیری 
مانند پیشنهاد پاداش به کارگران و حذف تعطیالت را به 
اجرا گذاشته تا مطمئن شود که آیفون جدید به موقع 

تحویل داده می شود.
یک کارمند به این نشریه گفته است کارگران این کارخانه 
کار در شیفتهای شب را آغاز کرده اند و یک کارمند دیگر 
اظهار کرده که شیفتهای اضافی از تابستان افزایش پیدا 
کرده اند. همچنین از کارمندان خواســته شــده است 

تعطیالت آتی را حذف کنند. انتظار می رود اپل امسال 
چهار مدل جدید آیفون رو معرفی کند. دو مدل کوچک 
و دو مدل گران قیمت که جانشین آیفون ۱۱ پرو و آیفون 
۱۱ پرو مکس خواهند شــد. همه چهار مدل جدید از 
اتصال ۵G پشتیبانی خواهند کرد و گفته شده که مدل 
پیشرفته این گوشی مانند مدل جدید آی پد پرو، حسگر 

لیدار خواهد داشت.
اپل معموال آیفونهای جدید را در سپتامبر معرفی می کند 
اما این شرکت آمریکایی در ژوئیهاعالم کرد که انتظار دارد 
تولید مدلهای جدید امسال چند هفته دیرتر تحویل داده 
شود. مارک گورمان از بلومبرگ پیش بینی کرده که این 

مدلهای جدید در اکتبر رونمایی خواهند شد.
شهر ژنگ ژو به دلیل حضور کارخانه فاکسکان در این 

شهر و تاثیر آن روی اقتصادش، به آیفون سیتی معروف 
شده است. طبق گزارش ســال ۲۰۱۶ نیویورک تایمز، 
حدود نیمی از گوشیهای آیفون جهان در کارخانه ژنگ 

ژو تولید می شوند.
طبق گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، برای این که 
کارکنان تولیدکننده آیفون در این کارخانه از پاداش بهره 

مند شوند باید حداقل ۹۹ روز مانده و ۵۵ روز کار کنند.
بر اساس گزارش بیزنس اینســایدر، اپل زنجیره تامین 
امسال را برای ساخت ۷۵ میلیون گوشی آیفون آماده 
کرده که مشابه سفارشهای سال گذشته برای مدل آیفون 
۱۱ است. این سفارش نشان می دهد که اپل انتظار دارد با 
وجود پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا، تقاضای 

باالیی برای آیفون ۱۲ وجود داشته باشد.

دومین واکسن کرونا هم در روسیه به ثبت رسید

تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت

فعالیت شبانه روزی آیفون سیتی برای تولید آیفون ۱۲
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خودروسازان به دنبال 
افزایش دوباره قیمت ها

ازمجموع بیش از 400 هزار پرونده تایید شده، تنها 33 هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند
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التهاب  بازارها
سکه  ۱۵ میلیون  و  دالر ۳۰ هزار تومان  شد

در حالــی کــه طــرح هــای فــروش فوری 
خودروســازان می تواند التهــاب این روزهای 
 بــازار خــودرو را کمتر کنــد اما گویــا این 
شــرکت ها تمایلی بــرای برگــزاری فروش 
فوری ندارند و بــه انتظار افزایــش قیمت ها 
برای سودآوری بیشتر نشســته اند. متاسفانه 
شرایط بازار خودرو به گونه ای است که به دنبال 
بهانه برای افزایش قیمت چندباره اســت و تا 
خبر یا یک حرکت منفی رخ می دهد قیمت ها 
بالفاصله روند افزایشــی به خــود می گیرند. 
افزایش قیمــت پراید تــا ۱۳۵ میلیون تومان 
و افزایــش ۱۱ میلیونــی قیمــت تیپــا طی 
 چند روز از نمونــه های اتفاق افتــاده در این
 بازار است.  متاسفانه در این شرایط که کسی 
دســت به خرید و فروش نمی زند و به دنبال 
افزایش روزانه قیمت خودرو است تا سرمایه اش 
افزایش پیدا کند خودروســازان نیز طرح های 
پیش فروش خود را به تاخیــر انداخته اند که 
این حرکت بازار را برای جهش چندباره قیمت 
خودرو آماده می کند. کارشناسان بازار خودرو 
معتقدند که در شــرایط فعلی عدم اعتماد به 
سودجویان بازار و صبر پیشه کردن برای اجرای 
برنامه های فروش کارخانه ای مسیر مطمئن 
تری برای خودرودار شدن مشتریان است. در 
شــرایط فعلی در بازار خرید و فروش خودرو 
همچنان معامالت قفل اســت و همه به نوعی 
منتظر تعیین تکلیف قیمت ها هستند. البته با 
روند صعودی قیمت ها در بازار سکه و ارز هیچ 
کس حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های 
نجومی نیست. این در حالی است که قرار بود 
خودروسازان با ارائه طرح های مختلف فروش 
بازار را به سمت آرامش هدایت کرده و مدیریت 
تقاضا را انجام دهند اما متأسفانه فعال یک طرح 

فروش فوری محصوالت...



اقتصاد2
ایران وجهان

جزئیات مصوبــه ترخیص فوری 
کاالهای دپو شده در گمرک و بنادر

با ابالغ مصوبه مربوط به تسهیل در ورود و تعیین 
تکلیف کاالهای وارده به اماکن گمرکی، ترخیص 
قطعی کاال و رفع تعهدات واردات ظرف ۴۵ روز پس 

از تخصیص ارز از گمرک انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، با انباشــت نزدیک به هشت 
میلیون تن کاال در گمرک و بنــادر و موانعی که 
به ویژه در حوزه ارز در رابطه با ترخیص این کاالها 
وجود داشت اخیرا جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری طی سفری به استان هرمزگان و بازدید 
از مجتمع بندی شهید رجایی در جریان وضعیت 
کاالهای دپو شده قرار گرفت و در نهایت با مذاکرات 
صورت گرفته بین دســتگاه های ذیربط توافقات 
صورت گرفته، چند مورد در راستای تسهیل در 
ورود و تعییــن تکلیف کاالهــای وارده به اماکن 

گمرکی مصوب شد.
این در حالی است که به تازگی معاون اول رئیس 
جمهوری تصمیمات اتخاذ شده در جریان سفر 
اخیر را جهت اجرا به دســتگاه های ذیربط ابالغ 

کرده است.
طبق آنچه که ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی 
ایــران -در رابطه با جزئیات ایــن مصوبات اعالم 
کرده ترخیص قطعی کاال و رفع تعهدات واردات 
ظرف ۴۵ روز پس از ترخیص ارز از گمرکات انجام 

خواهد شد.
اما جزئیات مصوبه مربوط به تسهیل در ترخیص 
کاالهای دپو شده در گمرک و بنادر به شرح زیر 

است.
طبق این مصوبه در خصــوص واردات اعتباری 

کاالهای اساسی مقرر شد :
الف( شــماره ثبت ســفارش در لیست اعالمی 

وزارتخانه مربوطه باشد
ب( ظرف ۴۵ روز پــس از تخصیص ارز، کل کاال 
از گمــرک ترخیص قطعی و رفع تعهــد واردات 

صورت گیرد.
ج( پس از رسید مالی پروانه گمرک، بانک مرکزی 

متعهد به تامین ارز حداکثر ظرف ۳ ماه است.
د ( معادل ریال ارز تخصیص یافته توسط بازرگان 

به بانک عامل پس از تخصیص ارز واریز گردد.
ه( بانک عامل و بانک مرکزی، به محض دریافت 
لیست اشاره شده در بند الف، اقدام به تخصیص 
ارز مینماید و پس از تحقق بند د و ارائه اسناد به 
بانک عامل، اقدام به ثبت برات بدون تعهد و صدور 

اعالمیه تامین ارز خواهد کرد.
و( در صورتی کــه در زمان تحقق بنــد ب، کاال 
مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد، نرخ ارز ترجیحی 

توسط بانک مرکزی تضمین می شود.
اما در خصوص کاالی اساســی موجود در بنادر 
و اماکن گمرکی تا تاریخ پنج مهرماه ۱۳۹۹، که 
امکان بهره گیری از بند فــوق را ندارند، با اعالم 
ثبت سفارش ها توسط وزارت صمت در اولویت 

تخصیص و تامین ارز قرار می گیرند.
از سوی دیگر  باید ســازمان بنادر و دریانوردی به 
شرکتهای کشتیرانی را مکلف کند زمان صدور، 
احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شخصی 
اعم از حقیقی و حقوقــی، ضمن دریافت کدملی 
یا شناسه ملی صاحب کاال، در صورتی که صاحب 
کاال قصد واردات قطعی آن را داشته باشد، شماره 
ثبت سفارش از ایشان الزاما دریافت و در سامانه 
ســازمان بنادر ثبت نماید. الزم اســت این اقالم 
اطالعاتی به همراه اطالعات قبوض انبار به صورت 
برخط و سیستمی در اختیار سامانه جامع تجارت 
قرار گیرد و وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، 
اقدام الزم جهت دریافت اطالعات فوق را در اسرع 
وقت انجام دهد. مقرر شــده اســت در خصوص 
کاالهای گروه )۲(که دارای قبض انبار تا تاریخ پنج 
مهرماه ۱۳۹۹ باشند، صاحبان کاال ظرف حداکثر 

ظرف دو هفته اقدام به اظهار کاال به گمرک کنند.
همچنین گمرک، لیســت مربوطه را به وزارت 
صمت ارسال و آن وزارتخانه پس از پایش لیست 
مربوطه، شماره های ثبت سفارش )کاالی اساسی، 
مواد اولیه ، کاالهای واسطه ای و اجزا و قطعات و 
قطعات یدکی تولید( را به بانک مرکزی ارسال کند.  
بانک مرکزی نیز ظرف یک هفته پس از دریافت 
لیست مذکور، مکلف به تخصیص ارز و پیگیری 
صدور اعالمیه تامین ارز )کدرهگیری( پس از ثبت 
اسناد و اعالم نتیجه به وزارت صمت و گمرک است.

در صورتی که کاالی مربوطه ظرف ۱۰ روز کاری 
از صدور اعالمیه تامین ارز )کدرهگیری( از گمرک 
به صورت کامل ترخیص نشــود، گمرک موظف 
شده است ضمن اخطار به صاحب کاال ظرف یک 
هفته، نسبت به اعالم متروکه اقدام و نتیجه را به 
وزارت صمت و بانک مرکزی ابالغ کند. همچنین 
وزارت صمت از صدور ثبت سفارش جدید و بانک 
مرکزی از صدور تخصیص ارز جدید برای صاحب 
کاال تا زمان خــروج کاال از گمرک جلوگیری به 

عمل بیاورد.

خبر

فعاالن بازار خودرو معتقدند 
خودروسازان تولیدات خود 
را نســبت به ســال گذشته 
افزایش داده انــد، اما به دلیل 
تقاضای کاذب، تنها ۲۰ درصد 
خریداران مصرف کننده واقعی هستند و مابقی، خودرو 
را در خانه های خود نگهداری تا مجددا در زمان گرانی آن 

را معامله کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، افزایش تولید خودرو 
هم نتوانست بازار نارآرام خودرو را رام کند؛ این اتفاق در 
شرایطی است که تصور می شد با افزایش تیراژ خودرو، 
قیمت ها در بازار خودرو پایین خواهد آمد، اما رشد عجیب 
قیمت ها به خصوص در هفته های اخیر، نشان می دهد که 

بازار خودرو این روزها ترمز بریده است.
بنا بر گزارش اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در ۶ ماه اول امســال ۴۶۸ هزار و ۶۹۹ 
دستگاه انواع خودرو در کشــور تولید شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. در 
این مدت ۴۲۵ هزار و ۹۲۵ دستگاه انواع سواری در کشور 
تولید شد که نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۸ رشد ۲۱.۹ 

درصدی را تجربه کرده است.
در مورد تولید انواع خودرو در شهریورماه ۹۹، باید به عدد 
۸۶ هزار و ۲۹۳ دستگاه اشاره کرد؛ به طوری که نسبت 
به شهریور سال گذشته رشــد ۳۶.۴ درصدی را شاهد 
هستیم. در این مدت ۷۷ هزار و ۵۹۸ دستگاه سواری در 
کشور تولید شد که نسبت به شهریور سال قبل رشد ۳۵ 

درصدی را داشته است.
اما چرا قیمت خودرو با وجود افزایش تولید، پایین نیامد؟ 
مشــاهدات بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد 
قیمت ها در انواع خودروها غیرمنطقی بوده و همین امر 
باعث شده تا عمال نه کسی حاضر به خرید خودرو باشد و 

نه کسی بخواهد خودروی خود را بفروشد.
ررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان می دهد سه 
شاخص نرخ ارز، تورم انتظاری و عرضه، بیشترین وزن را 
در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هر سه بخش 
یادشده از متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر می پذیرند با 
این حال همچون زنجیره ای بازار و صنعت خودرو را متاثر 

از خود کرده اند.
برخی از روایتگران بازار خودرو معتقدند روند صعودی 
قیمت ها در بازار سکه و ارز باعث شده تا هیچ کس حاضر 

به خرید خودرو آن هم با قیمت های نجومی نباشد. در 
حال حاضر قیمت انواع خودروها به صورت ســلیقه ای 
در آگهی ها و توسط دالالن اعالم می شود؛ به نحوی که 
اختالف قیمت ها برای محصوالت وارداتی از یک آگهی به 
آگهی دیگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان متفاوت است. در 
محصوالت داخلی هم اختالف قیمت ها در آگهی ها از ۱۰ 
تا ۲۰ میلیون تومان است. در این شرایط مصرف کننده 
در بازار سرگردان بوده و نمی داند کدام قیمت منطقی و 

کدام قیمت صوری است.
در این شرایط، برخی فعاالن بازار خودرو توصیه می کنند 
که افراد در شرایط کنونی از خرید خودرو اجتناب کنند.

به گفته آنها، حتی نمی دانیم تا یک ساعت دیگر این بازار 
در چه وضعیتی است، معامالت به طور کامل قفل شده، 
اما احتمال می دهیم با آمدن وزیر جدید صنعت اتفاقات 

خوبی را شاهد باشیم.
در این خصوص، نعمت اهلل کاشانی نســب، نایب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران عنوان کرد: دو 
شرکت عمده خودروساز تولیدات خود را نسبت به سال 
گذشته ۱۹ درصد افزایش داده اند، اما به دلیل تقاضای 
کاذب تنها ۲۰ درصد خریــداران مصرف کننده واقعی 
هســتند، مابقی خودرو را در خانه های خود نگهداری 
تا مجددا در زمان گرانی آن را معامله کنند. همین امر 
موجب شده تا تقاضای کاذب در بازار به وجود بیاید که 

خود بیشترین دلیل گرانی نیز محسوب می شود.

کاشانی نســب با انتقــاد از تاثیر فضای مجــازی برای 
قیمت های غیرواقعی اظهار داشــت: قرار بر آن بود که 
سایت ها درج قیمت نداشته باشند، اما بسیاری از سایت ها 
و کانال های تلگرامی قیمت ها را درج می کنند و بر این 
آشــفته بازار دامن می زنند. در واقع با  اشتراک گذاری 
قیمت های عجیب و غریب بازار را ملتهب می کنند و مردم 
با توجه به این قیمت ها گمــان می کنند قیمت خودرو 

بسیار گران شده است.
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خاطرنشان 
کرد: باید در نظر داشــت که تولیدات نســبت به سال 
گذشته افزایش داشته که ۶۰ درصد تولید برای ایفای 
تعهدات و ۴۰ درصد برای فروش فوری مربوط می شود. 
بنابراین با تداوم این رویه، قیمت ها به این شکل نمی ماند 
و کاهش قیمت را پیش  رو خواهیم داشت؛ البته در مورد 
درصد کاهش نمی توان اظهارنظــر کرد چون به تولید 
بســتگی دارد که در صورت افزایش، تب و تاب مردم و 

تقاضای غیرواقعی کاهش پیدا می کند.
کاشانی نسب اضافه کرد: البته امکان تدوام این قیمت ها 
وجود نــدارد، در حال حاضر ارزان تریــن خودرو پراید 
است اما به دلیل قیمت های کاذب متقاضی ندارد و به 
نوعی معامالت قفل شده است. از همین روی نمی توان 
قیمت مشــخصی برای پراید عنوان کــرد، زیرا امکان 
اختالف قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی برای سایت ها و 

کانال های مختلف وجود دارد.

انحصار در خودروسازی باید شکسته شود
افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار در شرایطی است که 
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره ساماندهی بازار خودرو 
تاکید داشت: تالش خواهیم کرد براساس شرایط موجود 
و به صورت همزمان هم تولید را افزایش دهیم و هم فضا را 
برای رقابت مهیا کنیم تا قیمت ها در بازار به تعادل برسد.

علی رضا رزم حســینی، افزایش عرضه خــودرو را جزو 
مهم ترین اولویت های  وزارت صمت دانســت و اظهار 
داشت: اگر شرایط اجازه دهد، باید مقداری انحصار در 
خودروسازی را بشــکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در 

بازار مهیا کنیم.
وزیر صمت با بیان این که قیمت تمام شده خودرو در ایران 
باال است، ادامه داد: خودرو هزینه های مالی باالیی دارد و 
احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی 
کارشناســی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از 
ظرفیت تیمی انجام دادم، با همکاری کارشناسان دولت 
و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت های 
مناسبت تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات 
خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش 
یابد. رزم حســینی گفت: تالش خواهیم کرد بر اساس 
شرایط موجود و به صورت همزمان هم تولید را افزایش 
دهیم و هم فضا را برای رقابت مهیا کنیم تا قیمت ها در 

بازار به تعادل برسد.

پژو۲۰۰۸ میلیاردی شد
مشــاهدات میدانی از قیمت ها در بازار خودرو نشــان 
می دهد که قیمت پراید ۱۱۱ در بازار ۱۳۱ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۱ در حدود ۱۱۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، 

پراید ۱۳۲ در حدود ۱۱۸ میلیون تومان است.
در گروه محصوالت پژو در روزهای گذشته شاهد هستیم 
که پژو۲۰۰۸ قیمتی میلیاردی و در حدود یک میلیارد 
و ۱۴۵ میلیون تومان را پیدا کرده است. پژو۲۰۶ تیپ دو 
نیز در بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶تیپ 
پنج ۲۷۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات ۴۲۳ میلیون 
تومان، پژو۲۰۷ دنده ای ۴۲۴ میلیون تومان، پژو۴۰۵ 
 GLX ۴۰۵دوگانه سوز ۲۲۰ میلیون تومان، پژو GLX
بنزینی ۲۰۰ میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۳۷۱ 
میلیون تومان دیده می شود. در این میان، در بازار خودرو 
تیبا هاچ بک ای ایکس ۱۵۱ میلیون تومان، تیبا هاچ بک 
پالس ۱۵۶ میلیون تومان، دنــا معمولی ۳۱۵ میلیون 
تومان، دناپالس دنده ای توربو ۴۳۸ میلیون تومان و رانا 

ال ایکس ۲۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد

دپوی خودرو در خانه واقعیت دارد؟

دولت ۲۱هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد اشتغال پیش بینی کرد

سخنگوی دولت گفت که دولت تا سال آینده 
با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر را 

برای ۳۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا ، علی ربیعی روز پنجشــنبه 
در حاشــیه افتتاح یــک واحــد پذیرایی در 
شهرستان نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود : بخشــی از این اعتبــار از مجموع ۱.۵ 
میلیــارد دالر صندوق توســعه ملــی برای 
اشتغال روستایی و بخشی هم از منابع دیگر 
است که هم اکنون از ســوی ستاد اقتصادی 
 دولت بــرای ایــن منظور سیاســت گذاری 

شده است.
وی  اظهارداشت : این اعتبار با هدف حمایت 
از اشتغال متوسط پائین پیش بینی و توزیع 
خواهد شد و طبیعتا با پرداخت آن ضمن آنکه 
پایه پولی کشور کاهش نمی یابد بلکه ایجاد 
اشتغال جدید هم در این سطوح جامعه شاهد 

خواهیم بود.
ربیعی گفت : توزیع ایــن میزان اعتبار کمک 
خواهد کرد تا بتوان بخشــی از اشتغال متاثر 
از بنگاه های آسیب دیده ناشی از کرونا را نیز 

دوباره احیاء کرد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات 
دولت در زمان شیوع کرونا تاکنون در کشور 
گفت : در شوک نخســت کرونا  دستکم یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار شــغل دچار آسیب شد 
و در نتیجــه یک میلیون و ۳۰۰ هزار شــغل 
در معــرض تهدیــد قــرار گرفــت و در پی 
 آن یک میلیــون و ۵۰۰ هزار نفــر هم از کار 

بیکار شدند.
ربیعی افزود : هم اکنون دستکم یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر زیرپوشش بیمه بیکاری قرار 
گرفتند  و به محض تغییــر وضعیت کرونا از 
حالت قرمز به عادی و گشایش های اقتصادی 
این تعداد نیرو آمادگی دارند به محل کارشان 

باز گردند .
ســخنگوی دولت بــا بیان این که اشــتغال 
مازنــدان مبتنی بــر صنعت ، کشــاورزی و 
گردشــگری اســت ، گفت : کرونا بیشترین 
آســیب را به بخش خدمات گردشگری وارد 
کرد و به همین خاطر براســاس بررسی ها و 
تمهیداتی کــه در وزارت تعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعی اندیشیده شــده ، قرار است سفری 
به این استان انجام شــود تا از نزدیک مسائل 
و مشــکالت در این حوزه مورد پیگیری قرار 
گیرد. سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با از 
بین رفتن کرونا ، گردشگری مازندران شاهد 
جهش باشد و دغدغه فعاالن این صنعت نیز 

هر چه زودتر رفع شود.

همتی:
رشــد پایه پولی در شش ماه 

نخست امسال ۵.۴ درصد شد

رئیــس کل بانــک مرکــزی، اعــالم کرد:  
گزارش هــای اولیــه اداره آمــار اقتصادی 
حاکــی از رشــد ۵.۴ درصدی پایــه پولی و 
رشــد ۱۵.۵ درصــدی نقدینگــی در پایان 
 شــش ماهه اول امســال نســبت بــه پایان 

سال ۱۳۹۸ است.
به گزارش ایسنا ، عبدالناصر همتی تاکید کرد: 
محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی 
بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت 

در جامعه است.
رئیس شــورای پول و اعتبار افزود: با توجه به 
تعدیل اصالح انجام شده در نرخ سپرده قانونی 
که به خاطر مساعدت به بانک ها در پرداخت 
وام های کرونا انجام شــده بــود و همچنین 
اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد 
شد، در ادامه سال انشــااهلل شاهد تعدیل نرخ 

رشد نقدینگی خواهیم شد.
بنا بر اعالم بانک مرکــزی ، عالی ترین مقام 
بانک مرکزی برنامه این بانــک برای کنترل 
رشد ترازنامه بانک ها را از دیگر اقدامات بانک 
مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی دانست و 
تصریح کرد: مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار 

اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.

اخبار
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مرکز پژوهش هــای مجلس با اشــاره به درآمد 
ارزی پایین دولت از محــل صادرات نفت در ۵ ماه 
ابتدای امسال اعالم کرد: حدود ۳.۳ میلیارد دالر 
از ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( داده شــده بابت 
واردات کاالهای اساســی از محــل ذخایر بانک 
مرکزی تامین شده است که منجر به افزایش ۱۵ 
درصدی پایه پولی می شود. به گزارش فارس، یکی 
از سیاست های دولت روحانی برای تأمین کاالهای 
اساســی مورد نیاز مردم با قیمت مناســب که از 
فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، 
سیاست تخصیص ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( 
به واردات کاالها و نهاده های اساسی بود که تأثیر 
بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت 

در بودجه داشت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اخیرا 
با انتشــار گزارشــی درباره طرح تامین کاالهای 
اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس 
به تصویب رســید، درباره وضعیت تخصیص ارز 
ترجیحی اعالم کرد: »در رابطه با ارز ترجیحی، در 
۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دالر با نرخ 
ترجیحی، کاال وارد کشور شده است. این در حالی 
است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت 
براساس آمار اعالم شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ 
میلیون دالر بوده و به بیان دیگر به نظر می رســد 
حدود ۳.۳ میلیــارد دالر از ارز ترجیحی )۴۲۰۰ 
تومانی( از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده 
اســت. در صورتی که بانک مرکــزی برای تامین 
ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته 
بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار 
نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به 

میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد. به 
بیان صریح تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت 
کاالهای اساسی اجرا می شود، صرفنظر از میزان 
تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، 
نقدینگی و در نهایت تورم شده است«. با توجه به 
همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد 
داده اســت که هر گونه برداشــت از ذخایر بانک 
مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد.

براساس این گزارش، خبرگزاری فارس در اواسط 
دی ماه پارسال برای اولین بار این موضوع را رسانه 
ای کرد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای 
ارزی دولت، بــرای پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بابت واردات کاالهای اساســی، با مشکل مواجه 
شده و به همین دلیل بخشــی از ارز ترجیحی را 
با خرید از ســامانه نیما تامین می کند. همچنین 
این خبرگزاری با انتشار گزارشی در اوایل تیرماه 
امســال، اعالم کرد که بانک مرکزی حدود نیمی 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصــاص یافته به کاالهای 
اساسی در سال گذشته )۹۸( را با خرید ارز از بازار 
ثانویه یا همان نیما تامین کرده، اتفاقی که در سال 
جاری هم در حال تکرار اســت و منجر به افزایش 

پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد.
گفتنی اســت مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشــات متعدد مرتبط با الیحه بودجه ۹۹ که 
پاییز و زمستان پارسال منتشــر شد، بارها به این 
موضوع که بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اختصاص داده شده بابت واردات کاالهای اساسی از 
محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تامین است 
و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، 

اشاره کرده بود.

تالش وزارت راه و شهرســازی برای عدم اعالم 
آمار بازار ماهانه مســکن در تهــران در حالی 
وارد دومین ماه متوالی شــده که بانک مرکزی 
 گزارش های ماهیانه خود را همچنان منتشــر 

می کند.
به گزارش مهر، محمد اسالمی در برنامه گفت 
وگوی ویژه خبری در ۲۸ مرداد ماه در پاسخ به 
پرسشــی درباره علت افزایش قیمت مسکن و 
اعالم متوسط متری ۲۱ میلیون تومان در پایان 
تیرماه، اعالم کرد: به معاونت مسکن وزارت راه 
و شهرسازی دســتور داده ام تا اطالعات و آمار 

قیمت های بازار مسکن را منتشر نکند.
پاسخی که از ســوی برخی کارشناسان اقتصاد 
مسکن، به عنوان »پاک کردن صورت مسأله« به 
جای »یافتن راه حلی برای کاهش تورم در بازار 
مسکن« از سوی باالترین مقام سیاست گذار در 

بخش مسکن تعبیر شد.
هر چند که وزیر راه و شهرســازی بارها به این 
موضوع )تورم سنگین مسکن( با این عنوان که 
»بازار مسکن تک بخشی نیســت و فرا بخشی 
محسوب می شود و از سیاست های اقتصاد کالن 
و فشــار افزایش قیمت در بازارهای موازی بازار 

مسکن، تأثیر می پذیرد«، پاسخ داده است.
با این حال دســتور وزیر راه و شهرسازی مبنی 
بر عدم انتشار آمار تحوالت بازار مسکن، درباره 
گزارش بازار مسکن مرداد ماه پایتخت عملیاتی 
شد و معاونت مســکن و ســاختمان از انتشار 
قیمت ها و تعداد معامالت واحدهای مســکونی 

در ماه میانی تابستان خودداری کرد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 

وزارت راه و شهرسازی در توجیه عدم انتشار آمار 
بازار مسکن، گفت: دستور وزیر راه و شهرسازی 
برای عدم انتشــار قیمت ماهانه مسکن، به این 
دلیل بود که معتقد است قیمت مسکن در سایر 
شهرها نیز از متوســط قیمت مسکن در تهران 
اثر می پذیرد. استداللی که با استقبال مصطفی 
قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
هم مواجه و خواهان تداوم عدم انتشار آمار بازار 

مسکن شد.
این در حالی است که ماه گذشته بانک مرکزی 
آمار بازار مســکن را منتشــر کرد؛ اگرچه آمار 
بانک مرکزی از بازار مســکن معمــوالً چند رو 
بعد از انتشــار آمار این بازار از سوی وزارت راه 
و شهرسازی صورت می گرفت؛ دو روز قبل نیز 
بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران مربوط به شــهریور ماه را منتشر کرد اما 
هنوز از گزارش وزارت راه و شهرســازی خبری 

نیست.
این سنت شکنی وزیر راه و شهرسازی در حالی 
است که از ابتدای سال ۸۸ تا تیر ماه ۹۹ هر ماه 
آمار مذکور از سوی معاونت های مسکن وزارت 
راه و شهرسازی منتشر می شده و اکنون اسالمی 

پس از ۱۲۴ ماه، خرق عادت کرده است.
حتی اگر فرضیــه وزیر راه و شهرســازی را که 
معتقد اســت گــزارش قیمت بازار مســکن، 
ســایر بازارها را تحــت تأثیر قــرار می دهد« 
بپذیریم اما اکنون که بانک مرکزی به انتشــار 
گزارش های ماهیانــه خود ادامه داده اســت، 
 امتناع وزارت راه و شهرســازی اقدام بیهوده ای 

بنظر می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با تکذیب توقف ساخت پروژه 
های طرح ملی مسکن، گفت: تاکنون ۱۴۰ هزار نفر 

برای این پروژه، آورده داشته اند.
محمد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی در آیین 
بهره برداری از پروژه های راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان تهران با تبریک روز سالمند و لزوم 
احترام به این قشر براســاس آئین دینی و اسالمی 
اظهار کرد: احترام به خانــواده باید تبدیل به یک 
فرهنگ شــود تا بتوانیم با جان و دل به سالمندان 
احترام بگذاریم چرا که آن ها گنجینه ای ارزشمند 

با کوله باری از تجربه هستند.

وی  با اشاره به افتتاح هفت پروژه راهداری در استان 
تهران که در محل آسایشگاه کهریزیک آئین بهره 
برداری آن انجام شد، اظهار داشــت: این پروژه ها 
یا افتتاح شــده یا در حال افتتاح هستند که نقش 
موثری در کاهش بــار ترافیکی جاده ها دارند. بنده 
شخصا از وضعیت راه های اســتان تهران به شدت 
شــاکی بودم و همواره بهبود وضعیت این راه ها را 

مطالبه می کردم.
وی ادامــه داد: بــه همیــن خاطــر بــه صورت 
شــبانه روزی وضعیت پروژه های راه های اســتان 
تهــران را از مدیــرکل راهــداری اســتان تهران 

و مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران و 
مدیر عامل ســازمان راهــداری و حمــل و نقل 
 جاده ای از طریــق تلفــن و یا پیامــک پیگیری 

می کنم.
وزیر راه و شهرســازی توضیح داد: بــا وجود آنکه 
محدودیت های اعتباری داشته ایم، اما به دلیل آنکه 
نگاه به استان تهران یک نگاه ویژه ای است و تردد در 
آن بسیار زیاد است، باید هرچه سریعتر این پروژه ها 

را به مرحله اجرایی می رساندیم.
اســالمی با بیان اینکه ما در دو بخش گســترش 
ظرفیت داشــته ایم گفت: با همــکاری پلیس راه 

و پلیس راهــور توانســته ایم این پروژه هــا را به 
 اتمــام برســانیم و شــاهد کاهش بــار ترافیکی 

بوده ایم.
به گفته اسالمی تهران قطب بزرگ جمعیت و حمل 
و نقل است و همواره با افزایش ظرفیت در این حوزه 
رو به رو هستیم تا بتوانیم تقاضا های سنگین در این 

حوزه را پاسخگو باشیم.
وزیر راه و شهرســازی در پایان درباره آورده های 
متقاضیان در طرح اقدام ملی مســکن گفت: این 
طرح متوقف نشــده و تاکنون ۱۴۰ هزار نفر آورده 

داشته اند.

یک بام و دو هوای وزارت راه وبانک مرکزی برای انتشارگزارش بازارمسکنافزایش 15 درصدی پایه پولی بخاطر تامین ارز 4۲۰۰ تومانی

اسالمی: 

توقف طرح ملی مسکن  صحت ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۵ میلیون را رد کرد 
بررسی جدیدترین قیمت طال، سکه و ارز در بازار نشان می دهد که قیمت سکه تمار بهار طرح جدید نسبت به روز گذشته افزایش ۹۰۰ هزار تومانی داشت همچنین در معامالت روز پنج 

شنبه بازار ارز نرخ فروش دالر و یورو با افزایش قیمت مواجه شده است.  بر اساس قیمت های مندرج در اتحادیه طال و جواهر تهران در لحظه انتشار خبر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار روز پنج شنبه ) پنجشنبه(  با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز  یک میلیون و ۳۴۸هزار 

تومان  قیمت دارد.  همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به ۱۸۹۶ دالر رسیده است.
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آشفتگی بازارها با نوسانات دالر
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

سوالی که برای عموم مردم در این زمان مطرح می شود این است که انتخابات آمریکا باعث افزایش قیمت ارز در کشور خواهد شد یا کاهش آن. به عبارت دیگر آیا ارزش ذخایر دالری کشورها در برابر طال حفظ خواهد شد و یا اینکه کاهش 
می یابد. سیاست هایی که از سوی هر کدام از نامزدهای انتخاباتی آمریکا ممکن است اتخاذ شود با یکدیگر متفاوت خواهد بود ضمن اینکه با آشنایی که در چند سال اخیر با سیاست های ترامپ پیدا کرده ایم باید خود را برای حضور مجدد او 

در صورت برنده شدن آماده کنیم. ساختارهای اقتصادی کشور باید تقویت شود. 
ضمن اینکه نوع سیاست ها یی که هرکدام از این دو نامزد اتخاذ خواهند کرد هم بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت. اینکه مثال آمریکا بیشتر به دنبال ایجاد مشاغل در کشورش و تقویت صادرات باشد مسلما تاثیرات خاص خودش را خواهد 

داشت. به هر ترتیب اقتصاد ایران باید هرگونه آمادگی را برای بعد از برگزاری انتخابات آمریکا داشته باشد. ضمن اینکه دولت باید ضعف های داخلی را برطرف کند باید راهکارهایی را نیز برای هر برنامه احتمالی در نظر بگیرد. 
نقش دولت در این شرایط بسیار مهم است یعنی دولت اگر پیش بینی می کند که بازار ارز ملتهب خواهد شد بیاید ارز بیشتری عرضه کند تا جلوی این التهاب را بگیرد. چراکه التهاب در بازار ارز بدون شک و بر اساس تجربیات این چندسال 

اخیر به شدت وابسته به نوسانات نرخ ارز است. یا اگر پیش بینی اش این است که بورس دچار رکود خواهد شد جذابیت ها ی تازه ای برای تشویق سرمایه گذاری در بورس عرضه کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی و آشــامیدنی ایــران از افزایــش ۲۰ درصدی 
قیمت محصوالت این صنعت در پــی افزایش قیمت 
مواد اولیه از سوی صنایع پتروشیمی  خبر داد و گفت: 
صنایع پتروشیمی با افزایش قیمت دالر در سامانه نیما 
محصوالت خود را گران می کنند و با این کار تیشــه به 
ریشه صنعت غذا می زنند.فروهر با اشاره به افزایش قیمت 
مواد اولیه بسته بندی صنایع غذایی در ماه های گذشته، 
گفت: قیمت هر کیلوگرم پت ) مــاده اولیه تولید انواع 
بطری های پالستیکی برای تولید انواع نوشیدنی ها( که 
اوایل امسال حدود ۱۱ هزار تومان بود، دیروز در بورس از 
۲۰ هزار تومان و در بازار آزاد از ۲۷ هزار تومان عبور کرد. 

این ماده نقشه کالنی در صنعت آب معدنی دارد. 
وی با بیــان اینکه با افزایش قیمت مــواد اولیه صنایع 
پتروشــیمی همه صنایع غذایی دچار مشــکل شدند 
تصریح کرد: قیمت بســته بندی در صنایع غذایی در 
حال افزایش اســت و در صورت تــداوم این وضعیت 

تولیدکنندگان صنعت غذا در آســتانه ضــرر و زیان 
قرار می گیرند.به گفته دبیــر انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران، علت 
این وضعیت این اســت که صنایع پتروشیمی مبنای 
محاسبه قیمت محصوالت خود را نرخ ارز نیمایی قرار 
داده اند و با افزایش قیمت دالر محصوالت خود را گران 
می کنند؛ این در حالی اســت که خوراک و مواد مورد 

استفاده در این صنایع داخلی است.
فروهر با بیان اینکه صنایع پتروشیمی با این کار تیشه به 
ریشه صنعت غذا می زنند، تصریح کرد: در حال حاضر به 
حدی قیمت بسته بندی گران تمام می شود که خود ماده 
غذایی دیگر در قیمت محصول نهایی نقش زیادی ندارد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکنندگان آب معدنی این 
موضوع را وزارت صنعت پیگیری کرده اند یا خیر؟ گفت: 
در این رابطه سال های گذشته بارها با مقامات نامه نگاری 
کردیم؛ تولیدکنندگان دیگر خسته شده اند و انگیزه الزم 

برای پیگیری مشکالت ندارند. 

در راســتای هدف دولت برای ساخت مسکن برای 
دهک های پایین جامعه، ۱۰۰ هزار واحدمسکونی 
جدید با مشارکت یک شرکت خارجی در ایران ساخته 
خواهد شد که این تفاهم نامه بدون عبور از مجرای 
بانکی که با تحریم دست به گریبان است، انجام شده 
است. همزمان با تالش دولت برای ساخت واحدهای 
مسکونی برای محرومان که پیش تر در روستاها و 
شــهرهای کوچک با تامین اعتبار از سوی سازمان 
برنامه و بودجه انجام می شــد، یک شرکت خارجی 
برای ساختمان سازی در ایران برای دهک های پایین 
جامعه تفاهمنامه ای را منعقــد کرد. پیش تر علی 
ربیعی، سخنگوی دولت و محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه بودجه کل کشور از طرح احداث ۱۰۰ 
هزار واحد مسکونی برای گروه های محروم جامعه 
خبر داد که بدون دریافت هیچ گونه پیش پرداختی و با 
تسهیالت به شکل قرض الحسنه به افراد واجد شرایط 

واگذار می شود.
در همین راستا گروه ساختمانی کوزو ترکیه با رتبه 
حدود ۱۱۰ جهانی که سابقه احداث ۱۷ هزار واحد در 
پردیس و ۲۰ هزار واحد در پرند را درکارنامه خود دارد، 
فعالیت جدید خود را برای احداث ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی در ایران با مشارکت »بازار تهاتر ایرانیان« 
آغاز کرده است.پیش از این و به منظور تامین و تجهیز 
مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن، تفاهمنامه ای با شرکت بازار تهاتر 
ایرانیان که مجری و ایده پــرداز بازار تهاتری و برات 
کارت تضمینی است با حضور وزیر راه و شهرسازی 
منعقد شــد تا برای مدیریت هزینه های تمام شده 
ساخت مسکن، راه حل »تهاتر« به کار گرفته شود اما 

از همان زمان تالش وزارت راه جذب سرمایه گذاران 
خارجی برای سرعت بخشیدن به امر تولید مسکن در 
کشور بود تا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی روند 

تولید مسکن در کشور شتاب بگیرد.
»عال الدین ختایی« مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان با 
اعالم خبر فوق در خصوص جزییات ساخت این ۱۰۰ 
هزار واحد، گفت: این قرارداد در راستای تحقق جهش 
تولید و با هدف افزایش تولید و عرضه مسکن که در 
کاهش قیمت های مسکن نیز تاثیرگذار است، منعقد 
شد.وی گفت: تامین مالی پروژه به صورت مشترک از 
سوی طرف ترک و طرف ایرانی در قالب یک مشارکت 
نامه انجام خواهد شد و این ساخت و سازها با تولیدات 

داخل کشور انجام خواهد شد.
به گفته ختایی ســاخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، 
زمینه اشــتغال حداقل یک میلیون نفر را در کشور 
فراهم می کند و از طرفی با افزایش ســاخت و ساز 
یک اتفاق مهم دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشــتر 
کارخانجات صنعــت ســاختمان رخ می دهد که 
ایــن چرخــه در نهایت بــه بهبود شــاخص های 
اقتصادی  کشور منجر می شود.نائب رییس انجمن 
تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان،  با بیان 
اینکه گروه های هدف برای تولید مسکن دهک های 
پایین جامعه هستند، گفت: ساخت مسکن ارزان را 
در اولویت برنامه ریزی های خود قرار داده ایم و ظرف 
سه سال می توانیم به هدف بزرگ و مهم ساخت ٣۰۰ 
هزار واحد مسکونی برســیم. برنامه ریزی کرده ایم 
که ٣۰۰ هزار واحد با همکاری شرکت های توانمند 
ساخته شــود تا بتوانیم به تعدیل قیمت ها در بازار 

مسکن کمک کنیم.

در روزهای اخیر گالیه هایی نسبت به تاخیر در تحویل 
آرد به نانوایی های برخی استان ها مطرح شده بود که 
پیگیری ها نشان می دهد، این مشکل با افزایش کرایه 
حمل و نقل توزیع کنندگان آرد، برطرف شده است.نان 
یکی از محصوالت و غالت اساسی در سبد غذایی مردم 
جهان به ویژه ایرانی هاست که طی سالیان گذشته با 
حمایت های دولت و پرداخت یارانه به دست مردم می 
رسد.طی سالهای اخیر با افزایش نرخ تورم، هزینه های 
تولید این کاال نیز افزایش یافته به طوری که رشد کرایه 
حمل و نقل آرد، هزینه سرباری جدا از  دیگر هزینه 

های تولید برای واحدهای نانوایی در پی داشته است.
  »اصغر پابرجا« رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی 
در این باره گفت: چندی پیش حمل آرد نانوایی های 
یارانه ای با مشکل روبرو شده بود که با افزایش قیمت 
کرایه و تعداد ماشــین ها این مشکل برطرف شده و 
وضعیت توزیع آرد در تهران و البرزعادی شده است.
وی با بیان اینکه اکنون چهار هــزار واحد نانوایی در 

تهران فعال است، افزود: سه هزار واحد نانوایی مربوط 
به خبازی های لواش، تافتــون و بربری و بیش از یک 

هزار مورد نانوایی های سنگکی است.
به گفته وی، در بحث تامین و توزیع آرد نانوایی های 
آزادپز مشکلی نداشــتیم تا جایی که ۷۵۰ نانوایی 
سنگکی آزادپز و ٣۵۰ مورد نانوایی سنگکی یارانه ای 
در استان تهران داریم.رییس اتحادیه صنف نانوایان 
سنگکی با تاکید بر اینکه امسال هزینه های تولید نان 
۵۰ درصد رشد داشته است، گفت: اکنون برای تامین 
بخشی از هزینه های تولید نانوایی ها طرحی را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارایه داده ایم.وی درباره کرایه 
حمل آرد به نانوایی ها در تهران و البرز افزود: قیمت 
کرایه حمل آرد در تهران ۶۰ درصد و البرز ۴٣ درصد 
رشد داشته است.»محمد عباسوند« رییس اتحادیه 
نانوایان کالنشهر تبریز و حومه نیز گفت: سهمیه  آرد 
نانوایی های دارای پروانه کسب تامین است و مشکلی 

در این خصوص ندارند.

به نظر مــی رســد التهاب 
بازارهای کشور با نزدیک شدن 
به زمان انتخابات آمریکا شدت 
بیشتری به خود گرفته است. 
ترس بازارها از تشدید تحریم 
ها و ایجاد تنگنای اقتصادی نگرانی های بسیاری را برای 
مردم و بازارها دارد. شــاید دالر ٣۰ هزارتومانی و سکه 
۱۵ میلیون تومانی در بازار یکی از مهم ترین نشانه های 

این تاثیرپذیری باشد. از طرفی دیگر تاثیر این اتفاق را در 
بازارهای دیگر نیز مشاهده می کنیم. مردم در تالش برای 
یافتن بهترین راه حل افزایش سرمایه های خود هستند و 
همین امر موجب تشدید گرانی ها در بازارهای مالی شده 
و همچنین گرانی های بوجود آمده بر بازارهای دیگر از 
جمله لوازم خانگی، کاالهای اساسی و... تاثیر داشته است.
تاثیر انتخابات امریکا بر بازارهــای اصلی ایران، یکی از 
پرسش های کلیدی افرادی است که برای حفظ ارزش 
دارایی شان، آن را به بازارهای مختلف منتقل کرده اند. 
امریکا در آبان امسال رییس جمهوری جدید را روانه کاخ 
سفید می کند و حاال بسیاری از ایرانی ها نگران اتفاقات 

احتمالی هستند که تاثیر این انتخابات بر بازارهای ایران 
ایجاد می کند. همه بازارهای ایران به نوعی مثل زنجیر به 
هم متصل هستند و تغییر در هر کدام منجر به تغییر در 
دیگری می  شود. به طور کل بازار ایران می  تواند تحت 
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عملکرد منفی 
یا مثبت داشته باشد. البته برخی از کارشناسان معتقدند 
که احتمال بی تاثیر بودن انتخابات آمریکا بر بازار ایران 

نیز وجود دارد.
از اردیبهشت سال ۱٣۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و آغاز 
کارزار فشار حداکثری، بازارهای کشور ملتهب و نابسامان 
شد. نرخ ارز ظرف دو سال و نیم گذشته ۷۰۰ درصد رشد 

داشته است. متوسط قیمت دالر که در فروردین ماه سال 
۱٣۹۷، ۴۷۰۰ تومان بود اکنون به ٣۰ هزار تومان رسیده 
است و هیچ چشم اندازی برای کاهشی شدن آن نیز دیده 
نمی شود. هم اکنون سکه بهار آزادی طرح امامی در بازار 
تهران ۱۵ میلیون تومان، یورو ٣۵ هزار و ۲٣۵ تومان و 

پوند انگلیس ٣۸ هزار و۹۰۰ تومان به فروش رسید.
از طرفــی دیگر کاهش فــروش نفــت و فراورده های 
پتروشیمی و همچنین دشواری های انتقال ارز به کشور 
به دلیل تحریم های آمریکا، درآمدهای دولت را به شدت 
کاهش داده که انعکاس آن را در همین کسری بودجه 

تاریخی می توان دید.

سکه  1۵ میلیون  و  دالر 30 هزار تومان  شد

التهاب  بازارها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
اختالف قیمتی که در چند وقــت اخیر برای تخم 
مرغ بوجود آمد بــه علت صادرات بــود که متوقف 
شد.غالمرضا ملک نیا، با بیان اینکه ساالنه بیش از یک 
میلیون تن تولید تخم مرغ در کشور توزیع می شود 
گفت: به این ترتیب به صورت ماهانه حدود۸۰ هزار 
تن تخم مرغ به بازار عرضه می شود. اختالف قیمتی 
که در چند وقت اخیر برای تخم مرغ بوجود آمد به 
علت صادراتی بود که انجام شد؛ به طوری که در سال 
گذشته در مجموع ۵۰ هزار تن تخم مرغ صادر شد در 
حالی که در همین چند ماهه ۶۰ هزار تن تخم مرغ 
صادر شد که این موضوع موجب افزایش قیمت این 

محصول در بازار شد.
مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در 
حال حاضر صادرات این محصول به طور کامل متوقف 
شده و همه تخم مرغ تولیدی در کشور به سمت بازار 
گسیل داده شــده به طوری که با قیمت مصوب ۱۲ 
هزار تومان از درب مرغداری تخم مرغ هم اکنون به 

شکل گسترده به میادین میوه و تره بار در حال عرضه 
است که در نهایت این محصول در میادین با قیمت 
مصوب مصرف کننده کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
در حال عرضه به مصرف کنندگان اســت.ملک نیا 
ادامه داد: به هر میزان که نیاز باشد امکان توزیع تخم 
مرغ در میادین وجود دارد و امیدواریم با این عرضه 
گسترده قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب برسد چنانچه 
تاکنون این اتفاق تا حدودی محقق شده و قیمت هر 
شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها از باالی ٣۸ هزار 
تومان به حدود ٣۰ هزار تومان رســیده است. برای 
توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در خرده فروشی ها 
نیز هیچ مشــکلی وجود ندارد، اما برای این موضوع 
همکاری بیشــتر وزارت صنعت و گسترش شبکه 

توزیع نیاز است.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه صادرات تا زمان 
تعادل بازار ممنوع شده است، افزود: البته این تصمیم 
مقطعی است چرا که روزی ۱۵۰ تن مازاد تولید داریم 

که پس از ایجاد تعادل در بازار قطعاً باید صادر شود. 

در حالــی که طــرح های 
فروش فوری خودروسازان 
می توانــد التهــاب این 
روزهــای بازار خــودرو را 
کمتــر کند امــا گویا این 
شــرکت ها تمایلی برای برگــزاری فروش فوری 
ندارند و به انتظار افزایش قیمت ها برای سودآوری 
بیشتر نشسته اند. متاسفانه شــرایط بازار خودرو 
به گونه ای اســت که به دنبال بهانه برای افزایش 
قیمت چندباره است و تا خبر یا یک حرکت منفی 
رخ می دهــد قیمت هــا بالفاصله روند افزایشــی 
به خــود می گیرند. افزایش قیمــت پراید تا ۱٣۵ 
میلیون تومان و افزایــش ۱۱ میلیونی قیمت تیپا 
 طی چنــد روز از نمونه های اتفــاق افتاده در این

 بازار است. 
متاسفانه در این شــرایط که کسی دست به خرید 
و فروش نمی زند و به دنبال افزایش روزانه قیمت 
خودرو اســت تا ســرمایه اش افزایــش پیدا کند 
خودروسازان نیز طرح های پیش فروش خود را به 
تاخیر انداخته اند که این حرکت بازار را برای جهش 

چندباره قیمت خودرو آماده می کند. کارشناسان 
بازار خــودرو معتقدند که در شــرایط فعلی عدم 
اعتماد به ســودجویان بازار و صبر پیشــه کردن 
برای اجرای برنامه های فروش کارخانه ای مسیر 
مطمئن تری برای خودرودار شدن مشتریان است.

در شــرایط فعلی در بازار خریــد و فروش خودرو 
همچنان معامالت قفل است و همه به نوعی منتظر 

تعیین تکلیف قیمت ها هســتند. البتــه با روند 
صعودی قیمــت ها در بازار ســکه و ارز هیچ کس 
حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی 
نیست. این در حالی است که قرار بود خودروسازان 
با ارائه طرح های مختلف فروش بازار را به ســمت 
آرامش هدایت کرده و مدیریت تقاضا را انجام دهند 
اما متأسفانه فعال یک طرح فروش فوری محصوالت 

ایران خودرو و یک طرح پیــش فروش تعدادی از 
محصوالت سایپا اجرایی شده است.

این روزها قیمت انواع خودروها به صورت سلیقه ای 
در آگهی ها و توسط دالالن اعالم می شود به نحوی 
که اختالف قیمت ها برای محصــوالت وارداتی از 
یک آگهی بــه آگهی دیگر ٣۰۰ تــا ۴۰۰ میلیون 
تومان متفاوت اســت. در محصــوالت داخلی هم 
اختالف قیمت ها در آگهی ها از ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومان است. در این شرایط مصرف کننده در بازار 
ســرگردان بوده و نمی داند کدام قیمت منطقی و 
کدام قیمت صوری اســت. جالب اینجاست قرار 
بود نظارت کافی در بازار خریــد و فروش خودرو 
انجام شده و فضا برای دالل بازی ها ناامن شود اما 
متأســفانه کندی واحد نظارتی در اکثر بازارها از 
جمله خودرو عاملی شده تا معامالت متوقف شده و 
این حقوق مصرف کنندگان است که مورد تضییع 

قرار می گیرد.
مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد 
قیمت ها در انواع خودروها غیر منطقی بوده است و 
لذا کمتر معامله ای صورت می گیرد. گفتنی است تا 
کنون مسئوالن مختلف دولتی بارها وعده کنترل 
قیمت ها در بازار خودرو را داده اند که تا امروز تقریبا 

هیچ یک از آنها عملی نشده است.

با وجود قفل معامالت، خبری از وعده فروش های فوق العاده خودروسازان نیست

خودروسازان به دنبال افزایش دوباره قیمت ها

جهش های قیمتی در بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

تاثیرپذیری قیمت خودرو از بازارهای موازی غیرقابل انکار است. در حالی که شاهد سکه ۱۴ میلیونی و دالر ٣۰ هزار تومانی هستیم بازار خودرو برای اینکه عقب نماند و رشد سرماه داشته باشد تمایل به افزایش قیمت پیدا می 
کند. درگیری های صنعت خودرو هر روز در حال افزایش است و دولت بدون تامل بر این ضرورت، همچنان بر اجرای سیاست های تعیین قیمت ها در سایه کمبود ها ادامه می دهد. مردم دنا پالس را ٣۵۰ میلیون تومان از کارخانه 
می خرند و می خواهند ۶۰۰ میلیون تومان در بازار بفروشند چراکه شاهد هستند بر سر تمام محصوالت همین بال آمده است. از طرف دیگر به نظر می رسد رویکرد دولتی ها در سال جاری در بخش صنعت خودرو همان قیمت 
گذاری دستوری باشد. ثبات قیمت ظاهری خودرو، ارتقاء استاندارد ها و اخذ یورو ۵ قطعا باعث چالش هایی در تولید خودرو می شود، این چالش ها در ادامه باعث جهش های اضافه در بازار خودرو می شود. به نظر می رسد در سال 
جاری به دلیل تورم ٣۰ تا ۴۰ درصدی شاهد همین میزان افزایش در کف بازار باشیم. تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کالن کشور رخ دهد یک به یک بر بخش خودرو نیز تاثیر می گذارد. قیمت ها باال رفته، اما تولید به اندازه کافی افزایش 

نداشته است و در کنار این دو مورد درآمد ها نیز عالوه بر اینکه افزایشی نداشته در برخی موارد کاهش هم داشته است؛ یعنی چرخه تولید قفل شد، لذا با یک رکود تورمی شدید مواجه شدند.
اکنون دو شیوه برای قیمت گذاری خودروها پیشنهاد شده که یکی فروش پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار و دومی، اضافه کردن پنج درصد به هزینه های تولید خودرو است. به نظر می رسد شیوه دوم بهتر باشد، زیرا نتیجه آن 

قیمت پایین تر برای خودروساز، زیان نکردن خودروسازان و وارد شدن تنش کمتر به جامعه است؛ البته در این شیوه کاهش قیمت ها در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد.
در خودروسازی ها هر کاری زمان بر است. در صورت در پیش گرفته شدن شیوه دوم، طی دو تا سه ماه آینده همچنان با روند رو به رشد قیمت ها در کف بازار مواجه خواهیم بود، اما با توانمند شدن خودروسازان تیراژ تولید افزایش 

یافته و مردم حق انتخاب پیدا می کنند. حتی نیاز نیست مردم خرید خودرو را از بازار انجام دهند، زیرا گزینه هایی همچون فروش فوری یا پیش فروش خودرو وجود داشته و قیمت های بازار نیز کنترل می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با مشاركت سرمایه گذار خارجی؛

۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های پایین ساخته می شود

هر شانه؛ 30 هزار تومان

صادرات تخم مرغ متوقف شد

افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب بسته بندی

رفع مشکل توزیع آرد نانوایی ها با افزایش کرایه حمل
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سرمقاله

   سید کمیل طیبی، اقتصاددان
صحبت های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد 5.4 درصدی پایه پولی 
در شش ماه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ در حالی مطرح شده که الزم 
است این رشد را تعمیم بدهیم زیرا این کنترل، یک کنترل کوتاه مدت است. 
در بلندمدت و در یک بازه یکساله این رشد براساس آمار رسمی 33 تا 34 درصد 
است و باید توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی در سال ۹۸ و سال های قبل 
اتفاق افتاده و حتما هم به ســال ۹۹ منتقل می شود. پس نقدینگی با حجم 
 باالیی افزایش پیدا می کند و تولید جوابگوی آن نیست. مشکل اصلی ما نیز از 

نابرابری ای نشأت می گیرد که بین نقدینگی و بخش تولید اتفاق افتاده است. 
این نقدینگی زمانی بحران ساز می شود که نمی تواند تامین کننده منابع مالی 
تولید باشد چون سر از کار واسطه گری و مسیرهای انحرافی درمی آورد. بدین 
ترتیب انحراف منابع در آن به وجود می آید و همچنان تورم زاست. با این حساب 
چیزی از میزان نقدینگی و رشد نقدینگی کاسته نشده و با توجه به انباشتی 
هم که در سال های قبل به وجود آمده و به امسال هم منتقل شده همچنان 
بحران نقدینگی همچون گذشته ادامه دارد. عالوه بر نقدینگی که اثرات تورمی 
مخربی دارد، تورم در ایران تحت تاثیر یک سری عوامل ساختاری هم هست که 

آنها هم به تورم شدت می بخشد. ما امروز با کمبود منابع ارزی مواجهیم؛ یعنی 
پتانسیل تجاری مان از دست رفته و با کمبود سرمایه گذاری مواجهیم و خود 
رشد اقتصادی در سال های اخیر نه تنها رشد نداشته و درجا زده، که حتی منفی 
نیز بوده است. همچنین عقب افتادن پروژه های زیربنایی خود تورم زاست. 
همچنین تنش های سیاسی و مسائلی مانند کرونا می تواند فشار بیشتری را به 
تورم بیاورد. این فشار هم به سمت عرضه و هم به سمت تقاضاست. این تنش ها 
و مسائل عرضه را محدود می کند و تقاضا را افزایش می دهد و شرایط نابسامانی 

که به وجود می آورد نتیجه اولیه آن بحث تورم است. 

رشد و توسعه چشمگیر فعالیت های نوآورانه و اســتارتاپی در منطقه جنوب 
شرقی آسیا، به ویژه طی سالیان اخیر بر کمتر کسی پوشیده است. زیست بوم 
استارتاپی برخی از کشورهای این منطقه نظیر سنگاپور، امروزه تبدیل به الگویی 
برای بسیاری از کشورهای جهان شده است. در همین رابطه نمی توان از نقش 
بسیار مهم مراکز رشد و شتا ب دهنده ها در تحقق این دستاورد چشم پوشی کرد. 
مراکزی که با ارائه انواع خدمات مالی، آموزشی و مشاوره ای و همچنین فراهم 
کردن فضای فیزیکی مناسب برای شرکت های استارتاپی، در جهت تعمیق هر 
چه بیشتر اقتصاد دانش بنیان گام برداشته اند. درهمین زمینه، در ادامه به معرفی 
چهار مورد از مشهورترین مراکز رشد و شتاب دهنده های منطقه جنوب شرقی 

آسیا خواهیم پرداخت.

Tune Labs 1( مجموعه
مجموعه Tune Labs یک مرکز رشد و شتاب دهنده در شهر کواالالمپور 
بوده و در زمینه پشــتیبانی از صاحبان ایده )در جهــت تبدیل ایده به 

محصول( و شرکت های اســتارتاپی نوپا )در جهت بازاریابی محصوالت 
تولیدی( فعالیت می کند. برگزاری دوره های آموزشــی و مشاوره ای 12 
هفته ای از جمله خدمات ویژه این مجموعه به فعــاالن حوزه نوآوری و 
 Tune Labs استارتاپ است. الزم به ذکر است که عمده تمرکز مسئوالن
روی شرکت های فعال در حوزه تولید تلفن همراه، گردشگری، تجارت 

الکترونیک و خدمات مالی است.

Impactech 2( شتاب دهنده
این مرکز در کشور سنگاپور واقع شده و از طریق ارائه انواع خدمات آموزشی و 
مشاوره ای و همچنین فراهم ساختن فضای فیزیکی مناسب، در جهت حمایت از 
شرکت های استارتاپی نوپا گام برمی دارد. دوره های برگزار شده در این مجموعه، 
به طور متوسط سه تا چهار ماه به طول می انجامد. تمرکز اصلی این شتاب دهنده 
بر روی استارتاپ های فعال در زمینه مسائل اجتماعی مانند آموزش، بهداشت 

و تغذیه است.

True Incube 3( شتاب دهنده
این شتا ب دهنده در کشور تایلند قرار داشته و به ارائه انواع خدمات مالی، آموزش 
و مشاوره ای به استارتاپ های فعال در هشت حوزه حمل و نقل، پزشکی، مالی، 
انرژی، کشاورزی، اینترنت اشــیاء )IOT(، تبلیغات و رسانه می پردازد. طول 
دوره های برگزار شده توسط این مجموعه 10 هفته است. ارائه تسهیالت 1۸ هزار 
دالری به استارتاپ های منتخب، برگزاری تور آشنایی با منطقه سیلیکون ولی در 
آمریکا و اعطای خدمات مشاوره ای توسط شبکه ای از 500 شرکت موفق تایلندی 

از جمله خدمات جانبی مجموعه True Incube است.

Ideaspace 4( مرکز رشد
این مرکز رشد غیر انتفاعی در کشور فیلیپین واقع شده و در زمینه پشتیبانی 
از شکل گیری، رشد و تکامل فعالیت های استارتاپی فعالیت می کند. برگزاری 
دوره های 20 هفته ای به منظور حمایت از اســتارتاپ ها در زمینه هایی مانند 
توسعه محصول، بازاریابی و ارتقاء مدیریت از جمله خدمات ویژه این مرکز است. 

پرواز تورم از باند نقدینگی سرگردان 

برترین مراکز رشد و شتاب دهنده ها در جنوب شرقی آسیا
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ستاری:
 واكسن آنفلوآنزا تا آبان توليد می شود

ستاری از تولید واکسن آنفلوآنزا ساخت داخل تا آبان  خبر داد و گفت: در مجموع تا 
آخر دولت پنج واکسن را تهیه خواهیم کرد.

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراســم بهره برداری از 
طرح های ملی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری کــه با حضور ویدئو 
کنفرانسی رئیس جمهور صبح امروز برگزار شــد، اظهار کرد: 2 سرفصل جدی 
در معاونت علمی شامل امنیت غذایی و سالمت را داریم که  توسط شرکت های 
دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است؛ بخشــی از این شرکت ها  پیشتر وجود 
خارجی نداشتند و در همین دولت متولد شدند. این شرکت ها  اکنون به جایی 
رسیدند که موادی که در افتتاحیه های امروز می بینید برای بار اول تولید کرده اند.

او  با اشاره به فعالیت های شــرکت های دانش بنیان در حوزه دارو گفت: در سال 
۹۸ حدود 1.۹ میلیارد دالر واردات موارد اولیه دارویی و دارو داشــتیم که حدود 
یک میلیارد دالر آن مواد اولیه دارویی بود و از این یک میلیارد دالر ۸2 ماده اولیه، 
400 میلیون دالر ارزش داشتند؛  که تقریباً تمام موادی است که 1.5 تا 2 میلیارد 
دالر واردات انها ارزش داشتند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: یکی 
از مواد اولیه ای که امروز رونمایی می شود، فقط هزینه واردات یک ماده از آن 2۷ 
میلیون دالر هزینه داشت البته که امیدواریم تمام ۸2 ماده داروی مورد نیاز را تا 
پایان دولت تامین کنیم و به این ترتیب  400 میلیون دالر در بخش هزینه مواد 

اولیه دارویی کاهش داشته باشیم.
ستاری افزود: مبلغ ۹00 میلیارد دالر واردات دارویی نهایی است که از این میزان،  
5۶0 میلیون دالر داروی شــیمیایی و 3۸0 میلیون دالر دارویی زیستی است.او 
گفت: تا آخر دولت پنج واکســن را تهیه خواهیم کرد که ساخت آن هم از طریق 
شرکت های خصوصی خواهد بود همچنین تا پایان آبان واکسن آنفلوآنزای ساخت 
داخل را  عرضه می کنیم بنابراین مشکلی درباره  این واکسن طی سال آینده نداریم.
ستاری گفت: امروز افتتاح آلبومین و ivig را داریم  که اهمیت بسیار زیادی برای 
ما دارد، پیش از این 400 هزار لیتر پالســما را به آلمان و اتریش می فرستیم و به 
ازای هر لیتر از ما 1۷0 یورو می گرفتند اما امروز این دارو شامل فاکتورهای ۷، ۸ و 
۹  و  آلبومین است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: یک ویال 50 
میلی گرمی 200 یورو هزینه داشت و این در حالی بود که ماده اولیه یعنی پالسما 
را هم خودمان می فرستادیم  چراکه  مردم ما سالم هستند و پالسمای ما مناسب 

این کار است.
او ادامه داد: هزینه این دارو معادل 10 بشکه نفت است و باید  1.5 تن نفت صادر 

می کنیم که 50 میلی گرم از این ماده را بگیریم.

روحانی: 
تعداد شركت های دانش بنيان در دولت تدبير و اميد 

100 برابر شده است
رئیس جمهور با تاکید بر این که در ۷ سال گذشته در زمینه شرکت های دانش 
بنیان تالش بسیار خوبی شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان 100 برابر 
شده است نسبت به ۷ سال پیش و این اهمیت فوق العاده ای دارد.حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانی روز پنج شنبه در بیســت و ششمین هفته افتتاح 
طرح های ملی کشور، پس از صدور فرمان آغاز بهره برداری 4 طرح ملی در حوزه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی که با تالش 
شرکت های دانش بنیان به نتیجه رسیده است، اظهار کرد: امروز تعداد شرکت های 
دانش بنیان نسبت به ۷ سال گذشته 100 برابر شده و برای ما بسیار مهم است که 
نسل جوان و تحصیل کرده کشور فضایی برای فعالیت و تعالی علم و دانش خود 
داشته باشند. وی با اشاره به به طرح هایی که امروز در زمینه دارو و واکسن افتتاح 
شد، گفت: موضوع تولید دارو در جهان امروز بسیار مهم است و اینکه امروز یک طرح 
برای ساختن واکسن انسانی و برای درمان یک بیماری شایع به بهره برداری رسید، 
برای کشور بسیار موجب امیدواری در تأمین دارو و حتی صادرات مواد دارویی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان این امیدواری را ایجاد کرده اند 
که می توانیم گام به گام در عرصه تولید نیازمندی های دارویی کشور در داخل بی 
نیاز شویم، تصریح کرد: هرگونه سیاست گذاری و تسهیل گری در زمینه فعالیت این 

شرکت ها الزم باشد، از سوی دولت انجام خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه دستیابی به توان تولید گسترده واکسن و بویژه واکسن های 
انسانی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مورد تأکید بوده است، خاطرنشان کرد: باعث 
خوشحالی است که معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز اعالم کردند در 
زمینه تولید واکسن آنفلوانزا گام های بلندی برداشته شده و ساخت این واکسن در 
ماه های آینده به ثمر خواهد رسید که این برای مردم بسیار آرامش بخش خواهد بود.

وی با اظهار خشنودی از اینکه بسیاری از فعالیت های دانش بنیان در کشور با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی انجام می شــود، گفت: موضوع تأمین نیازهای دارویی و 
غذایی برای همه کشورها جز مســائل مهم و امنیت آفرین است که شرکت های 

دانش بنیان در کشورمان در هر دو زمینه فعالیت های بسیار خوبی داشتند.

در اسنپ و تپسی كار كنيم يا خير؟
رانندگان اسنپ و تپسی معتقدند با توجه با شرایط اقتصادی و به ویژه گرانی قطعات 
خودرو، کار در تاکسی های اینترنتی دیگر برای آنها صرف نمی کند؛ آیا این تصور 

صحیح است؟
اسنپ در گزارش مربوط به پایان سال ۹۸ خود اعالم کرد که تعداد رانندگان این 
شرکت، به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. در مقابل، شرکت تپسی، پیش از این، 
در مورد آمار سفیران خود، این اطالعات را محرمانه دانسته بود. به هر روی اکنون 
چند میلیون نفر از شهروندان در شهرهای مختلف، حداقل بخشی از روز خود را به 

کار برای یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی مشغولند.
گروهی از آنها هر زمان و هر جا که فرصت پیدا کنند از این می گویند و می نویسند 
که گرانی ها به ویژه در زمینه قطعات و هزینه استهالک خودرو، در کنار کرایه های 
پایین و کمیسیون باال باعث شده است که کار به عنوان راننده دیگر صرفه اقتصادی 

نداشته باشد. این تصور تا چه حد با واقعیت هماهنگ است؟
یک فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش، به افزایش حداقل 50 درصدی برخی 
قطعات در حدود شش ماه اخیر اشاره می کند و می گوید که درآمد رانندگان در این 
شرایط، تنها ممکن است کفاف گذران زندگی روزمره آنها را بدهد.فیروز نادری  با 
اشاره به اینکه صفحه کالچ و لنت، دو قطعه پرمصرف برای خودروها هستند، افزود: 
این دو قطعه در پنج یا شــش ماه اخیر برای خودروهایی مانند پراید و پژو 405، 

حداقل 50 تا ۶0 درصد گران شده است.
او ادامه داد: برای مثال صفحه کالچ پراید، اکنون در بازار قیمت های متفاوتی دارد، 
هم انواع ۷00 و ۸00 هزار تومانی آن پیدا می شود و هم یک میلیون و 500 هزار 

تومانی. قیمت انواع لنت این خودرو نیز به 50 تا 125 هزار تومان رسیده است.
نادری با اشاره به اینکه صفحه کالج پژو 40۶ نیز قیمت های مختلفی دارد، گفت: 
رانندگان باید بین ۸00 هــزار تا دو میلیون و 200 هــزار تومان برای این قطعه 
بپردازند. لنت این مدل خودرو هم از ۷0 تا 300 هزار تومان هزینه به آنها تحمیل 
می کند. به گفته این فعال بازار خودرو، تنوع قیمت قطعات به دلیل به درجه بندی 
کیفی متفاوت و اصل و غیراصل بودن آنهاست.نادری با اشاره افزایش اجرت تعمیر 
و نصب قطعات به موازات باال رفتن قیمت آنها، گفت: در این شــرایط رانندگان 
 احتماال فقط هزینــه روزمزه خود را در می آورنــد و نمی توانند هیچ پس اندازی 

داشته باشند.

اخبار

بیت کوین در تهران گران تر از همه جا
افزایش نرخ ارز در ایران باعث شد تا اغلب ارزهای دیجیتال علی رغم کاهش قیمت جهانی شان برای ایرانی ها گران تر رقم بخورد.اغلب ارزهای دیجیتال در روز پنجشنبه با افزایش قیمت 
مواجه شدند به گونه ای که شاخص ترین ارز یعنی بیت کوین با کاهش حدود 0.6درصدی به قیمت جهانی 106590 دالر)در ساعت 00:00  بامداد پنج شنبه 9 مهر ماه( رسید اما با توجه به 

تغییرات نرخ دالر در ایران، ارزش ریالی آن با 3 میلیون تومان افزایش مواجه شد.

وام کمک ودیعه مســکن که 
قرار بود در گرماگرم روزهای 
مردادماه پرداخت شــود در 
خنکای روزهای پاییزی هم 
به دست مســتاجران نرسید 
زیرا این وام که قرار بود گرهگشــای مستاجران باشد، 
اکنون خود به معضلی برای مستاجران تبدیل شده است. 
»روند ُکند پرداخت تسهیالت«، »درخواست 2 و حتی 3 
ضامن برای پرداخت وام«، »مبلغ اندک وام در کالنشهری 
چون تهران« و... از مشکالتی است که باعث شده بسیاری 

از مستاجرانی که پرونده آنها تایید شده نیز عطای این وام 
را به لقای آن ببخشند و دردسر دریافت وام ودیعه را به 

جان نخرند. 

1۵ درصد از متقاضیان موفق شده اند وام را 
دریافت کنند

مشاور حوزه دولت الکترونیک در این زمینه می گوید: 
»تاکنون 15.25 درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن 
موفق شــده اند وام را دریافت کنند! از نظــر ریالی هم 
سرجمع ۶.4 درصد از کل تسهیالت اختصاص داده شده 
به مستأجران پرداخت شده، بانک ها از بعضی مستأجران 
2 و حتی 3 ضامن خواستند! به خاطر اندک تسهیالت 
معوق بانکی یا یک چک برگشتی هم تسهیالت ندادند!«

حسین میرزایی ادامه می دهد: »به دلیل کرونا بسیاری 
دچار برگشت چک یا تسهیالت معوق شده اند. سامانه 
رتبه بندی اعتباری بانک ها، اینها را بدهکار نشان داده 
و بانک به اســتناد آن، وام نمی دهد. در صورتی که حق 
هر ایرانی است که با کمترین مشقت یک سرپناه داشته 
باشد. امیدوارم درصد مستأجرانی که موفق به دریافت 
وام می شوند، بیشتر شود«.  این در حالی است که پیش 
از این وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود وام 50 میلیونی 
تهرانی ها یک ضامن و وام زیر 30 میلیونی کمک ودیعه 

مسکن بدون نیاز به ضامن قابلیت پرداخت دارد.

33 هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 

و شهرســازی اما این آمار را این گونه اعالم می کند: »از 
مجموع بیش از 400 هزار پرونده تاییدشده، در سامانه 
پرداخت وام ودیعه مسکن، بیش از 13۸ هزار پرونده وارد 
پروسه انتخاب بانک عامل شــده  و 33 هزار و 5۶۶ مورد 
تسهیالت نیز مجموعا به ارزش ۷0۷ میلیارد تومان وام 

پرداخت شده است.«
به گفته او، تاکنون بیش از 3 هزار و 130 میلیارد تومان 
تسهیالت ودیعه مسکن وارد پروســه پرداخت شده و 
پیش بینی می شود این رقم تا 11 هزار میلیارد تومان نیز 
افزایش پیدا کند. متقاضیان برای دریافت این تسهیالت 
نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیالت بانکی از جمله 
نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر 

آن ندارند.

ازمجموع بيش از 400 هزار پرونده تاييد شده، تنها 33 هزار نفر وام وديعه مسكن گرفتند

تخلف بانک ها در پرداخت وام ودیعه
6.4 درصد از كل تسهيالت وديعه مسكن به مستأجران پرداخت شده است                                                                          وام وديعه به دست مستاجران نرسيد

ُمسکنی که دردی از اجاره نشینان دوا نمی کند
محمود جامساز، اقتصاددان

اصل 31قانون اساسی دولت را مکلف کرده که شرایطی را فراهم کند که مردم صاحب مسکن شوند و متاسفانه این شرایط بعد از 42 سال هنوز برای مردم فراهم نشده است و بر رنج و درد کثیری از آحاد مردم از بی سرپناهی و شرایط طاقت فرسای خرید 
مسکن و اجاره آپارتمان افزوده شده و دولت ها قادر نبودند بر این مشکل کالن اقتصاد    کشور فایق آیند این در حالی است که ما درآمدهای نفتی بسیاری داشتیم و مقدار زیادی از این درآمدها بایستی که صرف خانه دار کردن مردم می شد چون اصوال 
نفت یا تمام منابع ملی، متعلق به مردم است و دولت موظف است که در تخصیص منابع، منابعی را برای این کار اختصاص دهد که مردم به راحتی بتوانند صاحب مسکن شوند. در حال حاضر با توجه به تورم رو به تزاید و تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید 
عامه مردم که حتی در تامین نیازهای اولیه و مبرم خود در رنج و مضیقه هستند این معضل به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و عصیانیت بسیاری از آحاد جامعه حتی طبقات رده باالی متوسط را نسبت به سیاست های ناکارآمد دولت برانگیخته است و 
مساله مسکن یک معضل بزرگ اقتصادی - اجتماعی شده و هزینه پرداخت اجاره روز به روز افزایش می یابد چون قیمت مسکن به حدی باال رفته که به طور کلی عامه مردم به جز درصد خاصی نمی توانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. درنتیجه 

با وجودی که تقاضای موثر برای مسکن وجود دارد؛ اما مالکان حاضر به فروش ملک خود نیستند.
اگر کارمندی در 20 سال پیش قادر بود سرپناهی کوچک را براساس حقوق ماهیانه خود به طور اقساطی تهیه و سایر هزینه های معیشتی و مبرم خود را به نحوی تنظیم کند که در پایان ماه نگران پرداخت اجاره نباشد اکنون دیگر چنین امکانی وجود ندارد 
زیرا مسکن در حال حاضر تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده است و تورم روز به روز افزایش می یابد و صاحبان مسکن حاضر نیستند از این کاالی سرمایه ای که  قیمت آن با تورم در مسیر افزایش است، چشم پوشی کنند. درنتیجه بسیاری از آپارتمان های 
موجود در تهران و کالنشهرها خالی از سکنه هستند. گرچه دولت و مجلس طرح هایي برای سامان بخشی به بخش مسکن از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های مالی و پرداخت وام خرید و اجاره مسکن ارائه کرده اند اما هیچ یک از مرحله حرف 
و دستورالعمل به حیطه اجرا درنیامده یا در اجرا با رانت درآمیخته و برخی از وابستگان به رانت و برخی دگر را با به بند کشیدن تعهدات سنگین بانکی صاحب سرپناه اعم از خرید یا اجاره کرده. هم اکنون شرایط رکود تورمی در بخش مسکن بیداد مي کند 
و به نظر نمي رسد اراده آمره ای در بهبود و سامان بخشی به این معضل به وجود آید. مدتی است موضوع اخذ مالیات از خانه های مالی مطرح است اما چرا همزمان با اخذ پایان کار و یا تکمیل ساختمان پرونده مالیات بر مستغالت در اداره مالیات گشوده 
نمي شود تا مالیات های تصاعدی بر خانه های خالی از سکنه دریافت شود و مالکان را مجبور به عرضه ملک یا اجاره آن کند؟  هم اکنون نیز باید خانه های خالی از سکنه مورد شناسایي دقیق قرار گیرد و با احتساب مدت خالی بودن آنها مشمول پرداخت  
مالیات تصاعدی شوند. عرضه قابل توجه مسکن قیمت را کاهش مي دهد. متاسفانه در حال حاضر در فقدان نظارت و کنترل مبتنی بر انصاف و عدالت، موجران بهای ودیعه و اجاره را سالیانه بین 20 تا 30 درصد افزایش مي دهند و مستاجران که فاقد 
ظرفیت مالی در تامین خواسته مؤجر هستند ناگزیر به تخلیه شده و به مکان های ارزان تر که اغلب با شأن آنها مناسب نیست کوچ مي کنند. یکی از معضالت بزرگ مستاجران مدت قرارداد یکساله اجاره است که مسئولین الزم ست تصمیمات جدی در 
مورد مدت قراردادهای اجاره اتخاذ کنند و مستأجران را تا حدودی از خانه به دوشی نجات دهند .  اخیرا پرداخت وام ودیعه مسکن به مبلغ 50 میلیون تومان در تهران و  30 میلیون تومان در  کالن شهرها و به میزان کمتر در نقاط دیگر کشور با عاملیت بانک 
مسکن شروع شده؛ اما ودیعه هایی هم که در تهران و کالن شهرها برای اجاره مسکن ازسوی موجران اعالم شده بسیار باالتر از 50 میلیون تومانی است که ازسوی دولت به عنوان کمک ودیعه مسکن در اختیار  برخی از متقاضیان قرار می گیرد. شرایطی که 
دولت برای مشموالن وام کمک ودیعه مسکن تعیین کرده تعداد زیادی از کسانی که واقعا نیازمند این وام هستند را از دور خارج می کند. این در حالی است که بانک ها معموال برای پرداخت این گونه وام ها تعلل می کنند. بانک ها حتی در مورد پرداخت وام 
به شرکت ها، موسسات و بنگاه های خصوصی که نیازمند تنخواه گردان هستند نیز سخت گیری می کنند. بانک ها برای پرداخت تسهیالت به غیرخودی طلب یک، دو و حتی سه ضامن می کنند. در مقابل متقاضیان تسهیالت با مشکل پیدا کردن ضامن 
روبه رو هستند چون هر کسی در شرایط کرونایی که بسیاری از اقساط عقب افتاده و همه در مضیقه هستند ضمانت نمی کند. بدین ترتیب پیدا کردن ضامن یکی از بزرگ ترین سنگ هایی است که بانک ها جلوی پای متقاضیان وام ودیعه می اندازند. در 
حال حاضر ما حدود 1۷ میلیون نفر حاشیه نشین داریم. این افراد نیازمند سرپناه هستند. این در حالی است که هنوز آثار پروژه شکست خورده مسکن مهر پابرجاست. خیلی از کسانی که پول مسکن مهر را پرداختند هنوز صاحب مسکن نشده اند و این 
نشان دهنده سیاست های غلط و غیرعلمی و سیاست هایی است که به هر حال در جهت رفاه مردم اتخاذ نمی شود. این کار تنها پروپاگاندایی است که دولت انجام می دهد که القا کند به فکر مردم است ولی در حقیقت با توجه به سیاست های پولی و مالی 
که دولت اتخاذ کرده ما می بینیم که تمام متغیرهای کالن اقتصادی نامطلوب هستند. در حال حاضر حدود چندین هزار آپارتمان مسکونی خالی در کشور وجود دارد و دولت هنوز نتوانسته تصمیمی  قابل اجرا در این مورد بگیرد. این در حالی است که 
اگر مالیات بر خانه های خالی اجرایی می شد می توانست از احتکار مسکن جلوگیری کند تا این فایل ها راهی بازار مسکن شوند و با تعادل عرضه و تقاضا قیمت مسکن و به تبع اجاره متوازن شود. وقتی در حوزه اجاره تقاضا بی شمار است مسلما اجاره بها باال 
می رود. در حال حاضر قیمت اجاره عالوه بر ودیعه کمرشکن است. در  شرایط اقتصادی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در حال حاضر بین ۹ تا 10 میلیون تومان است. حال چگونه ممکن است این خانواده ها بتوانند آن 50 میلیون تومان را بازپرداخت 
کنند؟ ضمن اینکه باید اجاره ماهیانه را نیز بپردازند. در این بازار هیچ موجری با ودیعه 50 میلیون تومان حتی در بدترین نقاط تهران واحد خود را اجاره نمی دهد. اجاره در نقاط مرکزی شهر حدود ۶ تا ۷ میلیون با ودیعه های 100 تا 200 میلیونی است. 
متوسط بهای یک متر مربع آپارتمان در  تهران حدود 200 میلیون تومان است. به هرحال به نظر نمي رسد وام  50 میلیونی ودیعه اجاره کلید حل مشکل مسکن میلیونها أفراد آسیب پذیر یا بهتر است گفته شود آسیب دیده شود زیرا اعتبار این پروژه بسیار 

محدود و متقاضیان بسیارند بطوریکه تنها عده ای ناچیز موفق به دریافت این وام شده اند.
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 رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت های دانش بنیان، جامعه ای 
خوش حساب و متعهد در بازپرداخت هستند؛ در این راستا صندوق نوآوری نیز 
برای رشد شرکت ها متناسب با استاندارد نظام بانکی فعالیت کرده است.وحدت 
طی سخنانی در گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تأمین مالی 
نوآوری کشور بر بیشتر فعال شدن این نظام تأمین مالی تأکید کرد و گفت: نظام 
تأمین مالی کشور در حوزه نوآوری باید فعال شود تا بتوانیم تمام نیاز اکوسیستم 
نوآوری کشور را تأمین کنیم؛ بر این اســاس صندوق نوآوری و شکوفایی از 
ابزارهای مختلفی چون صندوق های پژوهش و فناوری استانی و موضوعی 
و صندوق های جسورانه بورسی استفاده کرده است. برای شرکت های بزرگ 
که با بانک ها مراودات دارند و سیستم های بانکی را می شناسند از کمک نظام 

بانکی کشور استفاده شده است.
وی ادامه داد: تمامی بانک ها اذعان دارنــد که هیچ جامعه مخاطبی بهتر از 
شرکت های دانش بنیان در این وضعیت اقتصادی نبوده است. این شرکت ها 

جامعه ای خوش حساب و متعهد در بازپرداخت هستند در این راستا صندوق 
نوآوری و شکوفایی نیز برای رشد شرکت ها متناسب با استاندارد نظام بانکی 

فعالیت کرده است.
در ادامه این گردهمایی سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
نیز از تخصیص منابع بیشتر برای صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: 
از اقدامات صندوق نوآوری تشکر می کنم و امیدواریم این روند همچنان ادامه 
پیدا کند. با توجه به کم بودن بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر داریم 

در دولت اعتبار خوبی برای این صندوق تخصیص دهیم.
وی ادامه داد: امروز اقتصاد دانش بنیان توســعه یافته است به طوری که 41 
شرکت دانش بنیان به ارزش تقریبی 250 هزار میلیارد ریال در بورس حضور 
دارند.روح اهلل ذوالفقاری، معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
در ابتدای این گردهمایی، گزارشی از عملکرد نظام بانکی کشور در همکاری 
با صندوق نوآوری ارائه کرد و گفت: صندوق نوآوری بیش از ۸ نوع تسهیالت 

را از طریق 1۶ بانک ارائه و انواع خدمات ضمانت نامه را از طریق 11 بانک به 
شرکت های دانش بنیان عرضه می کند.

حرکت به ســمت بیمه گری نوین با کمک صندوق نوآوری و 
شرکت های دانش بنیان

در این گردهمایی همچنین غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در 
سخنانی گفت: با صندوق نوآوری همکاری می کنیم و معتقدیم شرکت های 

بیمه در بخش ارائه خدمات بیمه ای می توانند مؤثر باشند.
به گفته وی، صدور آنالین بیمه به شدت در حال پیگیری است و ما به کمک 

شرکت های دانش بنیان در این زمینه نیاز داریم.
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: ۸00 میلیارد تومان در قالب یک برنامه 
دو ساله در زمینه IT نیاز داریم که شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری 

می توانند به ما کمک کنند.

عزم دولت برای تخصیص اعتبار مناسب به صندوق نوآوری
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