
افزایش 42 درصدی تسهیالت 
اعطایی ریالی بانک توسعه صادرات 

ایران در سال 1398
تسهیالت اعطایی ریالی بانک توسعه صادرات ایران 
در س��ال مالی 98 به منظور حمای��ت از واحدهای 
تولیدی صادراتی، با رشد 42 درصدی نسبت به سال 
97 مواجه بوده و از رقم 51 میلیارد و 403 میلیون 
ریال ب��ه 72 میلیارد و 813 میلیون ریال رس��یده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، تسهیالت اعطایی این بانک طی سال 1398 
به مبلغ 84 میلیارد و 359 میلیون ریال رس��ید که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی 1397، 
35 درصد رش��د داشته است. الزم به ذکر است که 
رقم تس��هیالت اعطایی بانک در سال 1397، مبلغ 
62 میلی��ارد و 642 میلیون ریال بوده اس��ت.بانک 
توس��عه صادرات ایران به منظ��ور تقویت بنیه مالی 
خود جهت حمایت مالی از ش��رکت ها و موسسات 
صادراتی، اقدام به س��پرده گیری از صندوق توسعه 
ملی نموده اس��ت. مبلغ س��پرده گ��ذاری صندوق 
توس��عه ملی در سال 98 بالغ بر 35 میلیارد و 600 
میلیون ریال بود که در مقایس��ه با رقم 26میلیارد 
و200 میلیون ریالی س��ال 97، رش��د 26 درصدی 
را تجربه نموده اس��ت.حمایت مالی از شرکت های 
دانش بنیان یکی دیگر از بخش هایی اس��ت که در 
سال گذشته مورد توجه ویژه بانک توسعه صادرات 
ایران بوده، بر همین اساس در سال 98، بانک اقدام 
به اعطای تس��هیالت به مبلغ ی��ک میلیارد و851 
میلیون ریال جهت پشتیبانی از شرکت های دانش 
بنیان نموده که این رقم نسبت به سال 97، با رشد 
22 درصدی مواجه بوده است. قابل توجه اینکه در 
س��ال 97 مبلغ تسهیالت اعطایی به این بخش رقم 

یک میلیارد و 514 میلیون ریال بوده است.

استمرار رشد تولید، نیازمند حمایت 
بانک ها است

معاون عملیات بانکی بان��ک ایران زمین در بازدید 
از ش��رکت نامی نو، با تاکی��د بر ضرورت حمایت از 
تولید داخلی اظهار داشت: در سالهای اخیر با وجود 
تحریم های سخت اقتصادی، شاهد رشد خوبی در 
حوزه تولید هس��تیم و استمرار این شرایط نیازمند 
حمای��ت بانک ها از تولید کنندگان داخلی اس��ت.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی: ه��ادی قدیمی معاون 
عملیات بانکی این بانک و هیئت همراه در راستای 
سیاس��ت های حمایتی بانک ایران زمین از بخش 
های تولیدی از ش��رکت نامی نو بازدید کرد.در این 
بازدید قدیمی با اشاره به نام گذاری سال 1399 به 
نام جهش تولید توس��ط رهبر معظم انقالب گفت: 
نام گذاری س��ال جاری به نام جهش تولید نشان از 
درای��ت رهبر معظم انق��الب و اهمیت حوزه تولید 
است و این مهم باید س��ر لوحه همه فعالین حوزه 
های اقتصادی و مالی قرار گیرد و بانک ایران زمین 
هم در س��ال های اخیر اولویت اول خود را حمایت 

تولید کنندگان قرار داده است.
مع��اون عملیات بانکی به هم��راه، رئیس بانکداری 
ش��رکتی، مدیر منطق��ه 1 تهران و رئیس ش��عبه 
مرک��زی بانک ایران زمین ضمن بازدید از ش��رکت 
نامی نو با مدیرعامل این ش��رکت دیدار و راه های 
همکاری های فی مابین را بررس��ی و بر گس��ترش 

همکاری ها تاکید کردند.

صدرنشینی کارت های بانک ملی 
ایران در نظام بانکی

    بان��ک ملی ایران در ج��دول کارت های بانکی، 
صدرنشین است.

به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، آن طور 
که اطالعات منتش��ر ش��ده از س��وی شرکت شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( در فروردین ماه 
س��ال جاری نشان می دهد، بیشترین سهم از تعداد 
کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت 
با 23.06 درصد متعلق به بانک ملی ایران اس��ت.در 
ح��وزه نوع کارت اعتباری نی��ز 20.51 درصد کارت 
ها متعلق به بانک ملی ایران است.سهم این بانک از 
کارت هدی��ه و بن کارت نیز در باالترین جایگاه این 
جدول قرار گرفته است، به طوری که 15.82 درصد 

این کارت ها را بانک ملی ایران صادر کرده است.

 ابزار جدید برای سرمایه گذاری 
بدون ریسک

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اوراق گواهی 
س��پرده بان��ک مس��کن را یک ابزار بدون ریس��ک 
دانست که نرخ سود بیش��تری را نسبت به سپرده 

یکساله نصیب مشتریان می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، بانک 
مس��کن با توجه ب��ه مجوز بانک مرک��زی مبنی بر 
انتش��ار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام، انتش��ار این اوراق گواهی س��پرده را از 
20 اردیبهش��ت ماه سال جاری در دستور کار قرار 
داده اس��ت. محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و 
برنامه بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا به تشریح 
ویژگی های این اوراق پرداخت. وی با بیان این که 
اوراق به صورت بانام و الکترونیکی عرضه می شود، 
توضیح داد: سود علی الحساب این اوراق ساالنه 18 
درصد بوده و معاف از مالیات خواهد بود، همچنین 
پرداخت های آن به ص��ورت ماهانه صورت خواهد 
گرفت. مرادی با بیان این که این مدت اوراق جدید 
یک ساله است، توضیح داد: این اوراق قابلیت خرید 
و فروش در شعب بانک مسکن را دارد، سایر ویژگی 
هایی دارد که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران 

قرار گیرد. 

اخبار گزارش

معامله  قاب��ل  صندوق ه��ای 
در ب��ورس )ETF(    ی��ک 
دارایی ارزش��مندی در سبد 
دارای��ی ه��ر س��رمایه گذاراز 
بزرگتری��ن  مال��ی  مدی��ران 
س��ازمان ها گرفته تا یک سرمایه گذار مبتدی 
ک��ه تازه کار تلقی می ش��ود و نحوه کار اکثر 
صندوق ه��ای قاب��ل معامله در بورس س��اده 
اس��ت. یک ETF در بازار بورس مانند سهام 
معامله می ش��ود و کارکرد آن شبیه صندوق 
س��رمایه  گ��ذاری مش��ترک اس��ت. برخی از 
س��رمایه گذاران، صندوق های قابل معامله  در 
ب��ورس را یکی از دارایی ه��ای اصلی پرتفوی 
خ��ود ق��رار می دهند و ب��ر آن تمرک��ز ویژه 
می کنند برخ��ی دیگر از س��رمایه گذاران نیز 
روی ETF ها برای بهینه س��ازی سبد دارایی 
و اجرای راهبردهای پیچیده ی سرمایه گذاری 
تکی��ه می کنند.اما نکته قابل توجه آن اس��ت 
ک��ه  در خرید صندوق های ETF برای اینکه 
واقعا سود و منفعتی نصیب سرمایه گذار شود، 
قبل از هرکاری باید درک مناس��ب و خوبی از 
آن وجود داشته باش��د که به نظر بسیاری از 
کارشناس��ان و تحلیلگران مردم به ویژه افراد 
ت��ازه وارد درکی از این موضوع ندارند و هنوز 
آن آموزش های الزم دراین مورد ارایه نش��ده 

است. 
از سوی دیگر هرچند این صندوق ها به عنوان 
یک راهکار قاب��ل توجه برای واگذاری دارایی 
های دولت تلقی می ش��ود ام��ا نکته مهم تز 
آن اس��ت که دولت با رونمایی ازاین طرح در 
تالش اس��ت تا به ش��کلی ماهرانه  واگذاری 
مدیریت ه��ا یخود را پنهان کند و مانع از آن 

شود . 
درس��ت به مثاب��ه همان اتفاقی که درمس��یر 
خصوصی سازی و واگذاری هایی که تا کنون 
رخ داده اس��ت.  کارشناس��ان و تحلیلگ��ران 
اقتصادی با تاکید برای��ن نکته که »واگذاری 
س��هام در قالب صن��دوق ETF خالف اصل 
44 قانون اساس��ی است« می گویند؛ در متن 
قان��ون صریحا ذکر ش��ده که بای��د مالکیت و 
مدیریت ش��رکت ها ه��ر دو واگذار ش��ود. اما 
کاری که دولت در حال حاضر انجام می دهد 
این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت 
را در دست خود نگه می دارد و این نوع رفتار 
دولت در واگذاری ها ؛س��واالت عدیده ای را 

پدید آورده که بخش قابل توجهی ازآن بدون 
پاسخ و چالش بربانگیز باقی مانده است. 

تصویریمنفیازخصوصیسازی
اس��المی  ازاعضای ش��ورای عالی ب��ورس با 
بیان اینکه فعاالن بازار س��رمایه نگرانی هایی 
نس��بت به اثرات این سیاس��ت دولت بر روند 
قیمت گ��ذاری کل��ی در بورس دارن��د معتقد 
اس��ت که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
در ب��ورس )ETF( فوایدی هم برای دولت و 
مردم و هم برای بازار س��رمایه دارد و در کل 
به نظر می رس��د دولت مسیر درستی را برای 

واگذاری اموال در پیش گرفته است.
به اعتقاد وی ش��یوه واگذاری اموال دولتی در 
قالب صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در 
ب��ورس )ETF(، دارای ن��کات مثبت زیادی 
است، اما مثل هر سیاست دیگری نکات منفی 

یا ابهاماتی نیز ممکن اس��ت داشته باشد.وی 
براین باور اس��ت که این صندوق ها می تواند 
راه حل مناس��بی برای واگذاری اموال دولتی 
باش��د به این ترتیب که  بتواند با جمع آوری 
نقدینگی در س��طح جامعه  منجر به عمیق تر 
ش��دن بازار سرمایه ش��ود و این بازار بیش از 
گذش��ته مردمی تر ش��ود ضمن اینکه مزیت 

دیگر آن تأمین منابع مالی دولت  است. 
 ب��ه باور وی یکی از موضوع��ات بحث برانگیز 
در دوره دولت های گذش��ته، ش��یوه واگذاری 
ش��رکت های دولتی به بخ��ش خصوصی بود؛ 
ب��ه طوری که باعث ش��د تصوی��ری منفی از 
خصوصی س��ازی در ذهن مردم شکل گیرد و 
بازخورد منفی مردم به آن سیاس��ت ها باعث 
شد دولت پرونده بازار سرمایه را بدین منظور 
روی می��ز قرار دهد ک��ه صاحب نظران بر این 
باورن��د ETFه��ا، ضربه گیری برای تش��کیل 

حباب در بازار سرمایه هستند.

رویدیگرصندوقهایقابلمعامله
ام��ا در میان تمام این ن��کات مثبت این عضو 
شورای عالی بورس  با مطرح کردن یک سوال 
اساسی که تا پیش ازاین نیز توسط بسیاری از 
کارشناسان و اقتصاد دانان مطرح شده است ؛ 
ابهامات بهره گیری ازاین صندوق ها را بیشتر 
میکند.  اسالمی با طرح این پرسش که » چرا 
دولت سهم ش��رکت هایش را مستقیمأ واگذار 
نک��رد و آن ها را در قال��ب ETF قرار داد« به 
نکته ای اش��اره دارد که س��الهای سال است 
در راستای واگذاری های اصل 44 وخصوصی 
س��ازی مک��رر مطرح می ش��ود اما پاس��خی 
برای آن یافته نش��ده اس��ت. این کارشناسان 
و تحلیلگ��ران تنه��ا دلیل این اتف��اق را عدم 
تمای��ل دولت به واگذاری مدیرتی دانش��ته و 

می گویند : به نظر می رس��د که همچنان در 
دولت تمایلی برای واگ��ذاری مدیریت وجود 
ندارد و این اتفاقی نیست که مربوط به دیروز 
یا امروز باشد و سالهاست که اقتصاد کشور با 

این مهم دست و پنجه نرم می کند. 

سممهلک
برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه براین 
باورند ک��ه حضور تازه واردها ب��ه بورس و نا 
آش��نایی  این افراد با ریس��ک های که پیش 
روی آنه��ا قرارم��ی دهد به عنوان یک س��م 
مهلک است و از آنجایی که واژه ریسک مالی 
به عنوان کلید واژه ناش��ناخته برای این گروه 
از س��هامداران تلقی می ش��ود و این افراد به 
کسب سود بدون ریسک درنظام بانکی عادت 
   ETF کرده اند لذا اس��تفاده از صندوق های
تالش��ی  برای شکستن خطای ناشی از عادت 
س��رمایه گذاران در صن��دوق س��رمایه گذاری 
قابل معامله )ETF(  خواهد به ش��رط آنکه با 

آموزش و اطالع رسانی همراه باشد . 
این گروه از تحلیلگران با اشاره به تفاوت های 
قابل توجه واحد های سرمایه گذاری صندوق 
های قابل معامله در بورس با س��هام ش��رکت 
هایی که این روزها در بورس معامله می شود 
براین باورند که دولت با انتقال دارایی س��هام 
ش��رکت های خود به ای��ن صندوق ها و عرضه 
واحدهای س��رمایه گذاری ای��ن صندوق ها در 
بورس درص��دد نقد کردن بخش��ی از دارایی 
خود اس��ت  اما در مقابل سطح توقع مردم از 
این صن��دوق های و میزان انتظاری که ازآنها 
دارند نکته مهمی است  چرا که کمبود دانش 
مردم از روند فعالیت این صندوق ها می تواند 
منج��ر به توقعات غیر واقعی ش��ود که همین 

مساله خود چالش برانگیز است. 
ای��ن فعاالن برای��ن باورند ک��ه  دولتمردان و 
متولیان قبل از هرگونه اقدامی باید بکوش��ند 
تا با آموزش و اطالع رس��انی کافی نگاه مردم 
ب��ه این صن��دوق ها را باز ت��ر کنند و  در پی 
آن س��طح توقع این افراد را اصالح کنند تا به 
معامله ای برد- برد دست یابند اما اگر چنین 
نش��ود و آن آگاه��ی بخش��ی الزم  رخ ندهد 
بی شک مش��کالت بهر گیری از این صندوق 
ها بیش��تر خواهد ش��د حتی اگر دولت نیتی 
ج��ز  عدم واگذاری مدیریت خود به واس��طه 

رونمایی از این صندوق ها نداشته باشد. 
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افزایش سرمایه 2۰۰ میلیون دالری 
صندوق ضمانت صادرات

رییس صندوق ضمانت صادرات از افزایش 200 میلیون 
دالری سرمایه صندوق ضمانت صادرات خبر داد.

افروز بهرامی گفت: در جلس��ه  شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، موضوع 
افزایش س��رمایه صندوق ضمانت ص��ادرات به تصویب 

رسید.
وی تصری��ح کرد: ب��ر این اس��اس 200 میلیون دالر به 
س��رمایه فعلی صندوق اضافه و جمع سرمایه صندوق به 
300 میلیون دالر رس��ید؛ ای��ن مصوبه منجر به افزایش 
ریس��ک پذیری صندوق تا پنج میلیارد دالر ش��ده و گام 

بلندی در حمایت عملی از جهش تولید خواهد بود.  

پیش از این در الیحه بودجه 99 کشور، صندوق ضمانت 
صادرات از محل درآمدهای س��ال 99 صندوق توس��عه 

ملی 100 میلیون یورو افزایش سرمایه داشت.
بهرام��ی افزایش س��رمایه 100 میلی��ون یورویی برای 
صندوق را ناکافی دانسته و افزود: پیش از این قرار بود از 
منابع آتی صندوق توسعه ملی 100 میلیون یورو افزایش 
س��رمایه داشته باشیم، در حالی که اکنون افزایش 200 
میلی��ون دالری از منابع فعلی صندوق افزایش س��رمایه 
خواهیم داشت که اختصاص این رقم نشان دهنده توجه 

سران اقتصادی کشور به موضوع صادرات کشور است.
ریی��س صندوق ضمان��ت صادرات این رقم را پش��توانه 
ضمانت نامه ه��ا و بیمه نام��ه های صن��دوق اعالم کرد و 
گفت: بر اس��اس استاندارد ما تا 10 برابر موجودی فعلی 
می توانیم پوش��ش ریس��ک دهیم، در حالی که پیش از 

این تا 30 برابر متحمل ریسک می شدیم.  
به گفته وی اکنون با افزایش س��رمایه صندوق ضمانت 
صادرات، پوش��ش ریسک مان مطابق استانداردهای دنیا 
می شود. رییس صندوق ضمانت صادرات پیش از این با 
بیان اینکه س��رمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید 
500 میلیون یورو باشد به ایرنا گفته بود: میزان سرمایه 
کنونی صندوق 100 میلیون دالر است و حتی با افزایش 
100 میلیون یورویی س��رمایه، باز هم به استاندارد دنیا 

نمی رسد.  ایرنا 

تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی 
تا پایان شهریورماه 99

مع��اون س��ازمان امور مالیات��ی گفت: موعده��ای مقرر 
درقانون مالیات های مس��تقیم و قانون مالیات برارزش 
افزوده نس��بت ب��ه تس��لیم اظهارنامه ه��ای مالیاتی و 
رسیدگی های مالیاتی تا پایان شهریور 99 تمدید شد.

محمود علیزاده با اش��اره به مصوبات هفدهمین جلس��ه 
س��تاد ملی مدیریت کرونا که به تأیید ریاست جمهوری 
رسیده و برای اجرا ابالغ شده است، اظهار داشت: طبق 
این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم 
و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های 
مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 
1/2/99 لغایت 31/4/99 بوده اس��ت، به مدت دو ماه و 

حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1399 تمدید می شود 
و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
اف��زود: به این ترتی��ب برای تس��لیم اظهارنامه عملکرد 
موضوع ماده 100 قانون مالیات های مس��تقیم، اشخاص 
حقیقی یا صاحبان مش��اغل تا 31 مرداد ماه سال جاری 
و اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری جهت تسلیم 
اظهارنام��ه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های 
مستقیم تا 31 شهریور سال 99 مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید 
ش��د، اظهارداش��ت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه 
مالیات برارزش افزوده دوره بهار 1399 تا 15 تیرماه است، 
این دس��ته از مودیان محترم نیز تا 15 شهریورماه 1399 
مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود 
را تسلیم کنند. علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه های 
مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1397 و 1398 نیز به مدت 
دو ماه تمدید خواهد ش��د. مع��اون حقوقی و فنی مالیاتی 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور همچنین خاطرنشان کرد: 
مهلت تعیین ش��ده در قوانین و مقررات ناظر بر تش��کیل 
مجمع عمومی شرکت های سهامی عام که تا پایان تیرماه 
1399 باید مجامع خود را برگزار نمایند نیز به مدت 2 ماه 

تمدید می شود. سازمان امور مالیاتی 

خ��ب��رخ��ب��ر

وزیرصمتدستورداد؛

   افزایش تولید
 به ۱.۲میلیون خودرو 

وزیر صمت به خودروسازان دستور داد امسال با تمام قوا و 
با افزایش تولید 300 هزار دس��تگاه، میزان تولید خودرو را 

در سال 99 به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسانند.
رضا رحمانی ب��ا فراخواندن مدیران دو خودروس��از بزرگ 
کش��ور تاکید کرد: خودروسازان کش��ور برای دستیابی به 
اه��داف مدنظر افزای��ش تولید، نیازمند ی��ک کار جهادی 
هس��تند ضمن اینکه باید برای مردم ش��فاف سازی کنند 
عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق 

تامین می شود که به آن دامن می زنند؟
وی افزود: در طول س��ال 98 اقدامات اساس��ی برای اصالح 
ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصالح 
روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار 
گرفت، اما بحت واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است از 
این رو انتظار دارم در سریع ترین زمان ممکن گزارشی از روند 
اقدامات ارائه ش��ود. رحمانی با اشاره به تاکیدات اخیر مقام 
معظم رهبری در خصوص خودروس��ازی کشور، اضافه کرد: 

ایش��ان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص 
این صنعت به ویژه در شاخص های کمی و کیفی تعیین کرده 
اند و وزارت صمت برای تامین حقوق مردم با کس��ی تعارف 
ندارد. وی گفت: عالوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد 
آش��وب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به 
اصالح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش 
خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت های 
ممکن برای اعتماد س��ازی میان آح��اد مختلف جامعه گام 
بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی 
آش��فتگی های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی 

نداشته و حتی متضرر نیز می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصالح 
فرایند های فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت بیشتر 
در دس��تور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروس��ازان به 
گونه ای ش��فاف عمل کنند که نتای��ج اقدامات برای مردم 
ملموس و م��ورد حمایت آن ها قرار گیرد و بطور مس��تمر 

اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.
رحمانی گف��ت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود 
در رون��د عرض��ه و تقاضا، بح��ث راه ان��دازی قطب جدید 
خودروسازی و احیای توان تولیدی واحد های خودروسازی 
غیرفعال را پیگیری می کند و حتما جلوی هرگونه جوسازی 

را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.

وی اف��زود: مق��ام معظم رهبری اخیراً ب��ه عناوین مختلف 
از صنع��ت خودروس��ازی نام ب��رده اند که بای��د هر یک از 
دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و 
اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد. رحمانی ادامه داد: هم 
اکنون بر خالف سایر کش��ور ها که به واسطه شیوع کرونا، 
صنعت خودروس��ازی در سطح دنیا دچار رکود شده است، 
در کش��ور ما تقاضای بازار افزای��ش یافته که عالوه بر غیر 
عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان 

تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اضافه ک��رد: این صنعت با 
وجود تالش های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، و 
به سبب برخی خبرسازی های منفی از سوی افراد سودجو 
و حاش��یه س��ازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات 
تورم��ی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به س��وی آن، 
دچار چالش جدی ش��ده اس��ت که فقط می توان با شفاف 

سازی از این بحران عبور کند.
رحمان��ی گفت: به عن��وان نمونه اقدام برخی س��ایت های 
ف��روش خ��ودرو در قیمت س��ازی های کاذب و هیجانی از 
مواردی است در بروز این شرایط موثر بوده که با هماهنگی 

دادستانی کل کشور حتماً با آن ها برخورد خواهیم کرد.
وی اف��زود: یکی از ضروریات توس��عه این صنعت، توجه به 
تجربیات موفق سایر کشور ها روی موضوع پلتفرم مشترک 

و موتور مش��ترک در تولیدات است که می تواند در عمل به 
کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت نیز بیانجامد که هنوز 
اقدامات الزم با وجود تاکیدات سال گذشته عملیاتی نشده 
و عملکرد خودروس��ازان کافی نبوده اس��ت. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد: یکی از راهکار های پیش��نهادی 
ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز 
ارائه ش��ده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می کنیم، 
اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا 
بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات 
مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر 
هستیم. رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای 
برنامه های دراز مدت و موثرتر است و باید با اجرای کامل و 
دقیق برنامه های تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، برای همیشه از مشکالت موجود عبور کنیم.
وی با اش��اره ب��ه بیانات رهبری در خص��وص ظرفیت های 
ب��زرگ کش��ور در صنایعی مث��ل هوا و فضا و اینکه س��ایر 
صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ 
گفت: فرمایش ایش��ان به صورت وی��ژه متوجه بکارگیری 
فناوری ه��ای نوین در صنعت خودروس��ازی اس��ت و این 
صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانش��گاهی و 
جذب نخبگان بوده و این اقدامات می تواند اثرات بزرگی در 

آینده این صنعت داشته باشد.

سیاست روز پشت پرده آغاز فعالیت  صندوق های ETF را بررسی میکند؛
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