
برای پیروزی در جنگ اقتصادی 
امکانات ذاتی کشور را جدی بگیریم

مهدی رضایی مدیرعامل بانک انصاردرباره اقدامات 
این بانک در عرصه جنگ اقتصادی تاکید کرد همه 
ما می دانیم کش��ور عزیزمان ایران به رغم داش��تن 
ظرفیت های مطلوب ذاتی از ش��اخص های مطلوب 
اقتصادی بهره مند نیس��ت. بدون شک سرمایه های 
بس��یاری درکشور برای رش��د و پیشرفت اقتصادی 
وجود دارد که طی س��ال های گذش��ته بر اثر برخی 
غفلت ه��ا، بی تدبیری ه��ا و بی برنامگی ها و یا نداش��تن 
سیاس��ت و استراتژی مش��خص به هدر رفته است. 
ام��روزه بیش از ه��ر زمان دیگ��ری موقعیت برای 
اصالح س��اختار های اقتصادی و سیاس��ی در جهت 
تقوی��ت بخش مولد و احی��ای ظرفیت های داخلی 
برای تحقق شعار س��ال)جهش تولید( بوجود آمده 
اس��ت که اگر هوشیار باشیم و فرصت ها را دریابیم 
با تکیه بر اس��تعداد ها و ظرفیت های مغفول مانده 

می توان هر چه سریع تر به این موفقیت نائل آمد.
یادمان نرود ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف 
حیات اجتماعی و اقتصادی کش��ورمان وجود دارند 
که جدی گرفتن هرکدام از آنها می تواند گشایش��ی 
چش��مگیر برای حل معضالت پیش ��رو ایحاد نماید. 
باید ظرفیت ها را بخوبی ش��ناخت، مسیر تعالی را بر 
اس��اس رهنمودهای مش��فقانه رهبر معظم انقالب 
طراحی و نهایتاً با عزمی راسخ، شجاعت، خودباوری 
و تالش مضاعف به سمت اهداف و آرمان های پیش رو 
گام برداشت و در این مسیراندکی هم تعلل و تردید 
به خود راه نداد. چنانکه رهبر فرزانه انقالب در پیام 
ن��وروزی خود فرمودند: »هیچ ملتی با راحت طلبی و 
رفاه جویی محض به جایی نمی رسد، غلبه بر دشواریها 
و عبوِر با روحیه از آنها موجب قدرتمند ش��دن یک 
ملت و کس��ب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه ملت 
ایران تاکنون به این شکل بر مشکالت غلبه کرده و 
بعد از این نیز خواهد کرد. ملت همچنانکه در طول 
س��الهای متمادی، ش��جاعانه و با روحیه با حوادث 
مواجه شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه 
حوادث برخورد کنند و مطمئن باش��ند که تلخی ها 
می گذرد و یُسر و آسانی در انتظار ملت ایران خواهد 

بود چرا که اِنَّ َمَع الُعسِر یُسرا.
در ادامه به برخی از ظرفیت های راهگش��ا باختصار 
اشاره می شود:  مطالعات نشان می دهند، ایران حدوداً 
ش��ش برابر میانگین جهانی، انرژی مصرف می کند 
که در صورت فرهنگ سازی مناسب و مصرف بهینه 
آحاد مردم می توان چیزی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر 

صرفه جویی ارزی فراهم کرد.
     برآورده��ا نش��ان می دهد، کش��ور ایران ظرفیت 
تولی��د مواد غذایی برای حداق��ل ۳۰۰ میلیون  نفر 
جمعی��ت را دارد. ولی متأس��فانه این موضوع  بر اثر 
مدیری��ت غیرحرفه ای به درس��تی هدای��ت و مورد 
بهره ب��رداری قرار نمی گیرد و نتیج��ه امرچیزی جز 
اتالف آب و انرژی و نهایتاً افزایش قیمت تمام ش��ده 
محص��والت نیس��ت.      برآوردها نش��ان می دهد در 
صورت مدیریت صحیح گردشگری در کشور با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های بی بدیل مذهبی، 
هنری، طبیعی و سیاحتی، تاریخی، درمانی می توان 
فرصت های بیشماری برای جذب گردشگران خارجی 
را فراه��م آورد.     مطالعات اکتش��افی در س��ال های 
اخیر نش��ان می دهد، ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان 
و همچنین کش��ور اول منطقه)جنوب غرب آسیا و 
ش��مال آفریقا( از نظر داشتن منابع معدنی است که 

استخراج و فرآوری آن می تواند بسیار سودآور باشد.
       کشورمان ایران بزرگترین تولید کننده پسته، 
زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، فرش دستباف در 
جه��ان و همچنین برخ��وردار از بزرگترین ذخیره 
روی در جهان اس��ت. همچنین جزو تولیدکننده

های اصلی بس��یاری از محصوالت کشاورزی است 
ک��ه تولی��د و صادرات هوش��مندانه آنها در س��ایه 
سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح ارزآوری خوبی 

برای کشورمان می تواند به همراه  آورد.

اخبار گزارش

شاخص های بازار س��رمایه همانند افزایش ارزش معامالت 
و یا ورود پول اش��خاص حقیق��ی و همچنین افزایش قابل 
توجه ثبت نام برای دریافت کد بورس��ی و مشارکت باال در 
عرضه عمومی اولیه نش��ان از رش��د فزاینده ورود مردم به 

بازار سرمایه دارد.
افزای��ش رغبت افراد ب��ه بازار س��رمایه و ورود به آن برای 
س��رمایه گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در 
دارایی ه��ای خانوارهای ایرانی )و به تبع آن کاهش س��هم 
مس��کن، س��که و یا ارز در س��بد دارایی ها که ثمرات قابل 
توجه��ی دارد( اگ��ر مالحظات مربوط به آن رعایت ش��ود، 
پدیده ای مطلوب تلقی می ش��ود ک��ه در این میان افزایش 
س��هم بازار س��رمایه در تأمین مالی بنگاه ه��ای اقتصادی 
اهمیت بیش��تری دارد.لذا الزم اس��ت تا سیاس��ت گذاران 
اقتصادی کش��ور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست ها 
و اقدام��ات الزم را برای بهبود وضعی��ت تأمین مالی تولید 
از طریق بازار س��رمایه ب��ه کار گیرند.در این راس��تا مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس پیش��نهادهایی را به این ش��رح ارائه 

کرده است:

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
 بنگاه های اقتصادی

بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی 
اس��ت که دولت و بنگاه های اقتص��ادی می توانند از طریق 
آن ب��ه تجهیز منابع مال��ی اقدام کنند و در س��وی مقابل 
ب��رای مردم نی��ز فرصت ه��ا و گزینه ه��ای متنوعی جهت 
س��رمایه گذاری فراهم می کند. در یک تقس��یم بندی بازار 

سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.
در ب��ازار اولیه؛ اوراق بهادار )اعم از س��هام و صکوک( برای 
اولین ب��ار عرضه می گردد. در این ب��ازار اوراق بهادار برای 
بانی )شرکت یا نهاد سرمایه پذیر یا نهاد تأمین مالی شونده( 
منتشر و در بازار عرضه می گردد و در صورت خریداری آنها 
توس��ط سرمایه گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و 
می توان��د برای تأمین هزینه ها و یا توس��عه فعالیت ها مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر 

شد، در بازار ثانویه مورد معامله قرار می گیرد.
فعاالن بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید 
و ف��روش اوراق اقدام می کنند. معامالت بازار ثانویه تأثیری 
در تأمی��ن مالی دولت و یا بنگاه ن��دارد و کارکرد اصلی آن 

کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است.
لذا رونق بازار ثانویه س��هام شرکت ها لزوماً تأثیر مستقیمی 

در تأمین مالی این ش��رکت ها ندارند، مگر آنکه سهامداران 
عمده این ش��رکت ها اقدام به فروش بخش��ی از س��هام در 
اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت های 
بن��گاه ب��ه کار گیرند. آنچه به ص��ورت اصولی باعث تأمین 
مالی بنگاه از مس��یر بازار سرمایه می گردد، عرضه سهام در 
بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل 
آورده نقدی س��هامداران و درنهایت انتشار صکوک )اوراق 

مالی اسالمی( است.
در ش��رایط کنونی بازار س��رمایه، با توجه به ورود گسترده 
نقدینگ��ی و افزای��ش قابل توجه تقاضا برای خرید س��هام، 
افزایش س��رمایه از روش صرف س��هام و یا از محل آورده 
نقدی س��هامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث 
افزایش عرضه سهام و متعادل تر شدن شرایط بازار می گردد 
و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می کند و بنگاه توان 

توسعه فعالیت هایش را به دست خواهد آورد.
اج��رای این پیش��نهاد به ط��ور خاص در م��ورد بانک های 
خصوصی و همچنین بانک های واگذار شده در قالب قانون 
اج��رای سیاس��ت های کلی اصل چهل و چه��ارم که دچار 
ناترازی و زیان انباش��ته جدی هستند، ضرورت دوچندان 
دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش س��رمایه، هم منجر 
ب��ه ورود نقدینگ��ی جدید ب��ه بانک می ش��ود و هم زیان 
انباش��ته بانک را کاهش می دهد، توان اعطای تس��هیالت 
بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی 
اقتص��اد خواهد یافت. در این راس��تا ضروری اس��ت ضمن 
تس��هیل فرایند افزایش سرمایه شرکت ها از این دو مسیر، 
معافیت های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه ها برای استفاده 

از این روش تعبیه گردد.

افزایش عرضه سهام شرکت ها 
ب��ا توجه به رش��د ورود نقدینگی به بازار س��هام و افزایش 
تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار 
ضروری اس��ت تحوالتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد 

که ذیاًل به برخی موارد مهم آن اشاره می گردد:
ش��رکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران 
تابلوهای متع��ددی دارند که ش��رکت ها اصطالحاً در آنها 
فهرست شده اند. هریک از این تابلوها الزاماتی در خصوص 

کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند.
س��هامداران عمده ش��رکت ها در هنگام ورود به تابلوهای 
ب��ورس متعهد می ش��وند که متناس��ب با الزام��ات تابلوی 
مربوطه بخش��ی از س��هام خود را در ب��ازار عرضه کنند. با 

توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور باال بردن 
انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ »قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساس��ی«؛ شرکت هایی که 
درصد ش��ناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیشتر از آن باشد، 

معافیت مالیاتی آنها دو برابر می شود.
در حال حاضر یکی از س��ریع ترین راه ها برای عرضه سهام، 
الزام ش��رکت ها به ایف��ای تعهد خود در خص��وص میزان 
ش��ناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست 
ش��ده اند. به عنوان مثال یکی از ش��رکت هایی که در بازار 
دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای ۶ درصد سهام 
ش��ناور اس��ت که طبق مقررات بورس الزم است تا حداقل 

۱۰ درصد سهام شناور داشته باشد.
به بیانی دیگر الزم اس��ت تا این ش��رکت ۴ درصد س��هام 
ش��ناوری خود را افزایش دهد. عرضه ۴ درصد از سهام این 
شرکت معادل ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون برگه سهام )حدود 
۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان( اس��ت که رقمی قابل توجه 

محسوب می شود.

افزایش شناوری سهام شرکت ها
در ادامه محور گذش��ته، یکی دیگر از اقداماتی که می تواند 
منجر به افزایش عرضه س��هام شرکت ها شود، بازنگری در 
درصدهای تعیین ش��ده برای سهام ش��ناور شرکت هاست. 
در این راستا ش��ورای عالی بورس می تواند با افزایش الزام 
سهام شناور آزاد ش��رکت ها در کوتاه مدت تا حدی شرایط 
ایجاد ش��ده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که 
ضمانت اجراهای مؤثر برای اطمینان نس��بت به رعایت این 
نس��بت ها تعبیه گردد تا سهام داران عمده شرکت ها انگیزه 

کافی برای اجرای آنها داشته باشند.
یک��ی از پدیده ه��ای نامطلوب از منظر حاکمیت ش��رکتی 
در بازار س��رمایه ایران، تملک س��هام شرکت اصلی توسط 
ش��رکت های زیرمجموعه اس��ت. به عبارت دیگر ش��رکت 
زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از س��هام آن در تملک 
شرکت اصلی اس��ت، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را 

در اختیار دارد.
مق��ام تنظیم گر و ناظر در بازار س��رمایه نیز به این موضوع 
واق��ف بوده اند به نحوی ک��ه در ماده )۲۸( دس��تورالعمل 
حاکمیت ش��رکتی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس 
تهران و فرابورس ایران به عدم تملک س��هام شرکت اصلی 

توسط شرکت های زیرمجموعه اشاره کرده است.
رعایت این دستورالعمل؛ عالوه بر اینکه به اصالح حکمرانی 
ش��رکتی بنگاه های مزبور کمک می کن��د، می تواند عرضه 
سهام ش��رکت ها در بازار س��رمایه را افزایش دهد. در این 
راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات 

مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه گردد.

عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت 
در طول س��ال های پ��س از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 
چه��ل و چهارم و تصویب قانون آن، روش های متعددی در 
خصوص عرضه سهام دولت در شرکت های دولتی در پیش 
گرفته ش��د که آسیب شناس��ی آنها در حیطه این گزارش 
نیست. اما به نظر می رسد یکی از روش های سالم و شفاف 
به طور مشخص در خصوص سهام باقیمانده دولت در برخی 

از شرکت ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است.
این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام 
در بازار کمکی در جهت تأمین بخش��ی از کس��ری بودجه 
دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می توانست به 
جای عرضه س��هام خود از طریق صندوق های قابل معامله 
)ETF( که اش��کاالت و ابهاماتی داش��ت، به تدریج سهام 
باقیمانده خود در این ش��رکت ها را در بازار سرمایه عرضه 
کند. یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در 
بازار می گردد، ورود و یا لیس��ت ش��دن شرکت های جدید 
در بازار س��رمایه است. در این راس��تا ضروری است ضمن 
تس��ریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت ها در بورس 
اوراق به��ادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررس��ی و 
حسابرس��ی دفاتر مالیاتی گذش��ته ش��رکت های متقاضی 
 حض��ور در ب��ورس و فرابورس تس��هیالتی فراه��م گردد.

  مرکز پژوهش های مجلس 
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در دو استان عملیاتی می شود؛
بهره برداری از ۴۸۰۰ میلیارد 
تومان طرح صنعتی و معدنی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از افتتاح چهار طرح صنعتی و معدنی 
با اعتبار چهار هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان در 
دو استان خراس��ان رضوی و اصفهان در روز 

پنجشنبه )۲۲ خرداد ماه(  خبر داد.
س��عید زرندی اضافه کرد: این طرح ها شامل 
دو ط��رح تولی��دی کنس��انتره آه��ن صنایع 
معدنی فوالد س��نگان و واحد تولیدی گندله 
آهن ش��رکت توسعه فوالد سناباد در خراسان 
رضوی اس��ت. وی ادام��ه  داد: همچنین طرح 
افزای��ش ظرفیت تولی��د یخچ��ال و فریزر و 

بومی س��ازی اجزا و قطعات لوازم خانگی گروه 
صنعتی »انتخ��اب« و واح��د تولیدی گلوکز 
نشاسته شرکت »شهدینه آران هشت بهشت« 

در استان اصفهان به بهره برداری می رسند.
زرندی اظهار داش��ت: کنسانتره س��ازی فوالد 
س��نگان )فوالد مبارکه( به ظرفیت تولید پنج 
میلیون تن با سرمایه گذاری ارزی ۱۵۰ میلیون 
یورویی و س��رمایه گذاری ریالی ۸۰۰ میلیارد 
تومانی به بهره برداری می رسد که میزان اشتغال 
مستقیم آن ۵۰۰ نفر و غیرمستقیم آن سه هزار 
نفر است. وی اضافه  کرد: طرح گندله سازی ۲.۵ 
میلیون تنی سناباد نیز با سرمایه گذاری ثابت 
۱۹۰ میلی��ارد تومان��ی و ۹۰۰ میلیون یوانی 
)ش��امل ۸۵۰ میلیون یوان یوزانس سه ساله( 
به بهره برداری می رس��د که برای ۲۸۰ نفر به 
صورت مس��تقیم اش��تغال زایی خواهد داشت. 
مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت افزود: 
طرح توس��عه گروه انتخاب به ظرفیت سالیانه 
۳۰۰ هزار دستگاه یخچال و فریزر در شهرک 
صنعتی مورچه خورت اصفهان به بهره برداری 
می رسد. میزان س��رمایه گذاری ثابت آن ۲.۵ 
میلی��ون دالر و در مجم��وع ارزی و ریالی ۴۰ 
میلیارد توم��ان خواهد بود و ب��رای ۱۰۰ نفر 

اشتغال زایی مستقیم خواهد داشت. ایرنا 

رئیس سازمان امور مالیاتی:
سازوکار شکایت مردم از دفاتر 

اسناد رسمی فراهم شود
رئی��س س��ازمان مالیات��ی در نام��ه ای ب��ه 
رئی��س س��ازمان ثبت،بر تعریف س��از و کار 
رسیدگی به ش��کایات مردمی از دفاتر اسناد 
رسمی پیرامون س��رباز زدن از ارائه خدمات 

الکترونیکی انتقال امالک تاکید کرد.
 امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در 
نامه ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات 

مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
در این نامه آمده است: همانطور که استحضار 
دارند، برابر ماده ۱۸۷ ق. م. م و در هم افزایی و 

همکاری بسیار مطلوب و مناسب سازمان های 
امور مالیاتی و س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 
کشور و کانون س��ردفتران و دفتریاران و بعد 
از طراحی و توس��عه س��امانه های الکترونیکی 
ارزیاب��ی  و  آزم��ون  مراح��ل  انج��ام  و  الزم 
زیرس��اخت های مرتبط، از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ 
در مراکز اس��تان ها و از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ در 
تمام شهرهای کش��ور، عملیات برون سپاری 
مالیات بر نقل و انتقال امالک به دفاتر اس��ناد 
رسمی آغاز شده است. در بررسی بازخوردهای 
اعالمی و ش��واهد موجود و با وجود استقبال 
مناس��ب مردم از این اقدام موفق مش��ترک، 
برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از 
ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانه های 
مختلف س��رباز زده و مراجعین را به سازمان 
ام��ور مالیات��ی ارجاع می دهن��د و بعضاً بابت 
انجام این نوع س��رویس، بر خالف مقررات و 
تعرفه های موجود، مطالبه وجه نقد می نمایند 
که تداوم این وضعیت چالش هایی را در اجرای 
این پروژه به همراه خواهد داش��ت و انعکاس 
بازخوردهای مورد اشاره می تواند اهداف مورد 
انتظار و به خصوص رتبه کشور در نماگر ثبت 
مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار 

بانک جهانی را نیز متأثر نماید.  مهر 

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛
رشد ۱۲ درصدی صادرات میوه

سازمان توس��عه تجارت اعالم کرده صادرات 
میوه و تره بار ایران در س��ال ۱۳۹۸ رش��دی 

۱۲ درصدی را تجربه کرده است.
بر اس��اس اعالم این سازمان، میزان صادرات 
میوه ایران در ۱۲ ماهه سال ۹۸ در قیاس با 
سال ۹۷ از نظر ارزشی رشد ۱۲ درصدی و از 
نظر وزنی رشد ۱۱.۵ درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. طبق برآوردهای صورت گرفته، وزن 
کل صادرات میوه ایران در سالی که گذشت 

از مرز ۴.۵ میلیون تن عبور کرده است.
بر اس��اس آماره��ای ارائ��ه ش��ده، مجموع 
صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی ایران در 

س��ال قبل، ۵.۷ میلیارد دالر بوده که در این 
میان س��هم میوه و تره بار ۲۲ درصد از کل 

این آمار به شمار می رود.
ب��ا آغاز رس��می عضویت ای��ران در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، میزان صادرات میوه ایران 
به اعضای ای��ن اتحادیه رش��د قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. به این ترتیب ص��ادرات این 
محصوالت به روس��یه ۸۹ درصد، قزاقستان 
ش��ش درصد و ارمنس��تان چهار درصد رشد 
کرده اس��ت. با این وجود با توجه به ش��یوع 
وی��روس کرون��ا، س��ازمان توس��عه تجارت 
پیش بینی کرده که با شیوع کرونا در بسیاری 
از مناطق جهان، از جمله بازارهای صادراتی 
ایران، احتماال صادرات محصوالت کشاورزی 

ایران نیز در سال ۹۹ افت خواهد کرد.
مهدی علی پور  عضو س��ابق ات��اق بازرگانی 
ایران می گوید هرچند شیوع کرونا برتجارت 
جه��ان، تاثیر منف��ی قابل توجه��ی خواهد 
داش��ت و ایران نیز از این موضوع مس��تثنی 
نیس��ت، اما با تدابیری می ت��وان تاثیر منفی 

این ویروس را کاهش داد.
وی توضیح داد: یکی از حوزه هایی که امکان 
حفظ بازار آن حتی در ایام کرونا وجود دارد، 

محصوالت کشاورزی هستند. ایسنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سرپرست وزارت صمت اعالم کرد

۸۷ درصد ثبت نام  خودروها 
 برای اختالف قیمت
 ۳۰ تا ۷۰ میلیونی 

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تج��ارت )صمت( از باز 
شدن ۸۰ درصد مرزها خبر داد و با بیان اینکه صادرات در 
بازارچه های مرزی س��ه برابر واردات در آن ها است، درباره 
ثبت نام های اخیر ش��رکت های خودروساز اظهار کرد: ۸۷ 
درصد ثبت نام ها ب��رای خودروهایی بوده که با بازار ۳۰ تا 

۷۰ میلیون تومان اختالف قیمت داشتند.
حس��ین مدرس خیابانی اظهار ک��رد: برنامه های که وزارت 
صمت برای س��ال ۱۳۹۹ تدارک دیده ش��امل چهار برنامه 
و راهبرد اصلی ش��امل »جهش تولید«، »توسعه صادرات و 
کنترل واردات«، »تعمیق و تقویت بخش س��اخت داخل« 
و »مدیریت و تنظیم بازار« اس��ت که در آن صادرات نقش 
بس��یار جدی دارد. وی با بیان اینکه بخش جهش تولید از 
طری��ق چهار برنام��ه اصلی در حال پیگیری اس��ت، گفت: 
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ش��اید مهمترین عاملی 
باش��د که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد که 

البته محدودیت  های بین المللی شرایط سخت و دشواری 
را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولید کنندگان داخلی 

قرار داده است.
 سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با 
هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و اس��تفاده از 
ارز حاصل از صادرات مش��کل تامین مواد اولیه بسیاری از 
واحدهای تولیدی کش��ور برطرف شده است، تصریح کرد: 
نخس��تین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال 
تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی اس��ت که خوشبختانه 
در حال حاض��ر بخش عمده ای از م��واد اولیه کارخانجات 
کش��ور از مح��ل تولید داخ��ل تامین می ش��ود. وی الزمه 
افزایش تولید را توس��عه ص��ادرات و شناس��ایی بازارهای 
صادراتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بازار داخلی به دلیل 
رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را 
ن��دارد، بنابراین صادرات از جمله راه های افزایش و جهش 

تولید اس��ت. به گفت��ه مدرس خیابان��ی وزارت صمت ۴۲ 
میلیارد دالر حجم صادرات برای س��ال  ۱۳۹۹ پیش بینی 
کرده که باید با تقویت زیرس��اخت های تجاری و لجستیک 
صادرات محقق ش��ود. وی با بیان اینکه اشتغال، ارزآوری، 
رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات 
محقق می ش��ود، اظه��ار کرد: هم اکنون درص��د زیادی از 
ظرفیت واحدهای تولیدی در کش��ور خالی بوده و می توان 
ب��ا پر کردن این ظرفیت ها عالوه بر افزایش کمی و کیفی 
صادرات و ایجاد تنوع در کاالهای تولیدی به بخش اشتغال 
کشور نیز کمک کرد. مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر ۸۰ درصد تمام��ی مرزهای تجاری و فعال 
کش��ور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگش��ته، گفت: 
امس��ال بحث صادرات جدی تر از سال های قبل است چون 

کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است.
  وزارت صنعت،معدن و تجارت 

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد

 ۸ راهکار مدیریت 
ورود نقدینگی به بازار سرمایه


