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بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم 
رکود س�نگین است؛ بازاری که در عین سکون، 
ب�ا اعالم قیمت های باال از س�وی فروش�ندگان 

همراه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدت هاست بازار 
خ��ودروی تهران در رکود به س��ر می برد. قیمت های 
اعالمی از سوی فروشندگان همچنان باال و در بخش 
خودروه��ای خارجی به حدی باالس��ت که در عمل 
هیچ خریداری مراجعه نمی کند و توان خریدی وجود 

ندارد.
اینها بخش��ی از درد و دل نمایشگاه داران خودروی 

پایتخت است.
»اس��د کرمی« نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خ��ودرو ته��ران می گوی��د: انتظ��ار می رف��ت تداوم 
ثبت نام ه��ا کمی از این رکود بکاه��د، اما بی کیفیت 
بودن خودروهای داخلی س��بب ش��ده تا تاثیری در 
بازار شاهد نباشیم و در قیمت ها همچنان روی همان 
پاشنه بچرخد. وی بیان داشت: هرچند اعالم برداشته 
ش��دن محدودیت های واردات��ی در ابتدا تحرکاتی در 
بازار ایجاد و مردم را به تعدیل قیمت ها امیدوار کرد، 
اما تا  در عمل خبری از واردات نیست و فعاالن بازار 

دل به آن نبسته اند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد:  هر از گاهی اعالم 
مطالبی از سوی مسووالن یا برخی اخبار، بر کاهشی 

ش��دن قیمت ها تاثیرگذار شده، اما دوباره شاهد سیر 
صعودی قیمت ها بودیم.

به گزارش ایرنا،  در دس��ته خودروهای پرطرف دار 
و نس��بتاً ارزان ب��ازار، قیم��ت پرای��د ۱۱۱ مدل ۹۹ 
صفرکیلومت��ر در ب��ازار بی��ن ۱۹۵ ت��ا ۲۰۰ میلیون 
تومان، هر دس��تگاه پ��ژو ۲۰۶ تی��پ ۲ حدود ۳۰۷ 

میلیون تومان و کوئی��ک معمولی بین ۲۱۵ تا ۲۲۰ 
میلیون تومان بود.

با این ح��ال خودرویی نظیر پژو ۲۰۷ اتوماتیک در 
فضای مجازی و سایت های خودرویی تا ۶۳۰ میلیون 

تومان هم قیمت خورده است.
»ک��ورش طواح��ن« نمایش��گاه دار و فع��ال ب��ازار 

خودروهای خارجی نیز ب��ه ایرنا گفت: بازار همچون 
ماه های گذش��ته در رکود کامل است و اتفاق خاصی 

را شاهد نبوده است.
وی اظهار داش��ت: این روزها همه به نوعی منتظر 
به ثمر نشستن برجام هستند تا شاید شوکی به بازار 
وارد ش��ود، اما معتق��دم برجام به تنهای��ی نمی تواند 

کارگشا باشد.
این فعال خودرویی تصریح ک��رد:  این روزها به جز 
افرادی که نیازمند پول هستند، فروشنده ای در بازار 
وج��ود ندارد و به دلیل رکود ب��ازار، خریداران قدرت 
چانه زن��ی خوبی دارن��د؛ هرچند قیمت ها به ش��دت 
غیرواقعی و باال است. طواحن با اشاره به طرح وزارت 
صمت ب��رای واردات خودروهای اقتصادی و کمتر از 
۱۰ ه��زار دالری، تاکید ک��رد: خودروهای اندکی در 
جهان وجود دارد که در این بازه قیمتی تولید شوند و 

شاید تنها بتوان چنین خودروهایی را در هند یافت.
وی ادامه داد: با این حال اگر سیاست وزارتخانه بر 
این باشد، واردکنندگان جست وجو و تالش خود برای 
یافت��ن و واردات چنین خودروهایی را انجام خواهند 
داد. ب��ه گزارش ایرنا،  در دس��ته خودروهای خارجی 
هر دس��تگاه س��انتافه مدل ۲۰۱۸ کم کارکرد تا ۳.۲ 
میلیارد تومان و هر دستگاه تیگوان مدل ۲۰۱۸ صفر 
کیلومتر بین ۴.۳ تا ۴.۴ میلیارد تومان قیمت داشتند 

که تفاوتی با قیمت های یک ماه قبل نداشته است.

دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو با اش�اره به فرصت بسیار 
خوب پیش آمده برای حضور خودروس�ازان و قطعه سازان ایرانی 
در بازار روسیه، پیشنهاد کرد: یک پلتفرم مشترک خودرویی بین 

ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود.
»احم��د قلعه بان��ی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اش��اره به 
فرصت بس��یار خوب پیش آمده برای حضور خودروسازان و قطعه سازان 
ایرانی در بازار روس��یه، پیشنهاد کرد: یک پلتفرم مشترک خودرویی بین 

ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود.
دبی��ر انجمن هماهنگ��ی صنعت خودرو کش��ور افزود: خودروس��ازان 
جهانی به منظور کاهش هرچه بیش��تر هزینه های تولید، اقدام به طراحی 
پلتفرم ه��ای مش��ترک می کنند، زیرا س��رمایه گذاری در بخ��ش موتور، 

گیربکس، اکسل و غیره هزینه زیادی نیاز دارد.
وی بیان داشت: اگر خودروس��ازان بزرگ ایرانی، همراه با خودروسازان 
چینی و روس��ی بتوانند پلتفرم مش��ترکی طراحی کنن��د، قادر به تولید 
خودروه��ای مختل��ف با مدل های متف��اوت خواهند بود ت��ا در بازار این 
کش��ورها و همچنین کش��ورهای منطقه و همس��ایگان آنها که جمعیت 

بسیار باالیی را شامل می شود، مورد استفاده قرار گیرد.
قلعه بان��ی تصریح ک��رد: تحقق این مهم به انجام مذاکرات، ُحس��ن نیت 
طرف ها و قبول داش��تن یکدیگر بستگی دارد و نیاز است تا شرکت هایی 

از خودروس��ازان ایرانی، چینی و روسی پیدا شوند که خواهان انجام این 
مهم باشند.

وی خاطرنشان کرد: طراحی و تولید پلتفرم مشترک توسط این کشورها 
می تواند در عرصه خودروهای الکتریکی و همچنین خودروهای با سوخت 
فس��یلی انجام شود که در این صورت به رقابت پذیری محصوالت تولیدی 

حاصل از این پلتفرم ها با سایر تولیدات جهانی خواهد انجامید.
دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو کش��ور ادامه داد: حتی در صورت 

امکان می توان از توانمندی ش��رکت های ترکیه ای به این منظور استفاده 
کرد. 

وی در خصوص پلتفرم هایی که در حال حاضر در کش��ورمان استفاده 
می ش��ود، اظهار داش��ت: ایران خودرو و س��ایپا می توانند در این زمینه و 
طراحی پلتفرم مش��ترک همکاری بیش��تری با هم داشته باشند و حتی 
می توانند از توان و ظرفیت ش��رکت های ژاپنی، چینی و روسی بهره مند 

شوند.
قلعه بانی، در این راستا به تجربه موفق پلتفرم تندر ۹۰ اشاره کرد که در 

گذشته موقعیت خوبی برای صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد.
وی در خصوص واردات خودرو افزود: اگر واردات خودرو آن طور که مد 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است انجام شود، به نفع خودروسازان 

داخلی خواهد بود.
دبیر ش��ورای هماهنگی صنعت خودرو معتقد است: واردات خودرو در 
صورت اجرایی شدن سالیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خواهد بود که 
با توجه به تیراژ خودروس��ازان داخلی، اندک است.  به گزارش ایرنا، آیین 
نامه واردات خودرو در کمیس��یون اقتصادی دولت تصویب شده و اکنون 
در صف مطرح ش��دن در هیات دولت اس��ت. پیشتر »منوچهر منطقی« 
مع��اون امور حمل و نقل وزی��ر صمت گفت: پیش بینی ما این اس��ت تا 

شهریورماه واردات خودروهای اقتصادی و مناسب انجام شود.

دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو کشور مطرح کرد؛

پیشنهاد تعریف پلتفرم مشترک خودرویی با چین و روسیه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد قابل توجه وصولی 
مالی�ات نقل و انتقال خودرو پس از راه اندازی س�امانه هوش�مند 
مالی�ات نقل و انتقال خودرو خب�ر داد وگفت: وصولی مالیات نقل 
وانتقال خودرو در چهار ماهه امس�ال نس�بت به چهارماهه سال 

گذشته، ۶۹ درصد رشد داشته است.
ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان مالیاتی ای��ران، داوود منظور با بیان اینکه 
پس از راه اندازی سامانه مالیات نقل وانتقال خودرو در اوایل سال جاری، 
فرارهای مالیاتی این بخش به ش��دت کاهش یافته و ش��اهد رشد مالیات 
ها  در این بخش هستیم، گفت: وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و 
انتقال خودرو از وصولی سال ۱۴۰۰ در این بخش بیشتر بوده و همچنین 
رش��د ۶۹ درصدی نسبت به وصولی چهار ماهه سال گذشته را نشان می 

دهد.
منظور خاطرنش��ان کرد: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در س��ال 
۱۴۰۰ ح��دود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی س��امانه 
مالی��ات نقل و انتق��ال خودرو، طی چهارماهه امس��ال، حدود ۱۸ هزار و 
۶۰۰ میلی��ارد ریال مالی��ات از نقل و انتقاالت خودرو در کش��ور وصول 
ش��ده که این امر نشان می دهد، اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر 

چندان��ی در وضعیت بازار نقل و انتق��ال خودرو صورت نگرفته، به میزان 
قابل توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است.

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور، کاهش هزینه های شهروندان، 
جلوگیری از اتالف وقت و انرژی مردم و تعادل در بازار خودرو را از دیگر 
مزیت های مهم ایجاد س��امانه هوش��مند مالیات بر نقل و انتقال خودرو 

برشمرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش 
از انجام فرآیند تعویض پالک انجام می ش��ود، افزود: مالیات نقل و انتقال 
خودرو از هفتم فروردین س��ال جاری به صورت آنالین دریافت می شود 
و ب��ر همین اس��اس یک درصد از ارزش خودروه��ای داخلی و دو درصد 
خودروه��ای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت می  ش��ود و افرادی که 
می خواهن��د برای تعویض پالک نوبت بگیرند، باید به س��امانه نوبت دهی 

مراجعه کنند.
منظ��ور ب��ا تاکید بر اینکه س��امانه مالیات بر نقل و انتق��ال خودرو در 
اجرای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته اس��ت، گفت: 
ش��هروندان می  توانند به صورت هوش��مند و بدون مراجع��ه به بانک ها 
ب��ه صورت آنالی��ن مالیات نقل و انتقال خودرو را از طریق س��امانه های  
my.tax.gov.ir  ی��ا cartransfer.tax.gov.ir پرداخ��ت 

کنند.
وی همچنین یادآور ش��د: امکان اس��تعالم بدهی مالیات نقل و انتقال 
خ��ودرو و پرداخت آن قبل از دریافت نوبت نقل و انتقال، با مراجعه به » 
cartransfer.tax.gov.(س��امانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو

ir ( امکان پذیر است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
رشد ۶۹ درصدی وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو

بازار خودرو همچنان بر مدار رکود

 تنش در روابط چین و تایوان و احتمال بروز مجدد 
بحران میکروچیپ ها

 سومین نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی در تهران 
برگزار می شود

بحران جهانی میکروچیپ ها و ریزتراشه ها، در مقاطعی از 
سال گذشته صنعت خودروسازی جهان و به تبع آن ایران 

را دچار مشکالت اساسی کرد.
به گزارش ایرنا، در مقاطعی از سال گذشته از گوشه و کنار جهان 
خبر رسید که خودروسازان به دلیل کمبود جهانی ریزتراشه ناچار 
به کاهش تولید خود در خطوط مونتاژ شده اند. این در حالی بود 
که برخی ریزتراشه سازان نیز علت تاخیر تولید را بهبود سریع تر از 
حد انتظار کسب و کارها و صنعت پس از پاندمی کرونا و افزایش 

یک باره تقاضاها عنوان می کردند.
در هر حال، در آن ایام همین مش��کل با س��رایت به بازار خودروسازی کش��ورمان، مانعی اساسی بر سر راه 
تکمیل خودروهای داخلی ش��ده بود و آن طور که آمارها نشان می داد تعداد خودروهای تجاری نشده و دارای 

نقص قطعه به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده بود.
بحران ریزتراشه ها )میکروچیپ ها( متاثر از پاندمی کرونا، در حالی همه خودروسازان بزرگ جهانی را رنج داد 

که این روزها و با بروز تنش در روابط چین و تایوان، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافته است.
آن طور که کارشناس��ان عنوان می کنند، عمده ریزتراشه ها، میکروچیپ ها و چیپست ها در دو کشور چین و 
تایوان تولید می ش��ود و بیم آن می رود با افزایش تنش ها بین این دو کش��ور خاور دور، تولید، عرضه و تامین 

آنها دچار مشکل شود.
در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی خودرو کش��ور در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا بیان کرد: عمده چیپس��ت ها و ریزتراش��ه ها در کش��ور چین و به مقدار کمتر در تایوان تولید 
می ش��ود. اقتصاد و بخش تولید چین آنقدر بزرگ اس��ت که حتی با ش��عله ور شدن تنش های احتمالی و بروز 

جنگ هم این صنعت دچار مشکل نشود.
آرش محبی نژاد، تحریم های بین المللی در س��ال های گذش��ته را مثال زد و یادآور شد: فشارهای اقتصادی 
بین المللی سبب شد تا نهضت داخلی سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد و بسیاری قطعه سازان 

داخلی برای تامین نیازها، آستین همت باال زده و به افزایش عمق ساخت داخل محصوالت بپردازند.
این مقام صنفی تصریح کرد: هرچند شرکت های زیادی در چین و تایوان مشغول تولید این قطعات حساس 
الکترونیک��ی هس��تند، اما به تازگی صنایع دفاع کش��ورمان نیز در زمینه تولید برخ��ی از این قطعات به یاری 

قطعه سازان و صنعت خودروسازی پرداخته است.
وی با اشاره به تالش های انجام شده در سال های گذشته برای افزایش عمق ساخت داخل محصوالت، تاکید 
کرد: مهندس��ان و صنعتگران ایرانی توان تولید بسیاری محصوالت را دارند، اما آنچه مانع از تولید برخی اجزا 

و قطعات می شود، عدم صرفه اقتصادی است.

س�ومین نمایش�گاه مس�کن و شهرس�ازی ب�ه عنوان 
بزرگتری�ن و معتبرترین رویداد ش�ناخته ش�ده در حوزه 
مس�کن و شهرسازی از تاریخ ۳ تا ۵ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، س��ومین نمایش��گاه مس��کن و شهرسازی به 
عنوان شهر ساخت بزرگترین و معتبرترین رویداد شناخته شده 
در حوزه مسکن و شهرس��ازی به مناسبت روز جهانی شهرها از 
تاری��خ ۳ تا ۵ آبان ماه ۱۴۰۱ با مجوز س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش 

بنیان، انجمن ها و اتحادیه ها در مصالی امام خمینی ) ره( برگزار می ش��ود. این نمایش��گاه با رویکرد حمایت 
از تولید داخل در توس��عه ش��هری با مش��ارکت بخش های خصوصی و دولتی حوزه های مسکن و شهرسازی، 
شهرداری ها، انبوه سازان، هلدینگ های ساختمانی، شرکت های تاسیساتی، تجهیزاتی و اداوت ساختمانی نوین، 
ش��رکت های حوزه بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست با ایجاد فضا و بس��تر مناسب جهت حضور شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها به منظور بهره گیری بیش��تر از علوم و فنون روز با هدف؛ کمک به رش��د اقتصاد 
مس��کن و شهرس��ازی و استفاده از دس��تاوردها و تجربیات موفق ش��هرها، ایجاد کار، اش��تغال و کارآفرینی؛ 
جذب و هدایت س��رمایه های داخلی و خارجی  جهت ورود به پروژه های کالن مس��کن و شهرسازی به منظور 
ایجاد رونق و توس��عه ش��هرها؛ معرفی توانمندی انبوه س��ازان و ش��رکت های بزرگ فعال در صنعت مسکن و 
 ش��هر س��ازی؛ ارتقاء روش های علمی تکنولوژی های نوین مورد اس��تفاده در صنعت مس��کن و شهرس��ازی 

برگزار می گردد.
»غالمرضا رضائیان« مدیر اجرایی نمایش��گاه در این باره گفته اس��ت: این نمایشگاه فرصت مناسبی جهت 
حضور و مالقات با فعاالن س��اخت و س��از کشور، انبوه سازان، س��ازندگان مسکن و ساختمان، سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی، صندوق ه��ای تأمین مالی، صندوق های زمین و مس��کن، ش��هرداران، معاونت معماری و 
شهرس��ازی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری ها،اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه مسکن و 
شهرس��ازی و شرکت های فعال در عرصه هوشمندس��ازی در شهرهای جدید این حوزه به عنوان بازوی تولید 
مس��کن و شهرسازی برای حضور و ارائه تولیدات، خدمات، معرفی فرصت های ویژه به منظور توسعه تعامالت 

داخلی و خارجی، در تحقق رونق تولید مسکن است.
وی افزود: از دیگر محورهای این نمایش��گاه فضای س��بز و محیط زیست شهری، فناوری های نوین در مواد 
و مصالح س��اختمانی، صنعتی س��ازی س��اختمان، مدیریت بحران در ش��هرها، معماری و هویت پایدار، شهر 
هوشمند، حقوق شهروندی، مدیریت شهری، گردشگری شهری، حمل و نقل، رو سازی، آلودگی هوا، مدیریت 

پسماند، مدیریت و تکنیک های بهینه سازی مصرف انرژی در شهرها می باشد.

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت:

دارندگان مجوز استخراج رمز ارز برای واردات اقدام 
کنند

ریی�س کل بانک مرکزی گفت: کس�انی که مجوز قانونی اس�تخراج رم�ز ارز دارند، 
می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای واردات ارایه کنند.

به گزارش ایس��نا، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در حاش��یه 
نشس��ت هی��ات دولت درباره تاخیره��ا در واریز وام ازدواج اظهار ک��رد: از زمانی که مدارک فرد 
تکمیل باشد حداکثر ظرف ده روز کاری باید وام به حساب فرد واریز شود و اگر بانکی این کار را 
نمی کند، حتما تخلف کرده است و باید به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شود و خواهش 
دارم در مواردی که تخطی مش��اهده می شود مردم به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعالم 
کنند.  وی در پاسخ به این که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بین بانکی 
را مطرح کردید، بحث نرخ س��ود س��پرده بانکی چه ش��د؟ گفت: درباره سپرده های بانکی هنوز 
جمع بندی خاصی اتفاق نیفتاده است و هر وقت بررسی شود اطالع رسانی می شود. رییس کل 
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف وقتی تورم جهانی اتفاق افتاد نرخ سود بانکی 
را اصالح کردند و در کنترل تورم جهانی موثر هم بود. کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی روسیه 
نرخ سودش��ان را اصالح کردند. ما هم باید اینها را بررس��ی کنیم و در دس��ت بررسی هم داریم. 
وی درباره ثبت س��فارش خارجی و تجارت خارجی با اس��تفاده از رمز ارزها گفت: موضوع ثبت 
سفارش با استفاده از رمز ارزها اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و 
داراندگان رمز ارز که استخراج را قانونی انجام دهند، می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای 
واردات ارایه کنند. رویه  این کار بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم ش��ده اس��ت و االن در 

مرحله اجرا قرار دارد.

وزیر اقتصاد: تورم تحت کنترل است
وزی�ر اقتصاد و دارایی با انتقاد از رس�انه هایی که ارقام غیرمس�تند درباره وضعیت 
اقتصادی کشور در این روزها منتشر می کنند گفت: متاسفانه در رسانه ها از داده های 

غلط گاهی استفاده می شود که فایده ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت با 
اشاره  به  سالگرد شروع به کار دولت سیزدهم اینکه گزارش های مربوط به ارزیابی عملکرد دولت 
در رسانه های مختلف مطرح و در مورد آن بحث شود را طبیعی دانشت و افزود: ما این فرصت را 
برای مشارکت صاحب نظران و منتقدان مغتنم می شماریم. وی خاطرنشان کرد: درخواست جدی 
دارم اینکه همه اصحاب رسانه سعی کنند مستند به اعداد و ارقام رسمی کشور مطالب را تهیه 
کنند. متاسفانه از داده های غلطی گاهی استفاده می شود که فایده ای جز تخریب اذهان عمومی 
جامعه ندارد. وی با بیان اینکه واقعیتی هست که برخی از آنها نقاط ضعف است، گفت: در فاصله 
بین اردیبهشت تا تیرماه به لحاظ شاخص های قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخص های 
تورمی هم این را نشان می دهد، اما مسیر تحت کنترل است و همانطور که تورم تیرماه کاهش 
داشت در مرداد هم همین کاهش را نسبت به تیرماه شاهد خواهیم بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی 
کش��ور ۶ درصد افزایش یافته است در حالی که در ۱۴۰۰، ۹ درصد بود یا دولت در بهار امسال  
با یک پنجم تنخواه بودجه ای س��ال گذشته خودش تمام هزینه ای مصرفی اش را مدیریت کرد 
اینها نشان می دهد که این دست مسیرهای بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است. خاندوزی گفت: 
درباره چهارماه اخیر امس��ال هم آمارهای رسمی نشان می دهد که توانستیم ۲۲ دصد افزایش 
صادرات داشته باشیم و ۱۶ درصد افزایش واردات داشته باشیم و این افزایش ها به لحاظ وزنی 
نیس��ت، بلکه توانستیم صادرات با ارزش افزوده بیش��تر را داشته باشیم یا افزایش ۴۰ درصدی 
درآمد ناشی از ترانزیت از مصادیقی است که نشان می دهد روند کلی در حوزه رونق اقتصادی رو 
به بهبود است . وزیر اقتصاد و دارایی توجه به فضاسازی در رسانه های عمومی در موضوع رسوب 
کاال در بنادر ، گفت: تالش جدی صورت گرفت که عقب افتادگی کش��ور در این بخش جبران 
شود و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن از کاالها با فشار جدی دولت و وزارت اقتصاد از بنادر 
ترخیص شد و بخش کوچک دیگری باقی مانده است. وی خاطرنشان کرد: در نشستی که بنده 
با رییس کل گمرگ در خدمت رییس قوه قضاییه داشتم، بعد از بازدید ایشان از بندر بوشهر، در 
همان جا تاکید شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار و پنجاه کانتینر ترخیصی داشتیم. اما 
۳۰ کانتیتر مورد بازدید رییس قوه قضاییه از مواردی بود که اساسا به گمرک اظهار نشده بود و 
تازه شناسایی شده بود و در محوطه بندری باقی مانده بود. این رویه ای که موجب شده این مسیر 
کوچک که ۳۰ کانتینر از ۳ هزار کانتیتر اعالم نشود هم داریم حل و فصل می کنیم که همین 

مساله را هم دیگر شاهد نباشیم.

۶۰۰۰ میلیارد تومان به بورس واریز شد
یک ریال هم خارج نشد

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن تشریح آخرین وضعیت تزریق 
منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر این موضوع تاکید کرد 

که یک ریال از منابع صندوق تثبیت از بازار سهام خارج نشده است.
امیرمهدی صبائی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تا کنون ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است، اظهار کرد: آخرین واریزی در روز شنبه 
۱۵ مرداد و به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که با احتساب این مبلغ میزان واریزی های صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید. وی به این سوال که چه 
میزان از واریزی صندوق توسعه ملی صرف معامله در بازار سرمایه و خرید سهم شده است، پاسخ 
داد: نمیتوان جزئیات معامالت روزانه را اعالم کرد. اما این معامالت بر اس��اس ضوابطی صورت 
می گیرد. تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان در قالب خالص خرید سهام وارد بازار شده است. عالوه بر 
این سایر منابعی که از طریق منابع داخلی سازمان بورس در اختیار صندوق تثبیت قرار گرفته، 
تا امروز به صورت خالص صرف خرید سهام شده است. رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
سرمایه در ادامه درمورد سود حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی این صندوق طی دو سال قبل توضیح 
داد: صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۰ صندوق افشا شده و از طریق سامانه 
کدال و تارنمای صندوق تثبیت قابل دسترسی است. بر این اساس بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان 
مجموع سود خالص سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. صبائی ادامه داد: طبق قرارداد و مصوبه 
هی��ات امنا، تنها خروجی از صندوق تثبیت، هزینه مال��ی ۱۱ درصدی بوده که این صندوق به 
صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر تا کنون یک ریال از صندوق تثبیت از 
بازار سرمایه خارج نشده است. اگر این صندوق سودی دریافت کرده است منابع حاصله یا مجددا 

صرف خرید سهام  شده یا برای خرید سهام در زمان مناسب نگهداری شده است.

مهدی حسین زاده


