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اداره کل تدارکات و خدمات اجرایى

رئيس كل گمرك ايران با بيان اينكه ۷۰ ميليون 
دالر كاالهاي گروه چهار در گمركات كشور دپو 
شده است، گفت: با وجود تحريم هاي ظالمانه 
اقتصادي و عمليات تروريس�تي امريكا عليه 
اقتصاد ايران، در ۱۰ ماهه امس�ال بيش از ۷۲ 
ميليارد دالر تجارت خارجي ثبت شده است. 
مهدي مير اش��رفي در نشس��ت خبري خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« 
مبني ب��ر اينكه چ��را در ليس��ت مج��از 819 
كاالي مج��از واردات كولب��ران كاالهايي مانند: 
كمباين، ماشين برداش��ت نيشكر، ماشين آالت 
و دس��تگاه هاي تهي��ه لبنيات و ماش��ين هاي 
ريسندگي و لوازم خانگي وجود دارد و چگونه يك 
كولبر مي تواند كمباين وارد كند، گفت: به دنبال 
قانوني ك��ردن فعاليت ه��اي واردات و صادرات 
هستيم و از اين رو به حكم قانون در تالشيم كه 
با ايجاد يكپارچگي و هماهنگي الكترونيكي بين 
دستگاه هاي مرتبط در قالب سامانه جامع تجارت 
به ارتقاي تعامل پذيري دستگاه ها و يكپارچگي 
اطالعات تجاري كشوركمك كنيم،بنابراين اگر 
در ليست كاالهاي مجاز كولبران اين نوع كاالها 
وجود دارد، صرفاً براي يكسان سازي اجراي قانون 

و ثبت آماري واردات كاال است. 
وي با بيان اينكه 5 هزار خودرو وارداتي در انتظار 
ترخي��ص از گمرك هس��تند، گفت: فق��ط هزار 
دستگاه از اين خودروها به گمركات اظهار شده اند 
كه همچنان به دليل پاي��ان يافتن مهلت قانوني 
ترخيص نش��ده اند. ميراش��رفي افزود: همچنين 
3300 دستگاه خودرو نيز براساس حكم مراجع 
قضايي به ظن قاچاق توقيف ش��دند كه در حال 
حاضر 700 دستگاه برائت گرفته اند، از سوي ديگر 
130 خودرو با حجم باالي موتور 2500 سي سي 
با معافيت جانبازي و داش��تن رأي ديوان عدالت 

اداري همچنان به دليل استفاده نادرست از واژه 
اظهار به جاي ترخيص، در گمرك مانده اند. 

   عدم آگاه�ي قانون گ�ذار عامل حبس 
خودروها در گمرك 

رئيس كل گمرك در پاسخ به سؤال ديگر »جوان« 
مبني بر اينكه چرا خودروهاي وارداتي همچنان 
در گمرك مانده به رغم اينكه قانون گذار درباره 
آن دس��تور داده است، گفت: متأس��فانه دستور 
صادر ش��ده براي خودروهايي كه مشكل قانوني 
دارد و دچار ايراد اس��ت، زيرا تصويب كنندگان 
از لحاظ حقوقي به جاي واژه » ترخيص « از واژه 
» اظهار« استفاده كرده اند كه متفاوت است و ما 
نمي توانيم با دستور فعلي خودروها را ترخيص 
كنيم. وي در پاس��خ به س��ؤال ديگ��ر »جوان« 
مبني بر اينكه چ��را واردات ل��وازم خانگي و به 
ويژه تلويزيون را ممنوع اعالم كرده ايد، در حالي 
مي دانيد اي��ن توليدات داخلي نيس��تند و براي 
خدمات پس از فروش به اي��ن كاالها نياز داريم 
و بنابراي��ن از راه قاچاق وارد مي ش��ود و حقوق 
گمركي هم پرداخت نمي ش��ود، گفت: واردات 
كاال به ش��كل س��ي كي دي حداقل 25 درصد 
ارزش افزوده ايجاد مي كند به عالوه مونتاژ باعث 

رونق توليد و انتقال تكنولوژي مي شود. 
 مير اش��رفي درباره آمار كاالهاي دپو ش��ده در 
گم��رك گفت: با بررس��ي هاي انجام ش��ده 70 
ميليون دالر كاالهاي گروه چهار   در گمركات دپو 
شده است. اين موارد در زمان مناسب ثبت سفارش 
شده بودند و ممكن اس��ت در زمان ثبت سفارش 
شامل گروه كااليي دو مي شدند، اما زماني كه به 
گمرك رس��يدند قوانين تغيير كرده بود و شامل 

گروه كااليي چهار شدند. 
  هيچ كاالي فاسدي وارد كشور نمي شود

وي ادامه داد: حقوق مكتسبه براي واردكنندگان 

اين 70 ميليون دالر ايجاد شده است كه بخشي 
از آن مربوط ب��ه 200 كانتينر لوازم آرايش��ي و 
بهداش��تي مي ش��ود. در صورت تغيي��ر نكردن 
قوانين، اين كاالها بايد متروكه يا مرجوع ش��ود. 
مراجع تحويل گيرنده در مبادي ورودي، غير از 
گمرك هستند و بايد بر اساس قانون، كاالها را در 

مدت مجاز متروكه اعالم كنند. 
به گفته ميراش��رفي، چنانچه كااليي در يكي از 
مراحل ترخيص فاسد ش��ود، مجوزهاي قانوني 
بهداشت اجازه ورود آن را به كشور نخواهد داد. 

    ۱۰ پرونده در گمرك 
ميراش��رفي با تأكيد بر اينكه در يك سال گذشته 
هيچ پرونده تخلفي در گمرك وجود نداشته است، 
افزود: اكن��ون بيش از 10 پرونده ب��از وجود دارند 
كه عمدتاً كاش��ف آنها خود گمرك است. وي در 
پاسخ به سؤال ديگري درباره درآمد گمرك گفت: 
درآمد گمرك بر اس��اس بودجه 1۶ هزار ميليارد 
تومان است كه در 10 ماهه امسال گمرك توانسته 
10 ه��زار ميليارد تومان وصولي داش��ته باش��د، 
همچنين گمرك در بهمن ماه 3 هزار ميليارد تومان 
ضمانتنامه  دارد و هزار ميليارد تومان نيز در اسفند 
ماه درآمد محقق خواهيم ك��رد. به گفته اين مقام 
مسئول، 100 درصد آنچه در بودجه سال 98 براي 

گمرك پيش بيني شده بود، محقق مي شود. 
   مرجوع ۲۰ هزار ت�ن ذرت آلوده به يك 

كشور آفريقايي
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگري درباره جزئيات 
ترخيص ذرت هاي آلوده گفت: اگ��ر قرار بر اين 
بود كه ذرت آل��وده ترخيص ش��ود، 1۴۶ هزار 
تن موجود هم مي توانس��ت جزئي از آن باش��د. 
سال 91 و 95 هم دامپزش��كي و هم قرنطينه با 
تست هايي كه انجام دادند، اين كاالها را مجاز به 
ورود دانستند. اس��تاندارد ايران به عنوان مرجع 

سوم اعالم كرد كه اين ذرت ها آلوده است و اجازه 
ورود ندارد. وي ادامه داد: با وجود تعدد قوانين، اما 
گمرك هميشه جمع س��ه مرجع را مالك قرار 
مي دهد و به همين دليل اجازه ورود اين محموله 
به كشور را نداد. 20 هزار تن در هفته گذشته به 
مقصد يكي از كشورهاي آفريقايي مرجوع شد و 
تحت هيچ ش��رايطي حتي يك گرم از اين ذرت 

وارد كشور نشده است. 
  قاچاق سازمان يافته در گمرك نداريم

رئيس كل گمرك ايران در پاسخ به سؤال ديگري 
درباره قاچاق س��ازمان يافته در مبادي ورودي 
كش��ور اظهار كرد: يكي از اقدامات سال گذشته 
همكاري گمرك با پليس امنيت است و نيروي 
انتظامي در 11 مبادي ورودي دريايي، زميني و 
هوايي در كنار همكاران مستقر است و اگر فساد 
و قاچاق سازمان يافته اي وجود داشته باشد، آنها 
در مبادي حضور دارند. رئيس كل گمرك ايران 
در بخشي ديگر از سخنانش با اشاره به روز جهاني 
گمرك افزود: هر ساله س��ازمان جهاني گمرك 
براي سال آتي نامگذاري انجام مي دهد كه براي 
سال جاري ميالدي، »گمرك تقويت كننده ثبات 
مردم، شكوفايي اقتصادي و محيط زيست« نام 

گرفته است. 
   ۷۲ ميليارد دالر، حجم تجارت خارجي

رئي��س كل گمرك اي��ران درباره آم��ار تجارت 
كشور در 10 ماهه نخست امسال گفت: با وجود 
تحريم ه��اي ظالمانه و تروريس��تي اقتصادي و 
تجاري امريكا عليه ايران، در اين مدت بيش از 72 
ميليارد دالر تجارت انجام شده كه 35/5 ميليارد 
دالر مربوط به صادرات و 3۶ ميليارد دالر مربوط 

به واردات بوده است. 
وي گفت: بيش از 20 درصد رشد وزني كاالهاي 
صادراتي و 3 درصد كاه��ش ارزش در اين مدت 
داش��تيم كه البته صادرات ب��رق و خدمات فني 
مهندسي كش��ور در اين آمار لحاظ نشده است. 
همچنين واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 8 درصدي از نظر وزني را تجربه كرده اما از 

نظر ارزشي برابر سال گذشته بوده است. 
   صدرنشيني پتروشيمي در صادرات

وي افزود: پتروش��يمي ب��ا ارزش 15/8 ميليارد 
دالر، ۴۴ درصد سهم ارزشي صادرات را به خود 

اختصاص داده است. 
ميراشرفي درباره ش��ركاي اصلي تجاري ايران 
گفت: چين با بيش از 8/3 ميلي��ارد دالر، عراق 
8 ميليارد دالر، تركيه ۴/1دالر دالر، امارات 2/7 
ميليارد دالر و افغانستان با 1/9 ميليارد دالر جزو 

مقاصد اصلي صادراتي كشور بوده اند. 
    واردات ۱٩ ميليون تن كاالي اساسي

ميراشرفي ادامه داد: از كل 28 ميليون تن كاالي 
وارداتي 19 ميليون تن آن كاالهاي اساسي كه در 
ش��رايط تحريم در اين بخش از لحاظ وزني رشد 
2۴ درصدي و از نظر ارزش��ي رش��د 20 درصدي 
داشته اس��ت. وي با بيان اينكه توانس��تيم ميزان 
پروسه كاري براي واردات كاال را از 2۶ روز به چهار 
روز كاهش دهيم گفت:  همچنين اين مدت زمان 
براي ص��ادرات را از هفت روز به كمت��ر ازيك روز 
رسانديم كه مجموعه اين اقدامات باعث ارتقاي پنج 
پله اي رتبه ايران در اقتصاد فرامرزي و 39 پله اي در 

شاخص عملكرد گمرك شده است.
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 حجم تجارت خارجي
  10 ماهه از مرز ۷۲ ميليارد دالر گذشت

رئيس كل گمرك در پاسخ به »جوان« : 33۰۰ خودرو در گمركات كشور براي استفاده نابجا از يك واژه خاك مي خورد
طرح كاهش قيمت مواد اوليه صنعت خودرو 

هفته آينده نهايي مي شود
انجمن س�ازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اخيراً، طرح كاهش 
قيمت م�واد اوليه توليد قطع�ه و خ�ودرو را در دس�تور كار خود قرار 
دادند كه ظ�رف هفته آينده نهايي خواهد ش�د. طبق اي�ن طرح مواد 
اوليه توليد خودرو با معيار دالر تحويل داده نخواهد ش�د و فوالدي ها 
و پتروش�يمي هاي تح�ت مديري�ت وزارت صنعت بايد اين م�واد را با 
قيمت تمام شده به قطعه سازان و خودروسازان تحويل دهند و به اين 
ترتيب پيش بيني مي ش�ود كه قيمت نهايي تا ۱۰ درص�د كاهش يابد. 
پس از يك دوره كشمكش ميان قطعه س��ازان و خودرو سازان سرانجام 
اين دو صنعت با هم متحد ش��دند و با به روز ش��دن پرداخت ها از سوي 
خودروس��ازان و تخصي��ص وام و رف��ع مش��كالت س��رمايه در گردش 
قطعه س��ازان كه با تغيير مديران عامل خودروس��ازان در يك سال اخير 
اتفاق افتاد، قطعه س��ازان به فك��ر كاهش هزينه هاي تولي��د و باال بردن 
سطح رضايتمندي مصرف كنندگان افتادند. روز گذشته اعضاي انجمن 
قطعه سازان در نشست خبري از تصويب پرداخت 5 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي به خودروسازان)قطعه س��ازان (در شوراي پول و اعتبار 
خبر دادند و حضور صنايع دفاعي را در صنعت قطعه سازي را قابل دفاع 
دانس��تند و از طرحي رونمايي كردند كه در ص��ورت تصويب در وزارت 

صنعت قيمت نهايي خودرو حداقل 10 درصد كاهش مي يابد. 
شهپري، عضو هيئت مديره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو معتقد است كه 85 درصد از قطعات خودرو داخلي سازي شده اما 
همچنان قيمت تمام شده باالست. به طوري كه در يك ماه اخير نرخ مواد 
اوليه توليد قطعات خودرو 15 درصد افزايش يافته است. وي گفت: زيان 
انباشته خودروسازان روز به روز بيشتر ش��ده و در داخل نيز براي توليد 
قطعات با چالشي به نام فوالد مباركه، مس باهنر و آلومينيوم اراك مواجه 
هس��تيم كه نرخ هاي خود را تا 15 درصد افزاي��ش داده اند، در حالي كه 
خودروسازان به دنبال داخلي سازي هستند، ولي قيمت تمام شده ناشي از 
نوسانات نرخ برخي نهاده هاي توليد كه اتفاقاً از داخل نيز تأمين مي شود، 

مشكل ساز شده است. 
   طرح كاهش قيمت مواد اوليه توليد 

دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه هاي خ��ودرو ، از انجام كار 
كارشناس��ي اين انجمن در حوزه كاه��ش قيمت مواد اولي��ه خبر داد و 
گفت: اين طرح ظرف هفته آينده نهايي ش��ده و نتاي��ج آن اعالم خواهد 
ش��د. در اين حوزه قطعه سازان با خودروس��ازان و وزير صنعت، معدن و 
تجارت رايزني هايي را صورت داده اند تا بتوان با اجراي اين طرح، كاهش 

قيمت تمام شده را شاهد بود. 
مازيار بيگلو افزود: هدف ما اين اس��ت كه قيمت مواد اوليه با سازندگان 
قطعات خودرو با معيار دالر تحويل داده نش��ود، بلكه واحد پول ما ريال 
است و بايد بر طبق آن مواد اوليه را خريداري كنيم. اگر نمي توانيم خودرو 
صادر كنيم، حداقل قطعات خودرو را به كشورهاي دنيا صادر كنيم، همان 
طور كه كشوري همچون اتريش به رغم اينكه خودروسازي ندارد، اما يكي 

از بزرگ ترين سازندگان قطعات خودرو در دنيا به شمار مي رود. 
بيگلو گفت:بر اس��اس اين طرح صنايع فوالدي و پتروش��يمي هايي كه 
دولتي هس��تند بايد مواد اوليه صنعت قطعه و خ��ودرو را با قيمت تمام 
شده و به قيمت ريال به قطعه س��ازان تحويل دهند، در حالي كه اكنون 
براس��اس قانوني كه در بورس كاال حاكم اس��ت كاالها با ن��رخ بازار هاي 
جهاني با محاسبه نرخ دالر تحويل داده مي شود كه قيمت تمام شده ما 

را نيز افزايش مي دهد. 
   دريافت 35 درصد تسهيالت بانكي به عنوان وثيقه

در ادامه فرهاد به نيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو به مشكالت بانكي اشاره كرد و گفت: تعداد زيادي از توليدكنندگان 
كه در سال هاي گذش��ته توان پرداخت اقس��اط بانكي تسهيالتشان را 
نداش��تند؛بانك ها قراردادها را با جريمه همراه و بعد از آن، تسهيالت را 

استمهال كرده اند كه اين شكل استمهال، فاجعه بوده است. 
وي تصريح كرد: در اين راستا بهره، جرايم و اصل وام كه بايد در طول پنج 
سال از توليدكننده دريافت مي ش��د، تبديل به وام جديد شده است كه 
افزايش چشمگير بدهي قطعه سازان را به همراه داشته است. وي همچنين 
با بيان اينكه بانك ها بابت پرداخت تس��هيالت، 30 تا 35 درصد آن را به 
عنوان وثيقه دريافت مي كنند، گفت: اگر قرار باش��د توليد رونق بگيرد، 
بايد رويه بانك ها و برخورد آنها با بخش توليد اصالح شود. به نيا با اشاره 
به پرداخت مبالغي بابت بيمه بيكاري به كارگران بيكار شده كارخانه ها 
گفت: اگر 0/1 درصد اين رقم با نرخ س��ود ۶ درصد ب��ه توليدكنندگان 
داده شود، شاهد بيكاري كارگران نخواهيم بود و نيازي به پرداخت بيمه 

بيكاري هم نيست. 
   تناقض در آمارهاي اقتصادي

سخنگوي انجمن قطعه سازان همچنين با انتقاد از انتشار آمار بي قاعده و 
قانون در سطح كشور گفت: يك سياست واحد در رابطه با آمارهاي مطرح 
شده وجود ندارد، وي با اشاره به ورود صنايع دفاع به صنعت خودروسازي 
گفت: اين اتفاق براي ما خوشايند است، زيرا صنايع دفاع، دانش هاي تك 
را در اختيار دارد و در اين زمينه قراردادهايي منعقد شده كه باعث توليد 
قطعات هاي تك در صنعت خودرو خواهد شد.در حال حاضر يك شركت 
قطعه س��از با ايجاد انحصار در يك پكيج قصد دارد بقيه قطعه سازان را                                             به 
تعطيلي بكشاند كه اميدواريم دس��تگاه هاي نظارتي به اين مسئله ورود 
كنند. همچنين شاپور س��امعي، نايب رئيس انجمن قطعه سازان در اين 
نشست خبري اظهار داشت: پس از جلساتي كه با مسئوالن وزارت صنعت و 
بانك مركزي برگزار شد، فاز اول پرداخت تسهيالت بانكي به خودروسازان 
مصوب ش��د كه طبق آن، به ايران خودرو و س��ايپا 5 هزار ميليارد تومان 

پرداخت خواهد شد تا بابت مطالبات قطعه سازان پرداخت شود.

رشد اندك بورس در كنار فعال شدن 
بازار موازي ارز و طال 

در جريان مبادالت روز گذش�ته بورس اوراق به�ادار تهران نماگر 
اصلي اي�ن بازار در ابت�داي معامالت با بيش از 5هزار واحد رش�د 
روبه رو شد و سپس به دليل نشر اخبار متعدد و متنوع نااميد كننده 
با بيش از 4هزار واحد نزول روز خود را با رش�د هزار و ۱۱3واحدي 
به پايان رس�اند، در اين ميان به رغم هماهنگي كان�ون صرافان و 
اتحاديه ط�ال و جواهر با بان�ك مركزي جهت ممانع�ت از افزايش 
قيمت ارز و طال و س�كه، اما عقب ماندگي ۲۰ درصدي سود بانكي 
از تورم عمومي قيمت ها در اين بازارها را به طور مجدد جهش داد. 
به گزارش »جوان«، هر چن��د رئيس كل بانك مركزي اعالم داش��ته 
كه به زودي متغييرهاي پولي را نش��ر خواهد داد، اما عقب ماندگي 20 
درصدي س��ود بانكي از تورم ۴0 درص��دي ، گمانه زني ها براي تبديل 
بخشي از شبه پول به پول و سپس تبديل آن به سهام، ارز، طال و سكه 
و خانه ها و خودروه��اي لوكس گرانقيمت را از نيمه دوم س��ال جاري 
تاكنون تشديد كرده است، اما از آنجايي كه اطالعات متغيرهاي پولي 
و همچنين بازار ارز و طال و سكه در دست نيس��ت نمي توان به شكل 
دقيق اين گمانه زني ها را تأييد كرد، هر چند كه رشد معامالت در بخش 

خانه هاي لوكس قابل تأييد است. 
جاماندن نرخ سود 20درصدي بانكي از تورم ۴0 درصدي و همچنين 
ناآرامي ه��اي داخل��ي و منطق��ه اي حداقل دو، س��ه ماهي اس��ت كه 
گمانه زني ها براي تبديل بخشي از شبه پول به پول و سپس ورود ريال 
به بازارهايي چون ارز و طال و س��هام و خانه ها و خودروهاي لوكس را 
تقويت كرده اس��ت، اين در حالي است كه كارشناس��ان معتقدند اگر 
اطالعات بازار ارز و طال و سكه و خودرو و خانه هاي لوكس به روز نشر 
مي شد به سادگي مي شد متوجه جريان نقدينگي در بازار ها شد، در اين 
ميان، اما قابل انكار نيست كه صاحبان نقدينگي طي ماه هاي گذشته 
خريدهايي را از بازارهاي ارز و طال با نرخ هاي بسيار پايين انجام دادند كه 
اين خريدها يا براي تعطيالت خارج از كشور پايان سال است يا فروش 
طال با نرخ باالتر در بازارهايي چون تركيه. در هر حال به نظر مي رسد از 
نيمه دوم سالجاري به دليل تشديد تغيير و تحوالت سياسي و اقتصادي 
و بين المللي، تغييراتي در بخش پولي رخ داده است كه امكان دارد به 
تبديل بخشي از شبه پول به پول انجاميده باشد كه رگه هاي اين احتمال 
حداقل در بازارهاي مسكن لوكس و سهام ديده مي شود و با كمي تأخير 

نيز در بازارهاي ارز و طال و سكه نيز امروز قابل رؤيت است. 
برخي از كارشناسان معتقدند با توجه به تورم عمومي ۴0 درصدي در 
سال جاري، شاخص هاي بازار سرمايه بيش از 130درصد طي يكسال 
گذش��ته رش��د داشته اس��ت كه بعد از افزودن مؤلفه هايي چون رشد 
نرخ هاي جهاني و عرضه هاي اوليه و فش��ار نقدينگي و فعاليت آزادانه 
برخي از كانال هاي تلگرامي س��هم داغ كن به عوامل رشد بازار به نظر 
مي رسد با توجه به چشم انداز منفي قيمت نفت و نرخ جهاني برخي از 
كاالهاي كاموديتي ها به دليل چالش مقابله با ويروس جديد در چين 
)دومين اقتصاد دنيا( بازار سرمايه ايران با چالش تعديل قيمت ها روبه رو 
شود كما اينكه روز گذشته شاهد ريزش 500 واحدي معامالت كانه هاي 
فلزي بوديم، مگر اينكه پمپاژ نقدينگي مانع از اين رويداد ش��ود كه با 

توجه به ريسك هاي سيستماتيك كمي بعيد به نظر مي رسد. 
در جريان مبادالت روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران نماگر اصلي 
اين بازار در پنج دقيقه ابتدايي معامالت با 5 هزار و 212 واحد رش��د 
در كانال ۴22 هزار و 21۴ واحدي قرار گرفت، اما به در ادامه به دنبال 
انتشار اخبار نااميد كننده با كاهش روبه رو شد به طوري كه در نهايت با 

هزار و 311 واحد رشد، در كانال ۴18 هزار و 312 واحد آرام گرفت. 
.........................................................................................................................

 صادرات 63 قلم محصوالت دامي
به 5 قاره از جمله امريكا

رئي�س س�ازمان دامپزش�كي كش�ور از ص�ادرات 63 قل�م 
محصوالت دامي كش�ور به پنج ق�اره از جمله امري�كا خبر داد و 
گفت: در چهار ماه نخس�ت س�ال ٩ ه�زار تن ش�يرخام، ۱6 هزار 
تن لبني�ات، ۲۷ هزار تن ميگ�و، ۲5 ه�زار تن پاي م�رغ، ۲ هزار 
تن آالي�ش غيرخوراك�ي به كش�ورهاي ديگر صادر شده اس�ت. 
عليرضا رفيع پور، رئيس سازمان دامپزشكي كشور در نشست خبري 
با اعالم مطلب فوق در پاسخ به اينكه آيا تحريم ها پس از عقب نشيني 
امريكا از برجام بر صنعت حوزه دامپزشكي تأثير گذاشته است، گفت: 
اتفاقاً اين تحريم ها ما را قوي تر كرده اس��ت؛ چراكه تمركز ما بيشتر بر 
توليد داخل معطوف شده و توانسته ايم نيازهاي نهاده ها را كامل تأمين 
كنيم. به گفته رفيع پور، در سه ماه باقي مانده از سال، تمام ارزهاي مورد 
نياز واكسن، ريزمغذي، مكمل ها دراختيار توليدكنندگان قرار گرفته 
است. همچنين در ايام دهه فجر 15 ميليون رأي گوسفند و بز در كشور 

عليه تب برفكي واكسيناسيون خواهند شد. 
وی در بخش ديگري از صحبت هاي خود اعالم كرد: برنامه ملي تضمين 
سالمت تخم مرغ تدوين شده و به زودي رونمايي خواهد شد و با اجراي 

اين برنامه ملي، كيفيت بهداشتي تخم مرغ ارتقا مي يابد. 

بهناز قاسمي

مهران ابراهيميان
  گزارش   يك

امين جاللي     |     ايرنا

اس�بق  وزي�ر 
بازرگان�ي با بيان     بازرگاني

اينك�ه ظرفيت ب�ازار س�رمايه ب�راي جذب 
س�پرده هاي بانكي كافي نيس�ت و بازار را با 
حباب قيمتي روبه رو مي كند، گفت: اخذ ماليات 
از سپرده هاي بانكي در شرايط فعلي اقتصاد كه 
بازارهاي توليدي و سرمايه جاذبه  كافي براي 
جذب سرمايه را ندارد، موجب ورود سرمايه به 
بخش هاي�ي چ�ون ارز و ط�ال خواهد ش�د. 
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با »فارس« با بيان 
اينكه بهترين نوع جمع آوري پول ها به صورت 
س��پرده هاي بلند مدت در بانك هاست، افزود: 

بنابراين با وضع ماليات بر س��پرده هاي بانكي و 
كاهش انگيزه مردم از س��پرده گذاري پول هاي 
سرگردان به بازارهاي ديگر مانند خريد و فروش 
ارز و ط��ال حركت مي كنند. آل اس��حاق گفت: 
اگرچه در بازار سرمايه به تازگي جذابيت هايي 
به وجود آمده اس��ت، اما اين بازار ظرفيت جذب 
س��پرده هاي بانكي را ندارد. آل اسحاق با بيان 
اينكه حجم نقدينگ��ي به حدود 2 ه��زار هزار 
ميليارد تومان رسيده است، گفت: اگر اين حجم 
نقدينگي در سيستم بانكي جذب نشود و زمينه 
جذب در بازار س��رمايه و همچنين توليد را هم 
نداشته باشد، بار تورمي زيادي در اقتصاد دارد. 

نقدينگي ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان شده  است
 ظرفيت بازار سرمايه 

براي جذب سپرده هاي بانكي كافي نيست


