
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r اقتصادسه شنبه 31 خرداد 1401   سال هفتم   شماره 61960

شرکت های دانش بنیان استان 
 کهگیلویه و بویراحمد می توانند

 وام ۵00 میلیون تومانی دریافت کنند
بــه گزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، دکتر »سید سعید شمســی نژاد« در سفر خود 
به یاسوج اظهار داشــت: پرداخت ۱۰۰ فقره وام ۵۰۰ 
میلیــون تومانی به شــرکت های دانش بنیــان پارک 
پردیــس تهران بــرای رونق اشــتغال دانش بنیان، در 
 بانک قرض الحســنه مهر ایران تصویب شــده اســت.

وی افزود: با توجــه به ظرفیت های مطلوب کهگیلویه 
و بویراحمــد در حوزه هــای مختلــف، شــرکت های 
دانش بنیان این اســتان می توانند از وام ۵۰۰ میلیون 
 تومانی بانک قرض الحســنه مهر ایران استفاده کنند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه 
این بانک بر اساس سیاست های ابالغی و اساسنامه بانک 
در حوزه قرض الحسنه و پرداخت های خرد کار می کند، 
بیان داشــت: در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ فقره وام 
ازدواج به مبلغ یک هزارو ۷۶ میلیارد ریال به متقاضیان 
 این وام در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت کرده اســت.

شمسی نژاد گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در زمینه 
وام تکلیفی در حوزه کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۳۳۷۸ 
فقره وام به مبلغ بیش از ۴۴۹ میلیارد ریال به مددجویان 
 ایــن ۲ نهاد در کهگیلویه و بویراحمد پرداخته اســت.

وی ابراز داشــت: بر اســاس سیاست های ابالغی بانک 
مرکزی، بانک قرض الحســنه مهر ایــران در حوزه وام 
تکلیفی قرض الحسنه جزو بانک های برتر کشور است 
و در کهگیلویــه و بویراحمد نیز بیشــترین میزان وام 

قرض الحسنه خرد را این بانک پرداخته است.
 رتبه نخست ضریب نفوذ نقدینگی در کهگیلویه 

و بویراحمد
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه داد: بر 
اساس سیاست ابالغی ســال ۱۴۰۱ مبنی بر افزایش 
سقف وام قرض الحسنه شخص حقیقی از ۵۰ به ۲۰۰ 
میلیون تومان و همچنین آغاز پرداخت وام قرض الحسنه 
شخص حقوقی تا ۵۰۰ میلیون تومان، افراد، شرکت ها 
 و ســازمان ها می تواننــد این وام هــا را دریافت کنند.

وی گفــت: افــرادی که قبــالً از وام قرض الحســنه 
اســتفاده کرده انــد، می تواننــد این مبلــغ را تا ۲۰۰ 
 میلیــون تومــان در ســال ۱۴۰۱ افزایــش دهنــد.

مهــر  قرض الحســنه  بانــک  افــزود:  شمســی نژاد 
ایــران رتبــه نخســت ضریــب نفــوذ نقدینگــی 
دارد. را  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان   در 

مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایــران تصریح 
کــرد: از نظــر منابــع، این بانــک چهارمیــن بانک 
کهگیلویه و بویراحمد محســوب می شــود و با توجه 
به ظرفیت های بی شــمار ایــن اســتان در پرداخت 
 وام اشــتغال زایی خــرد هیــچ گونه مشــکلی ندارد.

وی اظهار داشت: پرداخت وام قرض الحسنه برای افراد 
و کسبه تا سقف ۲۰۰ میلیون با توجه به گردش مالی 
آن ها در بانک قرض الحســنه مهر ایران قابل پرداخت 
اســت. شمســی نژاد در خصوص پرداخت وام تکلیفی 
ازدواج و فرزندآوری گفت: وام ازدواج پرداخت شــده از 
ســوی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در سال ۱۴۰۰ 
نســبت به سال ۱۳۹۹ در کل کشــور با افزایش ۲۵۰ 

درصدی روبه رو بوده است.

امتیاز جدید بانک آینده
 به صاحبان چک صیادی

 امکان تأیید و انتقال چک های 
جدید با عابربانک

بانک آینده در راســتای گسترش و سهولت دسترسی 
به خدمات سامانه صیاد )پیچک( برای انجام امور ثبت، 
تأیید و انتقال چک های جدید صیادی، اقدام به ارائه این 
خدمات از طریق دستگاه های خودپرداز و کیوسک های 
بانکی کرد. بر این اساس، خدمات ثبت، تأیید و انتقال 
چک های بنفش رنگ با عبارت »کارســازی این چک 
منوط به ثبت صدور، تأیید و انتقال آن در سامانه صیاد 
است«، از طریق خودپردازها و کیوسک های بانک آینده 
ارائه می شود. بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه 

صیاد از طریق خودپردازها به شرح زیر است: 
الف( نحوه اســتفاده صادرکننــدگان چک از خدمات 

خودپرداز: 
صادرکننده چک می تواند با در اختیار داشــتن یکی از 
کارت های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک 
وی را صادرکرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده 
و پس از طی فرایند احــراز هویت )ورود اطالعات رمز 
اول کارت( و مراجعه به منوی ثبت چک، با واردکردن 
اطالعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک 
که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطالعات اولیه ثابت 
چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطالعات 
تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک و دلیل ارائه چک 

)بابت( اقدام کند. 
 به عنوان مثال چنان چه دســته چک از ســوی بانک 
x صادر شــده باشد، متقاضی صدور چک )صادرکننده 
چک( می تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک 
x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشــده نسبت به ثبت 

صدور چک اقدام کند. 
هم چنین، صادرکننده امکان استعالم وضعیت چک را از 

طریق درگاه خودپرداز را دارد.
ب( نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز: 
گیرنــده چک می توانــد با در اختیار داشــتن یکی از 
کارت های بانکی و مراجعه به خودپرداز )شرط یک سان 
بودن بانک صادرکننــده کارت و ارائه دهنده خودپرداز 
الزامی اســت(  و پس از طی فرایند احراز هویت )ورود 
اطالعات رمز اول کارت( و مراجعه به منوی اســتعالم 
و تأیید دریافت/ انتقال چک، بــا وارد کردن اطالعات 
شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی 
و مشاهده اطالعات چک ثبت شده به  نفع خود، عملیات 
تأیید دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام 

دهد. 

خبر

درخواست قطعه سازان از 
خودروسازان؛ تعدیل قیمت قطعات

 و پرداخت به موقع مطالبات
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، ضمن تأکید بر اینکه در شــرایط فعلی که 
هزینه سربار کارخانه های تولیدی به  سبب افزایش 
هزینه ها و مواداولیه باال رفته برای تعدیل قیمت ها 
در بخش قطعه ســازی باید اقدام مقتضی صورت 
گیرد به موضوع مطالبات قطعه ســازان نیز اشاره 
کرد و گفــت: مطالبــات معوق  بــاالی ۱۲۰روز 
قطعه ســازان به ۱۰ الی ۱۵هــزار میلیارد تومان 
رسیده که همین موضوع یکی از مشکالت صنعت 

قطعه سازی است.
فرهاد به نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر 
صنعت قطعه سازی کشــور در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کــرد: در حال حاضر دو مشــکل اصلی در 
حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن باید 
نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه در 
حال حاضر  از اهمیت باالیی برخوردار است، بحث 

قیمت خودرو درب کارخانه است.
و  قطعــات  ســازندگان  انجمــن  ســخنگوی 
مجموعه های قطعه ســازان با یادآوری اینکه سال 
گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت ها 
محقــق شــد، تصریح کرد: در ســال جــاری اما 
افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصوالت 
و از جملــه مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاماًل 
مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷درصد 
افزایش حقوق و دســتمزد داشته ایم؛ ضمن اینکه 
قیمت  قطعات فوالدی، پتروشیمی ها و... نیز رشد 

قابل توجه را در سال جاری تجربه کرده اند.
 افزایش سربار عمومی کارخانه ها به دنبال 

افزایش قیمت پارامترهای تأثیرگذار
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش ها، 
ســربار عمومی کارخانه ها نیز باال رفته است. البته 
ایــن موضوع تنها مختص صنعــت قطعه نبوده و 
شامل همه صنایع می شود. در شرایط فعلی قاعدتاً 
باید در مورد تعدیل قیمت ها در بخش قطعه سازی 

کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. 
این موضوعی اســت که دولت نیز به آن اشــراف 
کامل دارد اما با توجه به اختالف قیمت ایجادشده 
در بــازار و درب کارخانه و همچنین هجمه ای که 
قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده اند، با افزایش 
قیمت ها در اردیبهشــت ماه امسال )بر اساس تورم 

بخشی( مخالفت کرد.
عضــو هیات مدیــره انجمن ســازندگان قطعات 
خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت 
و خودروســازان اســت و هیچ ارتباطی به صنعت 
قطعه سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ 
و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، باید به 
این تعدیل قیمت قطعه ســازی کشور نظر ویژه ای 

داشته باشند. 
چنانچــه این اتفاق نیفتد، قطــع به یقین در روند 
تولیــد و کاهش قیمت هــا در بــازار تأثیر منفی 
خواهد گذاشــت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد 
با قیمت های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب 
بنگاه ها دچار مشــکالت شــدید خواهند شد و از 

افزایش تولید باز خواهند ماند. 
کند شــدن یا توقف افزایش تولید، به تبع کاهش 
عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت 

منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
به نیا ضمن اشــاره به اینکه از دولت، وزارت صمت 
و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند 
در بازار آزاد شــاهد اتفاق های بدتری نباشــیم و 
بتوانند تیراژ تولیــد را به عددی که به مردم قول 
دادند برســانند، قاعدتاً باید ابتــدا مقدمات آن را 
فراهــم کنند، تصریح کرد: عــدم تعدیل قیمت ها 
تبدیل به معضل مهمی شــده کــه برای صنعت 
قطعه ایجاد بحران و قطعه سازان دچار بالتکلیفی 
کرده اســت. امیدواریم کــه اقدامی عاجل در این 

رابطه صورت گیرد.
 مجــدد تأکید می کنــم منطقی کــردن قیمت 
قطعه ســازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت ها در 
بازار ندارد، بلکه در مقابل می توان با تعدیل قیمت  
قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم 
و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم 

کنیم.
 مطالبات معوق  باالی ۱۲۰روز قطعه سازان به  

۱۰ الی ۱۵هزار میلیارد تومان رسید...
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خــودرو در ادامه دیگر مشــکل اصلی حال حاضر 
صنعت قطعــه را موضوع مطالبات قطعه ســازان 
از خودروســازان دانســت و گفــت: در حقیقت 
خودروســازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات 
قطعه سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز 
خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که 
سیاست های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی 
در بخش پرداخت مطالبات آن ها به قطعه ســازان 
شــده و این موضــوع مشــکل دوم صنعت قطعه 
اســت. این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: 
حدود ۶۰ الی ۷۰درصد IP های خودروســازان را 
قطعه ســازان تأمین می کنند اما متأسفانه بخش 
عمده ای از مطالبات آن ها، باالی ۱۲۰روزه اســت.  
بدهی معوق  باالی ۱۲۰روز خودروسازان بین ۱۰ 
الی ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این 
موضوع باعث شــده که قطعه ســازان در تأمین و 
خرید مواداولیه، سفارش گذاری ها و گذران امورات 

خود دچار بحران جدی شوند. 
امــروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ 
داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که 

همه به فروش نقدی رو بیاورند.

خبر

درســت  اجاره بها  حداکثر  مصوبه  همدلی| 
در روزی کــه به تایید ســران قوا رســید با 
واکنش های بســیاری هم همراه شــد. روز 
گذشــته در صدر اخبار اقتصادی صحبت از 
مصوبه ای بود که از نگاه دولتی ها برای نجات 
وضعیت اقتصادی مستأجران روی کار آمده، 
اما از نگاه بسیاری فشار به موجرانی است که 
راهی جز مسکن برای تأمین هزینه های زندگی 
خود ندارند و در شرایطی که قیمت کاالهای 
اساسی و حتی مصالح ساختمانی رشد عجیبی 
را تجربه کرده، این تنها راه تأمین معیشتشان 
اســت. برخی نیز به موضــوع مهمی در این 
زمینه اشــاره کرده و می گوینــد ازآنجایی که 
هیچ ضمانت اجرایی برای این سیاســت در 
نظر گرفته نشــده، این مصوبــه برای کنترل 
بازار اجاره کافی نیست. وزیر راه وشهرسازی اما 
همین دیروز، با حضور در شــبکه خبر ضمن 
اشــاره به نگرانی مستأجران در زمینه تأمین 
مسکن گفت: »امســال به دالیل متعدد نرخ 
اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور 
ساماندهی این مسئله بســته پیشنهادی را                            
برای حل مســئله به سران قوا و هیات دولت 
ارائه کردیم.« وزیر راه و شهرســازی در بیان 
شاه کلید بسته پیشــنهادی وزارت راه گفت: 
»بر اســاس مصوبات قراردادهای مستأجران 
و موجران به طور اتوماتیک تمدید می شــود 
و ســقف نرخ افزایش در تهران و کالن شهرها 
۲۵درصد و در سایر شهرها ۲۰درصد خواهد 
بــود«. وی با اشــاره به اینکه قــرارداد همه 
مســتأجران به طور خــودکار تمدید خواهد 
شــد، افزود: »هیچ مستأجری واحد مسکونی 
خود را                            تخلیه نمی کند و قراردادها به طورکلی 
تمدید خواهد شد.« قاسمی با اشاره به اینکه 
ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده 
است، گفت: »از موجرانی که پیش از مصوبه 
دولت نسبت به تمدید قرارداد مستأجران خود 
در سقف اعالم شده اقدام کردند تشکر می کنم 
و به عنوان خدمتگزار مردم از ســایر موجران 
تقاضــا دارم تا مصوبه دولت را                            اجرا کنند.« به 
گفته وزیر راه و شهرسازی: »البته استثنائاتی 
برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثاًل 
اگر موجری بخواهد فرزند تــازه ازدواج کرده 
خود را                            در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه 
به شورای حل اختالف این مسائل رفع خواهد 
شد.« قاسمی در پایان گفت: »ابزارهای مهمی 
طراحی کردیم تا ضمانــت اجرای این قانون 
ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه ای خواهد 
شد.« در ماه ها و هفته های اخیر گزارش های 
تلخ و دردناک بســیاری از اوضاع مستأجران 
به گوش رســید. گزارش هایی که در پی باال 
رفتن قیمت اجاره بها منتشــر شــد تا شاید 
سکان داران اقتصادی دراین باره سیاست های 
کارشناسی شــده روی کار آورند؛ اما واقعیت 
این است که به قدری این بازار به دلیل شرایط 
اقتصادی در بخش های مختلف به هم ریخته و 
نابسامان است که به نظر می رسد با راه کارهای 

کوتاه مدتی مثــل مالیات گرفتن از خانه های 
خالی یا حتی قرار دادن سقف برای اجاره بها 
در بلندمــدت نمی توان این بــازار را کنترل 
کرد. مثاًل ســال گذشته وقتی اجرای مالیات 
از خانه های خالی کلید خورد، متوسط قیمت 
مسکن در تهران حدود ۳۲میلیون تومان بود، 
حاال اما ماه ها بعد از اجرای این قانون، متوسط 
قیمت هر مترمربع  واحد مسکونی در پایتخت 

به ۳۵میلیون تومان رسیده است.
 ســؤال این اســت، چرا نمایندگان مجلس 
طرحی را به تصویب رســانده اند که به جای 
کاهــش قیمت، رشــد هر مترمربــع واحد 
مسکونی را با قیمت باالتری همراه کرده است؛ 
مگر نه این قانون برای کاهش قیمت مسکن 
و افزایش عرضه خانه های خالی روی کار آمده 
بود؟ پاسخ این سؤال را می توان در صحبت های 
این فعال بازار پیدا کرد: »بیشتر آپارتمان های 
خالی برای این است که سازندگان آن با وجود 
تمامی کار ســاختمان برای گرفتن پایان کار 
اقدامــی نمی کننــد و اصاًل ســندی برایش 
نمی گیرند؛ خانه هایی که نیمه کاره رهاشده اند؛ 
باید ایــن واحد های نیمــه کاره هم به عنوان 
خانه خالی در نظر گرفته شــود و فکری شود 
تا پیمانــکار نتواند مالیــات آن را به قیمت 
فروشــش اضافه کند.« راه های فراوانی برای 
دور زدن این قوانین وجود دارد؛ مثل روشــن 
نگه داشتن چراغ های خانه و نصب پرده و ...، اما 
واقعیت این است که دولت بدون توجه به این 
مسیرهای فرار، همواره از قوانینی برای کنترل 
این بازار سخن می گوید که معموالً در اواسط 
راه رهاشــده و به دلیل مشــکالت موجود از 
پس صاحب خانه ها برنمی آید. به نظر می رسد 
موضوع تعیین سقف اجاره بها نیز سرنوشتی 
جز مالیات از خانه های خالی نخواهد داشت؛ 
چراکه صاحب خانه ها برای دور زدن این قانون 

هزاران بهانه می توانند ســرهم کنند. از سوی 
دیگر، به نظر می رسد با نبود ضمانت اجرایی 
این مصوبه به نظر می رسد سیاستی که دولت 
در کوتاه مــدت برای کنترل بــازار اجاره در 
پیش گرفته، به زودی به شکست منجر شود. 
درســت مثل مالیــات از خانه های خالی که 
اگرچه برای مدتی در رســانه ها سروصدا کرد 
و دولت از این راه می خواســت قیمت مسکن 
را کنترل کند، اما بعد از مدتی به این نتیجه 
رسید که مالیات ستانی هم به جایی نمی رسد 
و نه تنها قیمت مسکن کنترل نشد که رکورد 
عجیبی را هم تجربه کرد. با نگاهی به سیاست  
دولت ها در ســال های اخیر، می توان به این 
نتیجه رسید که دولت در زمینه کنترل بازار 
مســکن و اجاره بها هیچ سیاست بلندمدت و 
کارشناسی شــده در دســتور کار خود قرار 
نداده یا حداقل دســتش در این زمینه بسته 
است؛ بنابراین برای راضی نگه داشتن جامعه 
از خود دیواری کوتاه تر از صاحب خانه ها برای 
پیــاده کردن طرح های خــود پیدا نمی کند. 
اگرچه بســیاری از مالکان هم در این شرایط 
از آب گل آلــود ماهی می گیرنــد و تا جایی 
که می توانند رقم های درشــتی برای قیمت 
اجاره و رهن مســکن خود در نظر می  گیرند، 
اما به نظر می رســد این فضا ناشی از عملکرد 
دولت های مختلف به این گروه از سرمایه داران 
تعلق گرفته و گرانی فرصتی اســت که خود 
ســکان داران اقتصــادی و سیاســت گذاران 

پیش روی مالکان قرار داده اند. 
به عبارت ســاده تر می توان این طور گفت که 
دولتی ها خودشــان بهانه به دســت مالکان 
داده و حاال برای کاهش قیمت اجاره کاســه 
چــه کنم چه کنم به دســت گرفته اند. برای 
درک بهتر این مطلب بهتر اســت نگاهی به 
وضعیت مصالح ســاختمانی در ماه های اخیر 

بیندازید. ســیمان نمونه خوبی برای تشریح 
اتفاقاتی اســت که این روزها در بازار مسکن 
در حال رقم خوردن است. قیمت سیمان در 
ماه های اخیر دوباره رکورد زد؛ نرخ تقریبی این 
کاالی ساختمانی از ۵۰هزار تومان به پاکتی 
۹۰هزار تومان در عرض چند روز رســید. در 
واقع اعمال قطعی برق موج تازه ای از تغییرات 
قیمت در بازار مصالح ســاختمانی به وجود 
آورد. حتی برآورد شــده است که در ماه های 
آتی ممکن است نرخ این مصالح به باالترین 
ســطح قیمت در ســال های اخیر نیز برسد. 
به عنوان مثــال با اعمال اولین محدودیت های 
برقی قیمت هر کیلوگــرم میلگرد با افزایش 
دوهزارتومانی همراه بوده اســت. به طوری که 
نرخ ســیمان به یک بــاره از کیلویی ۱۸هزار 
تومان به ۲۰هزارتومــان صعود کرد. چندی 
پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان با 
در نظر گرفتــن روند اعمال قطعــی برق از 
افزایش بیش ازپیش قیمت سیمان خبر داد. 
اخبار حاکی از این است که به دلیل نابسامانی 
بازار، قیمت هر پاکت سیمان که تا هفته های 
گذشــته ۵۰هزار تومان بود اکنون به ۶۵هزار 
تومان رسیده است. حتی طبق آمار به دست 
آمده از برخی مناطق، هر پاکت ســیمان به 
قیمت ۹۰هزار تومان رشــد صعودی داشته 
است. تابســتان در راه است و این یعنی موج 
دیگری از خاموشــی های سراسری در انتظار 
صنایــع و کارخانجات اســت؛ اتفاقی که اگر 
بیفتد می تواند قیمت سیمان و فوالد را حتی 
بیشتر از قبل افزایش دهد. با چنین اتفاقاتی 
ســؤالی که می توان مطرح کرد این است که 
دولت تا کجا می خواهد شاهد رشد هزینه های 
تولید مســکن باشــد و برای کاهش قیمت 
اجاره بها و حتی هر مترمربع مســکن، چوب 

باالی سر صاحب خانه ها بگیرد؟

مصوبه جدید افزایش اجاره بها؛ قانونی که ضمانت اجرا ندارد

شوخی تلخ 25 درصدی با مستاجران

همدلی| دو دســتگاه تریلی حاوی کنجاله 
سویا که از بندر خارج و درنهایت با بار خاک 
به مقصد رســیده، توقیف شــده است ولی 
ابهامات پرونده محموله ای که با ارز ۴۲۰۰ 
تأمین ارز شده مشخص نیست؛ گمرک نیز 
اعالم کرده که محمولــه کنجاله را با تائید 
وزارت جهاد ترخیص کرده ولی مسئولیتی 

برای رهگیری بعدازآن ندارد.
به گزارش ایسنا، اعالمی که اخیراً دادستانی 
در رابطــه بــا توقیف یــک محموله کاالی 
اساســی داشــت، بار دیگر از پرونده فساد 
در واردات کاالی اساســی پرده برداشــت. 
جباری-دادستان عمومی و انقالب گالیکش 
)استان گلستان(- گفته که دو تریلی خاک 
که به اســم کنجاله سویا وارد گلستان شده 
بود، توقیف شده است، طبق  بارنامه این دو 
تریلی، ۵۰تن کنجاله ســویا از بنادر جنوبی 
خارج ولی در مقصد که گلستان بوده، خاک 
تحویل شده است.  این محموله برای یکی از 
دو شرکت دولتی واردکننده کاالی اساسی 
بوده و باید در ســیلوی دولتی شهر مقصد 
تخلیه و در قالب ســهمیه کنجاله ســویا و 
با تعرفه دولتی بین دامداران اســتان توزیع 
می شــده ولی در نهایــت کنجاله ای در کار 
نبوده است. دســتور دادند سامانه رهگیری 
گمــرک بعــد از ترخیص غیر فعال شــود/

ترخیص با تایید وزارت جهاد بود
اینکــه از ابتدا در اظهــار کاال تا ترخیص و 
مسیر حرکت به ســمت مقصد چه اتفاقی 
افتاده که محموله از ســویا به خاک تغییر 
پیدا کرده، مشــخص نیســت و به توضیح 
دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد و 
وزارت صمت نیاز دارد، این در حالی اســت 
کــه  پیگیری از گمرک نشــان می دهد که 
ترخیص صورت گرفته، کنجاله ســویا بوده 

است.
آن طور که لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- 
به ایســنا گفته، جزییات ایــن جریان فعاًل 
به گمرک اعالم نشده اســت ولی بررسی ها 
نشان می دهد که محموله موردنظر از زمان 
اظهار تا ترخیص، کنجاله سویا ثبت شده و با 
تایید وزارت جهاد و دستگاه های ذی مدخل 
مجوز  ترخیص گرفته اســت، به عبارتی بار 
تریلی های مدنظر که از گمرک و بندر خارج 

شده، سویا بوده است.
وی گفت که حدود دو سالی است که طبق 
مصوبه وزارت کشــور و با حضور نمایندگان 
دستگاه های مرتبط، ســامانه ای که پس از 
ترخیص کاال از گمــرک، رهگیری از زمان 
ترخیص به بعد را دنبال می کرده، غیر فعال 
شده و سامانه جامع انبارهای وزارت صمت 
برای تکمیل فرایند نظارتی جایگزین شــده 
است؛ بنابراین این سازمان هیچ مسئولیتی 
درباره پیگیری های محموله  بعد از ترخیص 
ندارد. ســخنگوی گمرک یادآور شــد که 
جریــان ترخیص تا وصول کاال در ســامانه 

جامع تجارت قابل رهگیری است و از زمان 
اظهار کاال بــا تاییــد وزارت صمت امکان 

ترخیص کاال فراهم می شود.
 مرغداران دنبــال کنجاله می گردند 

ولی ...
کنجاله سویا از جمله  نهاده های دامی است 
کــه به همراه ذرت و جو بیش از ۵۰ درصد 
واردات کاالی اساســی با ارز ۴۲۰۰تومانی 
را همــواره بــه خود اختصاص داده اســت 
ولی به دفعات مرغداران و دامداران از عدم 
شارژ ســامانه بازارگاه برای تأمین این اقالم 
به خصوص کنجاله ســویا انتقــاد کرده اند. 
اخیراً رئیــس هیات مدیــره انجمن صنفی 
گاوداران گفته بود که یکی از شــرکت های 
متعلق به ســازمان تعاون روســتایی، نهاده 
دامی را فروردین ماه در ســامانه بازارگاه به 
گاوداران فروخته و پــول آن را نیز دریافت 
کرده، ولــی هنوز  به آن هــا تحویل نداده 

است.
 روغن  وارداتی با ۴۲۰۰ هم پوچ درآمد

ایــن اولین ماجــرای فســاد در ارز ۴۲۰۰ 

نیســت کــه حتــی در رســانه ها مطرح 
می شــود؛ اعالم معاون وقــت فنی گمرک، 
در ســال گذشته نیز نشان داده بود که یک 
شــرکت معتبر باوجوداینکه بــرای واردات 
روغن ثبت ســفارش دریافت کرده و برای 
آن هشت تا ۱۶میلیون یورو تأمین ارز با نرخ 
۴۲۰۰تومانی انجــام داده بود، هیچ روغنی 
وارد نکــرده و محموله مربوطه روغن نبوده 
اســت و در حالی کــه در جریان رفع تعهد 
ارزی بود با ورود مراجع نظارتی متوقف شد.

حوزه  ســامانه های  بی پایــان   چالش های 
تجارت

بــه هر صورت این بخشــی از گزارش هایی 
دربــاره تقلب در واردات کاالهای اساســی 
مشــمول ارز ترجیحی اســت کــه در این 
جریان، عدم نظارت و رهگیری مناســب و 
ایرادات سامانه های مربوطه در حوزه تجارت 
سهم قابل توجهی دارند که مسئوالن نیز به 
آن اذعان داشــته اند، اما ظاهراً اقدام جدی 
بــرای ســاماندهی این ســامانه ها و اعمال 
نظارت دقیق بر آن ها صورت نگرفته اســت، 
نقصی که می تواند بعد از حذف ارز ترجیحی 
نیز همچنان چنین پرونده هایی را در حوزه 

تجارت باز کند.
دولــت از ماه گذشــته و بنا بــه اختیارات 
قانــون بودجه ۱۴۰۱،  نســبت به حذف ارز 
۴۲۰۰تومانــی در واردات کاالی اساســی 
اقدام کرده اســت. در ســال گذشته حدود 
۳۰.۹میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵گروه 
کاالیی با ارزش ۱۹.۶میلیارد دالر وارد ایران 
شد، از این میزان ۲۶.۹میلیون تن به ارزش 
۱۵.۱میلیارد دالر مربوط به هفت قلم کاالی 
اساسی وارداتی با ارز ترجیحی بود که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل از آن ۳۳درصد در 

وزن و ۷۵درصد در ارزش افزایش داشت.

ابهاماتی از مبدأ تا مقصد

کاالی اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد!


