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 تسهیالت بانک توسعه تعاون
 به طرح های دارای آثار مثبت اجتماعی 

تعلق می گیرد 
 سرپرست بانک توسعه تعاون از تخصیص منابع بانک به 
طــرح های دارای آثار مثبت اجتماعی از جمله طرح های 
مربوط به اشتغال پایدار روســتایی خبر داد.  در راستای 
تشکیل میدانی کمیسیون اقتصادی مجلس، شهرستان 
بــوکان آذربایجان غربــی میزبان پنجمین جلســه این 

کمیسیون بود.
سرپرست بانک توسعه تعاون با دعوت ریاست کمیسیون 
اقتصادی مجلس با حضور در شهرستان بوکان ، با تاکید 
بر نقش اجتماعی بانک توسعه تعاون در کشور ، حمایت 
از تعاونی ها و تعاونگــران را اولویت این بانک عنوان کرد. 
شیخ حسینی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به دغدغه 
دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام و اختصاص بودجه 
بــرای طرح هایی که امید را به جامعه برگرداند ، پرداخت 
تسهیالت به پروژه شرکت ژینگه که با ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی سال هاست معطل مانده را از برنامه های این بانک 
در شهرستان بوکان برشمرد. وی مزایای اجتماعی حاصل 
از تکمیل این طــرح در جامعه و تزریق امید و در مرحله 
بعدی خارج شدن شغل هایی که باعث آالیندگی در شهر 
می شوند را از ثمره های اجرای طرح بیان کرد. سرپرست 
بانک توسعه تعاون اختصاص بودجه از محل بودجه اشتغال 
پایدار روستایی و تشکیل کمیته راهبردی و نظارت توسط 
بانک توســعه تعاون ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 
اســتانداری را از الزامات به نتیجه رسیدن و تکمیل طرح 
دانســت. در این جلســه احمد محمدی مدیر امور شعب 
اســتان ها و حمیدرضا البرزی مدیــر امور اعتباری بانک 
توسعه تعاون و درستی مدیر شعب استان آذربایجان غربی 
نیز شــیخ حسینی را همراهی می کردند. یادآور می شود 
طرح شرکت تعاونی ژینگه بوکان با ۶۰۰ نفر عضو از سال 
۹۳ بواسطه عدم تکمیل مدارک و عدم تخصیص تسهیالت 
نیمه تمام مانده بود که با حضور و قول مساعد سرپرست 
بانک توسعه تعاون تصمیمات امیدبخشی در خصوص این 

پروژه اتخاذ گردید.

در جریان سفر رییس جمهوری به چهارمحال و 
بختیاری صورت گرفت؛ 

تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای 
کمک به قشر آسیب پذیر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاون 
حقوقــی وزارت امور اقتصادی و دارایــی از اقدامات بانک 
مسکن برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کردند.   
به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا، همزمان با بیســت و چهارمین سفر استانی رییس 
جمهــوری و هیات دولت به چهارمحال و بختیاری، بانک 
مسکن طی اقداماتی جداگانه به میزبانی از مدیران اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان؛ برپایی دو میز خدمت در اداره کل 
راه و شهرســازی و اداره کل اقتصاد و دارایی و همچنین 
دیدارهای جداگانه با مســووالن وزارت راه و شهرسازی و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
 تقدیر معاون وزیر راه و شهرسازی از بانک مسکن 

برای اجرای طرح نهضت ملی
بانک مســکن در نشستی در مدیریت شعب استان، میزبان 
محمود محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرسازی،حســینعلی مقصودی مدیرکل اداره راه و 
شهرســازی اســتان و جمعی از مدیران تابعه وزارت راه و 
شهرسازی استان شد.  محمودزاده ضمن تشــــکر از این 
میزبانــی، از خدمات و تالش محسن ربانی یکتا مدیر شعب 
اســتان و کارکنان بانک مســکن در راستای اجرای طرح 
نهضت ملی تقدیر و تشکر کرد. در این نشست، روســای 
ادارات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به بیان مسایل 
و مشــکالت مجموعه خود پرداخته و محمود زاده نیز به 
بیان پاســخهایی در این خصوص پرداخت و مقرر شــد 
موضوعاتی که نیــاز به پیگیری بیشتری دارند، به پایتخت 

منعکس شود.
 پاسخگویی بانک مسکن به مردم در ۲ میز خدمت

هم زمان با ســفر استانی رییس جمهوری و هیات دولت 
به اســتان چهارمحال و بختیاری، بانک مســکن اقدام به 
برپایــی دو میز خدمت دراداره کل راه و شهرســــازی و 
اداره کل اقتصاد و دارایی با حضور علی کشاورز عضو هیات 
عامل بانک و سرپرست معاونت مدیرعامل درامور شعب و 
بازاریابی، ســعیدرضا کوهی سرپرست اداره کل اعتبارات، 
مدیر شعب استان و فریبرز معصومی معاون مدیر استان 
کرد. هادی قوامی معــاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به همراه احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد درمجلس 
شــورای اسالمی با حضور در میز خدمت بانک مسکن در 
اداره کل اقتصاد و دارایی ضمن دیدار باکشاورز، از اقدامات 
مدیرعامل بانک مســکن و همچنین کارکنان بانک برای 
کمک به قشر آســیب پذیر جامعه تقدیر کردند. حسین 
مذنب مدیرکل حقوقی وزارت راه شهرســازی نیز ضمن 
دیداری جداگانه با کشــاورز در میز خدمت بانک مسکن 
اداره کل راه وشهرســازی، از همکاری و خدمت کارکنان 
بانک در راســتای اهداف عالی دولت سیزدهم تشکر کرد. 
کشاورز در حاشیه دیدار با قوامی اظهار داشــت: مدیرعامل 
بانک مســکن عقیده دارند برپایــی میز خدمت فرصتی 
مناســب برای کارگشایی و کمک به اقشار مختلف جامعه 

و هم وطنان عزیزمان است.
 تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر اولویت بانک 

مسکن است
کشــاورز در ادامه دیــدار با قوامــی با اشــاره به تاکید 
مدیرعامــل بانک بر تعیین تکلیف پروژه های مســــکن 
مهــر و بــه ســرانجام رســــاندن آنهــا خاطرنشــان 
کــرد: بانک مســکن بــا تمام قــدرت، بــرای تکمیل و 
 تعیین تکلیف پروژه های مســکن مهر اقدام خواهد کرد.

همچنین در جلسه ای با حضور کوهی، ربانی یکتا، مدیرکل 
اداره راه و شهرسازی استان و سرهنگ ملک پور جانشین 
نیروی انتظامی برگزار شــــد، برای رفع نواقص پروژه ۳2 

واحدی نیروی انتظامی تصمیماتی اتخاذ کردند.

بانک

رئیس بانک جهانی:
تورم جهانی تا دو سال ادامه دارد

دیوید مالپاس، رئیس بانــک جهانی بیان کرد که 
ممکن اســت سال ها طول بکشد تا قیمت ها دوباره 
کنترل شــود. به گزارش ایسنا اکونومیک، مالپاس 
معتقد اســت به دلیل این که ایاالت متحده و سایر 
اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند که در دهه های 
گذشته مشاهده نشده است تورم جهانی ادامه دارد.

وی گفت: »ماه ها و شاید دو سال طول بکشد تا نرخ 
تورم به پایین برگردد.«

رئیس گروه بانک جهانی اظهار کرد: تورم بی سابقه 
و کمبود کاالهای کلیدی مانند روغن، کود و گندم 
به این معنی است که برای برخی کشورها اجتناب 
از رکود بسیار سخت خواهد بود. وی افزود: بسیاری 
از نقاط جهان به دلیل کمبود کود در حال تعطیل 
شدن هستند و این کمبود محصوالت برای چندین 
ســال ادامه خواهد داشــت. دیوید مالپاس هشدار 
داد که کمبود مواد غذایی ممکن اســت منجر به 

بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود.

بورس 10هزار واحد صعود کرد
بازار سرمایه دیروز بر خالف روزهای گذشته روندی 
صعودی داشت و شاخص کل بورس توانست بیش 

از ۱۰هزار و احد افزایش یابد.
در معامالت سه شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس 
با ۱۰هزار و ۳۶۰واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 
۵۱۴هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم 
وزن نیز امروز روندی صعودی داشــت و با سه هزار 
و ۷۹۷واحد افزایــش در رقم  ۴2۱هزار و ۹2واحد 
ایســتاد. معامله گران این بازار بــا انجام ۳۷۴هزار 
معامله ارزش معامالت را به  ۴۶هزار و ۱۸۴میلیارد 
ریال رســاندند. پتروشــیمی نوری، پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، ســرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی و کشــتیرانی جمهوری اســالمی 
ایران نســبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم 
دیروز با ۸۸واحد افزایش بــه 2۰هزار و ۴۳۸واحد 
رســید. در این بــازار 2۱۸هزار معاملــه به ارزش  
۵۷هزار و ۹۴۷میلیارد ریال انجام شد.   پتروشیمی 
زاگرس، پلیمر  آریاساســول، بهمــن دیزل و بیمه 
پاســارگاد نسبت به ســایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تأثیر منفی را روی فرا 

بورس گذاشتند.

سخنگوی صنعت برق:
برق 100اداره پرمصرف

 در تهران قطع شد
سخنگوی صنعت برق گفت: برق حدود ۱۰۰اداره، 
دستگاه اجرایی و نهاد عمومی غیردولتی پرمصرف 
در تهران قطع اســت. به گزارش روز سه شنبه ایرنا 
از روابط عمومی شــرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
»مصطفی رجبی مشــهدی« دربــاره تأثیر تغییر 
ســاعت اداری در مصرف برق افــزود: در ابتدا یک 
هدف گذاری ۸۰۰مگاواتی داشــتیم که با توجه  به 
پتانســیل و ظرفیت خوبی که در این بخش وجود 
دارد تــا یک هزار مگاوات پیش بینی می شــود که 
بتوانیــم صرفه جویی ایجاد کنیــم. وی ادامه داد: 
تاکنون حدود ۷۰درصد از هدف گذاری انجام شده 
و به طورقطع همــه این اقدامــات می تواند کمک 
کند تا تأمین برق پایدار را در تابســتان برای همه 
هم وطنان داشته باشیم. مدیرعامل شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران گفــت: بر اســاس گزارش های 
سازمان هواشناسی، در هفته گرمی به سر می بریم 
و پیش بینی می کنیــم طی امروزوفردا مصرف برق 
کشــور از مرز ۶۶هزار مگاوات عبــور کند. رجبی 
مشــهدی ضمن پیش بینی فزونی مصرف برق در 
روزهای جاری، از مردم خواست به ویژه در ساعات 
اوج مصرف با عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف 
برقی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی 2۵درجه 
و استفاده از دور کند کولرآبی، صنعت برق را یاری 

کنند.
 رمزارزهای مجاز خاموش شده اند

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره 
رمز ارزها گفت: 2۰۰مگاوات رمزارز مجاز در کشور 
فعالیت دارند که بر اساس مقررات و محدودیت هایی 
که در دوره اوج بار داریم، فعاًل از مدار خارج شده اند.

وی ادامــه داد: بعد از رفــع محدودیت ها و گذر از 
روزهای اوج بار، دوباره اجازه استفاده از شبکه برق 

را برای استخراج رمزارز خواهند داشت.
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه های 
اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی 
موظف اند در ساعات اداری حداقل ۳۰درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری 
به میــزان ۶۰درصد، مصرف بــرق خود را کاهش 

دهند.

خبر

همدلــی| دامــداران در حالــی در معرض 
ورشکستگی ناشی از افزایش قیمت نهاده های 
دامی قــرار گرفته اند که ســامانه های تجارت 
این روزها نابســامان تر از همیشــه ســرگرم 
فعالیت هستند و تخلفات در و واردات نهاده ها 
تمامی ندارد. صحبت  از فساد و رانت در حوزه 
کشــاورزی و دام پروری در حالی اســت که بر 
اســاس گزارش ها تجارت خوراک دام در ایران 
حدود ســه برابر تجارت دارو ارزش دارد و این 
در حالی اســت که این بــازار برخالف دارو به 
حاشــیه رانده شده و فســادهای بزرگ در آن 
اتفاق می افتد. چند روز پیش بود که ســازمان 
بازرسی کل خبر داد که شرکت »آریو تجارت 
ســهیل« بیشــتر از هزار میلیارد تومان پول 
دامــداران و مرغداران را گرفتــه و در ازای آن 
نه تنها خوراک وارد نکــرده که در گمرک هم 
ثبت صوری واردات اتفاق افتاده؛ ناگفته نماند 
که این شرکت کارگزار وزارت کشاورزی برای 
توزیع نهاده دامی اســت. با رســانه ای شدن 
توزیع رانت و فساد در واردات نهاده های دامی، 
مسئوالن جهاد کشاورزی اعالم کردند که ارز 
ترجیحی به این شرکت نداده اند و ۱۰درصد از 
هزار و ۱۰۰میلیارد تومان ســرمایه در گردش 
دامداران و مرغداران به صورت قطره چکانی در 
حال عودت است؛ بااین همه اما نگاهی به قیمت 
گوشــت در بازار و حتی صحبت با فعاالن این 
صنعــت، حکایت بحران عمیق این صنعت در 
ماه های اخیر را به خوبی به تصویر می کشد. از 
طرفی برخی از گزارش های رســیده از سوی 
فعاالن این صنعت هم حکایت از این دارد که 
حدود هــزار و ۱۰۰میلیارد تومان پول واردات 
غذای دام گم شده است. شنیده ها حتی حکایت 
از این دارد که بسیاری از مرغداران برای تأمین 
نهــاده از بازارگاه میلیاردی دان مرغ خریده اند 
اما شرکت واردکننده اصالً وجود خارجی ندارد. 
سؤال این اســت که وزارت جهاد کشاورزی از 
این ماجرا خبر دارد و ســکوت کرده؟ آن طور 
که گزارش های رسیده از سوی فعاالن دامداری 
حکایت دارد، بســیاری از دام های دامداری ها 
گرسنه مانده و حتی دچار کاهش وزن شده اند، 
بنابرایــن صف های طویلی برای کشــتار گاو 
شــکل گرفته و عرضه زیــاد اما تقاضا کاهش 
یافته؛ حتی گفته می شود بسیاری از دامداران 
گاوهای نیمه جــان را با نرخ پایینی می خرند، 
بنابراین زیان سنگین و احتمال ورشکستگی 
در بیخ گوش تعداد زیادی از دامداران اســت. 
البته که از مرغداری ها هم گزارش های خوبی 
در دســت نیســت؛ فعاالن این صنعت بر این 
باور هستند که وضعیت مرغ های تخم گذار هم 
چیزی شبیه وضعیت دامداری هاست، بسیاری 
از مرغداری ها به دلیل اینکه کشتارگاه ها وقت 
نمی دهند ضررهای بســیاری را متحمل شده 
و تقاضا در این صنعــت در حال از بین رفتن 
اســت. فعاالن بازار می گویند بــا از بین رفتن 
عرضه و تقاضــا در این صنعت، یک رکود یک 
الی دو ساله در انتظار صنعت دام و طیور است. 
یک فعال در این زمینــه می گوید: »در دولت 
گذشته ابتدا قیمت خوراک دام افزایش یافت؛ 
بعد به اسم کنترل قیمت دامداری های دولتی 
روی کار آمد تا دام ها با قیمت مناسبی عرضه 
شــود، کار به جایی رسید که دامدار خصوصی 
توان رقابت خود را از دست داد و بسیاری هم 
ورشکسته شدند.« به گفته فعاالن این صنعت: 
»با ادامه دار شــدن ضرر، قاچاق در این صنعت 
بیشــتر شــد و عمالً کنترل بازار دام از بخش 
خصوصی گرفته شــد. فعال دیگری می گوید: 
»بسیاری از گاوداران طی ماه های اخیر گاوها 
و گوسفندهای خود را فروختند، چرا که هزینه 
نسبت به سود خیلی باال بود«، دیگری هم ادامه 
می دهد: »چند نفر از نزدیکان من نیز به دلیل 
افزایش هزینه، گاوهای خود را فروختند؛ تازه 
این ها زمین هم داشــتند و ۳۰درصد آذوقه و 
خوراک دام را خودشان تولید می کردند.« البته 
که فقط گزارش های غیررســمی و صحبت با 
فعاالن حوزه دام و طیور از فسادهای حاکم بر 
این صنعت خبر نمی دهند، چند وقت پیش یک 
نماینده مجلس نیز به نود اقتصادی دراین باره 
گله کرده بود: »بی عرضگی دستگاه های مسئول 
قیمت گوشــت را به باالی 2۰۰هــزار تومان 
رســاند«، به گفته نصرالــه پژمان فر: »برخی 
دامداران همه دارایی خود را ازدســت داده اند 
که قیمت گوشــت با توجه به قیمت دام زنده 
باید نهایتاً ۱۵۰هزار تومان باشد«. یک دامدار 

گیالنی می گوید: »ماه هاست که از دریافت آرد 
سهمیه ای محروم هستیم.«

 سریال ناتمام رسیدگی به تخلفات
با شــدت گرفتن خبرهای رانت و فســاد در 
این صنعــت، رئیس جمهور از معــاون اول و 
وزیر اطالعات خواســت که به ســرعت اخبار 
مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده های 
دامی را بررســی و نتیجه را بــه وی گزارش 
کنند. ماجرا از چند روز پیش آغاز شــد؛ سوم 
تیرماه، رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با 
اشــاره به گالیه مندی تعدادی از کشاورزان و 
اتحادیه ها در رابطه با خرید نهاده های دامی از 
سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده ها اعالم 
کرد که بر اســاس پیگیری هــای به عمل آمده 
مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در 
تاریخ ۱فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی 
تحت عنوان تفاهم نامه کارگزاری با یک شرکت 
خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت 
مذکور متعهد به تأمین ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار 
تن نهــاده دامی ازجمله گندم، جو، روغن و … 
شــده است و درحالی که تاکنون حدود ۴۰روز 
از موعد واردکردن محموله نهاده های دامی به 
کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این 
نهاده ها تأمین نشده  است. طبق اعالم سازمان 
بازرسی، ساخت کوتاژ صوری درحالی که هنوز 
محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده بود و 
سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد 
که ۸۰۰هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، 
کشــاورزان و اتحادیه ها ارائه شود و مردم نیز 
بدون آنکه نهاده ها وارد شده باشد، با مشاهده 
ثبت کوتاژ در ســامانه بازارگاه، ۵۰۰هزار تن 
از ایــن نهاده ها را با مبلغ ۱۱۰۰میلیارد تومان 
خریداری و این مبلغ را به حســاب شــرکت 
خصوصی مورداشــاره واریز کنند. بر اســاس 
گزارش ســازمان بازرسی، طبق رسیدگی های 
بدوی ســازمان بازرســی، مشخص شــده که 
ایجــاد کوتاژ صــوری و قــرار دادن کوتاژ در 
سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده ها در میان 
مشتریان، کشــاورزان و اتحادیه ها درحالی که 
نهاده ای وارد کشــور نشــده، ازجمله تخلفات 
رخ داده در خصوص واردات این نهاده های دامی 
بوده است. از ســوی دیگر، برخی از مسئوالن 
جهاد کشــاورزی طی نامه ای به بانک مرکزی 
خواستار آن شــده بودند که ۷۳۵میلیون دالر 
در اختیار شرکت مورداشاره قرار گیرد و در این 
نامه قید کــرده بودند که نهاده های دامی وارد 
کشور شده است؛ درحالی که اصالً نهاده ای به 
کشور وارد نشده بود. از طرفی، بر اساس اعالم 
سازمان بازرسی کشور، بعدازآنکه مشخص شد 
شرکت خصوصی مورداشاره توانایی واردکردن 
ایــن محموله نهاده هــای دامی به کشــور را 
ندارد ۴۹درصد این شرکت به سازمان تعاونی 
روســتایی منتقل شــد؛ درحالی که بر اساس 
قانون، بخش های دولتی نمی توانند هبه  )هدیه( 
را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر 
شــرکت نتواند به تعهدات خــودش در زمینه 
واردکــردن نهاده های دامی عمــل کند، باید 
حداقل ۵۰درصد از این خسارت توسط دولت 

جبران شود.
 جزییات تخلف در واردات نهاده با کوتاژ 

جعلی
شــرکت واردکننده نهاده های دامی در حالی 
بــرای عرضه کاالی خود در ســامانه بازارگاه، 
کوتاژ جعلی ثبت کرده است که اعالم گمرک 
نشان می دهد این کوتاژ اصالً در سامانه گمرک 

ثبت نشــده بلکه با توجه به قابل رصد نبودن 
ســامانه بازارگاه که در انحصــار وزارت جهاد 
کشــاورزی قرار دارد، شرکت با ثبت دستی و 
اعالم این کوتاژها موجب جذب متقاضی برای 
خرید نهاده شــده درحالی که کاالیی در میان 
نبوده و وارد نشــده است. به گزارش ایسنا، در 
نیمه خردادماه، مقدســی، رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی گاوداران- از خالی ماندن دست 
دامــداران از نهاده  باوجوداینکه بابت خرید آن 
هزینه هم پرداخــت کرده اند خبر داد و گفت 
که یکی از شرکت های متعلق به سازمان تعاون 
روســتایی در فروردین ماه، نهــاده دامی را در 
ســامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول آن 
را نیز دریافت کرده ولــی هنوز نهاده به آن ها 
تحویل نداده اســت. مدتی بعد اعالم سازمان 
بازرسی کل کشور جزییاتی از تخلف در واردات 
نهاده دامی را منتشــر کرد که نشان داد کوتاژ 
جعلی صادر شده اســت و شرکت واردکننده 
متعهد به تأمین ۱۳میلیــون و ۷۰۰هزار تن 
نهاده دامی شــده و با گذشــت زمان، هنوز  
تأمین نشــده  است. این ســازمان توضیح داد 
که موضوع ساخت کوتاژ صوری مطرح بوده و 
حتی محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده 
است، درحالی که ۸۰۰هزار تن نهاده دامی در 
سامانه به مردم، کشــاورزان و اتحادیه ها ارائه 
شده و آن ها با دیدن کوتاژ ثبت شده در سامانه 
بازارگاه، ۵۰۰هزار تــن را مبلغ ۱۱۰۰میلیارد 
تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت 
واریــز کرده اند. اما با توجه به اینکه بحث ثبت 
کوتاژ در میان بود، این احتمال را مطرح می کرد 
که پیش اظهاری به گمرک صورت گرفته باشد 
به عبارتی واردکننده قبل از ورود کاال به بنادر، 
نسبت به اظهار آن در سامانه گمرک اقدام کرده 
تا کاال وارد شــود، روالی که در گمرک مرسوم 
نیست و با مجوز خاص امکان آن وجود خواهد 
داشت. این در حالی است که زمانی کوتاژ برای 
کاالیی ثبت می شود که واردکننده با دریافت 
مجوز الزم ازجمله ثبت ســفارش و قبض انبار، 
نســبت به اظهار کاال در سامانه گمرک اقدام 
کرده باشــد که بعد آن بخشی دیگر از فرایند 
ترخیص ازجمله دریافت مجوزهای سالمت و 
استاندارد کاال از طریق سیستمی طی می شود. 
اینکه ماجرای عرضه کاالیی که وارد نشده ولی 
کوتاژ آن در سامانه بازارگاه چیست، در توضیح 
گمرک قابل تامل تر شــده است؛ به طوری که 
عســگری- معاون امــور گمرک ایــران- در 
اظهاراتی، هرگونه ثبت اظهارنامه توســط این 
شرکت در سامانه گمرک را رد کرده و گفته که 
گمرک اصالً در جریان چنین وارداتی نبوده و 

کوتاژی در سامانه خود صادر نکرده است.
 گمرک: چرا اسم ما را آوردند؟

 معاون گمرک توضیح داد: ســامانه بازارگاه از 
ســال ۱۳۹۸ و با مصوبــه دولت که در اختیار 
وزارت جهاد قــرار گرفت جهت رصد وضعیت 
نهاده ها و اعالم تائیدیه به گمرک ایجاد شــده 
ولــی در انحصار وزارت جهاد قــرار دارد که با 
وجــود مکاتبات صورت گرفته از گذشــته تا 
کنــون، هیچ آمار و اطالعاتی نه تنها در اختیار 
گمرک بلکه سامانه جامع تجارت هم قرار نداده 
است. این در حالی است که بعد از اظهار کاال، 
گمــرک اطالعات اظهارنامــه را برای دریافت 
مجوز قرنطینــه دامی، نباتی، دامپزشــکی و 
استاندارد به صورت سیستمی در اختیار دستگاه 
مربوطــه قرار می دهد، اما تبــادل اطالعاتی با 
بازارگاه نــدارد و تأییدیه نهایــی برای خروج 

کاال را وزارت جهاد به صورت دستی به گمرک 
می دهد؛ بنابراین اینجا ما مدعی هستیم که چرا 
حتی نامی از گمرک بردید درحالی که سامانه 
وصل نیست و تبادل اطالعاتی با  گمرک ندارد.
 این کوتاژ جعلی است و وجود خارجی 

ندارد
عسگری با اشاره به صوری بودن کوتاژ اعالمی 
شرکت واردکننده نهاده دامی در سامانه بازارگاه 
گفــت: اظهارنامه ای که گمرک بــرای وزارت 
جهاد می فرستد، متکی به قبض انباری است 
که دارای بارنامه بوده و حتی مشخص است که 
کاالی وارداتی در کدام انبار قرار دارد ولی برای 
این محموله قبض انباری صادر نشــده که در 
سامانه گمرک برای آن کوتاژ ثبت شده باشد 
ولی واردکننده در ســامانه بــازارگاه به صورت 
دســتی کوتاژ وارد کرده است، آن هم وقتی که 
گمرک به این سامانه دسترسی ندارد تا آن را 
رؤیت، تائید یا رد کند، بر این اساس به صورت 
کتبی به هر مرجعی که الزم باشــد می نویسم 
که این کوتاژها وجود خارجی ندارند و مشخصاً 
گمرک نباید در مورد این اتفاق افتاده در سامانه 
بازارگاه که هیچ ارتباطی با آن ندارد پاســخگو 

باشد.
 متخلفان با علم به رصد نشدن، اقدام 

کرده اند
اما در همین رابطه لطیفی- سخنگوی گمرک 
ایران- نیز توضیحــات دیگری ارائه کرده و در 
بخشــی از آن گفته که این شرکت با استفاده 
از امــکان خــود اظهاری در ســامانه داخلی  
بــازارگاه وزارت جهاد کشــاورزی، اعدادی را 
به صورت جعلی در ســامانه بازارگاه وارد کرده 
اســت و ازآنجایی که به دلیل عدم دسترســی 
گمرک به این ســامانه داخلــی وزارت جهاد، 
تبادل دیتایی با گمرک به صورت وب سرویسی 
صورت نمی گیرد، در مقام رد یا تأیید رویه ها و 
اطالعات آن سامانه نیست و مسئولیت صحت 
یا عدم صحت اطالعات در آن سامانه با وزارت 
جهاد و کاربران بازارگاه اســت. ازاین رو کوتاژ 
جعلی اعالمی از ســوی این  شرکت به صورت 
سیســتمی یا حتی غیرسیســتمی از گمرک 
استعالم نشده، مسئولیت هرگونه اقدام در این 
ســامانه متوجه و بر عهده وزارت خانه متبوع 
آن خواهد بود. لطیفی یادآور شــد که با وجود 
درخواســت های گمرک،  تا ایــن لحظه هیچ 
ارتباط سیستمی و سامانه ای با سامانه بازارگاه 
وجود ندارد و امکان راستی آزمایی برای چنین 
ادعاهایی برای واردکنندگان در بازارگاه فراهم 
نشده اســت، ازاین رو احتماالً متخلفین با علم 
به این موضوع، با تخلفی آشکار و با واردکردن 
اعدادی غیرواقعی در فیلــد کوتاژ اظهاری به 

بازارگاه موجب خسارات و زیان شدند.
این ماجــرای مبهم و عجیــب در حالی رقم 
خورده که این اولین حاشــیه سامانه بازارگاه 
نبوده و سیستمی نبودن آن بارها موجب ایجاد 
بحث هایی در مورد اقدام به تخلف در آن شده 
است که ازجمله آن می توان به جریان ترخیص 
۸۰هزار تن ذرت از گمرک در دو ســال اخیر 
اشــاره کرد. به هرحال ابعــاد این تخلف هنوز 
به صورت واضح مشخص نیست و وزارت جهاد 
توضیحــی در این رابطه به اذهان عمومی ارائه 
نکرده اســت، درهرصورت باز هــم تأکید بر 
نابسامانی سامانه های تجارت و عدم هماهنگی و 
تبادل دیتا بین آن ها دارد که ظاهراً قرار نیست 
با گذشت سال ها و هزینه های سنگین که برای 

آن ها انجام شده به صورت کارآمد عمل کند.

از رکود در بازار نهاده های کشاورزی تا ورشکستی دامداران و تخلفات شرکت ها

پشتپردهگرانیگوشتچهمیگذرد؟

قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه بازار آســیا پس ازاین 
کــه امارات متحده عربی اعالم کــرد به ظرفیت کامل تولید 
نزدیک شده است، حدود یک درصد افزایش یافت. به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک 
دالر و هفت ســنت معادل یک درصد افزایش، به ۱۱۰دالر و 
۶۴سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 
با ۱.۸درصد افزایش بســته شــده بود. بهای معامالت نفت 
برنت با یک دالر و هشت ســنت معادل ۰.۹درصد افزایش، 
به ۱۱۶دالر و ۱۷ســنت در هر بشــکه رسید و به ۱.۷درصد 
افزایش معامالت روز گذشته اضافه کرد. امارات متحده عربی 
و عربســتان ســعودی به عنوان تنها اعضای اوپک به شمار 
می رفتند که ظرفیت مازاد تولید برای جبران از دست رفتن 
عرضه روسیه و کشورهای دیگر دارند. توبین گوری، تحلیلگر 

کاالهای بانک کامن ولث در یادداشــتی نوشت: اخبار جدید 
درباره محدود شدن عرضه، از قیمت های نفت پشتیبانی کرد. 
گفته می شود عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دو 
تولیدکننده بزرگ هستند، در کوتاه مدت با محدودیت برای 
تولید بیشتر روبرو هستند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
متحده عربی، روز دوشــنبه اعالم کرد این کشور نزدیک به 
حداکثر ظرفیت تولید خود بر مبنای سهمیه ۳.۱۶۸میلیون 
بشــکه در روز تحت توافق اوپک پالس، نفت تولید می کند. 
اظهــارات وی، صحبت های امانوئل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه را تأیید کرد که در حاشیه نشست گروه هفت، به جو 

بایدن، رئیس جمهــور آمریکا، گفته بود امارات متحده عربی 
نزدیک به حداکثر ظرفیت، نفت تولید می کند و عربســتان 
ســعودی می تواند تولیدش را تنها به میزان ۱۵۰هزار بشکه 
در روز افزایش دهد که بسیار پایین تر از رقم دو میلیون بشکه 
در روز ظرفیت مازاد تولیدی است که پیش ازاین برآورد شده 
بود. یک مقام ریاســت جمهوری فرانسه اظهار کرد: جامعه 
بین المللی باید همه گزینه ها برای رفع کمبود انرژی ازجمله 
مذاکره با کشورهای تولیدکننده مانند ایران و ونزوئال را مدنظر 
قــرار دهد. صادرات نفت ایران و ونزوئال از تحریم های آمریکا 
متأثر شده است. تحلیلگران همچنین به ناآرامی سیاسی در 

اکوادور و لیبی اشــاره کردند که میــزان عرضه نفت را دچار 
محدودیت بیشتری خواهد کرد. شرکت ملی نفت لیبی روز 
دوشــنبه اعالم کرد ممکن است تا ســه روز دیگر در خلیج 
ســرت وضعیت فورس ماژور اعالم کند، مگر این که تولید و 
ارسال محموله در پایانه های نفتی این منطقه ازسرگرفته شود.

وزارت انــرژی اکوادور اعــالم کرد این کشــور در بحبوحه 
اعتراضات ضد دولتی، ممکن اســت تولیــد نفت را تا دو روز 
آینده به طور کامل متوقف کند. این عضو سابق اوپک، پیش 
از اعتراضات حدود ۵2۰هزار بشکه در روز نفت تولید می کرد.

بر اســاس گزارش رویترز، این عوامل منعکس کننده کمبود 
عرضه در بازار است که به بهبود قیمت ها در هفته جاری منجر 
شده و تأثیر نگرانی های رکود اقتصادی بر قیمت ها را که طی 

دو هفته اخیر وجود داشت، زدوده است.

قیمت نفت اوج گرفت


