
به گفته فعاالن بازار واردات بی رويه گوش�ت 
خارج�ي در ي�ك س�ال گذش�ته موج�ب 
فراواني گوش�ت منجمد وارداتي با قيمت ۳۵ 
تا ۵۰ ه�زار توماني ش�ده اس�ت. به طوري كه 
فروش�گاه هاي زنجي�ره اي در ته�ران و 
شهرس�تان ها ممل�و از گوش�ت هاي خارجي 
ش�ده، در حالي كه گوش�ت گ�رم ب�ا كيفيت 
داخلي روي دس�ت دام�داران مانده اس�ت. 
بر اساس گزارش مركز آمار ايران ، مقايسه عملكرد 
كشتارگاه هاي كش��ور در پاييز س��ال ۱۳۹٨ با 
عملكرد فصل مشابه س��ال ۱۳۹٧ نشان دهنده 
كاهش ۳ درصدي مقدار توليد گوش��ت قرمز در 
كشتارگاه هاي رسمي كشور است. كاهش مقدار 
توليد گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل بز و 
بزغاله ۱۳درصد، گاو و گوساله ٧ درصد، گاوميش 

و بچه گاوميش ٢٦درصد بوده است. 
به گفته فعاالن، بازار دام زنده طي يكسال گذشته 
دچار نوسانات قيمت چشمگير بوده، به طوري كه 
در مدت مشابه سال قبل شاهد كمبود دام در كشور 
و افزايش شديد قيمت ها بوديم، اما در حال حاضر 
جمعيت زيادي از دام روي دست دامداران مانده و 
دولت نيز تاكنون نتوانسته اقدام مناسبي براي رفع 
انباشت انجام دهد. صاحبنظران واردات گسترده 
دام زنده و گوش��ت قرمز را در طول س��ال گذشته 
توسط بخش خصوصي و شركت پشتيباني امور دام 

دليل ايجاد اين چالش مي دانند و با توجه به اينكه 
تاريخ مصرف اين گوشت هاي وارداتي كه عمدتاً با 
ارز نيمايي ٨ هزار توماني در سال گذشته وارد شده 
روبه اتمام است و پشتيباني امور دام هيچ چاره اي 
جز توزيع گسترده و ارزان اين گوشت هاي وارداتي 
ندارد. سال گذشته ش��رايط بازار به گونه اي بود كه 
هر چه گوشت عرضه مي ش��د باز هم تقاضا وجود 
داشت به همين خاطر ثبت س��فارش هاي زيادي 
براي واردات انجام شد و وارداتي هم كه االن انجام 
مي شود در واقع مربوط به همان ثبت سفارش هاست 

كه بازار را تحت تأثير قرار داده است. 
  دام زنده ۲۲ هزار تومان 

دامداران ك��ه از اوضاع به وجود آم��ده براي بازار 
گوشت قرمز گاليه دارند، معتقدند كه سود ارزاني 
گوش��ت فقط به جي��ب دالالن م��ي رود و مردم 

همچنان متضرر مي شوند. 
به گفته آنها در ح��ال حاضر دام زن��ده كيلويي 
٢٢هزار تومان و الشه آن ۴٢ هزار تومان از دامدار 
خريداري مي شود و هر كيلو گوشت آماده براي 
ف��روش ۵٢ هزار توم��ان مي باش��د، در حالي كه 
همين گوش��ت گرم و با كيفيت ب��ا قيمت  ٧۵ تا 
٨۵ هزار تومان به مصرف كننده فروخته مي شود. 
بگذريم از گوشت هاي بسته بندي كارخانه اي كه 

قيمت هايشان بسيار گران تر مي باشد. 
به عبارت ديگر مردم و مصرف كنندگان واقعي از 

ارزان شدن گوشت منتفع نيستند و دالالني كه با 
قيمت هاي ارزان دام زنده را از دامداران خريداري 
مي كنند در اين ميان سود مي كنند و دستگاه هاي 
نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت همچنان 
در مقابل سوءاستفاده دالالن گوشت قرمز سكوت 
كرده  اند و اقدامي در راس��تاي ح��ذف دالالن و 
واسطه ها انجام نمي دهند. فعاالن بازار مي گويند 
به طور متوس��ط در هر گوس��اله ۵۰۰ كيلويي، 
دامدار ح��دود ٢ ميليون تومان زي��ان مي كند و 
دالل سود چند برابري مي كند. اگر دستگاه هاي 
نظارتي وارد ماجرا شوند و گوشت ارزان به دست 
مصرف كننده برسد، ديگر نيازي نيست كه گوشت 
منجمد وارداتي در سبد غذايي خانوار جايگزين 

گوشت گرم داخلي شود. 
اين اظهارات دامداران در حالي است كه مسئوالن 
شركت پشتيباني امور دام معتقدند كه چاره اي 
جز عرضه گوش��ت هاي منجمد وارداتي ندارند و 
اگر بازار با افزايش تقاضا مواجه نش��ود، احتماالً 
مجبورند قيمت ها را پايين تر بياورن��د تا مانع از 
فاسد شدن گوش��ت هاي منجمد خارجي شوند. 
اين مسئوالن دولتي با اين اس��تدالل كه از يك 
ماه آينده بازار با افزايش تقاضا مواجه خواهد شد 
با صادرات دام زنده نيز مخالفن��د و نگران به هم 
ريختن بازار در آس��تانه عيد ن��وروز و ماه مبارك 

رمضان هستند. 

مختارعلي عباسي، رئيس مركز اصالح نژاد دام و 
بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي اخيراً 
از ارائه يك بسته پيشنهادي به ستاد تنظيم بازار 
خبر می دهد و مي گويد: » سه راهكار شامل آزاد 
شدن صادرات به صورت محدود، خريد تضميني و 
محدوديت واردات براي رفع چالش انباشت دام در 
كشور به ستاد تنظيم بازار پيشنهاد شده است.« 
عباس��ي كاهش يا توقف واردات گوشت قرمز را 
راهكار اول می داند و مي افزايد: »البته اين اقدام 
بين يك تا دو ماه طول مي كش��د تا بر بازار تأثير 
بگذارد، چون واردات زيادي انجام شده است. ما 
خودمان با آزاد ش��دن صادرات موافق نيستيم و 
چون تشكل ها درخواست داده اند آن را به ستاد 
تنظيم بازار پيشنهاد كرديم، ولي با توجه به اينكه 
طي حدود دو ماه آينده تقاضا در كش��ور افزايش 
مي يابد و بازار به تعادل مي رسد، اين مسئله باعث 
كمبود و ايجاد مشكل مي شود و تا بخواهيم آن را 

كنترل كنيم بازار تحت تأثير قرار مي گيرد.« 
  صادرات برنامه ريزي شده مشكلي براي 

كشور ايجاد نمي كند
با اين حال تشكل هاي دامداري عنوان مي كنند 
كه صادرات برنامه ريزي شده كه نظارت دقيقي 
بر آن انجام شود، مشكلي براي بازار داخل ايجاد 
نمي كند. آنها تصريح می كنند: »دو راهكار وجود 
دارد يا پشتيباني امور دام وارد بازار شده و همانطور 
كه از صنع��ت مرغداراي در مواق��ع نياز حمايت 
مي كند از صنعت دامداري نيز حمايت كند و دام 
زنده آماده كشتار را از دامداران خريداري كند و در 
مواقع نياز به جاي واردات، اين گوشت هاي داخلي 
را در بازار توزيع كند ي��ا اينكه با صادرات محدود 

دام زنده موافقت كند.« 
در همين زمينه س��عيد س��لطاني سروس��تاني، 
مديرعامل اتحاديه دامداران مي گويد: »هر كاري 
بايد با برنامه ريزي و كنترل شده انجام شود. بايد 
يك تشكل و واحد مس��ئول اين كار باشد كه اگر 
در داخل كمبودي ايجاد ش��د، پاس��خگو باشد. 
تأمين كنن��دگان گوش��ت در حال حاض��ر كه با 
انباشت دام در كشور مواجه هستيم، نبايد فقط 
به فكر خودش��ان و خارجي ها باش��ند؛ بلكه بايد 
دام هاي مازاد را خريداري و انبار كرده و در زمان 
مناسب به بازار عرضه كنند، اما سؤال اينجاست 
كه چرا اين كار را نمي كنند كه در پاسخ بايد گفت 
چون آنها به دنبال سود خود بوده و البته سود آني 
هم مي خواهند.«  وي با اش��اره به اينكه واردات 
گوشت قرمز كه در گذش��ته با ارز ۴هزار و ٢۰۰ 
توماني و االن با ارز نيمايي انجام مي ش��ود، نفعي 
براي مردم نداشته است، مي افزايد: »سال گذشته 
حدود ۱٨۰ هزارتن گوش��ت وارد كشور شد، اما 
متأسفانه مردم همچنان مجبور بودند با قيمت باال 
اين كاال را تهيه كنند و متوجه واردات گسترده آن 

نشدند؛ توليدكنندگان هم آسيب ديدند.« 
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سود ارزان شدن گوشت فقط در جيب دالالن 
 دامداران خواستار آزادشدن صادرات دام هستند

 اما مسئوالن معتقدند در  دو ماه آينده تقاضا در كشور افزايش می يابد و بازار به تعادل می رسد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 مخالفت كميسيون تلفيق
 با عرضه منظم نفت در بورس

عض�و كميس�يون تلفي�ق مجل�س گف�ت: متأس�فانه امس�ال 
به رغ�م هم�ه  تالش هايي كه ص�ورت گرف�ت؛ ال�زام وزارت نفت 
ب�ه عرض�ه منظ�م نف�ت و فرآورده ه�اي نفت�ي در ب�ورس 
ان�رژي در اليح�ه بودج�ه 99 م�ورد تصوي�ب ق�رار نگرف�ت. 
نصراهلل پژمانفر، عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به تصميم اين كميسيون درباره عرضه 
نفت و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي گفت: متأسفانه امسال به رغم 
همه تالش هايي كه صورت گرفت؛ ال��زام وزارت نفت به عرضه منظم 
نفت و فرآورده هاي نفتي در بورس ان��رژي در اليحه بودجه ۹۹ مورد 

تصويب قرار نگرفت. 
وي افزود: عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژي يك اقدام رو به جلو براي 
مشاركت بخش خصوصي در حوزه تجارت نفت بود و در صورت حمايت، 
بخش خصوصي مي توانست در حوزه هاي مختلف به دولت كمك كند. 
قطعا اين اقدام براي به ثمر نشس��تن نياز به زمان و حمايت داشت كه 

متأسفانه اين اقدامات انجام نشد. 
پژمانفر اظهار داشت: ما در كميسيون تلفيق چهار پيشنهاد در اين رابطه 
مطرح كرديم. دو پيشنهاد مربوط به عرضه نفت خام در بورس و انتشار 
اوراق عرضه نفت بود كه توس��ط رئيس كميسيون تلفيق گفته شد به 
دوسوم رأي اعضاي كميسيون نياز دارد. اين دو پيشنهاد رأي نصف به 

عالوه يك را در كميسيون كسب كرد. 
عضو كميس��يون تلفيق مجلس گفت: متأس��فانه ايراداتي به اين دو 
پيش��نهاد گرفتند كه مخالف برنامه شش��م توسعه اس��ت و ما داريم 
پيگيري مي كنيم كه اين موضوع در صحن مطرح شده و دوباره درباره 

آن تصميم گيري شود. 
وي همچنين تأكيد كرد: دو پيشنهاد ديگر نيز درباره الزام وزارت نفت به 
عرضه فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي و انتشار اوراق عرضه فرآورده 
بود كه اين دو پيشنهاد به رغم كارنامه موفق فروش فرآورده نفتي حتي 

نصف به عالوه يك رأي را هم در كميسيون تلفيق نياورد. 
پژمانفر ادامه داد: هر چند كارنامه فروش فرآورده در بورس موفق بود، 
اما مخالفت دولت در جلسه كميسيون تلفيق باعث شد كه با تصويب 
اين دو پيشنهاد مربوط به فرآورده در بودجه ۹۹ مخالفت شود كه اين 

موضوع را نيز در صحن علني مجلس مطرح مي كنيم. 
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: مخالفان عرضه نفت و فرآورده در 
بورس استدالل قابل توجهي نداشتند و ادعا مي كردند كه اين عرضه ها 
در بورس كارآمد نيست، در حالي كه هر اقدامي براي به ثمر نشستن نياز 
به زمان و حمايت دارد؛ ضمن اينكه فروش فرآورده در بورس نشان داد 

كه كارآمدي الزم در اين حوزه وجود دارد.

 التهاب شديد بازارهاي مالي جهان
  با شيوع كرونا

ب�ا س�رعت گرفت�ن گس�ترش وي�روس كرون�ا و وحش�ت 
ناش�ي از آن، بازاره�اي س�هام س�قوط ك�رد، س�ود اوراق 
قرض�ه پايي�ن آم�د و قيم�ت ط�ال جه�ش ك�رد. ي�ن ژاپ�ن 
به عن�وان س�رمايه ام�ن تقوي�ت ش�د و ي�وآن چين اف�ت كرد. 
به گزارش رويترز، ديروز با س��رعت گرفتن گس��ترش ويروس كرونا و 
وحشت ناشي از آن، بازارهاي سهام سقوط كرد، سود اوراق قرضه پايين 
آمد و قيمت طال جه��ش كرد. ين ژاپن به عنوان س��رمايه امن تقويت 
ش��د و يوآن چين از ارزش افتاد.  طبق آخرين گزارش��ات، تعداد افراد 
مبتال به ويروس كرونا در حالي به بيش از ٢ هزار و ٧۰۰ نفر رسيده كه 
تعداد مرگ ومير ناشي از آن با جهش��ي بزرگ به ٨۰ نفر افزايش يافته 
است.  در بازار آسيا، با وجود اينكه اكثر بازارها به علت تعطيالت سال نو 
بسته مي باشند، در ژاپن شاخص بورس نيكي با سقوط سنگين ٨۳/۱ 
درصدي روبه رو شد.  ين ژاپن به عنوان سرمايه امن تا سطح ۱۰٨/٧٢در 
برابر دالر تقويت شد، اما وحش��ت از ويروس كرونا سهام امريكا را هم 
تحت تأثير قرار داد. شاخص هاي مهم وال استريت در ساعات معامالت 
آسيايي ديروز و در معامالت اينترنتي )قبل از باز شدن رسمي بازارهاي 
امريكا( بيش از يك درصد س��قوط كردند.  يوآن چي��ن ۰/۵ درصد از 
ارزش خود را در بازارهاي خارجي از دست داد و در نرخ برابري۹٦٢۵/٦ 
معامله شد كه ضعيف ترين نرخ آن از ٨ ژانويه تا كنون است. قيمت طال 
به باالترين سطح دو هفته اخير رسيد و قيمت هر اونس طالي امريكا 
۰/۴٢ درصد رش��د كرد و به ۱۵٧٨/۵ دالر رسيد. س��ود اوراق قرضه 

خزانه داري امريكا تا ۱/٦۵۳ درصد پايين آمد. 

 سايه ورشكستگي
 بر سر شركت هاي نفت شيل امريكا

از س�ال ۲۰1۵ تا كن�ون بي�ش از ۲۰۰ ش�ركت نف�ت ش�يل 
انتظ�ار  و  كرده ان�د  ورشكس�تگي  اع�الم  امريكاي�ي 
م�ي رود ط�ي س�ال جاري ني�ز اي�ن رون�د ادام�ه ياب�د. 
به گزارش راشاتودي، فقط از سال ٢۰۱۵ تا نوامبر سال گذشته، ٢۰٨ 
شركت نفت شيل ورشكست ش��ده  و در مجموع ۱٢۱/٧ ميليارد دالر 
بدهي باال آورده اند. از نوامبر س��ال ٢۰۱۹ تا امروز هم ۹ شركت ديگر 
اعالم ورشكستگي كرده و آمارها نشان مي دهد طي سال ٢۰۱۹ ميزان 
ورشكستگي شركت هاي نفت شيل نسبت به سال ٢۰۱٨ معادل ۵۰ 
درصد افزايش داشته و به باالترين ميزان از سال ٢۰۱٦ رسيده است. 

با توجه به كاهش قابل توجه قيمت گاز و نفت در بازار جهاني، اين نگاه 
وجود دارد كه طي سال جاري روند ورشكستگي شركت هاي نفتي شيل 

در منطقه امريكا شمالي سرعت بيشتري بگيرد. 
بادي كالرك، كارشناس هاينز و بون مي گويد: من فكر مي كنم در نيمه 
نخست سال ٢۰٢۰ شاهد روند صعودي ورشكستگي ها باشيم. آژانس 
بين المللي انرژي اعالم كرده است به رغم در نظر گرفتن توافق كاهش 
عرضه از سوي گروه اوپك پالس، امسال در بازار جهاني با مازاد عرضه 
روبه رو خواهيم بود.  اين آژانس اعالم كرده است كه براي جلوگيري از 
شكل گرفتن مازاد عرضه باال در بازار جهاني، احتماالً گروه اوپك پالس 

بايد عرضه نفت به بازار جهاني را بيش از پيش كاهش دهد. 
مشكل اصلي شركت هاي حاضر در صنعت نفت ش��يل امريكا اين است كه 
در آينده نزديك شاهد سر رس��يد پرداخت بخش قابل توجهي از بدهي هاي 
آنها خواهيم بود.  شركت هاي نفتي و گازي شيل در امريكا در مجموع ٢۰۰ 
ميليارد دالر بدهي دارند كه سر رسيد پرداخت آنها در چتهار سال پيش رو 
است و فقط براي سال جاري بايد ۴۰ ميليارد دالر از اين بدهي را تسويه كنند.  
بحران هاي مالي باعث كند شدن فعاليت هاي حفاري توسط شركت ها شده و 
به عنوان مثال توليد گاز از ميدان گازي مارسلوس كه يكي از مهم ترين ميادين 

گازي در امريكاي شمالي است در شرايط كنوني تقريباً متوقف شده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

خبره�ای رس�يده حاك�ی از آن اس�ت ك�ه   
س�ركرده بان�د قاچ�اق و توزي�ع مواد مخدر 
»تمس�اح خليج فارس« در دو سال بيش از ۲ 
هزار ميليارد تومان تراكنش  داشته است. يك 
كارش�ناس حوزه مبارزه با پولشويی در اين 
خصوص گفت: قطعا نقص اجرای قوانين مبارزه 
با پولش�ويی وجود دارد و با آيين نامه جديد، 
نظ�ارت در اين حوزه افزاي�ش خواهد يافت. 
به گ��زارش ايس��نا، دو روز پيش ب��ود كه علي 
صالحي، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان 
از اجراي حكم اعدام س��ركرده باند بين المللي 
مواد مخ��در معروف به »تمس��اح خليج فارس« 

خبر داد. 
وي در اين باره اظهار كرد كه حكم اعدام سرباند 
بين المللي مواد مخدر با ن��ام اختصاري )ع – ز( 
معروف به تمساح خليج فارس و يكي از شركاي 
او با نام اختصاري )م- ح( اجرا ش��د و ۱٨ نفر از 
س��وداگران مرگ و اعضاي ديگر اين باند نيز در 
مجموع به ۴٢۰ سال حبس و ٢۱ ميليارد ريال 

جزاي نقدي محكوم شده اند. 
به گفته رئيس  دادگستري استان هرمزگان، اين 
سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعاليت 
مجرمانه بيش از ٢ هزار ميليارد تومان تراكنش 
بانكي داشته و حتي به اسم مردگان هم حساب 

باز مي كرد!
طبق آنچه اين مقام قضايي اعالم كرده، اين باند 
بين المللي با اس��تفاده از راهكارهاي پولشويي، 
بس��ياري از وجوه درآمدي حاص��ل از معامالت 

مواد مخدر را به اراضي، امالك و مس��تغالت در 
اقصي نقاط كشور تبديل كرده بود كه بسياري 
از اين اموال نامشروع، شناسايي و به نفع دولت 

ضبط شد. 
در اين ميان ابهامات و س��ؤاالتي درباره ميزان 
تراكنش بانكي و حد و ان��دازه آن و قواعدي كه 
وجود دارد مطرح مي ش��ود كه يك كارش��ناس 
حوزه مبارزه با پولش��ويي در گفت وگو با ايسنا، 
در اين باره اظهار كرد: بانك ه��ا قواعدي در اين 
زمينه دارند كه در آن برخي تراكنش ها به عنوان 
تراكنش هاي مش��كوك ش��ناخته مي شوند كه 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
وي افزود: به عنوان مثال اگر مبلغ تراكنش از رقم 
مشخصي باالتر باش��د يا حسابي پس از مدت ها 
ركود، ناگهان گردش بااليي داش��ته باشد، جزو 

تراكنش هاي مشكوك به حساب مي آيد. 
به گفته اين كارشناس حوزه مبارزه با پولشويي، 
بانك ها اين تراكنش ها را به مركز اطالعات مالي 
گزارش مي كنن��د و در آنجا مورد بررس��ي قرار 
مي گيرد و در صورت وجود مشكل پرونده قضايي 

ايجاد مي شود. 
وي درباره استفاده از حس��اب هاي افراد متوفي 

براي انجام اين تراكنش ها توسط باند »تمساح 
خليج فارس«، اظهار كرد: در حال حاضر به منظور 
افتتاح حساب استعالم از س��ازمان ثبت احوال 
الزامي اس��ت. همچنين هر فرد داراي حس��اب 
در سيستم بانكي داراي كد ش��هاب است كه از 
طريق آن مي توان به صحت اطالعات هويتي و 
در قيد حيات بودن وي پي برد؛ بنابراين اگر انجام 
تراكنش ها را منوط به اس��تعالم اين كد شهاب 
كنيم )كه به زودي انجام خواهد شد(، بسياري از 
مشكالت حل مي شود و در آن صورت نه امكان 
باز كردن حساب به نام افراد متوفي وجود دارد و 

نه تراكنش با حساب هاي اين افراد. 
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه سامانه »نهاب« 
از ثبت احوال نيز اس��تعالم مي گي��رد، گفت: در 
اين زمينه قطعاً نقص اج��راي قوانين مبارزه با 
پولشويي وجود داش��ته، اما در آيين نامه جديد 
تغييرات بس��يار خوبي ايجاد ش��ده تا احتمال 

پولشويي به شدت كاهش پيدا كند. 
به گفت وي، نظارت روي بانك ها از سوي بانك 
مركزي و ساير نهادهاي مسئول، در مدت اخير 

بسيار افزايش يافته است. 
حال بايد ديد با اجراي قواني��ن جديد در حوزه 
مبارزه با پولشويي، شاهد كاهش اينگونه جرائم 
خواهيم بود يا بازهم شيوه هاي نويني براي دور 
زدن قوانين از سوي س��ودجويان به كار گرفته 
مي شود. البته يادآور مي شود كه پيگيري ايسنا 
از شبكه بانكي كشور در اين مورد هنوز به پاسخ 

نرسيده است. 

پولشویانبهاسممردگانهمحساببازميكنند!

كمفروشيبنزیندرجایگاههاراگزارشدهيد
يكي از موضوعات�ي كه اين روزها درباره بنزين مطرح مي ش�ود، 
كم فروش�ي اي�ن ف�رآورده نفت�ي در برخ�ي از جايگاه ه�اي 
س�وخت بوده و توصي�ه وزير نف�ت در اين ب�اره، اع�الم گزارش 
تخل�ف ب�ه ش�ركت پخ�ش فرآورده ه�اي نفت�ي اس�ت. 
به گزارش ايسنا، كم فروشي در برخي از جايگاه هاي سوخت موضوعي 
است كه سال هاست آفت اين حوزه شده و صداي اعتراض بسياري از 
مردم را بلند كرده است. در اين راستا بارها توصيه شده كه اگر مردم 
در هر جايگاهي تخلفي ديدند، به ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي اطالع دهند و منتظر بمانند. اين ش��ركت تي��م نظارتي خود را 
با تجهيزات كنترل كمي به جايگاه مذكور اع��زام مي كند و چنانچه 
تخلف جايگاه اثبات شود، به شديدترين شكل ممكن جريمه خواهد 
شد.   اما درباره جريمه اي كه در انتظار جايگاه هاي متخلف است نيز 
بايد گفت كه مقدار اضافي تلمبه تا زماني كه كنترل، تنظيم و فروخته 
شد، محاسبه شده و شماره توتاليزه آن نوشته و اين شماره تا شماره 
همان روز برداشته مي شود. مثاًل اگر عدد ۱۰ هزار ليتر ثبت شود، در 
اين ۱۰ هزار ليتر مشخص مي ش��ود كه در هر ٢۰ ليتر چند سي سي 

كم تر فروخته ش��ده اس��ت. اين نرخ محاس��به و جايگاه به نرخ فوب 
خليج فارس جريمه مي شود و هر هفته همه جايگاه هاي كشور كنترل 
كيفي مي ش��وند. در واقع فرآورده نزديك به ۴ ه��زار جايگاه كنترل 
كيفي مي شود و ۵۰ هزار تلمبه هم ماهانه توسط شركت ملي پخش 
كنترل مي ش��ود.  بيژن زنگنه، وزير نفت در اين باره اعالم كرده است 
كه اگر چنين تخلفي در جايگاه ها رخ دهد، مردم بايد آن را به شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي منعكس كنند؛  به گفته او مردم مي توانند 

كم فروشي را با شماره ۰۹٦٢٧ اطالع دهند.

   گزارش 2

   انرژی


