
ظهور پديده بابك زنجاني يك�ي از بزنگاه هاي 
مه�م اقتص�ادي كش�ور ب�ود؛ م�ردي ك�ه با 
كالهب�رداري از وزارت نف�ت 1/9 ميلي�ارد 
ي�ورو از منابع كش�ور را از آن خود ك�رد و اين 
روزها در زندان گذر اي�ام مي كند. با اين وجود 
وزير س�ابق نف�ت معتقد اس�ت اي�ن پرونده 
يك فس�اد نيس�ت بلكه كالهبرداري اس�ت. 
زنجاني به آهستگي و با زيركي خود را به نهادهاي 
مهم دولتي رس��اند و با سوء اس��تفاده از ش��رايط 
خاص آن روزه��اي كش��ور، كار خ��ود را با بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران آغاز و در پس اين 
همكاري ها، خود را فردي معرفي كرد كه مي تواند 
بخشي از مشكل فروش نفت كشور را برطرف كند. 
او در اسفند س��ال 90 با تحويل گرفتن 3 ميليون 
بش��كه نف��ت از صندوق هاي بازنشس��تگي نفت، 
مدعي شد اين نفت را فروخته اس��ت و به همين 
دليل اعتماد به وي جلب شد. او پول اين محموله را 
در بانك شخصي خود كارسازي كرده بود و با ارائه 
نام كاربري و رمز عبور به مسئوالن صندوق، اينگونه 
القا كرد كه پول در حساب هاي باز شده وجود دارد 
كه با توجه به سهامداري 60 درصدي بانك ملت 
در بانك او، اعتماد به وي بيشتر مي شود كما اينكه 

بانك مركزي، وي را تأييد كرده بود. 
زنجاني در س��ال 91 در دو حوزه ب��ا وزارت نفت 
همكاري بيشتري را در دس��تور كار قرار مي دهد. 

انتقال پول به حساب پيمانكاران پارس جنوبي و 
فروش محموله هاي نفت كوره و ميعانات گازي. در 
بخش نخست او مبلغ 1/4 ميليارد يورو را از شركت 
ملي نفت دريافت كرده و در مرحله نخست 700 
ميليون يورو را با ارزهاي مختلف مانند روپيه، وون 
و يوآن به پيمانكاراني نظير اويك و سپانير پرداخت 
مي كند اما براي پرداخت باقيمانده مبالغ، تحريم 

شدنش را بهانه مي كند. 
اما زنجاني در بخ��ش دوم چندي��ن محموله را از 
ش��ركت ملي نفت تحويل مي گيرد كه همگي آن 
نفت ك��وره و ميعان��ات گازي بود. هي��چ محموله 
نفت خامي به وي تحويل داده نشد زيرا در صورت 
س��رگرداني نفت خام ايران روي دريا، اعتبار نفت 
ايران و قيم��ت آن كاهش پي��دا مي كرد كه خطر 
بزرگي براي كشور بود لذا تنها يك محوله ميعانات 
گازي و 12 محمول��ه نف��ت كوره ب��ه وي تحويل 
مي شود. ناتواني او در فروش ميعانات گازي منجر 
به باز پس گيري محموله مي شود ولي نفت كوره اي 
كه او دريافت كرده بود از طريق معاون وي يعني 
ش��مس به مخازن ش��ركت فال منتقل شد و اين 
ش��ركت هم نفت كوره را به مقاصد مختلف صادر 
كرد.  س��رجمع اين دو بخش، بدهي 1/9 ميليارد 
يورويي را رقم زد و وقتي وزارت نفت براي پيگيري 
امور به وي اولتيماتوم مي دهد، با نام كاربري بانك 
FIIB مواجه مي ش��ود كه بر اس��اس آن، پول در 

بانك زنجاني وج��ود دارد و تنها به دليل تحريم ها 
امكان جابه جايي نيست. مسئوالن وزارت نفت به 
اعتبار سهامداري عمده بانك ملت و تأييديه هاي 
نهادهاي نظارتي و اطالعات��ي به وي اعتماد كرده 
بودند ولي هر چ��ه كه زمان به جل��و رفت حقايق 

بيشتري روشن شد. 
به اين اظهارات روز پنج شنبه رستم قاسمي توجه 
كني��د: » در س��ال هاي 90 و 91 و در دوران اوج 
تحريم بي��ش از 110 ميلي��ارد دالر نفت فروخته 
ش��د كه در تاريخ صنعت نفت ايران بي سابقه بود؛ 
بابك زنجاني اگر خالفي كرده باشد، خودش بايد 
پاسخگو باش��د و در دادگاه به اين موضوع به  دقت 
و از همه جوانب رسيدگي مي ش��ود.  « وي در باره 
آن دوران اينگون��ه مي گويد: » در دوران س��خت 

تحريم، وزارت نفت در خارج از كشور شركت هايي 
را به صورت خصوصي ثبت كرد، زنجاني هم از يكي 
از شركت هاي خارجي وزارت نفت، نفت مي خرد و 
ال. سي. مي دهد، سپس از بانك خارجي اي كه از 
آن ال. سي. دريافت كرده بود، آن بانك را مي خرد 
و ال. س��ي. را پاس نمي كند. شايد در صنعت نفت 
ريسكي رخ داده باشد ولي به  جرئت ادعا مي كنم 
در وزارت نفت هيچ كارمندي در اين پرونده و در 

شرايط سخت تحريم فساد نداشت.«
رستم قاسمي درس��ت مي گويد؛ در دوران تحريم 
بي��ش از 100 ميليارد دالر نفت فروخته ش��د كه 
هم��ه آن ب��ا دور زدن تحريم ها و ف��روش نفت به 
شكل ثبت شركت هاي دسته سوم در كشورهاي 
مختلف آسيايي و اروپايي اجرايي شد كه همه آنها 
با استانداردها و س��خت گيري هاي اين وزارتخانه 
به پول رس��يد ولي تنه��ا در يك مقول��ه از وزارت 
نفت كالهبرداري ش��د و آن هم موردي نبود جز 

بابك زنجاني. 
زنجاني هيچ گاه در نفت نفوذي نداشت ولي به دليل 
شرايط سخت و فوق العاده س��خت تحريم ها وارد 
نفت شد و با ارائه مدارك تقلبي كه با تأييديه هاي 
بان��ك مركزي و معاون��ت وق��ت وزارت اطالعات 
همراه بود، جاي هيچ گونه شك و شبهه اي را باقي 
نگذاشته بود و از طرفي چون با نهادهاي معتبري 
همكاري داش��ت، زمينه هاي هم��كاري نفت با او 

بيشتر شد. 
با وجود اين برخي رسانه ها عالقه زيادي دارند اين 
پرونده را يك فس��اد بنامند، در حالي كه ماهيت 
پرونده كالهبرداري است و زنجاني با زيركي خاصي 
توانسته است اعتماد وزارت نفت را جلب كند. اينكه 
چه كساني پشت او بودند يا نبودند يك بحث است 
و اينكه آي��ا او در وزارت نفت نف��وذ و بهتر بگوييم 
»نفر« داشته يك بحث ديگر است. وزير سابق نفت 
معتقد است زنجاني تخلف و تقلب كرده است و بايد 
پاسخ دهد ضمن آنكه خود وزارت نفت طي نامه اي 
به قوه قضائيه، خواس��تار تحت نظ��ر قرار گرفتن 
وي و صدور حك��م ممنوع الخروجي او مي ش��ود. 
از اواسط سال 91 هم كه سر رسيد پرداخت پول 
محموله هاي وي فرا مي رسد نامه هاي مكرري رد 
و بدل مي شود كه زنجاني با اعتماد به نفس مثال 
زدني، اين نامه ها را پاسخ مي دهد و به دفاتر چند 

وزير رونوشت مي كند. 
به هر صورت، زنجاني توانست با بهره برداري عجيب 
از شرايط خاص كشور، از وزارت نفت كالهبرداري 
كند اما كسي دوس��ت ندارد به اين موضوع اشاره 
كند كه در همان ايام بي��ش از 100 ميليارد دالر 
نفت فروخته شد تا كش��ور آسيبي نبيند و پرونده 
فسادي هم براي مديران نفتي تشكيل نشد و تنها 
گام پرحاش��يه، مربوط به پرونده زنجاني است كه 
نشان داده شد چگونه و با چه ابزاري توانست خود 

را به نفت نزديك كند. 
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قاسمي: زنجانی كالهبرداري كرد، كسي در نفت فساد نداشت
بدهي 1/9 ميليارد يورويي بابك زنجانی چگونه پديد آمد؟

مرد مو طاليي با تقلب و ارائه مدارك قالبي توانسته بود تأييديه بانك مركزي و وزارت اطالعات را دريافت كند

 فايننشال تايمز : ايران فاصله زيادي
 تا عادي سازي روابط تجاري با غرب دارد

فايننش�ال تايم�ز  طي گزارش�ي نوش�ت: هرچند ممكن اس�ت 
سرمايه هاي محدودي وارد اقتصاد ايران شود، اما مطمئناً ايران هنوز 
فاصله زيادي با عادي سازي روابط تجاري و ديپلماتيك با غرب دارد. 
به گزارش تسنيم، بعد از توافق هسته اي بين ايران و قدرت هاي جهاني 
و لغو تحريم هاي غرب، سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران 
عالقه مند شده اند، اما اين س��رمايه گذاران با محدوديت هاي تحميلي 

واشنگتن مواجه شده اند. 
بر اساس اعالم مؤسسه اف دي اي ماركتس، سرمايه گذاران خارجي در 
سال 2016، در 59 پروژه جديد به ارزش 12 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
كرده اند كه بيشتر از ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده در طي شش 

سال قبل بوده است. 
در حالي كه تحريم هاي غ��رب مانع از آن ش��ده خارجي ها به صورت 
علني با ايران تجارت و سرمايه گذاري كنند و بسياري از زيرساخت ها و 
بخش هاي صنعتي ايران در انتظار سرمايه گذاري هستند، اين كشور در 

ماه هاي اخير نتوانسته هيچ گونه سرمايه  خارجي اي جذب نمايد. 
به رغم لغو تحريم ها سرمايه گذاران امريكايي همچنان از ورود به بازار 
ايران محروم هس��تند. بر اساس برجام، واش��نگتن تحريم هاي ثانويه 
عليه ايران را كه عمدتاً عليه اشخاص و شركت هاي غير امريكايي طرف 
معامله با ايران اعمال مي ش��ود، لغو كرده اس��ت. اما اكثر تحريم هاي 
يكجانبه دولت امريكا علي��ه اتباع و ش��ركت هاي امريكايي همچنان 

پابرجاست. 
برخي از كاالهاي مح��دود امريكايي مي توانند با كس��ب مجوز دولت 
امريكا به ايران صادر ش��وند، ام��ا بخش عمده اي از تج��ارت با ايران و 
همچنين تأمين مالي پروژه هاي مرتبط با اين كش��ور ممنوع اس��ت. 
يكي از اين استثناها به شركت بوئينگ اجازه داده كه به شركت ايران 

اير هواپيما بفروشد. 
تقابل بين دولت دونالد ترامپ و ايران در طي هفته هاي اخير با تالش 
ترامپ براي وض��ع محدوديت هاي مهاجرتي عليه اتب��اع ايران و چند 
كشور مسلمان ديگر باال گرفته است. هرچند ممكن است سرمايه هاي 
محدودي وارد اقتصاد ايران شود، اما مطمئناً ايران هنوز فاصله زيادي با 

عادي سازي روابط تجاري و ديپلماتيك با غرب دارد. 

 افزايش نرخ بهره امريكا
 قيمت طال را  باال برد

افزاي�ش 0/25 درص�دي ن�رخ به�ره توس�ط بان�ك مرك�زي 
افزاي�ش داد.  را  ب�ازار جهان�ي  امري�كا، قيم�ت ط�ال در 
به گزارش رويترز، پس از اعالم تصميم فدرال رزرو امريكا براي افزايش 
0/25 درصدي نرخ بهره و انتشار بيانيه ماليم تر درباره افزايش نرخ بهره 
تا پايان سال 2017 ميالدي، قيمت جهاني طال با افزايش نسبي روبه رو 

شد و به باالترين سطح يك هفته اخير رسيد. 
بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني با 0/3 
درصد افزايش به بيش از 1225 دالر رسيده است كه اين باالترين رقم 
از 7 مارس به شمار مي رود.  ميزان ذخاير طالي صندوق اس پي دي آر 
نيز با 0/53 درصد افزايش به بيش از ۸39 تن رسيده است. اين رقم در 

روز سه شنبه به ۸34 تن رسيده بود. 
 فدرال رزرو امريكا در پايان نشست خود براي دومين بار در سه ماه اخير 
نرخ بهره را 0/25 درصد افزايش داده است. بهبود شرايط اقتصادي بازار 
اشتغال و اعتماد نسبت به روند صعودي نرخ تورم موجب شده است تا 
فدرال رزرو نرخ بهره خود را افزايش دهد.  فدرال رزرو امريكا اعالم كرده 
است كه هرگونه افزايش نرخ بهره پايان س��ال كاماًل تدريجي خواهد 
بود و طي سال 201۸ ميالدي نيز س��ه بار نرخ بهره را افزايش خواهد 
داد.  انتشار بيانيه نشست فدرال رزرو امريكا و افزايش نرخ بهره موجب 
شده ارزش دالر در برابر ارزهاي معتبر بين المللي به پايين ترين سطح 
خود در يك ماه اخير برسد.  نتايج انتخابات هلند نيز نشان مي دهد كه 
نخست وزير فعلي اين كشور پيش��تازي چشمگيري را نسبت به حزب 
راستگراي تندرو به دست آورده و اين مس��ئله موجب افزايش ارزش 
يورو شده است.  شاخص ارزش دالر در برابر ارزهاي معتبر بين المللي 
بيش از يك درصد كاهش داش��ته و به 100/49 واحد رسيده است. به 
نظر مي رسد انتش��ار نتايج انتخابات هلند تا حد زيادي موجب كاهش 
نگراني هاي بين المللي شده است. البته انتخابات حساس و مهم آلمان 

و فرانسه نيز طي ماه هاي آينده در پيش خواهد بود. 

بانك هاي انگليسي مايل به كار با ايران نيستند

وزير تج�ارت انگليس با بي�ان اينكه سيس�تم بانك�ي انگليس، 
هنوز مايل به از س�ر گرفتن مبادالت مالي ب�ا بنگاه هاي اقتصادي 
ايران نيس�ت، گفت: وزارتخانه متبوعش را مأمور ك�رده راه هاي 
عادي س�ازي »كانال هاي مؤثر پرداخت« با ايران را بررس�ي كند. 
به گزارش رويترز، ليام فاكس، وزير تجارت انگليس در سخناني كه در 
نشست كميته روابط بين الملل مجلس عوام انگليس ايراد كرد، اظهار 
داش��ت، وي وزارتخانه متبوعش را مامور كرده راه هاي عادي س��ازي 
»كانال هاي مؤث��ر پرداخت« با ايران را بررس��ي كند ت��ا تالش نمايد 
فرصت هاي تجارت جديد با اين كشور را بگش��ايد.  انگليس به دنبال 
روابط تجاري جديد و عميق تر با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپاست 
تا موضع خود را در مذاكرات جدايي از اتحاديه اروپا تقويت كند. بدين 
منظور، لندن، كشورهاي منطقه خاورميانه را به عنوان اهداف تجاري 
خود قرار داده است.  فاكس افزود، وي انتظار دارد يافته هاي گزارشي 
را كه قرار است درباره ايران تهيه شود اواخر ماه جاري ميالدي دريافت 
كند.  وي در ادامه اظهار داشت، سيستم بانكي انگليس، هنوز مايل به از 
سر گرفتن مبادالت مالي با بنگاه هاي اقتصادي ايران نيست. از اين رو، 
براي افزايش روابط تجاري دو كشور، دولت انگليس، بايد موانع بانكي 
و كمبود كانال هاي مالي با ايران را حل كند.  فاكس گفت، تا زماني كه 
كانال هاي مالي بين بانك هاي دو كشور برقرار نشود، نمي توانيم به طور 

كامل از مزيت هاي برجام منتفع شويم. 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

در حالي ك�ه آخري�ن روزه�اي س�ال 95 را 
س�پري مي كنيم، م�دل نهاي�ي قراردادهاي 
جدي�د نفتي بر اس�اس مصوبه هيئ�ت دولت 
مبني بر ش�رايط عموم�ي، س�اختار و الگوي 
قرارداده�اي باالدس�تي نف�ت و گاز ب�راي 
مناقص�ه ميدان آزادگان آماده ش�ده اس�ت. 
 بيس��ت و شش��م دي ماه س��ال جاري ب��ود كه 
خبرگزاري تسنيم با انتش��ار گزارشي از احتمال 
موك��ول ش��دن برگ��زاري نخس��تين مناقصه 
بين المللي نفتي ايران به بهار 96 با توجه به عدم 
تكميل مطالع��ات ش��ركت هاي مختلف به روي 
ميدان آزادگان جنوبي و همچني��ن زمان مورد 
نياز براي تكميل مت��ن نهايي قراردادهاي جديد 
نفتي ايران خبر داده بود. با تحقق اين پيش بيني، 
در بهار 96 ش��اهد برگزاري نخس��تين مناقصه 

بين المللي نفت ايران خواهيم بود. 
»بيژن زنگنه« وزير نفت كش��ورمان در روزهاي 
اخير از آغاز فرآيند مناقصه ميدان نفتي آزادگان 
خبر داد و گفت: »شركت هاي حاضر در مناقصه 
مش��خص ش��ده اند و مناقصه ب��ه زودي برگزار 

مي شود.« 
»علي كاردر«، مديرعامل شركت ملي نفت ايران 
در ماه هاي پاياني س��ال گذش��ته ميالدي، خبر 
از برگزاري نخس��تين مناقصه بين المللي نفتي 
ايران در ماه هاي ابتدايي س��ال 2017 داده بود 
و اين خب��ر، تكاپوي ش��ركت هاي خارجي براي 
ارس��ال رزومه و معرفي توانمندي ه��اي خود را 

به دنبال داشت. 
تا امروز، كنار 11 ش��ركت ايراني براي حضور در 
مناقصه بخش باالدستي صنعت نفت ايران، 29 
ش��ركت خارجي نيز صاحب صالحيت شناخته 
شده اند تا مجموع ش��ركت هاي اكتشاف و توليد 
ايران��ي و خارج��ي ب��راي حض��ور در مناقصات 

باالدستي صنعت نفت ايران به عدد 40 برسد. 
شركت ملي نفت ايران پيش از بررسي صالحيت 
شركت هاي اكتشاف و توليد خارجي براي حضور 
در مناقصه باالدس��تي صنعت نفت ايران، با اعالم 
فراخواني از شركت هاي ايراني عالقه مند به فعاليت 
در قالب شركت هاي اكتش��اف و توليد دعوت به 

عمل آورده بود ك��ه پيرو فراخ��وان معاونت امور 
مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت در بيست 
و هشتم ارديبهش��ت ماه سال جاري، 49 شركت 
براي حضور در اين فراخوان اعالم آمادگي كردند 

و سرانجام ثبت نام 37 شركت تكميل شد. 
از ميان 37 شركت ايراني كه در اين فراخوان ثبت 
نام كردند، هش��ت ش��ركت صالحيت حضور در 
مناقصه باالدستي صنعت نفت را در قالب شركت 
اكتشاف و توليد به دس��ت آوردند كه اسامي اين 
ش��ركت ها 13 تيرماه 95 توس��ط معاونت امور 
مهندس��ي، پژوهش و فناوري وزارت نفت اعالم 
ش��د. اما در ماه هاي بعدي با انجام بررس��ي هاي 
بيشتر، نام سه ش��ركت به اين اسامي اضافه شد 
و در مجم��وع تعداد ش��ركت هاي ايراني صاحب 
صالحيت ب��راي فعاليت به عنوان ش��ركت هاي 

E&P به 11 شركت رسيد. 
با مشخص شدن شركت هاي اكتش��اف و توليد 
ايراني، شركت ملي نفت ايران به سراغ شركت هاي 
متقاضي خارجي رفت. اس��ناد ارزيابي صالحيت 
و اطالع��ات مرتب��ط از جمله ش��يوه ها، معيار و 
رويه هاي ارزيابي از روز بيس��ت و ششم مهرماه 
در سايت رسمي شركت ملي نفت قرار گرفت، بر 

اين اساس متقاضيان فرصت داشتند يك نسخه 
از مدارك م��ورد نياز و اطالعات مرتب��ط با آن را 
به همراه فايل هاي الكترونيكي تا تاريخ چهاردهم 

آذرماه ارسال كنند. 
شركت هاي اكتش��اف و توليد خارجي در ادامه 
اعالم حضور خ��ود در مناقصه هاي باالدس��تي، 
مدارك خود را به سامانه اي كه از سوي مديريت 
فناوري اطالعات و ارتباطات ش��ركت ملي نفت 
ايران طراحي و روي س��ايت رسمي اين شركت 

بارگذاري شده بود، ارسال كردند. 
دبيرخانه مناقصه هاي قراردادهاي باالدستي نفت 
و گاز پس از دريافت اطالعات شركت هاي خارجي 
متقاضي و ارزيابي مدارك و مس��تندها، سيزدهم 
دي ماه اسامي 29 ش��ركت تعيين صالحيت شده 

خارجي را اعالم كرد. 
به اين ترتيب كنار 11 شركت ايراني براي حضور 
در مناقصه بخش باالدس��تي صنع��ت نفت، 29 
ش��ركت خارجي نيز صاحب صالحيت ش��دند تا 
مجموع ش��ركت هاي اكتش��اف و توليد ايراني و 
خارجي براي فعاليت در مناقصه هاي باالدس��تي 

صنعت نفت به عدد 40 برسد. 
نخستين مناقصه نفتي ايران قرار است با موضوع 

واگذاري توسعه ميدان آزادگان جنوبي برگزار شود. 
اين ميدان نفتي از ميادين مشترك ايران و عراق 
است كه بزرگ ترين ذخاير درجاي نفت را همراه با 

آزادگان شمالي در مخزن خود جاي داده است. 
پيگيري ه��اي خبرن��گار اقتص��ادي خبرگزاري 
تس��نيم حاكي از اين اس��ت در حالي كه آخرين 
روزهاي سال 95 را س��پري مي كنيم، مدل نهايي 
قراردادهاي جديد نفتي بر اس��اس مصوبه هيئت 
دولت مبني بر ش��رايط عمومي، ساختار و الگوي 
قراردادهاي باالدس��تي نف��ت و گاز براي مناقصه 

ميدان آزادگان آماده شده است. 
بر اس��اس اين متن قراردادي، قرار اس��ت توسعه 
آزادگان جنوب��ي و آزادگان ش��مالي به ص��ورت 
يكپارچه و با عنوان توس��عه مي��دان آزادگان در 
قالب نخس��تين مناقصه بين المللي نفتي ايران به 
ش��ركت هاي صاحب صالحيت ايراني و خارجي 

واگذار شود. 
اين نكته قابل ذكر اس��ت كه با توجه ب��ه اينكه در 
ادامه بررسي ها براي تعيين تكليف واگذاري توسعه 
ميادين نفتي و گازي ايران به ش��ركت هاي داخلي 
و خارج��ي، در جلس��ات مربوط در ش��ركت ملي 
نفت ايران اين برنامه در دس��تور كار ق��رار گرفته 
كه مديريت و راهبري پروژه ه��اي بزرگ نفتي كه 
نياز به سرمايه گذاري يك ميليارد دالري و بيشتر 
دارند به ش��ركت هاي بزرگ خارجي سپرده شود و 
اگر تشكيل كنسرسيومي براي توسعه يك ميدان 
بزرگ نفتي يا گازي در دس��تور كار ق��رار گرفت، 
رهبري اين كنسرس��يوم بايد با شركت هاي بزرگ 
بين المللي باشد و با توجه به اينكه توسعه آزادگان 
با هدف دستيابي به ضريب بازيافت نفتي مناسب، 
پ��روژه اي با ميزان س��رمايه گذاري چن��د ميليارد 
دالري اس��ت، به احتمال قريب به يقين به گونه اي 
برنامه ريزي خواهد شد كه در جريان مناقصه اي كه 
برگزار مي شود، يك شركت خارجي برنده مناقصه 
شده و يك شركت ايراني را به عنوان شريك ايراني 
خود معرفي كند و اگر شركت هاي ايراني و خارجي 
به ص��ورت كنسرس��يوم هايي در مناقص��ه ميدان 
آزادگان حضور يابند، رهبري اين كنسرسيوم با يك 

شركت خارجي خواهد بود. 

برگزاري نخستين مناقصه بين المللي نفت ايران در بهار ۹۶ 
گزارش2

 زمزمه هاي صدور مستركارت
 در برخي بانك ها

برخ�ي بانك ه�اي خصوص�ي عمليات ص�دور مس�تركارت ها را 
آغ�از ك�رده و مش�تريان مي توانن�د ب�ا مراجع�ه ب�ه ش�عب 
آنه�ا، درخواس�ت خ�ود را ارائ�ه كنن�د؛ حداق�ل مبل�غ اي�ن 
مس�تركارت ها 100 ي�ورو و س�قف ع�ام آن 3 ه�زار يورو اس�ت. 
به گزارش مهر، موضوع صدور مستركارت و ويزاكارت زمان زيادي است 
كه انتظار گشايشي را مي كشد كه البته انتظار مي رفت بعد از برجام و 
مذاكراتي كه در سطوح مقامات ارشد بانكي كشور با ساير كشورهاي 

دنيا صورت گرفت، خيلي زودتر از اينها به سرانجام برسد. 
موضوع هر چه كه بود بعد از وق��وع تحريم ها، اجازه فعاليت جدي اين 
شركت هاي بين المللي در حوزه بانكي كاماًل متوقف شد و حتي برخي 
افرادي كه پيش از تحريم، مبالغي را در مستركارت ها و ويزاكارت هاي 
خود داشتند، موجودي شان از سوي شركت هاي امريكايي، بلوكه شد و 

افراد اجازه دسترسي به آنها را نداشتند. 
بعد از رفع تحريم ها و امضاي برجام، بس��ياري انتظار اين را داش��تند 
كه پاي مس��تركارت و ويزاكارت به عرصه بانكداري ايران باز شود و به 
راحتي، موافقت مورد نياز براي صدور اين كارت هاي ارزي بين المللي 
در سيستم بانكي ايران صورت گيرد. اما اين طور نشد و اكنون كه بيش 
از يكسال از امضاي برجام مي گذرد، هنوز صدور اين كارت هاي ارزي در 
شبكه بانكي ميسر نيست؛ چراكه پايه اين كارت ها امريكايي است و تا به 
حال امريكا اجازه نداده كه روابط بانكي ايران با شركت هاي صادركننده 

اين كارت ها، راه سهل تري را در پيش گيرد. 
اما اكنون، خبرهاي غيررسمي از گوشه و كنار حكايت از همكاري برخي 
بانك هاي خصوصي ايران با بانك هاي اروپاي��ي دارد كه بر مبناي آن، 
بتوان مستركارت و ويزاكارت را براي ايراني ها، صادر كرد. بر اين اساس، 
بانك هاي خارجي مبالغ واريز شده به مستركارت ها را تضمين كرده اند 
تا اگر امريكايي ها باز هم قصد بلوكه كردن مبالغ موجود در اين كارت ها 

را داشته باشند، دارنده كارت زيان نكند. 
در اين راستا يك مقام مسئول در سيستم بانكي از آغاز رايزني بانك هاي 
خصوصي براي صدور مستركارت با بانك هاي اروپايي خبر داد و گفت: 
براي اينكه پايه اين كارت ها امريكايي اس��ت و هر لحظه ممكن است 
بلوكه ش��وند، مذاكراتي با بانك هاي اروپايي صورت گرفته تا بتوان از 
ضمانتنامه هاي بانكي آنها براي مشتريان و متقاضيان ايراني مستركارت 

استفاده كرد. 
وي كه مي خواهد نامش ذكر نشود، مي افزايد: پشت اين كارت ها ضمانت 
نامه اي از بانك خارجي قرار مي گيرد كه پش��توانه مبالغ مس��تركارت 
مي شود؛ بنابراين بانك خارجي، ضمانت سپرده ها را صورت مي دهد و 

بر اساس آن ضمانت نامه، كار صدور كارت ها شروع مي شود. 
اين مدير بانكي خاطرنشان مي كند: اگرچه امريكا مجوزي براي صدور 
مستقيم مستركارت از سوي شركت مربوط نمي دهد ولي براي ايران 
هم خيلي سختگيري هم نمي كند و آنها هم مي خواهند كارت هاي خود 

را به فروش برسانند و ايران هم بازار بسيار بكري است. 
وي ادامه مي دهد: حداق��ل مبلغ اين كارت ها يكصد ي��ورو و حداكثر 
3هزار يورو است و البته چند بانك شروع به صدور اين كارت ها كرده اند 
كه خصوصي هس��تند. در اين ميان اگر فردي متقاضي رقم بيشتر از 
3هزار يورو براي واريز در كارت خود باشد، براي اينكه مسائلي همچون 
پولشويي رخ ندهد، حتماً بايد اداره بين الملل بانك ها هماهنگ و مجوز 
مربوط را دريافت كند. اما قابليت واريز 100 هزار و 200 هزار يورو هم 

به كارت وجود دارد. 

 سپرده گذاران تا۵۰۰ ميليوني ميزان
 تعيين تكليف  مي شوند

به فاصله اي اندك از شروع تعيين تكليف سپرده گذاران تا سقف 
200 ميليون از در  تعاوني منحله ميزان، در س�ال جديد رسيدگی 
به س�پرده گذاری تا  س�قف 500 ميليون تومان آغاز خواهد شد. 
 به گ��زارش ايس��نا، در فراين��د تدريج��ي و مرحله اي رس��يدگي به 
سپرده گذاران تعاوني ميزان كه بعد از انحالل به بانك صادرات واگذار 
شده بود از 19 اسفند ماه وارد فاز تازه اي شده و از حدود 70 ميليون در 

آذرماه امسال به 200 ميليون تومان افزايش يافت. 
بر اين اس��اس س��پرده گذاران داراي وج��وه تا س��قف 200 ميليون 
مي توانستند از 16 تا 25 اسفندماه بر اساس آخرين رقم كد ملي به شعب 

بانك صادرات مراجعه كرده و در فرايند بررسي حساب قرار گيرند. 
اين در حالي است كه شرايط پرداخت سپرده هاي تا 200 ميليون 
به اين ترتيب بود كه تمامي مبالغ اين افراد به طور يكجا در حساب 
سپرده س��االنه اي كه در بانك صادرات براي آنها گشايش مي يابد 
قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دريافت 30 درصد از آن 
را به طور نقد خواهند داشت، اما مابقي نيز طبق ضوابط و مقررات 
بانكي موجود در پايان مدت از س��وي س��پرده گذار قابل دريافت 

خواهد بود. 
اما تازه ترين اعالم بانك صادرات از اين حكايت دارد كه سقف پرداخت 
وجوه 5تا 500 ميليون تومان افزايش خواهد ياف��ت، به طوري كه به  
موجب مصوبه هيئت مديره اين بانك س��پرده گذاراني كه براس��اس 
گزارش كارشناس��ان مالي دادگس��تري تا مبلغ 500 ميليون تومان 
)5ميلي��ارد ريال( س��پرده دارن��د، از روز ش��نبه 19 فروردين 1396 
مي توانند با مراجعه به شعب بانك صادرات مبادرت به افتتاح حساب 
سپرده بلندمدت يك ساله كنند. درضمن سود پرداختي به سپرده ها 
ماهيانه و براساس نرخ هاي بانك مركزي خواهد بود كه در حال حاضر 

15 درصد براي سپرده هاي ساالنه است. 

 توزيع 12۰تن گوشت قرمز و مرغ تازه
با نرخ دولتی  در ميادين ميوه و تره بار

مدير كل اداره پشتيباني امور دام استان تهران گفت: براي تنظيم 
بازار شب عيد، 100تن مرغ و 20تن گوش�ت قرمز با نرخ دولتي در 
برخي فروشگاه ها و ميادين ميوه و تره بار پايتخت توزيع مي شود. 
عبدالرضا گودرزي راد در گفت و گو با ايرنا اعالم كرد: براي تنظيم بازار 
مصرف خانوارها عرضه گوش��ت قرمز و مرغ در فروشگاه هاي علي آباد 
و مالصدرا و در ميادين ميوه و تره بار قزل قلعه، پيروزي، شهيد قيدي، 
ش��هيد بروجردي و ش��هر آرا از صبح تا بعد از ظهر درايام نوروز توزيع 

مي شود. 
وي ادامه داد: گوشت گرم گوسفندي و گوساله با قيمت هر كيلو گرم 

31هزار و 500تومان در اين جايگاه ها به فروش مي رسد. 
به گفته مديركل اداره پشتيباني امور دام استان تهران نيز توزيع مرغ 
نيز با قيمت 5هزار و 700تومان توزيع مي شود.  گودرزي راد اظهار كرد: 
براي ثابت نگه داشتن نرخ تعادلي بازار شب عيد از دو ماه گذشته عرضه 

گوشت مرغ تازه در سطح شهر تهران آغاز شده است. 

از اواس�ط س�ال 91 ه�م 
ك�ه س�ر رس�يد پرداخت 
پول محموله ه�اي وي فرا 
مي رس�د نامه هاي مكرري 
رد و ب�دل مي ش�ود ك�ه 
زنجاني با اعتم�اد به نفس 
مثال زدني، اي�ن نامه ها را 
پاس�خ مي دهد و ب�ه دفاتر 
چند وزير رونوشت مي كند


