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نعمت زاده: دخترم بدهکار است 
و بايد بدهي اش را پرداخت کند

وزير س�ابق صنعت ضمن توضي�ح درباره علت تش�كيل پرونده 
دارويي دخترش گفت: دخترم بدهكار است كه بايد پرداخت كند. 
محمدرضا نعم��ت زاده در گفت وگو ب��ا برنامه پارك رادي��و تهران، در 
خصوص وضعيت پرونده دخترش كه در حال بررس��ي در قوه قضائيه 
است، اظهار داش��ت: دخترم در گذشته براس��اس مجوزهايي واردات 
دارو انجام مي داد، اما در چند سال گذشته با همكاري يك نفر، شركت 
پخش راه اندازي كرد كه در طول يك سال اخير فروش آن متوقف شد و 

مشغول پرداخت بدهي اين شركت است. 
وي با بيان اينكه پرونده بدهي ش��ركت ارتباطي به دارو ندارد، افزود: 
فرد متخلف در ش��ركت پخش فرار كرده و دخترم درگير بازپرداخت 
بدهي ها است. نعمت زاده در پاسخ به اين نكته كه برخي پرونده قضايي 
دختر شما را مرتبط با واردات دارو مي دانند، گفت: پرونده بدهي دخترم 
ارتباطي به دارو ندارد، اما برخي با شيطنت هايي مي خواهند اين موضوع 
را سياسي كنند. دخترم بدهكار است كه بايد پرداخت كند.  براساس 
اين گزارش، دختر وزير س��ابق صنعت، دو پرونده يك ميليارد و 200 
ميليون تومان و 5 ميليارد توماني در تعزيرات داشت كه در پرونده اول 
حكم صادر و اجرا شده و تمامي داروهاي انبار معدوم شدند. پرونده دوم 
هم كه مربوط به قاچاق دارو بود به دادسراي استان كرج ارجاع داده شده 
بود و در تفكيك داروها و ارسال آنها براي امحا   تخلف صورت گرفت و 

منجر به پلمب دوباره انبار شد. 
---------------------------------------------------

شرايط تأسيس شعب بانك هاي خارجي
 در کشور تسهيل شد

با مصوبه شوراي پول و اعتبار زمينه و شرايط تأسيس شعب و دفاتر 
نمايندگي بانك هاي خارجي در كشورمان تسهيل و تسريع شد. 
به گزارش »تس��نيم« به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، ش��وراي 
پول و اعتبار اصالحيه »دس��تورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت 
و تعطيلي ش��عبه و دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران« را در 79 
ماده و 22 تبصره تصويب كرد.  در يكهزار و دويست و شصتمين جلسه 
شوراي پول و اعتبار كه عصر روز سه شنبه مورخ 24 مهر ماه در محل 
بانك مركزي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد اين بانك و در اجراي يكي از 
رئوس و محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي در راس��تاي ترغيب حضور 
بانك هاي معتبر بين المللي در كشور و نيز با هدف افزايش رقابت پذيري، 
تعميق و ايجاد پويايي در شبكه بانكي، اصالحيه مقررات ناظر بر شعب 
و دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در كش��ور ب��ه منظور تطابق هر 
چه بيشتر با ش��رايط و مقتضيات كنوني، مورد تصويب قرار گرفت.  بر 
اين اساس در اصالح مقررات مورد اش��اره تالش شده با بهره گيري از 
يافته هاي مطالعات تطبيقي مرتبط و نيز برگزاري جلسات كارشناسي 
با صاحبنظران و دست اندركاران امر، ضمن به روزرساني مقررات، نسبت 
به يكپارچه سازي و تجميع مقررات موجود در اين خصوص اقدام شود. 
---------------------------------------------------

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران اعالم كرد

وجود ۸۰ چاه داراي نيترات باال 
در جنوب تهران

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاضالب اس�تان تهران با بي�ان اينكه 
سال هاست كه حدود ۷۰ تا ۸۰ چاه آب داراي نيترات باال در جنوب 
تهران وجود دارد، اما به هيچ وجه از آنها استفاده نمي شود، گفت:آب 
چاه هاي جنوب ته�ران كه نيت�رات دارند، وارد مدار نمي ش�وند. 
محمد رضا بختياري در گفت و گو با »فارس« در خصوص اينكه گفته 
مي شود برخي چاه هاي جنوب تهران چون نيترات دارند، باعث كاهش 
كيفيت آب شرب تهران مي شوند، گفت: كيفيت آب شرب تهران كاماًل 
سالم است و مشكلي نداريم، اما در جنوب تهران چاه هايي وجود دارد كه 
اين چاه ها آلودگي دارند، اما براي اينكه در پيك تابستان از آنها استفاده 

نكنيم، كاهش فشار آب مي دهيم تا اين چاه ها را وارد مدار نكنيم. 
 برخي از چاه ها كه نيترات بااليي دارند ب�ه هيچ وجه آنها را 

وارد مدار نمي كنيم
وي افزود: نيترات برخي از چاه هاي تهران پايين است و با اختالط آن اين 
مشكل را برطرف مي كنيم، اما برخي از چاه ها كه نيترات بااليي دارند، به 
هيچ وجه آنها را وارد مدار نمي كنيم و طبق آزمايش هاي روزانه صورت 

گرفته معتقد هستيم كه شهر تهران داراي آب كاماًل سالمي است. 
بختياري در پاسخ به اين سؤال كه تعداد چاه هاي داراي نيترات باال در 
تهران چه ميزان اس��ت، گفت: به هر حال چاه هايي كه نيترات بااليي 
داشته باشند، وارد مدار نمي شوند، اما تعداد آنها 70 تا ۸0 است؛ البته 

۱0 سال است كه اين چاه ها به هيچ عنوان وارد مدار نشده اند.
---------------------------------------------------

رويترز: FATF  4  ماه ديگر 
مهلت اجراي الزامات ايران را تمديد کرد

FATF در نشس�ت هفته جاري خ�ود تصميم گرفت ت�ا به ايران 
تا ماه فوريه مهلت دهد الزامات پيوس�تن ب�ه آن را اجرايي كند. 
به گزارش »فارس« به نقل رويترز، كار گروه ويژه اقدام مالي در جلسه 
هفته جاري خود مهلت ايران را براي اجراي الزامات پيوستن به آن چهار 
ماه ديگر تمديد كرد.  بر اساس بيانيه اين گروه ايران تا ماه فوريه مهلت 
دارد تا الزامات پيوستن به FATF را اجرايي كند و تا آن زمان اين گروه 

اقدامات مقابله اي عليه ايران را به تعويق مي اندازد. 
FATF در بيانيه خود با ابراز نااميدي نسبت به اقدامات ايران از اين 
كشور خواسته است تا در زمينه اجراي الزامات آن با جديت بيشتري 
عمل كند.  FATF روز يك ش��نبه اجالس خود در پاريس فرانسه را 
با موضوع امنيت و ايمني نظام مالي بين المللي آغاز كرد. ۸00 مقام 
دولتي از 204 س��ازمان به همراه صندوق  بين المللي پول ، سازمان 
 FATF ملل، بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين الملل��ي در اجالس

شركت كردند. 
---------------------------------------------------

راشاتودي: روسيه ۱۸۰ ميليارد دالر
 از اوراق خزانه امريکا را فروخت

بان�ك مرك�زي روس�يه در م�اه آگوس�ت ني�ز ب�ه ف�روش 
اوراق قرض�ه دولت�ي امري�كا در تمل�ك خ�ود ادام�ه داد. 
به گزارش »فارس« به نقل از راش��ا تودي، كشور روس��يه تا پايان ماه 
آگوس��ت حجم دارايي هاي دالري خود را از محل تملك اوراق قرضه 
دولتي امريكا به تنها ۱4 ميليون دالر رسانده است و اين در حالي است 
كه در سال 20۱۱ روسيه با در اختيار داشتن ۱۸0 ميليارد دالر اوراق 
قرضه دولتي امريكا يكي از بزرگ تري��ن دارندگان اين ا وراق در جهان 
محسوب مي شد.  تيمور نيگماتولين كارگزار بانك اوت كريتي مي گويد، 
دليل فروش اوراق قرضه دالري توسط روسيه فقط مناقشات سياسي و 
تحريم هاي امريكا عليه اين كشور نيست. بانك مركزي فدرال امريكا در 
حال باال بردن نرخ بهره است و اين مسئله به كاهش ارزش اوراق بدهي 

امريكا منجر مي شود. 
وي معتقد است روسيه منابع مالي حاصل از فروش اوراق قرضه بدهي 
دولتي امريكا را در خريد طال سرمايه گذاري مي كند و بخشي از آن را نيز 

به صورت كوتاه مدت در بانك ها سرمايه گذاري مي كند. 
هم اكنون سهم طال از ذخاير خارجي اين كشور در حال رسيدن به ۱۸ 

درصد و برابر با سرمايه گذاري اين كشور در دالر است. 

طرح ادعاي صفر كردن صادرات نفت ايران 
در حالي از س�وي امريكايي ها م�ورد تأكيد 
اس�ت كه بهاي نفت در بازار جهاني در حال 
رش�د اس�ت و به گفته مديرعامل ش�ركت 
ملي نف�ت ايران خ�أ نف�ت اي�ران در بازار 
جهاني جبران نشدني است و ششم آبان ماه 
عرضه نف�ت خام در ب�ورس آغاز می ش�ود. 
 به گزارش »جوان«، همزمان با نزديك ش��دن 
به موع��د تحريم هاي ظالمان��ه امريكا و تالش 
امريكايي ها براي صفر كردن صادرات نفت ايران 
كه از سوي كارشناسان امري محال و نشدني به 
شمار مي رود، افكار عمومي در ايران و همچنين 
ذينفعان بازار جهاني نفت كه اين روزها با رشد 
ن��رخ مواجه شده اس��ت، پيگير سياس��ت هاي 
وزارت نفت ايران هستند  تا ببيند براي مواجهه 
با تحريم ه��اي ظالمانه و ناعادالن��ه امريكا چه 

برنامه هايي را در دست اجرا دارد. 
يكي از حساس��يت هاي نف��ت در اقتصاد ايران 
آن اس��ت كه بودجه دولت به ص��ادرات نفت و 
فرآورده هاي نفتي وابستگي هايي دارد كه به نظر 

مي رسد عرضه اين دارايي سرمايه اي در بورس 
انرژي مي تواند تا حدودي از مشكالت بودجه اي 
دولت بكاهد، البته به اعتقاد كارشناس��ان بازار 
س��رمايه، ابزارهاي��ي در ب��ورس ان��رژي قابل 
پياده سازي است كه مي تواند به طرق مختلف 
براي دول��ت تأمين مالي ريالي و ارزي داش��ته 
باشد،  در اين ميان به نظر مي رسد وزارت نفت در 
عرضه نفت در بورس نفت جدي است كه تداوم 

اين روند به استقبال متقاضيان بستگي دارد. 
به گفته عل��ي كاردر ،مديرعامل ش��ركت ملي 
سياست كالن وزارت نفت، عدم كاهش توليد   و 
خأل نفت ايران در بازارهاي جهاني جبران شدني 
نيس��ت، زيرا توليدكنندگان بزرگ نفتي توان 

بيشتري براي توليد نفت ندارند. 
 روزانه 3/۸ميليون نفت توليد مي كنيم

عل��ي كاردر در گفت وگو ب��ا »ايس��نا« با بيان 
اينكه سياس��ت كالن وزارت نفت، عدم كاهش 
توليد است، اظهار كرد: البته در هفته هاي اخير 
به دليل مس��ائل H. S. E )ايمني، بهداش��ت، 
محيط زيس��ت( كمي از ميزان توليد كاس��ته 

ش��د، اما از زماني كه ايران تولي��د نفتش را يك 
ميلي��ون و 200 هزار بش��كه در اوپك افزايش 
داده، توليد خ��ود را هرگز كاهش ن��داد و تنها 
برخي از نقاط از نظر ايمني دچار اختالل شده 
بودند. البته قرار است اين واحدها تا ۱5 آبان ماه 
از تعمير بازگردند. در حال حاضر ميزان توليد 

نفت ايران 3 ميليون و ۸00 هزار بشكه است. 
 خأ نفت ايران جبران نشدني است

مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره اعمال 
تحريم هاي نفتي امري��كا عليه ايران و وضعيت 
بازار جهاني نفت گفت: پيش بيني ما اين است 
كه ديگر توليدكنندگان نف��ت نمي توانند خأل 
نفت ايران را جبران كنند. امريكا در پارادوكسي 
قرار گرفته اس��ت كه نمي تواند آن را حل كند. 
در حال حاضر عربس��تان از ذخاير استراتژيك 
خود برداشت مي كند و همين برداشت از ذخاير 
اس��تراتژيك، قيمت نفت را باال مي برد. درواقع 
اين كشورها از ذخاير استراتژيك خود برداشت 
مي كنند كه قيمت نفت افزاي��ش نيابد، اما اين 
موضوع برعكس عمل كرده و به بازار سيگنالي 

براي افزايش قيم��ت مي دهد.  او ب��ا تأكيد بر 
اين كه امري��كا مي خواهد موقتاً ب��ازار را تحت 
كنترل ق��رار دهد، گفت: با آغاز فصل س��رما و 
بازگشت پااليشگاه ها به مدار پيش بيني مي شود 
كه مصرف و نياز به نفت در بازار جهاني افزايش 
يابد. در حال حاضر عربس��تان فقط توانس��ته 
توليد خ��ود را 350 هزار بش��كه افزايش دهد 
و روس��يه هم بيش از اين ت��وان افزايش توليد 
ندارد. ما هم به طور كل��ي نگراني خاصي درباره 

تحريم نداريم. 
  فرصت ۱۰ روزه به متقاضيان براي عرضه 

نفت خام در بورس
كاردر در ادامه با اش��اره به عرضه نفت خام در 
بورس اظهار ك��رد: اطالعيه عرضه نفت خام در 
بورس منتشر شده و اين فرآيند از ششم آبان ماه 
آغاز خواهد شد. در اين اطالعيه شرايط رقابت 
مشخص شده و متقاضيان ۱0 روز فرصت دارند 
خريداران خود را نهايي كنند. س��راغ بانك ها و 
كشتي ها بروند و بررسي كنند كه آيا مي توانند 
وارد اين بازي ش��وند يا خير.  وي با بيان اينكه 
مي��زان معامله نفت خ��ام در ب��ورس 35 هزار 
بشكه است، تأكيد كرد: اگر اين تصميم جواب 
داد، اي��ن كار را ادامه مي دهي��م و حتي عدد را 
پايين تر مي آوريم.  كاردر درباره خروج توتال از 
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي و جايگزيني 
CNPC با توتال توضيح داد: اين دو ش��ركت 
با يكديگر جلس��ات فني برگزار كردند و توتال 
 CNPC اس��ناد فني و مناقصات را به شركت
واگذار كرد. اين شركت چيني اعالم كرده است 
كه بايد اس��ناد را يك بار ديگر بررسي كند زيرا 
توتال اسناد را طبق تكنولوژي، ابزار و توانمندي 

خودش بررسي كرده بود. 
وي ادامه داد: ما به ش��ركت CNPCI فرصت 
داديم كه اسناد و مدارك را بررسي كنند. البته 

فكر نمي كنم چيزي كم داشته باشند. 
كاردر درباره ميزان برداش��ت اي��ران از ميدان 
گازي پارس جنوبي در مقايسه با برداشت قطر 
گفت: ب��ا نصب فاز دريايي س��كوي ۱4 و نصب 
سكوي ديگر كه به زودي صورت مي گيرد، توليد 

ايران از اين ميدان از قطر فاصله گرفت. 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت اي��ران در پايان 
درباره هزينه توليد هر بشكه نفت در ايران هم 
اظهار كرد: متوسط هزينه توليد هر بشكه نفت 
4 دالر اس��ت. هزينه توليد نفت در ايران بسيار 
ارزان ب��وده و حتي اين هزينه در عربس��تان از 

ايران بيش تر است. 

در بخش اقتصادی و نرم 
بيشترين تهديد را داريم 

گف�ت:  مس�تضعفين  بس�يج  س�ازمان  رئي�س  جانش�ين 
پاس�داران  س�پاه  دين�ي،  حاكمي�ت  مي دان�د  دش�من 
دارد.  انق�الب  ت�داوم  در  اساس�ي  نق�ش  بس�يج  و 
به گزارش »فارس« از مشهد، سردار سرتيپ محمدحسين سپهر در مراسم 
افتتاحيه نشست سراسري هيئت هاي انديشه ورز سازمان بسيج اصناف، 
بازاريان و فعاالن اقتصادي كشور كه در هتل امامت مشهد برگزار شد، با 
بيان اينكه دشمن مي داند حاكميت ديني، سپاه پاسداران و بسيج نقش 
اساس��ي در تداوم انقالب دارد، گفت: فش��ارهاي اصلي آنها بر حاكميت 
ديني، سپاه پاسداران و بسيج است، به طوري كه همين ديروز 22 شركت 

ما را تحريم كردند، در بخش اقتصادي و نرم بيشترين تهديد را داريم. 
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه خدمت رساني 
جهادي س��بب افزايش اميد و نش��اط، كاهش محروميت و توازن در 
توس��عه مي ش��ود،اضافه كرد: اين موارد گره اصلي اقتصاد كشور را باز 
نمي كند، بايد چند طرح بزرگ در بخش هاي مختلف نظير آب انرژي 
امنيت غذايي توليد و حمايت از كاالي ايراني ارائه دهيم، قصد داريم از 
طرح هاي خود دفاع كنيم.  وي با اشاره به  يكي از منويات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه اگر بسيج بتواند اقتصاد را مردمي و مردم ساالر 
كند، مشكالت ما حل مي شود، متذكر شد: ما راهبرد اقتصاد مقاومتي 
داريم، قوانين ضعيف يا متضاد بوده، همچنين، تا زماني كه اين موارد 

انجام نشود، گره هاي بزرگ برطرف نمي شود. 
سپهر خطاب به  بسيج اصناف و بازاريان متذكر شد: براي مردمي كردن 

اقتصاد دست نياز به سوي شما دراز مي كنيم، 
وي مس��ئوليت بس��يج اصناف و بازاريان در بحث بازار و توليد ثروت 
را تكليف بزرگي دانس��ت و ادام��ه داد: يكي از تأكي��دات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه ما تمدن نوين اسالمي را پايه گذاري مي كنيم، 
نيز امكان پذير اس��ت، برآورد ۱0 مركز و انديشكده امنيتي، سياسي، 
دانشگاهي و اقتصادي امريكايي اس��ت، مي گويد، ما شاهد فروپاشي 
امريكا خواهيم بود.  جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين خطاب 
به بسيج اصناف و بازاريان بيان كرد: هيئت هاي انديشه ورز نظرات خود 
را اعالم كنند، ظرفيت هاي بس��يج بايد با همديگر هم افزا شود، به يك 
بسته جامع پيشروانه اقتصادي، عمراني و خدماتي در كشور نياز داريم 

كه بسيج توانمندي آن را دارد. 

وحيد حاجي پور

بازگشت وزارت نفت به داخل
مواضع متناق��ض وزير نفت درب��اره ضرورت هاي س��رمايه گذاري در 
ايران همچنان به قوت خود باقي است؛ وي يكبار از دست »پول« بلند 
مي شود و بار ديگر مهم ترين نياز صنعت نفت را تكنولوژي و مديريت 
مي داند. طي اين پنج سال گذشته اولويت اصلي سرمايه گذاري ميان 
اين دو ضرورت در حال چرخش است و امروز كه همه اميدها به حضور 
س��رمايه گذاران خارجي به يأس مطلق تبديل شده اس��ت، س��خن از 

توانمندي شركت هاي ايراني و جذب سرمايه از بازار داخل است!
وزير نفت در چهارمين كنگره نفت و نيرو گفته اس��ت: »صنعت نفت 
ايران بيشتر از پول به تكنولوژي و مديريت نياز دارد. پول را مي توان از 
بازار داخل تأمين كرد. موقعيت ساخت تجهيزات صنعت نفت در حال 
حاضر نسبت به ۱0 سال قبل تفاوت دارد و پيشرفت بسياري را تجربه 

كرده است«. 
اين س��خنان وزير نفت پيرو گفته هاي گذشته علي كاردر، مديرعامل 
شركت ملي نفت است كه چندي پيش گفته است براي جذب سرمايه 
مورد نياز صنعت نفت قصد داريم از ابزارهاي داخلي بهره بگيريم. اين 
راهكار در شرايطي مطرح مي شود كه منتقدان وزارت نفت بارها از لزوم 
توجه به اين موضوع گفته بودند، ولي مسئوالن وزارت نفت در واكنش 
به آنها مي گفتند پول هايي كه در »بالش��ت ها« پس انداز شده اس��ت 
نمي تواند به توسعه اين صنعت كمك كند. با اين وجود امروز به صورت 
چراغ خاموش از برنامه اي مي گويند كه اگر زودتر از امروز مورد توجه 
قرار مي گرفت، در بدترين شرايط دوران صنعت نفت قرار نداشتيم كه نه 

پروژه بزرگي در دست اجرا باشد و نه قراردادي به امضا رسيده باشد. 
جريان حاكم بر وزارت نفت كه خ��ود را »قادر مطلق« و »عقل اكمل« 
مي دانس��ته و مي داند، ام��روز در پس��توهاي »چه كنم« ب��راي خود 
مخفيگاهي مهيا كرده است؛ كافي است كمي اتفاقات پنج سال گذشته 

را مرور كنيم كه مي گفتند:
- برنامه داريم 200 ميليارد دالر سرمايه گذاري جذب كنيم. 

- شركت هاي ايراني ضعيف هس��تند و بايد از طرف هاي خارجي كار 
ياد بگيرند. 

- توتال اسالم را نجات مي دهد. 
- اس��تفاده از نقدينگي داخلي و بازار س��رمايه كفاف نيازهاي صنعت 

نفت را نمي دهد. 
- براي توسعه صنعت نفت، بايد شركت هاي بزرگ را وارد كشور كنيم. 
- با انعقاد قراردادهاي ش��يرين با ش��ركت هاي ب��زرگ نفتي جهان، 

تحريم هاي آتي را با شكست مواجه مي كند. 
- ش��ركت هاي ايراني يك پ��روژه را ب��ا دو برابر زم��ان و هزينه انجام 

مي دهند. 
از اين دست توجيهات و فرافكني ها بسيارند، جايي كه براي توجيه سازي 
جهت انعق��اد قراردادهاي جذاب ش��ركت هاي ايراني ب��ه عنوان يك 
»خرابكار« معرفي مي شدند و البته در افتتاح فازهاي پارس جنوبي به 
همان اندازه بت سازي مي شد. عدم تعادل و ايجاد يك فضاي منصفانه، 
نهايت كار را به اينجا مي رس��اند كه وزارت نفت مي گويد شركت هاي 
ايراني چه خوب هستند و براي حفظ جريان توسعه روي ظرفيت هاي 

داخلي حساب باز مي كنيم. 
حتماً وزارت نفت در پاس��خ خواهد گفت در بسته هاي سرمايه گذاري 
200 ميليارد دالري، بخش مهمي را به اس��تفاده از ظرفيت هاي مالي 
داخلي اختصاص داده است كه بايد در پاسخ گفت، اگر تسهيالت صندوق 
توسعه ملي در پروژه هاي بزرگي همچون فازهاي پارس جنوبي، غرب 
كارون و پااليشگاه ستاره خليج فارس نبود، آنگاه چه تمهيدي انديشيده 
مي شد؟ وزارت نفت با خوش خيالي و تمركز محض روي سرمايه گذاري 
خارجي، همه چيز را نابود كرد و حاال كه خط الرسمش براي توسعه به 

شكست مختوم شده، به فكر بهره گيري از توان داخل است؟
وقتي گفته شد چرا از اوراق مشاركت استفاده نشد، گفتند شركت ملي 
نفت 50 ميليارد دالر بدهي دارد و ديگر نمي توان به ميزان بدهي هاي 
آن اضافه كرد، اما نگفتند بدهي جزو بديهي ترين جريان هاي مالي يك 
شركت نفتي اس��ت به طوري كه شركت ش��ل با توليد نيمي از توليد 

شركت ملي نفت ايران، بيش از 70 ميليارد دالر بدهي دارد. 
به خوبي درك مي كنيم وزير نفت براي فرار از انتقاد و از س��ر ناچاري، 
ظرفيت هاي داخلي را به كار فرا مي خواند؛ كيست كه نداند وزارت نفت 
از معشوقه هاي خارجي خود در رنج و عذاب است و حاال كه كار از كار 
گذاشته است، روي داخلي ها حساب باز كرده است. اگر طي پنج سال 
گذشته، چوب شماتت هاي ناعادالنه بر شركت هاي داخلي فرود نمي آمد 
و وزارت نفت، به جاي معطلي هاي خسته كننده، كمي »كار« مي كرد با 
حجم انبوهي از شركت هاي ورشكسته و ناتوان داخلي رو به رو نبوديم 

كه حتي توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم ندارند. 
به اميد حضور شركت هاي خارجي، ش��ركت هاي ايراني تلف شدند و 
حاال كه به آنها نياز اس��ت، ديگر تواني مانند گذش��ته ندارند. حاال چه 

كسي پاسخگو است؟

عضو كميسيون انرژي مجلس ميزان سهميه 
و نرخ بنزين با كارت س�وخت را تشريح كرد. 
هدايت اهلل خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره 
به اخبار منتشر شده مبني بر احيای كارت سوخت  
اظهار داش��ت: احتماالً س��امانه هوشمند كارت 

سوخت ظرف چند ماه آينده فعال مي شود. 
وي افزود: با استفاده از س��امانه هوشمند كارت 
سوخت هم مصرف بنزين مديريت شد و كاهش 
يافت و هم از طرف ديگر جلوي قاچاق س��وخت 

گرفته شد و در نتيجه واردات بنزين نيز كاهش 
يافته بود. 

عضو كميسيون انرژي مجلس با تأكيد بر اينكه 
با توجه به شرايط به وجود آمده و شدت افزايش 
مصرف بنزين احياي كارت س��وخت پيش بيني 
مي شد، تصريح كرد: با فعال شدن سامانه كارت 
سوخت، قيمت بنزين دو نرخي مي شود و يك نرخ 
بنزين )قيمت فعلي( و با سهميه مشخص عرضه 
مي ش��ود و يك نرخ نيز با قيم��ت آزاد در اختيار 

مصرف كنندگان قرار مي گيرد. 

خادمي درباره قيمت هر ي��ك از نرخ هاي بنزين 
گفت: نرخ س��هميه اي با قيمت فعلي يعني هزار 
تومان و با كارت سوخت در اختيار مصرف كنندگان 

قرار مي گيرد. 
نماينده مردم ايذه و باغمل��ك در مجلس درباره 
قيمت بنزين آزاد )ن��رخ دوم( اظهار داش��ت: با 
توجه به اينكه حداقل ها براي نياز مردم با كارت 
س��وخت تأمين مي ش��ود، بنابراين دست دولت 
براي قيمت گذاري نرخ دوم باز است كه براساس 
ش��نيده ها احتماالً نرخ دوم 30 ال��ي 40 درصد 

نسبت به نرخ اول بيشتر است و در حدود هزار و 
400 تومان عرضه مي شود. 

خادمي درباره ميزان س��هميه بنزين هر خودرو 
گفت: تصميم قطع��ي در اين باره اتخاذ نش��ده 
اس��ت، اما بار گذش��ته براي هر خودرو 70 ليتر 
بنزين در نظر گرفته شده بود كه احتماالً اين بار 
هم به همان ميزان باشد؛ البته ميزان سهميه براي 
خودرو هاي تاكسي و س��هميه آژانس ها متفاوت 
خواهد بود كه با هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط 

ميزان سهميه آنها هم مشخص مي شود. 

خادمي:بنزينبافعالشدنكارتسوخت»2نرخي«ميشود
   انرژي
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معاون وزير نفت: 

عرضه 35 هزار بشکه نفت خام در بورس
سازمان بورس و وزارت نفت ابزارهای مالی برای فروش ريالی،   ارزی و تهاتری نفت خام طراحی كنند 

در حالي كه اخيراً جزئيات تازه اي از تخلفات 
ص�ورت گرفت�ه در عرضه زير قيمت س�هام 
صن�دوق ف�والد در ومع�ادن مطرح ش�ده، 
از چن�دي قب�ل ابهامات ج�دي در خصوص 
واگذاري س�هام ۲۰ درصدي صن�دوق فوالد 
در ايرالكو ني�ز ايجاد ش�ده بود، از اين رو جا  
دارد مديران صن�دوق بازنشس�تگي فوالد 
و س�ازمان بورس و همچنين بان�ك رفاه در 
رابطه با اتفاق�ات اخير شفاف س�ازي كنند. 
به گ��زارش »تس��نيم«، انتش��ار نام��ه رئيس 
كميسيون اقتصادي به بازرس��ي كل كشور در 
خصوص تخلفات صورت گرفته در فروش سهام 
متعلق به صندوق بازنشس��تگي فوالد كه منجر 
به متضررش��دن 90 هزار بازنشسته اين صنعت 

شده است، خبرساز شد. 
پور ابراهيمي در نامه ارسال شده به قاضي سراج 
با اش��اره به مكاتبات انجام ش��ده ب��ا وزير امور 
اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص موضوع تخلف ش��ركت هاي 
بورس و اوراق بهادار در زمان فروش سهام متعلق 
به صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد 
گفته است: با گذشت بيش از يكسال از اين اقدام 
و واگذاري س��هام متعلق به صندوق حمايت و 
بازنشستگي كاركنان فوالد و تضييع حق هزاران 
بازنشسته فوالد در كشور متأسفانه هيچ كدام از 
ارگان هاي دخيل در اين موضوع پاسخگوي اين 

وضعيت نمي باشند.
بنابراين به دلي��ل بال تكليف ماندن اين موضوع 
و جهت جلوگي��ري از تضييع حق��وق بيش از 

90هزار نفر از بازنشستگان صندوق فوالد كشور، 
خواستار انجام اقدامات قانوني و رسيدگي ويژه 
در راستاي جلوگيري از تضييع حق بازنشستگان 

مذكور شده اند. 
 وثيقه دردس�ر س�از صندوق حمايت و 

بازنشستگي كاركنان فوالد به بانك رفاه
صندوق حمايت و بازنشس��تگي كاركنان فوالد 
با جمعيت تحت پوش��ش بيش از 90 هزار نفر، 
به علت ع��دم وجود نقدينگ��ي جهت پرداخت 
مس��تمري بازنشستگان در س��ال ۱392 اقدام 
به اخ��ذ وام 450 ميليارد تومان��ي از بانك رفاه 
كارگران كرده است.  اين صندوق جهت دريافت 

اين تسهيالت بخشي از س��هام خود در شركت 
سرمايه گذاري توس��عه و معادن و فلزات با نماد 
ومعادن را نزد بانك رفاه به وثيقه گذاشته بود و 
وكالتنامه اي نيز براي فروش سهام به بانك ارائه 
مي كند.  گفتني است با گذش��ت چهار سال از 
زمان اخذ تسهيالت، صندوق بازنشستگي فوالد 
به دليل آنكه توانايي پرداخت اقساط وام گرفته  
شده را نداشت، در حال توافق با بانك رفاه براي 
تمديد وام بود و وكالت فروش خود را نيز ابطال و 
اعالم عزل وكيل را به سازمان بورس و بانك رفاه 

ابالغ مي كند.
 اما در كمال تعجب به رغم اطالع سازمان بورس 

و بانك تسهيالت دهند ه ) رفاه ( مجموع سهام 
مورد وثيقه ) ومعادن ( به قيمتي كمتر از 700 
ميليارد تومان واگذار ش��ده اس��ت، درحالي كه 
ارزش واقعي س��هام بسيار بيش��تر از اين عدد 

بوده است. 
 در صن�دوق بازنشس�تگان ف�والد چه 

مي گذرد؟
جداي از موضوع فروش زير قيمت سهام صندوق 
در بورس، تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري اين 
س��هام از ش��ركت ايرالكو )آلومينيوم اراك( در 
مجلس كلي��د خورد. گفتني اس��ت، تعدادي از 
كارشناسان شركت ايرالكو ضمن انتقاد به فروش 
بلوك مديريتي صندوق بازنشس��تگي فوالد در 
ايرالكو خواستار عدم تأييد اين معامله از طريق 

بورس شده بودند. 
بر اس��اس برخ��ي گزارش ها، س��هام صندوق 
بازنشس��تگان فوالد در ش��ركت ايرالكو بدون 
رقيب و به صورت انحصاري بدون كشف قيمت 
واقع��ي به اف��رادي كه اهلي��ت ندارن��د واگذار 
شده است كه در نتيجه آن شائبه احتمال تباني 
و همينط��ور عدم رعاي��ت مق��ررات قانوني در 
خصوص واگذاري بخشي از سهام شركت ايرالكو 
به بخش خصوصي در قالب بورس و اوراق بهادر 
مطرح شده است. عالوه بر احتماالت و شائبه هاي 
مطرح شده در خصوص تأمين طلب بانك رفاه از 
مواردي بوده است كه نه تنها منجر به رفع مشكل 
مستمري بگيران نشده، بلكه ممكن است، باعث 
ايجاد مشكالت اساسي تر و پيچيده تري در اين 

مجموعه شود. 

فروش غيرقانوني سهام صندوق بازنشستگي فوالد در» ومعادن «

بانك رفاه و سازمان بورس پاسخ زيان بازنشستگان صندوق فوالد را بدهند 


