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پیدا و پنهان
یک مقام مسئول در وزارت نفت:

بابك زنجاني از دي  91معامله نفتي نكرده است

مسئول رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در وزارت نفت با اعالم اين كه زنجاني
با ش��كايت وزارت نفت دستگير شده است ،گفت :وي از دي ماه  91هيچگونه
معامل ه نفتي براي ايران انجام نداده است .خبرگزاري ايسنا در مورد مدت زمان
همكاري زنجاني با وزارت نفت ،اقدامات صورت گرفته براي بازگشت نفت فروش
توگويي با عبدالرحمن نديمي
رفته توسط وي و برخي جزئيات اين پرونده گف 
بوشهري ،مشاور وزير نفت و مسئول رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در وزارت
نفت انجام داده است كه ميخوانيد.
از چه زماني بابك زنجاني وارد معامله با وزارت نفت شده است؟
ش��روع حضور آقاي بابك زنجاني در معامالت نفتي به خرداد س��ال 1391
برم��ي گردد و از تاري��خ اول دي ماه  1391ه��م وزارت نفت با وي ديگر هيچ
معاملهاي نداشته است .البته قبل از آن وي از طريق بانك خود اقداماتي در جهت
جابهجايي پول انجام ميداد.
علتحضوربابكزنجانيدرمعامالتنفتيچهبود؟
در ش��رايط فشارهاي ناش��ي از تحريم و لزوم پذيرش ريسك ،به تشخيص
مقامات وقت وزارت نفت و بانك مركزي براي عبور از اين شرايط دشوار ،فروش
نفت به وي انجام گرفت.
ميزانطلبشركتنفتازويچقدراست؟
اصل مطالبات شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن از بابك زنجاني
حدوداً بالغ بر دو ميليارد يورو  -معادل حدود دو ميليارد وهفتصد ميليون دالر-
است كه اين رقم بابت فروش نفت و ديگر مطالبات است.
وزارتنفتتاكنونبرايوصولمطالباتخودچهاقداماتيانجامدادهاست؟
وزارت نفت ،ستاد ويژهاي براي وصول مطالبات از آقاي زنجاني تشكيل داد
و پس از بررسي راهكارهاي مختلف ،باتوجه به پيگيريهاي مستمر در سه ماه
گذش��ته و وصول نش��دن مطالبات ،این وزارتخانه اقدام به طرح شكايتي عليه
نامبرده كرده كه نهايتاً منجر به دستگيري وي شد.
زنجانيبهطورمكررعنوانكردهمطالباتدولتراپرداختكردهاست،
واقعيتچيست؟
ادعاهاي مطرح شده از طرف وي مبني بر پرداخت مطالبات نفت چيزي جز
انحراف اذهان و تالش در جهت به تأخير انداختن پرداخت مطالبات دولت نبوده
و تاكنون به وزارت نفت وجهي بابت بدهي خود پرداخت نكرده اس��ت .انتظار
ميرود پول نفت هرچه زودتر با قاطعيت دس��تگاه قضايي وصول و به حس��اب
دولت واريز شود.
علت اين كه عدهاي وانمود ميكنند انجام معاملات در دولت يازدهم
صورتگرفته،چيست؟
بهتراست علت اين مسأله را از خود اين عده سؤال كنيد ولي همانطور كه در
سؤال اول پاسخ داده شد ،آخرين معامله وي در سال  1391بوده و آنچه مسلم
است نه تنها هيچگونه معاملهاي با آقاي زنجاني در دولت آقاي روحاني صورت
نگرفته ،بلكه بشدت از ابتدا پيگير وصول مطالبات دولت بودهايم و تا وصول نهايي
آن پيگيري خواهيم كرد.

گـــزارش
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي:

فقط سال نخست هدفمندي مصرف برق كاهش يافت
عطیه لباف

مع��اون وزير ني��رو در امور برق
و انرژي با بيان اينكه اجرا نش��دن
بموقع فازه��اي هدفمندي موجب
تش��ديد مصرف برق كش��ور شده
است گفت :اجراي قانون هدفمندي
يارانهها تنها در سال اول آن يعني
س��ال  90توانست ميزان مصرف برق كش��ور را  3درصد كاهش دهد اما در
سالهاي بعد به س��بب آنكه مراحل بعدي هدفمندي در زمان بندي مقرر
اجرا نشد با افزايش شديد مصرف برق روبهرو شديم.
به گزارش خبرنگار ايران هوشنگ فالحتيان در حاشيه دومين كنفرانس
منطقهاي س��يرد ( )CIREDدر جمع خبرن��گاران گفت :اميدواريم مراحل
بع��دي هدفمن��دي يارانهه��ا بر اس��اس يك رويك��رد عمل��ي و تصميماتي
كارشناس��انه صورت گيرد تا مانند س��الهاي اخير با مشكالت ناشي از اجرا
نشدن قانون رو به رو نشويم .وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت برق توسط
دولت درحال بررس��ي است اما هنوز به جمعبندي قاطعي نرسيدهايم ،گفت:
امسال امكان افزايش  38درصدي قيمت برق در مصوبه دولت براي ما وجود
دارد اما وزارت نيرو تابع سياس��تهاي دولت اس��ت و هر وقت توسط دولت
تصميم نهايي گرفته شود اجرا خواهيم كرد.
فالحتيان با ذكر اين نكته كه برق ايران ارزانترين برق دنيا است تصريح
كرد :بزرگترين چالش صنعت برق ايران مش��كل شديد نقدينگي است زيرا
قيمت برق منطقي نيست و بدين سبب بدهي ما هر روز رو به افزايش است.
وي در خصوص تجميع قيمت انش��عاب برق اظهار كرد :دستورالعمل آن در
حال اجراست و مسئوليت برقراري انشعابات برق به عهده شركتهاي توزيع
در بخش خانگي است.
خوشبختانه بررسيها از اجراي موفقيتآميز طرح و رضايت مردم حكايت
دارد .معاون وزير نيرو با بيان اينكه در طول س��ال بين يك ميليون و 500
هزار تا يك ميليون و  600هزار نفر به مش��تركان برق اضافه ميش��ود و ما
امس��ال از م��رز  30ميليون اش��تراك برق خواهيم گذش��ت گفت :در بحث
تعديل انش��عابات هدف ما تأمين برق متقاضيان در يك مدت زمان منطقي
با هزينهاي پايينتر است.
فالحتي��ان در ارتباط با بحث صادرات برق به كش��ورهاي غير همس��ايه
نظير كش��ورهاي افريقايي اظهار كرد :در حال حاضرش��بكههاي برق كشور
به كش��ورهاي همسايه متصل شده و اس��تراتژي وزارت نيرو بر آن است كه
ش��رايطي فراهم كند تا ما برق را به كش��ورهايي كه حتي با آنها همس��ايه
نيستيم هم صادر كنيم .فالحتيان در خصوص چشمانداز صنعت برق با توجه
ب��ه لغو تحريمها گفت :با توجه به گش��ايشهايي كه ب��ا تالش دولت فراهم
آمده عرصهاي براي شكس��ت سد تحريمها ايجاد شده و طبيعي است كه ما
ميتوانيم همكاري و تعامالت خود را با ش��ركتهاي بينالمللي توليدكننده
تجهيزات و ش��ركتهاي برق مشابه در كشورهاي مختلف بيشتر كنيم و از
پرتو اين تعامالت بتوانيم س��رويس و خدمات بهتر و بيش��تري را در اختيار
م��ردم قرار دهيم البته در اين چند س��ال حتي با وجود تحريمها از كيفيت
خدماتمان در صنعت برق كشور كاسته نشده است.

گمرك بخشنامه
ي ارزي را
لغو پيمانسپار 
ابالغ كرد
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بنابر ابالغ معاون امور گمركي گمرك ،تكميل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات
لغو شده و نيازي به اخذ و تكميل فرم مذكور نيست .به گزارش تسنيم ،محمدرضا نادري در
اين بخشنامه خطاب به ناظران گمركات استانها و مديران كل و مديران گمركات اجرايي
مستقل اعالم كرد :باعنايت به مصوبه هيأت وزيران و تأكيد شوراي عالي صادرات موضوع
لزوم تكميل فرم نحوه مصرف ارزحاصل از صادرات لغو و نيازي به اخذ و تكميل فرم مذكور
نيس��ت.پيش از اين مديركل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره

به اينكه گمركات هم ملزم به رعايت بخشنامه دولت در لغو پيمان سپاري ارزي هستند،
گفته بود :البته به نظر ميرسد وزارت اقتصاد هنوز اين بخشنامه را به گمرك ابالغ نكرده
باشد .سيدحسين حسيني محمدي با تأكيد بر اينكه پيمان سپاري ارزي با مصوبه دولت
لغو شده و گمركات نبايد از صادركنندگان تعهدات ارزي دريافت كنند ،اظهار داشت :اگر
گمركات از صادركنندهها تعهدات ارزي درخواست كنند قابل پيگيري است زيرا با مصوبه
دولت قاعدتاً ديگر نيازي به تعهد ارزي نيست.

به منظور تکمیل واحدهای باقی مانده اختصاص یافت

قیمت سکه و ارز

 7هزار ميليارد تومان تسهيالت براي مسكن مهر
سهیال یادگاری

بان��ك مركزي اعتب��ارات جديدي
براي س��رعت بخش��يدن ب��ه تكميل
واحده��اي باقيمان��ده مس��كن مهر
اختصاص داد.
ب��ر اس��ــاس آمــ��ار وزارت راه و
شهرس��ازي ،از ابتدا تاكنون  50هزار
ميليارد تومان تسهيالت براي ساخت
مسكن مهر در قالب قراردادهاي منعقد
ش��ده در نظر گرفته ش��ده كه از اين
ميزان بالغ بر  43هزار ميليارد تومان
پرداخت ش��ده اس��ت كه ب��ا موافقت
بانك مركزي  7ه��زار ميليارد تومان
باقيمانده خط اعتباري مسكن مهر تا
سقف  50هزار ميليارد تومان پرداخت
ميشود .عالوه بر تأمين اعتبار  7هزار
ميليارد توماني براي مس��كن مهر ،در
هفتههاي اخير نشستهاي مشتركي
بين وزارت راه و شهرسازي با مجموعه
اقتص��ادي دولت و بانك مركزي براي
افزايش تس��هيالت مسكن مهر از 25
ميليون به س��قف  30ميليون تومان
ب��راي واحدهاي نيمه تم��ام در حال
برگزاري است.
سيدمحمد پژمان ،رئيس سازمان
ملي زمين و مس��كن در اين خصوص
ب��ه اي��ران گف��ت :جلس��ات افزايش
س��قف تسهيالت مسكن مهر در حال
برگزاري است ولي هنوز توافق قطعي
در اين زمينه حاصل نشده است.
وي گفت :بانك مركزي هم با نظر
وزارت راه و شهرس��ازي براي افزايش
سقف تس��هيالت به منظور كمك به
پيشبرد پروژه مسكن هم نظر است اما
از آنجا كه مجموع��ه اقتصادي دولت
افزايش  5ميليون توماني تس��هيالت
مس��كن مهر را موجب افزايش سطح
لا با درخواس��ت
ت��ورم ميدان��د فع� ً

افزايش تسهيالت مسكن مهر موافقت
نشده است.
ب��ه گفت��ه پژم��ان ،وزارت راه و
شهرسازي و بانك مركزي راهكارهايي
براي س��رعت بخش��يدن ب��ه تكميل
واحدهاي مسكن مهر بررسي كردهاند
ك��ه ب��ه مح��ض نهايي ش��دن اعالم
خواهد ش��د .مديرعامل سازمان ملي
زمي��ن و مس��كن تأكيد ك��رد :براي
تسهيل س��اخت واحدهاي باقيمانده
مسكن مهر نياز به افزايش تسهيالت
پرداخت��ي داري��م.وي در عي��ن حال
خاطرنشان كرد :دولت وظيفه خود را
در تأمين زمين و در اختيار گذاشتن
تس��هيالت ارزان قيمت براي ساخت
مس��كن مه��ر انج��ام داده و تكميل
نشدن واحدهاي باقيمانده مسكن مهر
مربوط به مشكالت داخلي پيمانكاران
با تعاونيهاي ساخت است و ربطي به
دولت ندارد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره
به افزايش هزينه ساخت هر متر مربع
مس��كن به دليل افزايش ت��ورم در 2
سال گذشته ،افزايش قيمت تمامشده
مسكنمهر و تصويب دستورالعمل آن
را در همين راستا ارزيابي كرد .پژمان
گفت :قيم��ت مس��كنمهر در دولت
قب��ل از مترمربعي  300ه��زار تومان
به ح��دود  350هزار توم��ان افزايش
پيدا ك��رد و ح��اال با مصوب��ه جديد
وزارت راه و شهرس��ازي ،اي��ن رق��م
براي ساختمانهايي كه هنوز مراحل
ساخت آنها تمام نشده است به 400
هزار تومان افزايش پيدا ميكند.
وي افزود :براي تكميل پروژههاي
مسكن مهر نشستي با دست اندركاران
برگزار شد و به اين نتيجه رسيديم كه
قيمت مسكن مهر را افزايش دهيم.
پژمان با بيان اينكه در حال حاضر

افزایش بهره مالكانه معادن و عوارض سیگار

س��خنگوي كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اس�لامي در خصوص آخرين
مصوبات كميسيون تلفيق در بودجه  93گفت :امسال معادن  ۳۰درصد از ارزش
س��نگ آهن خود را بايد به عن��وان حق انتفاع پرداخت كنند اما در كميس��يون
تصويب شد كه بهره مالكانه معادن براي سال آينده  40درصد باشد.
به گزارش خانه ملت غالمرضا كاتب اظهار داش��ت :در بخش عوارض تصویب
كرديم كه قيمت خردهفروش��يهاي هر نوع س��يگار كه طبق قانون در گذش��ته
۱۰درصد بود ،به  ۲۰درصد افزايش يابد.

متقاضيان مس��كن مهر تأمينكننده
افزاي��ش قيمت هس��تند ،گف��ت :با
افزايش هزينه ساخت در سال گذشته
نيز دو دس��تورالعمل درب��اره افزايش
قيمت مس��كن داش��تيم كه براساس
آن ب��ه ترتيب  40و  10ت��ا  15هزار
تومان قيمتها افزايش يافت .افزايش
قيم��ت كنوني براس��اس بخش��نامه
23ش��هريورماه معاون��ت برنامهريزي
ب��راي پيمانهاي فاق��د تعديل انجام
شده كه دس��تورالعمل آن ابالغ شده
است.
به گفت��ه پژم��ان ،افزايش قيمت
ش��امل همه پروژههاي باقيمانده كه
حدود  600تا  700هزار واحد اس��ت،
ميش��ود .وي همچني��ن در خصوص
باقيمانده خط اعتباري مس��كن مهر
اظهار ك��رد :بانك مرك��زي با تأمين
7هزار ميليارد توم��ان باقيمانده خط
اعتباري مسكن مهر تا سقف  50هزار
ميليارد تومان موافقت كرده است.
نح�وه محاس�به مابهالتف�اوت
واحدهاي مسكوني مهر
براســاس دس��ــتورالعمل ،نحوه
محاس��به مابهالتف��اوت واحده��اي
مسكوني مهر اينگونه اعالم شده كه
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نحوه محاسبه مابه التفاوت هزينههاي
س��اخت پروژهه��اي مس��كن مه��ر
ب��راي جبران آثار تغيي��ر قيمتها در
قراردادهاي فاقد تعديل به اين ترتيب
اس��ت كه صرفاً تا س��قف مبلغ 330
هزار توم��ان از قيمت تفاهمنامههاي
اوليه (بدون احتساب آسانسور) اعمال
و در صورت اينك��ه مبلغ تفاهمنامه
اوليه بيش از  330هزار تومان باش��د،
مبلغ م��ازاد بر  330هزار تومان از آن
كس��ر و مابه التفاوت براس��اس مبلغ
باقيمانده محاس��به و پرداخت خواهد
ش��د .مابهالتفاوت پيشبيني شده در
اين دس��تورالعمل به مبال��غ مندرج
در تفاهمنامهه��اي منعق��ده تعل��ق
می گیرد .مبالغ پرداخت شده براساس
دستورالعملهاي ابالغي قبلي از اين
مقدار كسر ميش��ود .همچنين زمان
باقيمانده پروژه مطابق مفاد تفاهمنامه
از تاري��خ اب�لاغ اين دس��تورالعمل و
براساس درصد باقيمانده كار محاسبه
و مبناي تحويل و اتمام كل تفاهمنامه
قرار ميگيرد.
همچنین م��دت دو ماه بابت فعال
کردن پ��روژه به زم��ان مذكور اضافه
مي شود و پس از اين تاريخ هيچگونه

وجه��ي از باب��ت اين دس��تورالعمل
پرداخت نخواهد شد.
به اين ترتيب خريداراني كه پيش از
اين افزايش قيمت در دو دستورالعمل
قبلی كه براس��اس آن ،ه��ر مترمربع
مس��كن مه��ر  40و  15ه��زار تومان
افزايش داش��ت را پرداخت كردند ،از
رقم افزايش قيمت در دس��تورالعمل
جدي��د كم ميش��ود و مابهالتفاوت را
ميپردازند.
از س��وي ديگر ابوالفضل صومعلو،
معاون وزير راه و شهرس��ازي در مورد
افزايش قيمت مس��كن مهر و اينكه
ش��ايد برخ��ي متقاضيان ت��وان مالي
براي پرداخت مابهالتفاوت را نداش��ته
باش��ند ،گفت :در ح��ال حاضر اجازه
نقل و انتقال پروژههاي مس��كن مهر
را صادر كرديم ،بنابراين خريداري كه
واحد را خريداري ميكند ،توان مالي
دارد كه اين مابه التفاوت را در صورت
عدم تأمين فروشنده ،پرداخت كند تا
واحدها تكميل شود .به همين جهت
منتظر ش��ديم كه اجازه نقل و انتقال
را بدهي��م و بع��د از آن ،اي��ن ابالغيه
را صادر كنيم ،زيرا اگر فروش��ندهاي
نميتوان��د اين آورده را بدهد ،خريدار
جديد ميتواند آن را جبران كند.
وي بابي��ان اينك��ه هرميزاني كه
مابه التف��اوت افزايش پي��دا كرده بر
ارزش اف��زوده واحدمس��كوني اضافه
ميش��ود ،به فرم��ول افزايش قيمت
اشاره كرد و اظهار داشت :فرمولي كه
ما به آن رسيديم ،اين است كه تورمي
كه از س��ال  89تا  90داشتيم به عدد
23درص��د و از  90تا پايان  91هم به
 45درصد رس��يده بود .البته شاخص
 92را معاون��ت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهوري هنوز اعالم
نكرده است.

2965
4050
4880
813
873000
439000
279000
89570
1248
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دالر
يورو
پوند
درهم
سكه
نيم سكه
ربع سکه
طالي  18عيار (گرم) ب
اونس طال (دالر(
نفت برنت (دالر(
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نفت ) wtiدالر(

جدول شاخص
عنوان شاخص
كل
 ۳۰شركت بزرگ
آزاد شناور
بازار اول
بازار دوم
صنعت

درصد
مقدار
)۰.۰۱( ۸۷۱۰۲.۶۴
۰.۲۵
۴۱۸۲.۴۷
)۰.۰۱( ۱۰۱۹۸۸.۳۴
۰.۱۶ ۶۵۷۴۷.۱۲
)۰.۳۸( ۱۶۱۹۲۲.۲۸
)۰.۱۲( ۷۳۰۳۳.۹۶

بیشترین افزایش قیمت
آخرین
قیمت
۵,۴۷۸

نام کامل شرکت (نماد)
ح  .موتوژن(بموتوح)
موتوژن(بموتو)
سايپاآذين(خاذين)
ك دا م پارس(غدام)
خورا 
ك كارآفرين(وكار)
بان 
ش (هلدينگ و پخش)
داروپخ 
ت خراسان(قثابت)
قند ثاب 
مهندسينصيرماشين(خنصير)
كنترلخوردگيتكينكو(رتكو)

گروهصنعتيسديد(هلدينگ(وسديد)

درصد
تغییر

۲۶۰.۸۷

۱۷.۷ ۷,۱۸۰
۴ ۴,۲۹۰
۴ ۱۵,۲۱۸
۴ ۳,۱۷۴
۴ ۲۱,۳۶۴
۴ ۷,۱۳۱
۳.۹۹ ۵,۷۳۸
۳.۹۸ ۱۲,۹۷۲
۳.۹۷ ۳,۵۸۴

بیشترین کاهش قیمت
نام کامل شرکت (نماد)

آخرین
قیمت

درصد
تغییر

ح .پگاهآذربايجانغربي(غشاذرح) )۸( ۱,۶۴۵
)۷.۹۹( ۸,۹۰۸
ح .ايراندارو(ديرانح)
ك
ي وسرامي 
ح  .صناي ع كاش 
سينا (كساوهح)

)۷.۳۵( ۱۵,۸۵۴

ي (كسعديح) ۴,۳۴۳
ي سعد 
ح  .كاش 
ح  .حملونقلتوكا(حتوكاح) ۲,۷۰۲
۲,۷۹۲
ي الوند(كلوندح)
ح  .كاش 
ح  .كارخانجاتداروپخش(داروح) ۱۱,۱۷۷
ي نسوزايران
ح  .فرآورد هها 
(كفراح)
ن كرمان(سكرما)
سيما 
رادياتور ايران(ختور)

()۷.۲۸
()۶.۰۵
()۵.۵۲
()۴.۷۹

)۴.۵( ۲۷,۵۰۸
۱۱,۱۱۲
۴,۰۵۶

()۴
()۴

