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ﺑﻮرس

سوءظن به کابینه

گروکشی در مسکن مهر

رشد شاخص بورس
در پی اقبال بازار به پاالیشیها

این کابینه ،کابینهاي است که هر نماینده کهنهکاري
را به وسوســه ميانــدازد تا براي قهرمانشــدن به
جدال با آن برخیزد.جدال با این کابینه کار دشواري
نیســت اما راه به ســرمنزل مقصود نخواهد برد.
شــاید عاقالنهترین کار ،عبور ســالم کاروان وزرا از
راهروهاي مجلس اســت .رأي اعتمــاد دادن به
یك یا چند وزیر چیزي از اعتبار مجلس نمیکاهد.
اولویت با اســتراتژي کالنی است که اصالحطلبان
و نمایندگان آنــان در مجلس بعد از رأي در پیش
ميگیرنــد ،و آن نظارت و ارزشــیابي عملکرد وزرا
اســت .مجلس هرچه زودتر از ایــن تنگه بگذرد
بــه نفع همه اســت .آنچه اصالحطلبــان را از پا
درميآورد ،حاشیههاســت و آنچه بــه آنان اعتبار
و اصالت میبخشــد ،تداوم سیاستورزی آگاهانه
تحریك سوءظن اصالحطلبان با کوكکردن
است.
ِ
این ســاز که روحاني در چهار سال گذشته به آنان
نزدیك شــده تا رأي بیاورد و اینك براي پیشگیري
از خطرات احتمالي بهدنبــال فاصلهگیري از آنان
اســت ،ترفندي سادهاندیشانه است .اصالحطلبان
بیرون
پذیرفتهاند چه در مدار قدرت باشــند و چه ِ
آن ،براي نزدیكشــدن به مردم بایــد صداي آنان
باشند .این سیاست ،هویت مستقل به آنان بخشیده
اســت و هرچه این هویت قوام یابد ،اصالحطلبان
ناگزیر به فاصلهگذاري بیشــتر بــا دیگران خواهند
شــد؛ خط افتراقي کــه اصول بنیادیــن هر جناح
سیاسي اســت .اصالحطلبان توان آن را دارند تا با
کشــیدن این خط افتراق ،صاحب اتوریتهای شوند
که فراتر از هر دولتي اســت .دولت روحاني دولتي
برآمده از َجنم آنان اســت .جنمي که تعینیافته از
میل مردم است و تا آخر بر دولت و کابینه روحاني
سایه خواهد انداخت.

موشکهای ایران و موضع آمریکا
ایــران دارای ســه نقطه قوت در کشــمکشهای
بینالمللی راجع به برنامه موشکی است؛ نخست
اینکه در حقــوق بینالملل منعی برای توســعه
توان موشــکی متعارف پیشبینی نشــده و هیچ
توافق یا پیمــان مورد اجمــاع بینالمللی در این
مورد وجود ندارد .ادعای چهار کشــور در نامهها
و نیز اظهاراتشان در نشســتهای شورای امنیت
مبنی بــر وجود تعریفــی از موشــکهای دارای
قابلیت حمل سالح هستهای )یعنی موشکهای
دارای برد بیــش از  ۳۰۰کیلومتر با قابلیت حمل
کالهک بیــش از  ۵۰۰کیلوگرم( ،ریشــه در »رژیم
کنترل فنــاوری موشــکی« )TheMissile Tech-
 (nology Control Regime MTCRدارد .ایــن
رژیم غیررســمی و داوطلبانه است و مورد اجماع
جامعه بینالمللی نیســت .رژیم مذکور در ۱۹۸۷
از سوی گروه هفت کشور صنعتی برای جلوگیری
از اشاعه فناوری موشکهای قادر به حمل سالح
هســتهای شــکل گرفت و اکنون فقط  ۳۵کشور
عمدتا غربی یا غربگرا ،بهاضافه روســیه و هند،
به آن پیوســتهاند و چند کشور نیز ،از جمله چین،
متعهد شدهاند استانداردهای آن را رعایت کنند.
طبعا این رژیم با چنین ویژگیهایی نمیتواند
مبنایی حقوقی برای اقدامی علیه ایران باشــد.
نقطــه قوت دوم ایران ،نحــوه تنظیم بند مربوط
به موشــک )بند ســه ضمیمه  (Bدر قطعنامه
 ۲۲۳۱است.این بند را هیئت مذاکرهکننده ایرانی
به نحوی تنظیــم کرده که حــوزه مانور عناصر
تنــدرو در آمریکا را بــرای انجــام اقدامی علیه
ایران از کانال شــورای امنیــت محدود میکند و
تفاوتهایــی اساســی با بنــد  ۹قطعنامه ۱۹۲۹
دارد) .قبال دراینباره توضیح داده شــده است(.
مطابــق گزارش ژوئــن  ۲۰۱۷تســهیلکننده که
حــاوی شــرحی از جزئیات مباحث در نشســت
ویژه شــورای امنیت برای بررسی موضوع است،
یکی از اعضا )ظاهرا روسیه( گفته است که »در
قطعنامه  ،۲۲۳۱تعریفی در مورد موشــکهایی
که قــادر بــه حمل ســالح اتمی باشــند ،ارائه
نشده« .وی همچنین گفته شاهد و دلیلی وجود
ندارد که نشــان دهد موشــکهای ایران با قصد
حمل سالح اتمی ساخته شــدهاند .نقطه قوت
ســوم ایران پایینبودن بودجه نظامی و نخریدن
تســلیحات بســیار پرهزینه به شــکلی است که
برخی از همسایگان انجام میدهند .بر این مبنا،
ایران پیوســته تأکیــد کرده که برنامه موشــکی
بخــش جداناپذیر از نظام دفاعــی و بازدارندگی
ایران اســت و هرگونه تعلل در توســعه آن نه
تنها تهدیداتی را متوجه کشور خواهد کرد بلکه
صلح و امنیــت در منطقه را نیز به خطر خواهد
انداخت .البته ،نقطه ضعفی نیز دراینباره وجود
دارد و آن اینکه ،برخالف برجام ،در این مورد سه
کشــور اروپایی با آمریکا همسو هستند و سابقه
نشــان داده که روســیه و چین کم اهل معامله
نیســتند .بنابرایــن ،در مقاطعــی ممکن اســت
برخی کشــورها با هدف تحت فشــار قراردادن
ایــران حداقل به طــور تاکتیکــی همکاریهای
خــود را به برخی دیگر از حوزههــا )مثال بازدید
از تأسیســات غیرهستهای( بســط دهند .از این
رو ،وجوه دیپلماتیــک و روابطعمومی موضوع
حائز اهمیت بســیار است .تنظیم برنامه توسعه
موشــکی به نحوی که کمترین حساســیت را در
افکار عمومی کشــورها برانگیزد و مانع از جذب
کشــورهای بیشتری به سوی آمریکا در این حوزه
شود ،ضرورت دارد.

شــرق :ماجراهای مســکن مهر ظاهرا تمامشــدنی
نیســت .ریزش ترانشــههای واحدهای ساختهشده
در دولــت قبل ،بازداشــت دو دالل مســکن مهر و
کارشکنی پیمانکاران مسکن مهر پردیس گوشهای از
خبرهای تأسفبار این پروژه جنجالی است.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پردیس
همه این ماجراهــا را به تفصیــل توضیح میدهد.
نشســت خبری دیروز او بــا کارشــکنی پیمانکاران
مســکن مهر پردیس آغاز شــد :متأسفانه هرچند که
در برخــی از فازهــا تزریق اعتبــارات خوبی صورت
گرفته ،اما روند پیشرفت فیزیکی و اجرای پروژهها از
سوی پیمانکاران کند است .برخی از پیمانکاران برای
مردم کیسه دوختهاند .در برخی از سایتهای مسکن
مهر پردیس شاهد گروکشــی پیمانکاران هستیم در
صورتی که باید تمام واحدها تا پایان ســال جاری به
متقاضیان تحویل داده میشد ،اما به علت کمکاری
پیمانــکاران تحویل بعضی از واحدها به بهار ســال
آینده موکول شده است.
غفوری مشــکل مالــی در فازهــا را رد میکند و
از پیمانکاران میگوید :در هیچیک از فازها مشــکل
مالی برای ســاخت وجود ندارد .یکی از مشکالت ما
کمکاری پیمانکاران اســت .در طول  ۱۴ماه گذشــته
توانســتهایم از اوراق خزانه اســالمی و یارانه نقدی
اســتفاده کنیم ،اما با وجود این تزریق منابع برخی از
پیمانکاران در کار جدی نیستند.
او به پیمانکار فاز ســه اشاره میکند که مشغول
گروکشی است :از فاز ســه ،هشت بلوک باقی مانده
است که متأســفانه پیمانکار و سازنده این فاز برخی
از واحدها را به صورت گرویی نگه داشته و نسبت به
اتمام و تحویل آنها اقدام نمیکند .ســازندگان فعال
در این فاز باید تا مهرماه در ســه مرحله تمام هشت
بلــوک را تحویل دهند .حدود  ۷۰۰واحد از این پروژه
باقی مانده و متأســفانه برخــی از پیمانکاران برای
مردم کیسه دوختهاند و واحدها را تحویل نمیدهند.
غفوری در ادامه به تشــریح آخرین وضعیت فاز
هشت مســکن مهر پردیس میپردازد :خوشبختانه
در این فــاز پیشــرفت فیزیکی پروژههــا قابل قبول
است و بنده از صبوری مردم و زمانبندی پیمانکاران
برای تحویل پروژه تشــکر میکنم .دو هزار واحد در

 ۹منطقــه از فاز هشــت آماده افتتاح هســتند و هر
واحدی که به افتتاح میرســد ،محلهها و واحدهای
همسایه آنها به شبکه اصلی زیربنایی دسترسی پیدا
میکنند ،بنابراین باعث میشــود پیشــرفت فیزیکی
پروژهها در این مناطق ســرعت یابد .از  ۶۰پروژه فاز
هشــت چیزی حدود پنج ،الی شش پروژه آن دارای
مشــکالتی از جمله معارض اســت ۵۰ .درصد فاز
هشــت مسکن مهر پردیس تا پایان سال به سرانجام
میرســد و مابقی آن در ســال آینده بــه متقاضیان
تحویل داده میشود.
فاز پنج مســکن مهر پردیس هم موضوع مهمی
بود که او عدم رضایت خود از روند ســاخت را اعالم
میکند :هرچند که افتتاحهایی در این فاز داشــتیم،
امــا پیمانکاران این پروژه هــم بهخوبی عمل نکرده
و نتیجه مطلوبی نداشتهاند .تاکنون در  ۱۴بلوک فاز
پنج یــا همان  ۹قدیم  ۶۵۰واحد به افتتاح رســیده،
اما پیشــرفت فیزیکی در این پروژه کند اســت و اگر
بــا همین روند پیش برود ،این فاز تا ســال  ۱۴۰۰هم
بهطورکامل به بهرهبرداری نخواهد رســید .قرارداد
با پیمانکار فاز پنج مســکن مهــر پردیس در دولت
گذشــته منعقد شده و پس از چندبار خواهش ،تذکر
و توصیه بــه پیمانکار ،هنوز تغییــری در روند کار و

پیشرفت فیزیکی صورت نگرفته و معتقدیم که باید
در قرارداد با این پیمانکار تجدیدنظر کنیم.
در فاز  ۹قدیم هم مشکالت متعددی وجود دارد
که غفوری به آنها هم اشــاره میکنــد :درحالیکه
چندیــن واحــد از ایــن فــاز را تحویل دادهایــم ،اما
متأســفانه با ریزش ترانشــههای برخــی از واحدها
که در دولت قبل ساخته شــدهاند مواجه شدیم که
درحالحاضــر این واحدها قابل ســکونت نیســتند.
خوشبختانه در زمان ریزش ترانشههای این واحدها
کسی در آنها سکونت نداشــت وگرنه شاهد سوانح
تلخی میشــدیم ،اما امروز نســبت به پایدارســازی
ترانشــهها اقدام کردهایم و با راهکارهای مهندسی
ایــن واحدها مقاوم شــدهاند .البته بایــد واحدهای
فاز  ۹قدیم در ســال  ۹۱همزمان با فاز ســه تحویل
میشــدند ،اما در آن زمان در دولت گذشته به دلیل
اینکه مطالعات زمینشناســی بهخوبی انجام نشده
بود با مشکالتی مواجه شد که درحالحاضر بخشی
از هزینهها به مقاومســازی ایــن واحدها اختصاص
پیدا میکنــد .جریان فــاز  ۱۱اما متفاوتتــر از بقیه
فازهاســت .این مقام مسئول از پیشرفت فیزیکی کار
اعالم رضایت میکند :خوشبختانه بیش از  ۳۳هزار
واحد در این فاز در حال ســاخت اســت و پیشرفت

فیزیکی پروژهها هم قابلقبول است.
در بخشــی دیگر این نشســت غفــوری به مردم
و مالکان مســکن مهــر پردیس توصیــه میکند که
واحدهای خود را ارزان نفروشند ،چراکه این واحدها
ارزش افزوده قابلتوجهی خواهند داشت و بهزودی
به راههای دسترســی به آزادراه متصل میشــوند.
همچنین تونل ســالم با مشخصات یک تونل شهری
تا چند روز آینده به افتتاح میرســد .مطالعات خط
متــروی پردیس هم انجام شــده اســت و بهزودی
پردیس به تمام شــبکههای حملونقلی دسترســی
پیــدا میکند و قطعــا ارزش افــزوده خوبی خواهد
داشت.
رسوخ دالالن به این پروژه تأیید شد
به گفته مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید
پردیــس ،اخیرا یک خانم و یک آقا که از محل داللی
در مســکن مهر پردیس ســود میلیاردی به دســت
آورده بودند بازداشــت شدهاند و سایر متخلفان هم
در مســیر برخورد قانونی قرار دارند .بهتازگی عدهای
سعی داشــتند با دسترســی به بانک شماره تماس
مالکان مسکن مهر پردیس واحدها را از آنها ارزانتر
از نرخهای واقعــی خریداری کنند و با ســفتهبازی
باعــث گرانی در مســکن مهــر پردیس شــوند که
توانستیم با این گروه برخورد قضائی داشته باشیم.
غفــوری یــک خبر خــوب هــم دارد کــه برای
متقاضیــان مســکن مهر پردیس اســت :خبر خوب
برای متقاضیان مســکن مهر پردیس این است که به
نمایندگی از متقاضیان ،تعهدنامهای به بانک مسکن
ارائه دادهایم که مردم بتوانند برای فروش اقســاطی
اقدام کنند .با ارائه این تعهد از سوی دولت به بانک
دیگر نیازی به ضامن نیست و متقاضیان میتوانند با
ارائه سفته اقدام به فروش اقساطی کنند.
او در ادامــه بحث گرانشــدن و افزایش قیمت
مســکن مهر را مطرح میکند که در چند نوبت هم
منجر بــه اعتراض متقاضیان مقابل مجلس شــده
بود :بههیچوجه و در هیچ شــرایطی بحث افزایش
قیمت مســکن مهر پردیس مطرح نخواهد شــد و
قیمتها قطعی شدهاند و هر زمانی که این واحدها
ســاخته شــوند باید با همین قیمت بــه متقاضیان
تحویل داده شوند.

زنگنه از سفارش ویژه دفتر احمدینژاد برای یک »فرد« رونمایی کرد:

ﻣﺮد دوم ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻔﺘﯽ
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪاول اگر بخواهیم تنها به بررسي
ارزش  ۳۰دکل خریداريشده
که زنگنه از شــیوه خریداري آن در قالب تخلف یاد
کــرده ،بپردازیم ،باید گفــت درحالحاضر هر دکل
خشــکي حدود  ۲۵میلیــون دالر و هر دکل دریایي
حدود  ۳۰۰میلیون دالر ميارزد .با احتساب تقریبي
ارقام کنوني ۲۰ ،دکل خشــکي حــدود  ۵۰۰میلیون
دالر و  ۱۰دکل دریایــي حــدود ســه میلیــارد دالر
ميارزد که در مجموع ،رقمي را حدود  ۳٫۵میلیارد
دالر نشان ميدهد .این رقم البته ارقام کنوني است
و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوي این دالل
نفتي ،ميتواند کمتر یا بیشــتر باشــد .به این اضافه
کنید ارزش قرارداد یكمیلیارددالري را که در دولت
گذشته براي خرید لوله از خارج از کشور رخ داده و
۸۷میلیــوندالري کــه بــراي خرید دکل گمشــده
معروف ،صرف شده است .در مجموع چیزی حدود
چهار میلیــارد و ۵۸۷میلیــون دالر! که در همگی
تخلف رخ داده آنهم فقط از ســوي یك فرد که در
تمامــي این پروندههــا بهگفته بیژن زنگنه ،دســت
داشته اســت.زنگنه در گفتوگو با »خانه ملت« به
پرونده دکلهاي نفتي اشاره کرده و گفته» :قرارداد
 ۳۰دکل شــامل  ۲۰دکل خشکی و  ۱۰دکل دریایی،
در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که
پرونــده مفصلی درباره این دکلها تشــکیل شــده
اســت تا خســارت و میزان ضرر و زیان این پرونده
مشخص شود«.
انعقاد قرارداد یکمیلیارددالری در دولت دهم
زنگنه جزئیاتي را هم از دکل گمشــده رونمایي
کرده است .به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،
دکل گمشــده یــک پرونده جداگانــه دارد» :انعقاد
قرارداد تمام این دکلها از ســوی یــک فرد انجام
شده اســت که این فرد ســه کار انجام داده است؛
نخســت اینکه یک میلیارد دالر قرارداد خرید لوله
از خارج از کشــور منعقد کرده ،دوم اینکه  ۳۰دکل
نفتی خریــداری کرده و ســوم پرونــده دکل نفتی
گمشــده را منعقد کرده که در هر سه اقدام ،تخلف
رخ داده است«.
انعقاد تمامی قرارداد های دکل از سوی یک فرد
وزیر نفت پیشــنهادی کابینــه دوازدهم ،با بیان
اینکــه این فرد بــا ســفارش احمدینــژاد برخی
اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است،
تصریح کرد» :دفتــر احمدينژاد ،بهصورت مکتوب
دســتور داده همه ایــن اقدامات از ســوي این فرد
انجام شود«.
پیشتر امیرعباس ســلطانی ،عضو کمیســیون
انرژی مجلس نهم و عضــو کمیته پیگیری پرونده
بابــک زنجانی ،خبــر از پروندهاي دربــاره تخلفات
مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی داده بود .به
گفته او ،در دوره مدیریت علی طاهری در شــرکت
تأسیســات دریایی ،تخلف گســترده رخ داده است؛
از خریــد دکل  ۸۷میلیــون دالری گرفتــه تا خرید

خرید و فروش دکلهاي نفتي نداشــته و شــرکتي
دکلهای چینی و شناورهای هلندی .پرداختهای
سکوساز محسوب ميشود که بسیاري از سکوهاي
 ٤۰و ۷۰میلیاردتومانی خارج از عرف به اشــخاص
فازهاي پارس جنوبي را ساخته است .ضمن اینکه
دیگری نیز گزارش شــده که حجم گردش مالی آن،
لولهگذاري براي انتقال گاز از چاههاي حفاريشده
صدها میلیارد تومان اســت و بــراي همین ،همان
تا خشکي هم ،بر عهده این شرکت بود«.
روزها که خبر دکل گمشــده بر ســر زبانها بود ،به
به گفته او ،طاهري که قبال مدیرعامل ســازمان
نمایندگــي از مجلــس خواهان پیگیــري مجدانه
بنادر و کشــتيراني بوده اســت ،کارهــاي زیادي را
رئیــس قوه قضائیه علیه ایــن پروندههاي مفتوحه
به قرارگاه ســپرده بــود و پس از ورود به شــرکت
شده بود.
تأسیســات دریایي ،بــاز هم به همــان همکاريها
شــائبه جدي ردوبدلشدن کمیسیونهاي کالن
ادامه داد.
در انعقاد این قراردادها
حمید حســیني ،عضــو هیئتمدیــره اتحادیه
او بــه تبعــات ورود این شــرکت به فــاز خرید
صادرکنندگان فراوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی
دکلهــاي نفتي اینگونه اشــاره ميکنــد» :اکنون
ایران ،در گفتوگو با »شرق« جزئیات بیشتري از این
شــرکت تأسیســات دریایي ،شــرکتي کامال فلج و
مســتأصل است و بســیاري از
تخلفات را بازگو کرده است .به
منابع خود را صرف خرید دکل
گفته او ،این قراردادها از سوي
تخلفاتي که در زمینه دکلهاي
کرده و از کارهاي معمولي خود
شرکت تأسیسات دریایي منعقد
خریداريشده از چین رخ داده ،به
شده اســت .او در این گفتوگو
وامانده است .به همین دلیل،
این برميگردد که اصوال فعالیت
ميگوید» :تخلفاتي که در زمینه
از حدود هفت هزار نیرویی که
این شرکت در رابطه با دکل نبود و
در »یارد اروندان« این شــرکت
دکلهاي خریداريشده از چین
نباید از نظر مدیریتي و اداري ،به این
مشغول به کار بودند ،به سبب
رخ داده ،بــه این برميگردد که
حیطه ورود ميکرد .عالوه بر آن،
مشــکالت ،تعداد پرسنل به زیر
اصوال فعالیت این شــرکت در
شائبههایي جدي از ردوبدلشدن
رابطه بــا دکل نبــود و نباید از
هزار نیرو کاهش یافته اســت.
کمیسیونهاي کالن در انعقاد این
نظر مدیریتــي و اداري ،به این
این شرکت مجبور شد به دلیل
قراردادها نیز وجود دارد
کمبــود نقدینگــي ،دکلهــاي
حیطــه ورود ميکــرد .عــالوه
خشــکي خود را بفروشــد که
بــر آن ،شــائبههایي جــدي از
بخشي از خرید این دکلها ،بهصورت فاینانس بوده
ردوبدلشــدن کمیســیونهاي کالن در انعقاد این
قراردادها نیــز وجود دارد« .حســیني همچنین در
و هنوز پول آن پرداخت نشده است.
ایــن گفتوگو به نادیدهگرفتهشــدن تــوان داخلي
او بــراي لولهگذاري در میدان یاران ،لولهها را از
هندوستان خرید و موجب شد لولهسازان داخلي به
در تولید دکلهاي خشکي اشــاره کرده و ميگوید:
مشکل بربخورند« .او شباهت این ماجرا به ماجراي
»ما ميتوانســتیم بخشــي از تجهیــزات مربوط به
بابك زنجانــي را رد کرده و ميگوید» :در این ماجرا
دکلهاي خشــکي را در داخل بسازیم؛ اما در همان
ضوابــط و چارچوبها رعایت نشــده و مدیرعامل
زمان ،اقدام شــرکت تأسیســات دریایي باعث شــد
وقت فعالیتهایي خارج از حیطه مســئولیت خود
فعــاالن این عرصه با رکود مواجه شــوند .عالوه بر
آن ،شــرکت تأسیســات دریایي تخصصي در زمینه
انجــام داده و قراردادهایي بدون مناقصه در اختیار

گرفته اســت و ميتــوان گفت تخلفات در ســطح
تخلف اداري است ،اما بابك زنجاني پول را خورده
و رفته است؛ درحاليکه در این ماجرا ،ممکن است
بخشي از قرارداد ،به شکل کمیسیون ردوبدل شده
باشــد ،اما با باقي پول ،اجناســي خریداري شــده،
بنابراین در سطح تخلف است«.
ماجراي دکل نفتي گمشده چه بود؟
حدود دو ســال قبــل ،خبري مبني بر گمشــدن
دکلهاي نفتي منتشــر شد .اینکه چه شد و آیا اصال
ممکن اســت دکل نفتي گم شود مدتهاي مدیدي
نقل محافل بود و بعدها زنگنه براي رمزگشــایي از
آن جزئیاتــي را بیان کرد و از شــیوه طرح موضوع
از رســانهها هم البته گلهمند بــود .اصل ماجرا این
بود که یکی از مهمترین شــرکتهای زیرمجموعه
صندوق بازنشســتگی صنعت نفت که بخشــی از
احداث تأسیســات فراســاحل نفت و گاز ایران را به
عهده دارد ،اقــدام به ســفارشگذاری برای خرید
یــک دکل حفــاری دریایی از یک شــرکت خارجی
کرد .آنطور که گزارشها نشــان میدهد ،براساس
قــراردادی که این شــرکت منعقد کــرده بود ،قرار
بود  ۲۰درصد از بهــای  ۸۷میلیون دالری این دکل
حفــاری بهعنوان پیشپرداخت در اختیار شــرکت
خارجــی قرار بگیرد و  ۸۰درصد باقیمانده نیز پس
از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود؛ با وجود
ایــن ،طرف ایرانی برخالف مفاد قــرارداد کل بهای
دکل را بهتدریــج پرداخــت کرده و حاال مشــخص
شــده این دکل حفاری اصال به ایــران تحویل داده
نشده اســت .تأخیر در تحویلگرفتن این دکل نفتی
در حالــی صورت گرفت که برخــی معتقدند هنوز
مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی دارد
یا خیر .البته بعدها خبر رســید که این دکل دریایي
پیدا شده و متهمان آن نیز دستگیر شدهاند.
اهمیت دریافت دکل این بود که شــرکت ایرانی
یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده
ترکیهای نگرفته است.
درخواســت مجازات برای  ۶متهــم پرونده دکل
نفتی
این ماجــراي پرپیچوخــم در نهایــت منجر به
دســتگیري دو متهم اصلي پرونده شــد ،اما همین
چنــد روز پیــش ،دادســتان کل تهــران از صــدور
کیفرخواســت در این پرونده مهــم اقتصادی خبر
داد .بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی دادســرای
عمومی و انقــالب تهــران ،جعفریدولتآبادی با
اعالم اینکه پرونده دکلهای نفتی در دو ســال اخیر
از خبرســازترین پروندههای قضائــی بوده و یکی از
پروندههای ســنگین دادســرای جرائــم اقتصادی
محســوب میشــود ،گفت :پرونده مذکور از جنبه
رســیدگی بســیار پیچیده است و دادســرای تهران
برای شــش متهم پرونده کیفرخواست صادر کرده
و از دادگاه درخواســت محاکمه و مجازات آنها را
کرده است.

ﭘﺪرام ﺳﻤﯿﻌﻰﺗﺒﺮﯾﺰى
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ
 شــاخص بورس اوراق بهــادار تهــران ،در اولین
روز کاری خــود در هفتــه جــاری با رشــد قابلقبول
۰٫۲۳درصــدی معــادل ۱۸۳٫۸واحدی همراه شــد.
در ایــن روز بیش از  ۷۱۰میلیون انواع ســهم و اوراق
بهــادار به ارزش دوهــزار و ۲۱۰میلیــارد ریال مبادله
شد .در این روز ســهام شرکتهای پاالیشگاهی مورد
استقبال ســهامداران قرار گرفت و اکثر نمادهای این
گــروه در تابلو با رشــد مطلوبی همراه شدند.شــنبه؛
بیش از  ۷۱۰میلیــون انواع ســهم و اوراق بهادار به
ارزش دوهزار و ۲۱۰میلیارد ریال دادوستد شد که ۵۲۷
میلیون سهم و حق تقدم به ارزش هزار و۱ ۴۳میلیارد
ریــال آن در بورس تهران و  ۱۸۲میلیون انواع ســهم
و اوراق بهــادار به ارزش  ۷۷۸میلیــارد ریال دیگر در
فرابورس مورد معامله قرار گرفت.در این روز شاخص
کل بــا افزایش ۱۸۳٫۸واحدی به عدد  ۸۱هزار و ۷۶۳
واحد رسید .شاخص قیمت نیز با رشد  ۵۹٫۶۱واحدی
عــدد ۲۶هزار و  ۴۹۴واحد و شــاخص آزاد شــناور با
رشــد ۶۸٫۱۳واحدی عدد  ۸۹هــزار و  ۹۴۸٫۹واحد را
به ثبت رســاند.در معامالت دیروز نماد »حکشــتی«،
»شبندر« و »شــپنا« بیشــترین تأثیر مثبت و »تاپیکو«
بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند .در این
معامالت باز هم نماد معامالتی »پرداخت« بیشترین
بازدیدکننده را در بازار داشت .بیشترین افزایش قیمت
را حق تقدم شرکت فوالد آلیاژی ایران با  ۹٫۹۷درصد
و »سقاین«» ،سصفها« و »شــبریز« با رشد ۵درصدی
تجربه کردند و بیشــترین کاهش قیمت را حق تقدم
شرکتهای دارویی لقمان با  ۷٫۷۵درصد و ایراندارو
با  ۶٫۶۵درصد افت رقم زدند.شاخص بازار فرابورس
نیز با کاهش ۴٫۴واحدی به عدد  ۹۱۹٫۶واحد رســید.
معامالت »مارون« بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص
به ثبت رســاند ،اما »شراز« بیشــترین تأثیر مثبت را بر
شاخص فرابورس داشت .در این بازار باز هم »ذوب«
پربینندهترین ســهم بود.روز گذشته گروه فراوردههای
نفتــی توانســت بــه واســطه افزایش کرک اســپرد
) (crack spreadو انتظــار از افزایش ســودآوری در
آینده ،مورد استقبال سهامداران و سرمایهگذاران قرار
گیرد .فلزات اساسی نیز نه مانند روزهای گذشته ،اما باز
هم توجهات بسیاری را به معامالت خود جلب کرد .از
ســوی دیگر خودروییها باز هم با افت قیمت مواجه
بودند .گروه شــیمیایی نیز متعادلتر از روز چهارشنبه
بود و نوســان اندکی را پشت سر گذاشت .سیمانیها
به جز نمادهای »سشــرق ،سصفها ،سپاهان ،سقاین و
سصوفی« همچنان در افت قیمتی به سر میبرند .در
بورس تهران بیشترین صف خرید برای سهام »خاهن«
تشکیل شد و بیشترین تقاضای فروش نیز برای سهام
»ســمازن« بود.دیروز در معامــالت بلوکی »برکت«
۳۳میلیون و ۹۰۰هزار ســهم خــود را به ارزش بیش
از  ۶۱میلیارد ریال درونگروهی به ســهامداران عمده
خود واگذار کرد و بیشــترین حجم و ارزش معامالت
بلوکی دیروز را رقم زد.

ﺧﺒﺮ

عمده فشارها بر ربیعی
اقتصادی و سیاسی است
 ایلنا :حجتاﷲ میرزایی ،معــاون اقتصادی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،با بیان اینکه مشــکل
بنگاههای بزرگ اقتصادی ما نه مشکل ارزی است و نه
هیچ بحث دیگری ،بلکه مشــکل در فساد و ناکارآمدی
و نبود شــفافیت است ،گفت :شک نکنید بخش مهمی
از فشــارها بر آقای ربیعی برای دراختیارگرفتن مدیریت
این بنگاههای بزرگ اقتصادی اســت و تأکید میکنم که
بخش عمده این انتقادها به خاطر مسائل سیاسی است.

سایهروشنهای چند انتخاب مهم
 شــرق :مؤسســه مطالعات دیــن و اقتصــاد در
کنفرانســی چند وزیر مهم پیشنهادی کابینه را بررسی
میکند.بــه گــزارش روابطعمومــی این مؤسســه،
کنفرانس مطبوعاتی )سایهروشــنهای چند انتخاب
مهم کابینه( با حضور فرشــاد مؤمنی ،حسین راغفر،
محمــد بحرینیان و محســن ایزدخواه دوشــنبه۲۳ ،
مرداد ،رأس ســاعت  ۱۰صبح در مؤسســه مطالعات
دین و اقتصاد برگزار میشود.

مکاتبه مجلس با رئیسجمهور
برای تدوین سند ملی اشتغال
 فارس :رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس،
از همکاری مشــترک فراکســیون تولید و اشــتغال و
وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــرای تدوین
ســند ملی اشــتغال خبر داد.غالمرضا کاتب ،رئیس
فراکســیون تولید و اشــتغال مجلــس ،از همکاری
مشترک فراکسیون تولید و اشتغال و وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی برای تدوین ســند ملی اشتغال خبر
داد و گفت :مسئله رفع بیکاری و ایجاد اشتغال یکی
از مهمتریــن دغدغههای مقام معظم رهبری و عامه
مردم اســت؛ بنابراین باید در اولویت کاری و برنامهای
همه دستگاههای اجرائی و قوای سهگانه کشور باشد.

