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نماد

اکتشاف اختالس در شرکت ملی نفت

ي ديگر به خاوري پيوست
یک زنجان 

عکس :ایرنا

يک فساد مالي گسترده در مديريت اکتشاف شرکت
آويده علمجميلی
ملي نفت ايران با هماهنگي مديران وزارتخانه و ورود
خبرنگار گروه اقتصادي
سازمان بازرسي کل کشور کشف شد .به گزارش
ايسنا« ،خبري در برخي سايتها و کانالهاي تلگرامي حوزه نفت منتشر شد
مبنيبرآنکه يکي از معتمدين مالي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت پس از
اختالس کالن ميلياردها تومان از بيتالمال از کشور گريخته است .گفته ميشود
فرد اختالسکننده ،گرينکارت کانادا داشت و از طريق ترکيه راهي اين کشور شد.
اين موضوع توسط مديران اکتشاف شرکت ملي نفت مطرح و در ادامه پيگيريهاي
سازمان بازرسي کل کشور آغاز شده است .فرد متخلف که خزانهدار شرکت بوده از
سالها قبل در اين سمت حضور داشته و از همان زمان اين تخلفات را آغاز کرده بود.
با توجه به ابعاد تخلفات ،منابع مطلع بعيد ميدانند اين امر به شکل فردي صورت
گرفته باشد و پاي تيمي متخلف در ميان نباشد .بنابر اخبار منتشرشده ،يک تيم از
سيستمهاي نظارتي هماکنون در حال بررسي ميزان دقيق اختالس از مديريت
اکتشاف نفت هستند .آخرين مبلغي که افشا شد ،صد ميليارد تومان در شرکت ملي
اين فرد يکي از کارمندان موجه خزانهداري شرکت اکتشاف ملي نفت بود که  30سال
اکتشاف توسط کارمند خزانهداري بود.
نيز سابقه کار در اين شرکت را داشته است .همين امر باعث تعجب شده که فردي
چند سالي است اختالسها و تخلفات مالي به موضوع گريزناپذير اقتصاد کشور
با اين سابقه چگونه دست به اختالس ميزند .از طرف ديگر معلوم نيست اين فرد
تبديل شده ،مکان و مبلغش فرق دارد ولي همچنان جزیي از اقتصاد کشورمان
همدستي داشته يا بهتنهايي اين کار را انجام داده است».
است .اختالس مالي ،چرخ دندههاي هر اقتصادي را خرد ميکند و عالوهبر تخريب
نوري درباره زماني که اين فرد اختالسها را آغاز کرده بود ،گفت« :اين کارمند
اعتماد عمومي ،به کارکردها و شاخصهاي اقتصادي نيز صدمه ميزند .اين فساد گاه
باسابقه از سال  1388کار دستکاري حسابهاي مالي و اختالس را از مبالغ کم شروع
در قالب «رشوه» نمود مييابد ،گاه به گونه «اختالس» خود را نشان ميدهد و گاه به
کرده بود که با گذشت زمان مبلغ قابلتوجهي شد و مديران مالي شرکت متوجه
شکل «تقلب» یا اشکال ديگر بروز ميکند .ساخت انحصاري در قدرت يا عدم نظارت
قضيه شدند».
بر فعاليت نهادها ،زمينه را براي ظهور و بروز انواع فسادهاي
نوري درباره نظارتهاي شرکت نفت تصریح کرد« :يکي
مالي فراهم ميکند .در سالهاي قدرت دولت نهم و دهم،
کسری نوری :برخي رسانهها
از بحثهايي که درباره اين موضوع مطرح شده،اين است
سطح نظارتي بر فعاليتهاي مالي بهشدت کاهش پيدا کرده
بود بهطوريکه با گذشت چهار سال از پايان دولت مهرورز گمانهزنيهايي درباره اينکه اين که نظارتها در اين شرکت به چه صورتي بوده که منجر
به اين اختالس شده ولي براي پاسخ به اين پرسش ،اول
همچنان ابعاد تازهاي از پروندههاي تخلفات مالي کشف فرد تازهکار بوده ،منتشر کردند
ميشود .بروز اين ابعاد در حالي رخ ميدهد که قرار بود که اين کذب است .اين فرد يکي بايد کارگروههاي تحقيقاتي و قضايي تمام شود .حدس
و گمانهزني زياد است .يکي از شائبهها وجود همدست
ریيس دولت مهرورز اسامي اختالسگران و فاسدان مالي

را هر لحظه از جيبش درآورد .او که معروف به معجز ه هزاره از کارمندان موجه خزانهداري
يا همکاري برخي دراينخصوص است ولي براي رسيدن
سوم بود ،مدعي بود ۳۰۰« :نفر ۶۰ ،درصد پولهاي کشور را در شرکت اکتشاف ملي نفت بود به اين پاسخ نيز بايد صبر کرد .در اين مرحله ،پاسخ هيچ
س نميدهند ».و مدام فرياد «بگمبگم» که  30سال نيز سابقه کار در اين پرسشي را نميتوان به قطع و يقين داد».
جيب خود گذاشته و پ 
نوري درباره وضعيت متهم ادامه داد« :فرد اختالسگر
سرميداد تا رقيبان خود را بترساند اما هيچوقت اين ليست از
شرکت را داشته است .همين
همان روزي که قضيه برمال شد از کشور خارج شد و به
جيبهاي کاپشن معروف احمدينژاد بيرون نيامد.
فردي
صد ميليارد تومان اختالس يک کارمند باسابقه خزانهداري امر باعث تعجب شده که
کانادا گريخت ».نوري در ادامه نسبت به پولي که اين فرد
از بيتالمال برداشته ،گفت« :اختالس مربوط به مديريت
شرکت ملي اکتشاف نفتي ايران شايد به اندازه اختالس با اين سابقه چگونه دست به
اکتشاف شرکت ملي نفت است که درواقع پول فروش نفت
چند هزار ميلياردي بابک زنجاني ،اذهان را درگير نکرد اما
اختالس ميزند
نبوده بلکه از مبالغي که به شرکت اکتشاف داده ميشود،
همچنان جاي خالي «نظارت نهادهاي متولي» پررنگ است.
برداشت شده است».
پيگيريهاي صورتگرفته «وقايعاتفاقيه» براي صحبت با
بعد از رسانهايشدن اختالس ،برخي کارشناسان نسبت به اين قضيه واکنش
مقامات و مسئوالن شرکت ملي اکتشاف نفتي به نتيجه نرسيد و اعالم کردند تا
نشان داده و وقوع کالهبرداريهاي مالي اينچنيني را ناشي از بزرگشدن بيش از
زمان اعالم ابعاد دقيقتر ماجرا ،اجازه مصاحبه ندارند و فقط مديرکل روابط عمومي
حد مجموعه وزارت نفت و شرکتهاي تابعه ،ورود گسترده و بيضابطه افراد از خارج
وزارت نفت ميتواند پاسخ پرسشها را بدهد.
مجموعه نفت ميدانند.
براي روشنترشدن ابعاد قضيه به سراغ کسري نوري ،مديرکل روابط عمومي
نوري ادعای فوق را بهشدت رد کرد و گفت« :فردي خارج از سيستم شرکت
شرکت نفت رفتيم .نوري در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» از اختالس نفتي گفت.
اکتشاف مرتکب جرم مالي نشد بلکه اين جرم توسط يکي از افراد باسابقه شرکت
باوجوداينکه هنوز ابعاد قضيه و ميزان دقيق اختالس معلوم نيست ولي نوري با
انجام شده است .شرکت ملي نفت در سالهاي اخير تالشهاي فراواني کرده که
حوصله پاسخگوي سواالت بود .او در ارتباط با ميزان اختالس گفت« :ابعاد دقيق
مجموعه را ساماندهي کند و ادعای بزرگبودن وزارت نفت حقيقت ندارد».
اين پرونده مشخص نيست .از طرف ديگر ،تيمهاي تحقيق و بررسي به محض
او در پایان ،هرگونه قضاوت را به بعد از اعالم نتايج تيم تحقيقاتي موکول کرد.
مطلعشدن ،تحقيقات خود را آغاز کردند».
با توجه به صحبتهاي نوري ،فرد متواري از سال  88و در زمان دولت احمدينژاد
نوري درباره چگونگي رسانهايشدن اختالس گفت« :در هر اختالس مالي،
اختالس خود را شروع کرده است .در زمان احمدينژاد ،اختالس بانکی زنجاني که
اسناد دستکاري ميشود .در اين قضيه نيز مدير مالي شرکت متوجه امر شد و
بزرگترين رقم در تاريخ وزارت نفت بود ،کنترلها را شديدتر کرد .با توجه به اينکه در
بالفاصله مراتب پيگيري را به مراجع مربوطه خبر داد».
زمان زنگنه ،نظارتهاي شديدي بر وزارت نفت حاکم بود ،فرد متخلف قبل از اينکه
مديرکل روابط عمومي درباره فرد اختالسگر نيز گفت« :برخي رسانهها
ميزان اختالسش ،رقم بااليي باشد ،لو ميرود.
گمانهزنيهايي درباره اينکه اين فرد تازهکار بوده ،منتشر کردند که اين کذب است.

دیدگاه

 ۱۰ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي در پسابرجام
افروز بهرامي ،مديرکل سرمايهگذاري خارجي وزارت صنعت ،معدن و تجارت معتقد
است از آغاز اجراي برجام تاکنون  ۱۵۲طرح به ارزش  ۱۰ميليارد دالر با سرمايهگذاران
خارجي در بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت تعريف شده که از اين تعداد
تاکنون  ۵۷طرح با دريافت پروانه به بهرهبرداري رسيده است .بهرامي با اشاره به
گذشت دو سال از اجراييشدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت :بهدنبال
گشايشهاي حاصلشده در روابط خارجي پس از استقرار دولت يازدهم ،شاهد
دستاوردهاي مختلفي بوديم که ازجمله آنها رشد سرمايهگذاري خارجي در کشور
است .به گزارش ايرنا ،به گفته اين مقام مسئول ،رشد سرمايهگذاري ،جذب
شرکتهاي سرمايهگذاري و اتصال به زنجيره جهاني بهعنوان اولويتهاي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در سالهاي گذشته مطرح بوده و هست .او در ادامه گفت:
با پيگيريهاي انجامشده ،از زمان آغاز فعاليت دولت دوازدهم تاکنون  38طرح به
ارزش يک ميليارد و  980ميليون دالر با خارجيها تعريف شده است.او يادآوري
کرد :جذب سرمايهگذاري خارجي ،مسئلهاي نيست که يکشبه اتفاق بيفتد بلکه
بهتدريج و با پيشرفت طرح جذب ميشود؛ در اين پيوند  80قرارداد و تفاهمنامه
همکاري ديگر روي کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمايهگذاري
خارجي منجر شود و البته در آمارهاي پيشگفته ،عنوان نشده است .او با اشاره
به افزايش تنوع سرمايهگذاريهاي خارجي در پسابرجام گفت :پيشازاين عمده
سرمايهگذاريها در حوزههاي مواد اوليه ،فلزات پايه و پتروشيمي بود اما امروز به

ساخت مواد و محصوالت شيميايي ،وسايل نقليه موتوري ،محصوالت الستيکي
و پالستيکي ،ابزار پزشکي و تجارت (کسبوکارهاي اينترنتي و فروشگاههاي
زنجيرهاي) گسترش يافته است .او توضيح داد :کشورهاي آلمان ،ترکيه ،فرانسه،
اتريش و روسيه به ترتيب پيشتاز کشورهاي سرمايهگذار در ايران هستند .اين
مقام مسئول وزارت صنعت ،همچنين به سرمايهگذاري مجدد و افزايش سرمايه
برخي شرکتهاي خارجي حاضر در ايران از کشورهايي همچون آلمان ،سویيس
و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره و خاطرنشان کرد که اين شرکتها در زمان
تحريمها نيز در ايران فعاليت داشتند .اين مقام مسئول پيشتر عنوان کرده بود:
در  50سال گذشته شاهد رشد تنها  30درصدي صنعتي کشور بوديم؛ دراينزمينه
شاهديم توليدات کشور کمتر بر مبناي برونگرايي ،صادرات و نيازهاي بازار
جهاني استوار بوده است .به گفته بهرامي ،شايد تنها راهکار اساسي دراينشرايط،
اتخاذ رويکرد استراتژي صادرات باشد؛ در دی ماه سال گذشته ،دبیرخانه شورای
اطالع رسانی دولت،آمار تفکیکی سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور را اعالم
کرده بود .در این گزارش آمده است که در مجموع حجم مصوب سرمایه گذاری
خارجی در دوره پسا برجام  11میلیارد و  802میلیون دالر و میزان افزایش سرمایه
گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه پذیر  496میلیون دالر است .از طرف
دیگر طبق آمارهای «ایدرو» ،بیش از  64هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خارجی برای
 18طرح از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی پیش بینی شده است.

پرونده تجميع
کارتهاي بانکي
روي ميز بانک مرکزي

داود محمدبيگي ،مدير اداره نظامهاي پرداخت
بانک مرکزي با بيان اينکه پرونده تجميع
کارتهاي بانکي روي ميز بانک مرکزي است،
گفت :بانکها در حال آمادهسازي براي صدور
کارتهاي هوشمند هستند.
به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي،
محمدبيگي به برگزاري جلسه مشترک بانک
مرکزي با بانکها اشاره کرد و گفت :يکي از
موضوعهايي که هماکنون در حال بررسي و
اجراييشدن است ،بحث آمادهسازي بانکها
براي پيادهسازي استانداردهاي امنيتي و صدور
کارتهاي هوشمند است.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي
تصریح کرد :تاکنون در کشور دو ،سهبار به
سمت کارتهاي هوشمند رفتهايم ولي بهدليل
اينکه الزام خاصي از نظر داخلي براي استفاده
از اين کارتها وجود نداشت ،زياد از کارتهاي
هوشمند استفاده نکرديم .محمدبيگي ،يکي از
چالشهاي اصلي در حوزه ارتباطات بينالمللي را
بهرهگيري از کارتهاي هوشمند در نظام بانکي
داخلي دانست و تاکید کرد :براي اين مهم بايد دو
اقدام انجام شود؛ نخست اينکه زيرساختهاي
بانکها آماده و دوم اينکه قوانين و مقررات اين
کارتها فراهم شود به نحوي که هر بانکي کارت
هوشمند صادر ميکند بتواند در خارج از کشور
نيز مورد استفاده قرار گيرد.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي،
عملياتيشدن روش مذکور را نيازمند برخي
پروتکلهاي ارتباطي عنوان کرد و گفت:
پروژهاي را بههمينمنظور از  6ماه گذشته آغاز
کردهايم و اميدواريم تا تيرماه سال آينده آن را
به اتمام برسانيم تا کشور ما استانداردهاي
هوشمندسازي کارتها را رعايت کنند.
او درباره اينکه آيا بعد از آمادهسازي

استانداردها ،تغييري در کارتهاي بانکي ايجاد
خواهد شد ،تصريح کرد :تغييرات در حوزه
کارت ،يکي از بحثهاي چالشي و جدي است و
بههميندليل در کشورهاي ديگر باوجود اقداماتي
که انجام شده هنوز نتوانستهاند کارتها را
تجميع کنند.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي با تاکيد
بر اينکه يکي از موضوعهاي اصلي در اين
حوزه ،هزينههايي است که اين کار ميتواند
به بانکها تحميل کند ،گفت :سياست بانک
مرکزي در اين حوزه ،تعريف محصوالت جديد
است که مشتري هم بتواند از خدمات کارتهاي
هوشمند در پرداختهاي برونخط و هم از
پرداختهاي خارج از کشور استفاده کند.
او در تعريف پرداختهاي برونخط اين نکته
را مورد تاکيد قرار داد که در اين روش ،نيازي
نيست هميشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده
کارت) برقرار باشد ،برهميناساس اين امر به دو
شکل بدون رمز يا حتي با رمز و بهصورت آفالين
انجام ميشود .در اين روش به هر دليلي اگر
شبکه قطع بود اما باز کار مشتري انجام ميشود.
او پرداختهاي خارج از کشور را يکي ديگر
از ابزارهاي هوشمندسازي کارتهاي بانکي
برشمرد و گفت :اين کارتها ريالي هستند و
مشتري از همين کارت در خارج از کشور استفاده
ميکند بهاينصورت که با توجه به نرخي که با
بانک توافق شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده
ولي از حساب مشتري ريال برداشت ميکند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي
در همين ارتباط به روابط بانکي ايران و روسيه
اشاره کرد و گفت :با روسيه هم همين مدل
را داريم منتها اين مسئله در حوزه کارتهاي
هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارتهاي مگنت در
حال انجام است.
او با تاکيد بر اينکه حرکت به سمت EMV
حدود  600تا 700ميليون دالر هزينه در حوزه کارت
خواهد داشت ،تصريح کرد :اين هزينه نبايد
يکباره پرداخت شود بلکه بايد بهتدريج و هر
زمان که تاريخ کارتها تمام ميشود بانکها
آماده باشند کارت جديد را با قابليت هوشمند در
اختيار مشتري قرار دهند.

اقتصاد هفتگی
 22دي
هادي قوامي ،نايبرییس
کميسيون برنامه ،بودجه :براي
مهار رشد اوراق مشارکتها
بايد هزينهها در کشور مديريت
و شرايط براي توليد ثروت
بيشتر فراهم شود.

 21دی

محمدرضا پورابراهيمي ،رییس
کميسيون اقتصادي مجلس:
دولت اليحه سهام عدالت را به
مجلس ارسال کرد.

 20دي
شهباز حسنپوربيگلري،
رییس فراکسيون اصناف
مجلس شوراي اسالمي :شاخه
شوراي راهبردي اصناف در
فراکسيون اصناف مجلس
راهاندازي ميشود.

 19دي
محمدرضا رضايي ،رییس
کميسيون عمران مجلس:
نخستين جلسه طرح تحقيق
و تفحص از بيمه ايران با عدم
اقناع نماينده طراح تفحص
از توضيحات مسئوالن بيمه
ايران به پايان رسيد.

 18دي

محمد شريعتمداري ،وزير
صنعت :کارآفرينان با مقررات
دستوپاگير مواجه هستند.

17دي
اسداهلل قرهخاني ،سخنگوي
کميسيون انرژي مجلس:
مجلس سال آينده بودجهاي
براي واردات بنزين در نظر
نميگيرد.

 16دي

علياصغريوسفنژاد،
سخنگويکميسيونتلفيق
اليحه بودجه :يارانه  ۳۳ميليون
نفر قطع ميشود.
اقتصاد در هفتهاي
که گذشت

بدونتیتر
 پرويز فتاح ،رییس کميته امداد امامخميني(ره) :کميسيون تلفيق با واگذاري  ۵۰هزار واحد
مسکن مهر فاقد متقاضي به کميته امداد موافقت کرد /خانه ملت
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 جمشيد انصاري ،رییس سازمان امور اداري و استخدامي :ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر استخدام
دولت ميشوند /ايسنا

حسن رکني ،معاون امور دام وزارت جهادکشاورزي :واردات تخممرغ در صورت رفع نياز فورا
قطعميشود/اقتصادآنالين

