
یندیــن  ا ه های هنــدی  پاالیشــگا
اویــل، بهــارات پترولیــوم و هندوســتان 
پترولیــوم امیدوارنــد آمریــکا معافیــت 
از تحریم هــا علیه صــادرات نفــت ایران را 
 تمدید کند تــا بتوانند به خریــد نفت ایران

 ادامه دهند.
به گزارش ایسنا، آمریکا از نوامبر به هشت 
کشور از جمله هند معافیت شش ماهه برای 
ادامه واردات نفت ایران تا پایان مارس داده 

است.
تحت شرایط توافق شــده، شرکت های 
نفتی باید خرید نفت ایران را به ۱.۲۵ میلیون 
تن یا ۹ میلیون بشــکه در ماه محدود کنند. 

پایگاه خبری الیومینت به نقــل از دو مقام 
در شــرکت های فروش نفت نوشت: البته ما 
خواهان تمدید معافیت هستیم و قطعاً ارزش 
دارد که همچنان به خرید نفت ایران پس از 

آوریل ادامه دهیم.
ایران ســومین تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک بوده و هند ســومین واردکننده بزرگ 

نفت در جهان است.
واردات هند از ایــران در فاصله آوریل تا 
نوامبر سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۱ میلیارد دالر 

بالغ شد که حدود ۹۰ درصد آن نفت بود.
شرکت های بهارات پترولیوم و هندوستان 
پترولیوم اخیراً اعالم کردند پس از ســه ماه 

وقفه، یک میلیون بشکه نفت ایران را در هر 
یک از ماه های فوریه و مــارس وارد خواهند 

کرد.
طبق گزارشــی کــه رویتــرز در ژانویه 
منتشــر کرد، این دین اویل کــه بزرگترین 
پاالیشگر نفت هند است، در فوریه ۵ میلیون 
بشــکه نفت ایران را بارگیــری خواهد کرد 
در حالی که شــرکت پاالیش و پتروشیمی 
 مانگالــور دو میلیــون بشــکه خریــداری 

خواهد کرد.
هند در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ حدود 
۲۲ میلیــون تن نفــت از ایــران وارد کرد و 
قصد دارد در ســال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ نیز 

حدود ۳۰ میلیون بشــکه نفت ایران را وارد 
کند اما شــرکت های هندی بــرای تمدید 

 معافیــت، ناچارنــد خریدشــان از ایران را 
کاهش دهند.
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جزئیاتی تازه از بیمه های جدید 
شخص ثالث

خبر اعالم اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث 
و »راننده محور« کردن آن توســط شرکت بیمه 
مرکزی باعث طرح پرسش هایی در این باره شد که با 
توضیحاتی که رئیس کل بیمه مرکزی به تدریج در 
این باره ارائه کرد، تقریبا کلیات این طرح مشخص 
شده است. طبق گفته سلیمانی، نرخ  بیمه نامه های 
جدید تغییری نخواهد کرد و محدودیتی هم برای 
تعداد افراد اســتفاده کننده از بیمه نامه های صادر 

شده برای یک راننده وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایســنا، آنچه از کلیات قانون جدید 
»راننده محور« کردن بیمه نامه های شخص ثالث 
که گفته شده تا اواخر سال آینده قرار است در چند 
منطقه به صورت آزمایشی اجرا شود، برمی آید؛ این 
است که در این قانون، بیمه نامه ها به جای خودروها 
برای مالکان آن صادر می شود. اما این به معنای آن 
نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود، بلکه 
فقط یک بیمه نامه صادر می شــود که در آن عالوه 
بر راننده، افراد دیگری هم می توانند از آن استفاده 
کنند. طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی این افراد 
کسانی هستند که مالک بیمه نامه تعیین می کند؛ 
بنابراین اگر یک خانواده چهــار نفره صاحب یک 
خودرو باشند، فقط یک بیمه نامه می خرند و همه 
می توانند از آن استفاده کنند و هیچ پول اضافه ای 
هم بابت افزایش تعداد نفراتی که از آن اســتفاده 
می کنند اخذ نمی شود. مســاله دیگری که مبهم 
مانده بود این بود که آیــا محدودیتی در اضافه کرد 
ذی نفعان به بیمه نامه شــخص ثالث وجود دارد یا 
خیر؟ که در این باره رییس کل بیمه مرکزی گفت: 
هیچ محدودیتی برای تعداد افرادی که می توانند 
از بیمه نامه های صادر شده برای یک راننده استفاده 
کنند، وجود ندارد. غالمرضا سلیمانی با تاکید بر اینکه 
باید تفاوت نحوه رانندگی افراد در صدور بیمه نامه آنها 
لحاظ شود، درباره جزئیات احتمالی این طرح اظهار 
کرد: برای هر خودرو یک بیمه نامه شخص ثالث را با 
توجه به ویژگی های مالک خودرو صادر می کنیم. در 
اینجا ممکن است  عالوه بر مالک خودرو بخواهد افراد 
دیگری هم از آن وسیله نقلیه استفاده کنند که در این 

صورت نام آن افراد را هم اضافه می کند.
    

رئیس شورای تامین دام کشور خبر داد
 فروش اینترنتی گوشت 

از پنجشنبه

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: متاسفانه 
در فروش گوشت های وارداتی، واسطه های بسیاری 
ایجاد شده که این امر به گران فروشی دامن زده است. 
با فروش اینترنتی، عالوه بر کاهش واسطه ها، می توان 

بر قیمت گوشت به صورت مستقیم نظارت کرد.
منصور پوریان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا عنوان 
کرد: توزیع گوشت پروسه های مختلفی را باید طی 
کند تا به دسته همه مردم کشور برسد. در این راستا، 
یکی از مواردی که قرار است در جهت سهولت و کوتاه 
شدن دست دالالن انجام شــود، فروش اینترنتی 
گوشت اســت. وی با بیان اینکه با فروش اینترنتی 
گوشت، تقاضاکننده واقعی مشخص خواهد شد، 
ادامه داد: برخی افراد سودجو به گوشت با نرخ مصوب 
احتیاج نداشته و تنها به خاطر تفاوت قیمت زیادی 
که با بازار دارد، آن را خریداری می  کنند و در بازار آزاد 
می فروشند، در این طرح به هر خانواده یک سهمیه 
و بر اساس کد پستی گوشــت قرمز به نرخ دولتی 
اختصاص می یابد.   وی از مزایای فروش اینترنتی و 
خرید آسان بدون صف طوالنی را عنوان کرد و افزود: 
این یک طرح بسیار خوبی اســت که عالوه بر شهر 
تهران باید در تمامی کشور تعمیم داده شود. با این 
طرح، توزیع مستقیم در فروشگاه ها حذف نخواهد 
شــد؛ اما رفته رفته باید سعی شــود  شبکه توزیع 
اصالح شود تا گوشــت به اندازه نیاز به تمامی مردم 
برسد. آنگاه از خروج بی رویه گوشت به سمت های 
نامعلوم جلوگیری می شــود.  وی اظهار کرد:  باید 
توزیع کنندگان در هر منطقه مشخص شوند تا به 
راحتی و کوتاه ترین زمان گوشــت به دست خانوار 
برسد.  بر اســاس این گزارش  از پنج شنبه، فروش 
گوشت های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی 
آغاز می شود، این دو فروشگاه محصوالت مورد نیاز 
مردم را بر اساس هر کد پســتی برای هرخانوار، در 
منزل تحویل می دهند. مردم پایتخت می توانند در 
سایت »به روزرسان« پس از ثبت مشخصات شخصی 
و آدرس؛ گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ منجمد 
و تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمــت دولتی را هر دو 
هفته یکبار با سقف مشخص ســفارش و در منزل 

تحویل بگیرند.

خبر اقتصادی
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مهدی الیاسی، روزنامه نگار

روز گذشته، نشست خبری بیژن 
نامدار زنگنــه، وزیر نفت، در ســایه 
سنگین یک اتهام بزرگ برگزار شد و 
زنگنه کوشید خود را از این اتهام مبرا 
ســازد. هفته قبل بود که ۷۲ نماینده 
مجلس در نامه ای سرگشاده به سران 
ســه قوه ضمن طــرح انتقاداتی تند 
به عملکــرد وزارت نفــت، زنگنه را به 

ناکارآمدی متهم کردند. 
نمایندگان در این نامه تاکید کرده  اند 
که زنگنه نه  تنها اهتمــام عملی برای 
مقابله با تحریم ها از خــود بروز نداده، 
بلکه تقریبا همــه روزنه های موجود 
جهت بی اثر کردن تحریم ها را خواسته 
یا ناخواســته مســدود کرده است. 
نمایندگان همچنین خواســتار این 
شدند که در این برهه تاریخی و حساس 
و با توجه به از دســت دادن فرصت ها 
توســط وزیر نفت، با اصالح مدیریت 
وزارت نفت تصمیمــی عاجل جهت 
تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله 
با تحریم های آمریکا توسط سران قوا و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اتخاذ شود.
۷۲ نماینده مجلــس در نامه خود 
تاکید کردند که زنگنه نسبت به انجام 
مذاکرات راهبردی با کشور های بزرگ 
منطقه که به  صورت ســنتی شرکای 
تجاری ایران در حوزه نفت و گاز بوده اند، 
هیــچ اهتمامی ندارد. مشــارکت در 
ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام 
در بنادر کشور های چین، هند، برزیل، 
آفریقای جنوبی، عمــان و اندونزی را 
بی ســرانجام، رها کرده  اســت. پروژه 
سوآپ نفت با روسیه پیگیری نکرده و 
در حوزه دور زدن تحریم ها برای فروش 
نفت کوتاهی داشته اســت. از این رو 
مدعی شدند زنگنه مرد دوران تحریم ها 
نیســت و به همین دلیل فروش نفت 
ایران، در شش ماهه اخیر حدودا به یک 

سوم، کاهش یافته است.
فشارهای وارده به زنگنه، که در نامه 
۷۲ نماینده مجلس نمود یافت، منجر به 
انتشار شایعه ای مبنی بر استعفای زنگنه 
شد. اگرچه پس از انتشار نامه نمایندگان 
مجلس، بخشــی دیگر از نمایندگان 
مجلس و تعدادی از کارشناسان نفتی 
به ادعاهای مطرح شده پاسخ دادند و 
تصمیم گیری در حــوزه کالن نفت را 
خارج از اختیار وزیر نفت دانستند، اما 

هیاهو ها کماکان ادامه داشت. 
شــمس اردکانــی، کارشــناس 
برجســته حوزه انــرژی رد دفــاع از 
عملکرد وزارت نفت و در پاسخ به ادعای 
منتقدان که بی ارادگی زنگنه را عامل 
فروش نرفتن نفت در بــورس انرژی 
می دانســتند، گفت: برای خریداران 
بورس ایــران خرید نفت گــران تمام 
می شود، برای مثال یک میلیون بشکه 
نفت معادل ۶۰ میلیون دالر اســت. 
معــادل ریالی آن رقم بســیار بزرگی 
است و تامین مالی آن با سپرده هایی که 
شرکت ها در بورس دارند، نمی خواند. 
بنابراین دلیل عدم فروش نفت در بورس 
مربوط به وزارت نفت نمی شود . به این 
مساله اشتباه میان علیت و همزمانی 
می گویند. به این ترتیــب این ادعا که 
وزارت نفت مایل به فروش نفت نیست، 
اشتباه است. زیرا فروش نفت به وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت کمک می کند. 
براساس قانون ۱۴ و نیم درصد منابع 
حاصل از فروش نفت بــه وزارت نفت 
تزریق می شــود و این وزارتخانه با این 
منابع، مخارج خود را پرداخت می کند. 
همانطور کــه می دانیــد وزارت نفت 
هزینه های بیشمار و بدهکاری زیادی 
به حفاران و پیمانکاران دارد؛ بنابراین 
منطقی نیســت که با فروش نفت در 

بورس مخالفت داشته باشد.
از سوی دیگر ســعید لیالز نیز در 
این زمینــه تاکید کــرد: »در ادعای 
نمایندگان صداقت دیده نمی شــود. 
نفت، رب گوجه فرنگی نیست بلکه یک 
کاالی اســتراتژیک است، مگر زنگنه 

می تواند به تنهایی در مورد فروش نفت 
به روسیه تصمیم گیری کند، که صرفا 
او را مقصر نخریدن نفت ایران از سوی 
روس ها بدانیم؟ واقعاً این طور سخن 
گفتن در مورد روســیه و ارتباط با این 
کشور خنده دار است. مگر آقای زنگنه 
می تواند به تنهایی در مــورد رابطه با 
روسیه تصمیم گیری کند؟! اگر تاکنون 
به پیشنهادهای روســیه چه در حوزه 
فروش نفت و چه در مورد صادرات گاز 
روی خوش نشان داده نشده، تصمیم 

نظام بوده و نه شخص آقای زنگنه.«
مثلث ظریف، زنگنه، همتی

این انتقادات ادامه داشت و مخالفان 
و موافقان هر یک با ادبیات خاص خود 
به نزاع با یکدیگر در فضای رســانه ای 
مشــعول بودند. نزاعی که شایعه ارائه 
استعفای زنگنه به رئیس جمهوری را 
قوت بخشید. چند هفته قبل نیز چنین 
فضایی در مــورد محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه شــکل گرفته بود و 
در این مورد نیز به قوت گرفتن شایعه 
استعفای ظریف منجر شــد.  در حال 
حاضر، وزارت امور خارجه، وزارت نفت 
و بانک مرکزی، سه نهاد اصلی درگیر با 
تحریم های آمریکا و مثلث ظریف، زنگنه 
و همتی، ســه لیدر مقابله با تحریم ها 
هستند. تحریم های آمریکا، دو بخش 
اصلی نفتی و بانکی را شامل می شود که 
مقابله با  آن برعهده وزارت نفت و بانک 
مرکزی است و هدایت کلی ماجرا نیز 
با وزارت امور خارجه است. در یک ماه 
گذشته و با شدت گرفتن تحریم های 
آمریکا، دو ضلع مثلث مقابله با تحریم ها 
یعنی ظریف و زنگنــه در میانه نبرد و 
در حال فرماندهی، از پشــت جبهه و 
از ســوی اصولگرایان، به ناکارآمدی و 

ضعف متهم شده اند.
 فضای سنگین اتهام 
و پاسخگویی فرمانده

فضای سنگین اتهام سرانجام زنگنه 
را در نشســت خبری دیروز، وادار به 

پاسخگویی کرد.
وی که یکــی از اضــالع رهبری 

علیه تحریم هاست، در پاسخ به اتهام 
کم کاری گفت: تمرکز آمریکا در شرایط 
فعلــی روی صنعت نفت اســت. آنها 
صنعت و صادرات نفت را در نوک پیکان 
حمله خــود قرارداده اند، امــا  آمریکا 
همانطور که در نوامبر نتوانست صادرات 
نفت را به صفر برســاند، در آینده هم 
نخواهد توانســت. ما با تمام قوت مان 
داریم کار می کنیم، ولی یک مشــکل 
داریم اینکه نمی توانیــم همه چیز را 
علنی بگوییم. مردم غریبه نیســتند 
ولی حرف ما را فقط مردم نمی شنوند، 
آمریکا، اسرائیل و اشــرار منطقه هم 
می شنوند. فرمانده عملیات نمی تواند 
جزئیات عملیات را بیــان کند چون 
عملیات لو می رود. ما برای دشــمنان 
ملت ایــران اتاق تاریــک داریم. ولی 
برای نظام همه چیز شــفاف خواهد 
بود. خیلی ها به ما حرف هایی می زنند 
و تحریک می کنند کــه حرف بزنیم، 
ولی ما تحریک نمی شــویم. ما دنبال 
افتخارات نیســتیم، دنبــال خدمت 
هستیم. انشاهلل در وقت خودش و زمانی 
که سختی ها کنار رفت جزئیات را بیان 
می کنیم. امروز آقای پمپپئو هم حرف 
من را می زند و می گوید حرفی نمی زنم 
چون ایران از آن استفاده می کند. ما با 
تمام اســتعدادمان و همه راه هایی که 
امکان پذیر است برای مقابله با تحریم 

داریم کار می کنیم.

کدام قرارداد را امضا نکرده ام؟
زنگنه گفت: آنان که می گویند ما 
تمایلی برای همکاری با چین و روسیه 
نداریم، دلیل شان چیســت؟ ما تنها 
یک قرارداد مهم در دوره پس از برجام 
امضا کردیم که مربوط به طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی 
متشکل از شرکت فرانســوی توتال، 
شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین 
)CNPCI( و شرکت پتروپارس ایران 
بود که سهم شرکت چینی در آن ۳۰ 

درصد بود و با اصرار هم آمدند.
وزیر نفت ادامه داد: اکنون که توتال 
طرح توســعه فاز ۱۱ پــارس جنوبی 
را ترک کرده اســت، شــرکت چینی 
مجری طرح توسعه شــده است و باز 
هم اصرار داریم کــه چینی ها در این 
پروژه حضور یابند. برای توسعه بخش 
شــمالی و جنوبی میدان آزادگان هم 
قبول کردیم که با شــرکت ملی نفت 
چین )سی ان پی سی( مذاکرات خارج 
از مناقصه انجام دهیــم؛ برای میدان 
نفتی یادآوران هــم قبول کردیم که با 
شرکت ساینوپک چین مذاکره خارج 
از مناقصه انجام دهیم، منتها آن ها بنا 
به مالحظات خودشــان اکنون فعال 
نیســتند و ما نمی توانیم جواب فعال 

نبودن آن ها را بدهیم.
زنگنه با اشــاره به نامــه ۷۲ تن از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
گفت: در ایــن نامه درباره اســتقبال 
نامناســب از رئیس جمهوری چین 
مــواردی مطرح شــده اســت، من 
مسئولیتی در قبال اســتقبال از وی 
ندارم و نباید در این باره جوابگو باشم 
و ارتباطی به وزارت نفــت ندارد و هر 
کشوری پروتکل اســتقبال خودش 

را دارد.
وی تاکید کرد: مــن به همکاری با 
چین و روســیه عالقه مند هستم، اما 
پیش تر هم گفته ام که برای امضای یک 
قرارداد دوطرفه هر دو طرف مذاکره باید 
رضایت داشته باشند و من نمی توانم به 
جای هر دو طرف امضا کنم و با اطمینان 
به شما می گویم کدام قرارداد بوده که 
طرف مقابل راغب به امضا بوده است و 

من امضا نکرده ام.
تنها قراردادی را امضا می کنم که 

با عزت امضا شود
وزیر نفت تصریح کرد: من فقط در 
مقابل یک ملــت تعظیم می کنم و آن 
ملت ایران است و در مقابل هیچ کشور، 
دولت و ملت دیگری تعظیم نمی کنم؛ 
من خدمتگزار مردم ایران هســتم و 
اولویت من تامیــن حداکثری منافع 
ملت ایران است که برای این راه حاضرم 
از همه داشته های خود، حتی آبرویم 
بگذرم؛ اما حاضر نیستم برای خوشایند 
دیگران از آبروی ملت ایران بگذرم و تنها 
قراردادی را امضا می کنم که با عزت و 
براساس منافع ملت ایران امضا شود؛ من 
در آخر عمر خود به دنبال این نیستم که 
از من تعریف و تمجید شود، بلکه فقط 
به دنبال تامین خواسته های ملت ایران 

و رضایت خداوند هستم.

زنگنه درباره بخشــی از متن نامه 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
مبنی بر »قرارداد سواپ نفت با روسیه« 
گفت: ما قرارداد معامله نفتی با کشور 
روسیه داشته ایم، اما هرگز برای سوآپ 
نفت با روســیه قراردادی نداشته ایم و 
نمی دانم چرا عده ای حرف های بی پایه 
و اســاس می زنند؟ البته نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی وظیفه دارند 
دغدغه های خود را مطــرح کنند، اما 
گالیه اصلــی من از افرادی اســت که 
اطالعات غلط به نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی می دهند.
هر کس ادعایی در مورد فروش 

نفت دارد، مراجعه کند
وی همچنین در پاسخ به پرسش 
»روزنامه کیهان« درباره حواشی عرضه 
بنزین در بورس انرژی مبنی بر بی میلی 
شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت 
گفت: هر کس ادعایی برای فروش نفت 
دارد، می تواند مراجعه کند، زیرا شرایط 
عرضه ما از طریق شرکت بورس انرژی 
ایران اعالم شده و هر هفته نیز عرضه 
انجام شــده اســت، اما موفقیت آمیز 
نبوده و هر کــس ادعایی می کند که با 
تغییراتی در اطالعیه عرضه می تواند 
نفت بفروشد، می تواند مراجعه کند و 

ما استقبال می کنیم.
زنگنه افزود: اینکه می گویند وزارت 
نفت می تواند هفتــه ای یک میلیون 
بشکه نفت در بورس انرژی عرضه کند، 
اما عمدا نمی فروشد تا مقاومت ملت را 
در هم ریزد؛ کذب است و من در صف 
اول مقاومت هستم، زیرا این جا مسئله 
ملت ایران و خون شهداســت که من 
نمی توانم از آن ها بگذرم و حداکثر کاری 
که می توانم انجام دهم این اســت که 
بگویم بیایید ریالی بخرید که مساوی با 
خروج سرمایه است، اما باز هم نتیجه ای 

حاصل نشد. 
وی شرایط وزارت نفت برای عرضه 
نفت در بورس انــرژی را پرداخت پول 
و خراب نکردن بازار امــور بین الملل 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد و گفت: 
ما باید تفاوت های فــروش نفت خام 
و مواد غذایی را بدانیــم، اما خیلی ها 
می آیند و مذاکره می کنند، اما می روند 

و دیگر مراجعه نمی کنند.

پاسخ زنگنه به ادعای کم کاری در فروش نفت

یک فرمانده نمی تواند جزئیات عملیات را بیان کند

سعید لیالز: در ادعای 
نمایندگان صداقت دیده 
نمی شود. نفت، رب گوجه 

فرنگی نیست بلکه یک 
کاالی استراتژیک است، 

مگر زنگنه می تواند به 
تنهایی در مورد فروش نفت 
به روسیه تصمیم گیری کند 
که صرفا او را مقصر نخریدن 
نفت ایران از سوی روس ها 

بدانیم؟ 

بیژن زنگنه: ما قرارداد 
معامله نفتی با روسیه 

داشته ایم، اما هرگز برای 
سوآپ نفت با روسیه 
قراردادی نداشته ایم 
و نمی دانم چرا عده ای 

حرف های بی اساس 
می زنند؟ البته نمایندگان 
 وظیفه دارند دغدغه های 

خود را مطرح کنند، اما 
گالیه من از افرادی است که 
اطالعات غلط به نمایندگان 

می دهند

خبر

درخواست هندی ها برای تمدید معافیت نفت ایران از تحریم


