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قرار ب�ود ام�روز ميزان ص�ادرات نف�ت ايران 
ب�ه صف�ر برس�د و كاه�ش درآمده�اي نفتي 
ايران كم�ر اقتص�اد را خ�رد كند، ام�ا تمامي 
ادعاه�اي امري�كا ب�راي صف�ر ك�ردن ميزان 
صادرات نفت، با دور جدي�دي از معافيت ها به 
شكس�ت بزرگي منجر ش�د كه حتي اعتراف 
رس�انه هاي غرب�ي را ني�ز ب�ه همراه داش�ت. 
درست پس از خروج يك سويه امريكا از توافق برجام 
و تالش اين كشور براي احياي مجدد تحريم هاي 
ضد ايراني، طرح يك ادعاي بزرگ در حوزه تحريم ها 
از س��وي دونالد ترامپ با واكنش منفي جهانيان 
مواجه ش��د. در آن زمان كه رئيس جمهور امريكا 
مغرورانه از بازگش��ت تحريم ها سخن مي گفت، 
مدعي ش��د تا آبان ماه كه مرحل��ه دوم تحريم ها 
عليه ايران به مرحله اجرا خواهد رسيد، وي فروش 
نفت ايران را عماًل به صفر خواهد رساند. اين ادعا با 
واكنش كارشناسان ارشد حوزه انرژي مواجه شد و 
آنان به صراحت عنوان مي كردند كه حذف يكباره 
2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت ايران از بازار عماًل 
نشدني اس��ت، اما ترامپ كه روي مشاركت »گاو 
شيرده« خود براي حذف ايران از بازار جهاني نفت 
حساب ويژه اي باز كرده بود، بار ديگر بر ادعاي خود 
پافشاري كرد و مش��تريان بزرگ نفت ايران مثل 
هند و كره جنوبي را براي قطع واردات نفت از ايران 

تحت فشار قرار داد. 
   عقب نشيني پله به پله

فش��ارهاي امريكا به خريداران نفت ايران از يك 
س��و و ناتواني كش��ورهاي هم پيمان واش��نگتن 
براي افزايش توليد موجب ش��د ه��م قيمت نفت 
در جهان با افزايش همراه ش��ود و ه��م با افزايش 

نگراني ها در كشورهاي مقصد نفت ايران، قيمت 
س��وخت در كش��ورهايي مانند كره جنوبي، هند 
و  ژاپن با افزايش چش��مگيري همراه شود. حتي 
اين افزايش قيمت س��وخت به امريكا هم رسيد و 
قيمت بنزين و گازوئيل رك��ورد زد. با درجا زدن 
غول هاي نفتي جهان ب��راي افزايش توليد، عماًل 
مشخص شد كه نه تنها عربستان ظرفيت مازادي 
براي جايگزيني نفت اي��ران را ن��دارد، بلكه بازار 
در آس��تانه فصل س��رد تحمل حذف عرضه يكي 
از مهم ترين توليد كنندگان نف��ت دنيا را نخواهد 
داشت. از اين رو رس��انه هايي كه پيشتر از عملي 
ش��دن تحريم نفت ايران گزارش ه��اي مختلفي 
مخاب��ره مي كردند، ب��ا تغيير فاز، خب��ر از صدور 
معافيت به واردكنندگان نفت ايران دادند. اتفاقي 
كه در مرحله نخست با تكذيب مقامات امريكايي 
مواجه ش��د، اما نفت 80 دالري سرانجام توانست 
تاثير خود را بر روي مقامات امريكايي بگذارد و آنان 
را وادار به عقب نشيني از مواضع خود در خصوص 

ارائه معافيت به خريداران نفت ايران كند. 
هدر نوئرت س��خنگوي وزارت خارجه امريكا روز 
جمعه رسماً عقب نش��يني امريكا از ادعاي خود 
در خصوص به صفر رساندن صادرات نفت ايران را 
تأييد كرد و به يك خبرگزاري هندي گفت: اياالت 
متح��ده در ميانه فرآيندي داخلي براي بررس��ي 
مستثني كردن برخي كشورها از كاهش چشمگير 
]خريد نفت از ايران[ اس��ت. ما به صورت مورد به 

مورد با كشورها كار مي كنيم. 
  معاف ها بيشتر از دوره گذشته

در دوره گذش��ته تحريم ها، تنها ش��ش كشور از 
تحريم نفت��ي ايران معاف ش��ده بودند كه همين 

موضوع، مورد انتقاد ترامپ قرار گرفته بود كه دولت 
اوباما بايد به طور آني و ناگهاني همه كش��ورهاي 
خريدار نف��ت اي��ران را تحريم مي ك��رد اما حاال 
بلومبرگ خبر داده اس��ت كه امريكا براي هشت 

كشور معافيت هايي را صادر كرده است. 
پس از اين، شبكه خبري بلومبرگ به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد كه امريكا در ارتباط با تحريم هاي 
نفتي عليه اي��ران، با اعط��اي معافيت تحريمي 
به هش��ت كش��ور از جمله كره جنوب��ي، هند و 
ژاپن موافقت كرده اس��ت. بلومبرگ در بخش��ي 
از گزارش خود نوش��ت، متحدان نزديك امريكا 
از جمله ژاپ��ن و كره جنوبي به هم��راه هند كه 
وابستگي زيادي به نفت ايران دارند، اين معافيت 
را درياف��ت كرده اند، ام��ا انتظار مي رود ليس��ت 
كامل اين معافيت ها روز دوش��نبه منتشر شود. 
بلومبرگ به نقل از دو مقام آش��نا به اين موضوع 
در ادامه نوشت، چين از واردكنندگان بزرگ نفت 
ايران، اگرچه همچنان در حال رايزني با مقامات 
امريكايي براي دريافت معافيت است، اما در اين 
ليست حضور دارد. هويت چهار كشور ديگر هنوز 

شناسايي نشده است. 
اين رس��انه همچنين پيشتر از احتمال معافيت 
هند و كره جنوب��ي در براب��ر تحريم هاي نفتي 
ايران خبر داده ب��ود. اين رس��انه امريكايي در 
اين راستا نوشته بود: اين معافيت حداقل ادامه 
عرضه مقداري از نفت ايران به بازارهاي جهاني را 
تضمين خواهد كرد و احتماالً نگراني ها در مورد 
اختالل در عرضه و فشار بيش��تر به قيمت هاي 
بين المللي نفت را تنها پي��ش از انتخابات ميان 
دوره در امري��كا آرام خواهد ك��رد. قيمت نفت 

برن��ت از ب��االي 85 دالر در هر بش��كه كه ماه 
گذش��ته تاكنون 14 درص��د از ارزش خود را از 

دست داده است. 
در همين خصوص، چند منبع امريكايي گفته اند 
كه ليس��ت كامل كش��ورهاي معاف از تحريم ها 
احتماالً روز دوشنبه منتشر خواهد شد. به عقيده 
تحليلگران، دول��ت ترامپ در آس��تانه انتخابات 
ميان دوره اي كنگره امري��كا به قيمت هاي پايين 
نفت نياز مبرم دارد و ش��ايد تلطيف لحن مقامات 
امريكايي در آس��تانه آغاز تحريم ها و معاف شدن 
چند كش��ور از تحريم نفتي، اقدام��ي براي راضي 

كردن رأي دهندگان امريكايي باشد. 
دولت امريكا پيش از اين تأكيد ك��رده بود كه به 
جز در موارد خيلي استثنايي كه مرتبط با مسائل 
انسان دوستانه باشد، هيچ معافيت ديگري در قبال 

تحريم ها عليه ايران صادر نخواهد كرد. 
اما بلومبرگ در حالي تنها از چهار كش��ور هند، 
چين، كره جنوبي و ژاپن نام برده كه روز گذشته 
فاتح دونمز، وزير ان��رژي تركيه ه��م اعالم كرد 
كه كش��ورش از تحريم هاي نفت��ي امريكا عليه 
ايران معاف شده اس��ت. بنابراي��ن بايد نام تركيه 
را هم در ليس��تي كه امريكا منتشر خواهد كرد، 
مشاهده كنيم. اين در حالي است كه جان بولتن، 
مش��اور امنيت ملي امريكا كه نقش پررنگي در 
متقاعد كردن كش��ورهاي خريدار نف��ت ايران 
براي توقف واردات داش��ت، به تازگي گفته است 
كش��ورش درك مي كند كه برخي از كش��ورها 
نمي توانند واردات نفت خ��ود را از ايران فوراً »به 
صفر« برس��انند. با تحريم ايران نمي خواهيم به 

دوستانمان صدمه بزنيم
عقب نشيني محض امريكا از مواضع نفتي خود، با 
يك عقب نشيني مهم ديگر هم همراه شده است. 
وبگاه واشنگتن فري بيكن به نقل از چندين مقام 
دولتي و منابع آگاه در وزارتخانه هاي خزانه داري 
و خارجه امريكا نوش��ت كه به  رغ��م تهديدات 
»دونالد ترام��پ« رئيس جمهور اين كش��ور به 
اعمال تحريم هاي سخت و جديد عليه ايران، اما 
واشنگتن در برابر فشارهاي متحدان اروپايي و 
ايران تسليم شده و قصد عقب نشيني از مواضع 

خود را دارد. 
يك منبع امريكايي با اشاره به عقب نشيني وزير 
خارجه اين كشور در برابر فشارهاي برخي مقامات 
دول��ت و اروپايي ها تأكيد مي كند كه »اس��تيون 
منوشين« وزير خزانه داري و پامپئو باعث شده اند 
»دونالد ترامپ از باراك اوباما هم ضعيف تر شود« و 
فقط سياست »نشستن و تماشا كردن« را در پيش 
بگيرد. اختالفات داخلي و سياستمداران امريكا هم 
موجب شده است تا سياست هاي يكجانبه گرايانه 
امريكا، با انتقادات ش��ديد همراه ش��ود، اما آنچه 
مهم است، آن اس��ت كه امريكا شكست بزرگي را 
در كاهش شديد صادرات نفت ايران تجربه كرد و 
حتي عربستان نيز رسماً اعالم كرد نمي تواند جاي 

ايران را در بازار پر كند.

وحید حاجی پور

حفره سازي براي سازمان بازرسي 
با وجود تأكيد صريح قانون براي منع به كارگيري بازنشستگان، مديران 
بازنشسته با البي هاي غيرقابل باوري در حال حضور خود در نهادهايي 
هستند كه قانون تكليف آنها را روش��ن نكرده است و نهادهاي نظارتي 
مانند سازمان بازرس��ي كل كش��ور هم باكمترين حساسيتي تنها به 
چند نامه نگاري بس��نده كرده اس��ت. بارها نوش��تيم كه صندوق هاي 
بازنشستگي صنعت نفت و شركت هاي زيرمجموعه آن با برداشت هاي 
متفاوت از مجموعه قوانين كشور، خود را از دايره قانون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان دور مي كنند و در اين ميان سازمان بازرسي كل كشور، 

عزم جدي براي تعيين تكليف مديران بازنشسته و متخلف را ندارد. 
برخي ش��ركت هاي نفتي و پتروش��يمي به گونه اي قانون را تفس��ير 
مي كنند كه گويا بيشتر نهادهاي نظارتي از روح قانون بي اطالع بوده و 
اراده ضعيف اين سازمان ها و نهادها براي تعيين تكليف اساسي وضعيت 
اين شركت ها، حاش��يه امني را براي بازنشستگان ايجاد كرده است. به 
طور قطع سازمان بازرسي كل كشور در برابر انتقاداتي كه به آن سازمان 
مطرح مي شود، جبهه گيري مي كند، ولي در نوع خود جالب است كه 
چند هفته مانده به 26 آبان ماه – آخرين روز كاري بازنشستگان – از 
صندوق بازنشستگي صنعت نفت مي خواهد كه اسامي بازنشستگان و 

سمت هاي مديريتي آنها را اعالم كند. 
اين نامه بايد زودتر به صندوق بازنشستگي صنعت نفت ارسال مي شد و نه 
چند هفته مانده به سررسيد آخرين روز كاري بازنشستگان؛ ضمن آنكه 
مهم ترين وظيفه سازمان بازرس��ي و نهادهاي نظارتي، مشخص كردن 
سازمان ها و ش��ركت هايي است كه ش��امل حال قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان است، به  ويژه در صنعت نفت كه برخي مديران، مديريت در 
اين صنعت را يك ميراث تمام ناشدني براي خود و اقوام خود مي دانند. هنوز 
هم شركت هاي بسياري در نفت وجود دارند كه به واسطه سهامداران خود، 
معتقدند غيردولتي و غيرعمومي هستند و همين برداشت، باعث شده تا 
مديران بازنشسته امروز صنعت نفت، البي هاي خود را براي حضور در رأس 
اين شركت ها مضاعف كنند. اينكه چنين طيب خاطري از سوي مديران 
بازنشسته وجود دارد، نش��ان دهنده اطمينان آنها از جرياني است كه به 

دليل كم كاري نهادهاي نظارتي و بازرسي ايجاد شده است. 
قانوني كه اميد بسياري براي شكستن انحصار مديريت را ايجاد كرده است، 
در باالترين نقطه شفافيت خود باز هم راهكارهايي براي دور خوردن دارد و 
اين وظيفه نهادهايي مانند سازمان بازرسي است كه مانع از سوءاستفاده هاي 
احتمالي ش��ود. مديران بازنشس��ته به گونه اي از امنيت مديريت خود در 
صندوق هاي بازنشس��تگي و زيرمجموعه هاي آن برخوردارند كه گويي به 
راحتي مي توانند سازمان بازرسي را به گوشه اي برانند و اين وضعيت، نتيجه 
كم كاري اين سازمان است. نگاهي به صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت 
و شركت هاي پولداري مانند شركت پتروشيمي خليج فارس، بيانگر خيمه 
سنگين بازنشستگاني است كه با كليدواژه »خدمت« سمت هاي خود را ترك 
نمي كنند و فضا را طوري مديريت مي كنند كه مديران بازنشسته ديگر نفت 

هم خود را براي حضور در اين شركت ها آماده مي كنند. 
به نامه نگاري هاي ديرهنگام سازمان بازرسي براي معرفي مديران بازنشسته 
نقد جدي وارد است، اما ايراد بزرگ تري كه به اين سازمان مي توان گرفت 
آن است كه چرا يكبار براي هميشه تكليف را براي شركت هاي ديگري كه 
خود را مبرا از قانون مي دانند، مش��خص نمي كند؟ هدف از اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان، آن است كه نسل جديدي از مديران جوان 
و ميانسال فرصت حضور در بدنه مديريتي كشور را به دست بياورند و اگر 
قرار اس��ت با اين قانون، مديران پير راهي ش��ركت هاي ديگري شوند كه 
ديگر اين قانون، كارآيي خود را از دس��ت مي دهد. واقعاً تشنگان خدمت 
چه انگيزه اي براي تداوم مديريت خود دارند؟ محصول سال ها مديريت 
آنها در بخش هاي مختلف اقتصاد كش��ور چه بوده اس��ت كه امروز براي 
در امان ماندن از قانون، شركت هاي ش��به دولتي و عمومي را هدف قرار 
داده اند. طي هفته هاي آينده ش��اهد انتقال فله اي مديران بازنشسته به 
شركت هايي خواهيم بود كه سازمان بازرسي و نهادهاي مشابه آن، ورودي 
به وضعيت آنها نداشتند و ترجيح مي دهند به مسائلي ديگر بپردازند. به 
نظر مي رسد اولويت ها در سازمان بازرسي كل كشور جابه جا شده است و 
همين جابه جايي كافي است تا مديران بازنشسته حفره هايي را براي بيرون 

راندن اين سازمان از وظايف ذاتي اش ايجاد كنند.

سبقت ايران از قطر در پارس جنوبي
همزمان با آغاز بازگش�ت تحريم هاي نفتي امريكا، ايران با توليد 
روزانه بيش از 600 ميليون مترمكعب گاز در پارس جنوبي در حالي 
از قطر س�بقت گرفته كه با جايگزين ش�دن گاز در سبد سوخت 
نيروگاه ها، ظرفيت مازادي براي صادرات گازوئيل ايجاد شده است. 
به گزارش »فارس«، در آس��تانه آغ��از تحريم ه��اي غيرقانوني امريكا 
عليه صنعت نفت اي��ران، با بهره برداري تعدادي از س��كوهاي دريايي و 
پااليشگاه هاي ساحلي پارس جنوبي، ايران در برداشت روزانه گاز طبيعي 
از قطر سبقت گرفت. تا پايان اسفند ماه سال گذشته ظرفيت توليد روزانه 
گاز ش��يرين ايران در پارس جنوبي ح��دود 570 ميليون مترمكعب در 
روز بود كه با توجه به انجام تعميرات اساسي تعدادي از سكوها، خطوط 
لوله دريايي و پااليشگاه هاي ساحلي به طور متوسط روزانه حدود 502 
ميليون مترمكعب گاز در طول ش��ش ماهه نخست امس��ال گاز از اين 
ميدان مشترك برداشت شده است. همزمان با به پايان رسيدن تعميرات 
اساسي پااليشگاه و تأسيسات فراساحلي فازهاي پارس جنوبي و توليد 
حداكثري برداشت و فرآورش گاز براي آبان ماه امسال مطابق با ظرفيت 
570 ميليون مترمكعبي در فازهاي به بهره برداري رسيده پارس جنوبي 
فراهم ش��د. با اين وجود، بهره برداري بخش هايي از تأسيسات دريايي و 
پااليشگاه هاي ساحلي پنج فاز جديد پارس جنوبي شامل طرح توسعه 
13، 14، 22، 23 و 24 اين ميدان مشترك گازي هم اكنون امكان توليد 
روزانه بالغ بر 600 ميليون مترمكعب گاز از پارس جنوبي فراهم شده كه 

منجر به سبقت ايران از قطر در برداشت روزانه گاز شده است. 
در ش��رايط فعلي، ظرفيت برداش��ت روزانه گاز طبيعي قطر از ميدان 
پارس جنوبي حدود 566 ميليون مترمكعب در روز بوده و عماًل ايران 
با بهره برداري دس��ت كم چهار س��كوي جديد درياي��ي و پنج رديف 
شيرين س��ازي گاز در پااليشگاه هاي س��احلي موفق به توليد بيش از 
600 ميليون مترمكعب گاز و س��بقت بيش از 40 ميليون مترمكعبي 

دربرداشت روزانه گاز از شيخ نشينان شده است.
........................................................................................................................

 روسيه به دنبال پيوستن ايران 
به سوئيفت روسي است

رئيس كميس�يون امور مال�ي دوماي روس�يه از مذاكره روس�يه 
با ايران براي مش�اركت در س�وئيفت روس�ي )SPFS( خبر داد. 
به گزارش »ايرن��ا«، »آناتولي آكس��اكوف« ب��ا بيان اين مطل��ب افزود: 
همكاري هاي فني با ايران در حال انجام و امكان پرداخت هاي مس��تقيم 
با ش��ركت هاي ايراني به وجود آمده است. وي خاطرنش��ان كرد: روسيه 
براي هماهنگي فعاليت در اين سيستم )سوئيفت روسي( همزمان با بانك 
مركزي ايران، تركيه و چين در حال مذاكره است. رئيس كميسيون امور 
مالي دوماي روسيه ادامه داد: اين كش��ورها بايد فناوري هاي مالي خود 
را هماهنگ كنند تا مسئله اي در اس��تفاده از سيستم هاي داخلي ارسال 

اطالعات مالي در سوئيفت روسي به وجود نيايد. 
به گفته وي، سيستم سوئيفت روس��يه كه بانك مركزي اين كشور ايجاد 
كرده است، از نظر تعداد اعضا از س��وئيفت بين المللي پيشي گرفته است. 
»الويرا نابولينا« رئيس بانك مركزي روسيه چندي پيش با توجه به احتمال 
گسترش فشارهاي تحريمي امريكا عليه روسيه گفته بود كه همه شرايط 
براي ادامه فعاليت بانك هاي روس��ي در صورت حذف روس��يه از سامانه 

سوئيفت فراهم شده است. 
........................................................................................................................

 وزير صنعت: فاصله قيمت ارز 
در نيما و بازار ثانويه كم مي شود

وزير صنع�ت، معدن و تجارت گف�ت: دولت و بان�ك مركزي براي 
كاهش تأثير ن�رخ آزاد ارز بر اقتصاد ملي در تالش�ند با اقدام هاي 
مناس�ب فاصله قيمت در بازار ثانويه با ارز نيمايي را كاهش دهند. 
رضا رحماني در گفت و گو با »ايرنا« افزود: اگر ارز حاصل از صادرات به 
اقتصاد ملي برگردد، عامل مهمي در كاه��ش فاصله قيمت ارز در بازار 

ثانويه با ارز نيمايي خواهد بود. 
رحماني تأكيد كرد: اكنون دولت منابع ارزي مناسبي در اختيار دارد و اين 
مي تواند در كاهش فاصله نرخ اين دو ارز در بازار تأثيرگذار باشد. وي ادامه 
داد: سهم ارز بازار ثانويه در اقتصاد ملي فقط 3 درصد برآورد مي شود، اما 
بيشتر تأثير آن رواني است و انتظار داريم دولت و بانك مركزي با اجراي 

طرح هاي مناسب اقتصادي فاصله اين دو را كاهش دهد.
 ايران به جايگاه ۱۲۸ جهاني

 فضاي كسب و كار ارتقا يافت  
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود ايران را به جايگاه ۱۲۸ جهان 
به لحاظ فضاي مناسب و كسب و كار در سال ۲0۱۹ ميالدي ارتقا داد. 
به گ��زارش خبرگزاري صداوس��يما، بانك جهان��ي در تازه ترين گزارش 
ساالنه خود موسوم به »فضاي كس��ب و كار« در سال 201۹ ميالدي به 
بررسي وضعيت كسب و كار در 1۹0 كشور جهان پرداخت كه در اين بين 
جمهوري اسالمي ايران با ارتقا يافتن برخي از فاكتورهاي مورد نظر بانك 
جهاني به رتبه 128 جهان صعود كرد. در همين حال رتبه فضاي كسب 
و كار ايران در سال 201۹ ميالدي با 2/34 امتياز بهبود به 5۹/۹8 رسيد. 
همچنين نيوزلند با 86/5۹ امتياز، سنگاپور 85/24 امتياز، دانمارك84/64 
امتياز، هنگ كنگ 84/22 امتياز و كره جنوبي 84/14 به ترتيب در جايگاه 
نخست تا پنجم جهان به لحاظ فضاي برتر كسب و كار قرار گرفتند. البته 
امريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصاد جهان با امتياز 82/75 در رتبه هشتم 
قرار گرفت. ضمن اينكه كشورهاي ليبي، يمن، ونزوئال، اريتره و سومالي 
به ترتيب به عنوان پنج كش��ور آخر در جدول منتشر شده از سوي بانك 
جهاني به لحاظ فضاي كسب و كار در سال 201۹ ميالدي قرار گرفتند. بر 
پايه اين گزارش شاخص هاي اين رتبه بندي بر اساس شروع كسب و كار، 
گرفتن مجوزهاي ساخت، گرفتن انشعاب برق، ثبت دارايي، گرفتن اعتبار، 
پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، حمايت از س��رمايه گذاران اقليت، 

انعقاد قرار دادها و رفع ورشكستگي است. 
........................................................................................................................

پيشنهاد چيني ها براي توليد دارو در چابهار
پيش�نهاد  از  چابه�ار  آزاد  منطق�ه  س�ازمان  مديرعام�ل 
چيني ه�ا ب�راي تولي�د دارو در اي�ن منطق�ه ب�ا ه�دف توزي�ع 
و مص�رف در كش�ورهاي مس�لمان ب�ا برن�د ح�الل خب�ر داد. 
به گزارش »ايس��نا«، عبدالرحيم كردي با اش��اره به درخواس��ت چيني ها 
مبني بر فعاليت در منطقه آزاد چابهار به منظور توليد دارو براي مصرف در 
كشورهاي مسلمان و منطقه  با برند حالل اظهار كرد: چيني ها پيشنهادي را 
در ارتباط با توليد دارو به جهت عرضه به كشورهاي منطقه اي و اسالمي ارائه 
كرده اند كه اين پيشنهاد در دست بررسي است و يكي از موضوعاتي است كه 
مي تواند زمينه  همكاري هاي مناسبي را فراهم كند. در عين حال بايد بدانيم 
كه چيني ها در زمينه توليد دارو موفق هستند و بازارهاي مناسبي نيز دارند. 
وي ادامه داد: چيني ها درخواست كرده اند كه زمينه براي فعاليت آنها جهت 
توليد دارو به منظور عرضه در كشورهاي مسلمان و منطقه اي با برند حالل، در 
منطقه آزاد چابهار فراهم شود تا با توجه به مالحظاتي كه مسلمانان در مسائل 
مختلف از جمله مصارف دارويي دارند، بتوانند دارو با برند حالل را در ايران 
و در منطقه آزاد چابهار توليد كنند. مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
با بيان اينكه از پيش��نهاد چيني ها در اين رابطه اس��تقبال كرده ايم، گفت: 
براساس مذاكرات صورت گرفته آنها عالوه بر اينكه مي توانند با داروسازان 
داخلي به صورت مش��ترك فعاليت خود را انجام دهند، خواهند توانست به 
صورت مستقيم در اين رابطه سرمايه گذاري كنند و امكانات الزم جهت توليد 

دارو با مشخصات مذكور در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

آتش تند ترامپ براي تحريم نفتي ايران با اعمال معافيت هاي جديد خاموش شد

۸ خريدار بزرگ نفت ايران معاف از تحريم
جعفر  تكبیري

   گزارش یک

با وجود مخالفت هاي 
سرس�ختانه مدير    گزارش 2

عامل ش�ركت ملي نف�ت و ام�ور حقوقي اين 
ش�ركت براي انعقاد يك قرارداد پرحاش�يه و 
مسئله ساز، علي محمد احمدي، مجري طرح 
جامع توسعه پايدار پارس جنوبي قصد دارد تا 
پيش از ترك محل خدمت خود، اين قرارداد را 
به ترك تش�ريفات برده و همه چيز را به طور 
عجيب�ي ب�ه س�ود خود ب�ه پاي�ان برس�اند. 
به گزارش »جوان«، احمدي يك��ي از نمايندگان 
ادوار مجلس كه تا كنون سه مرتبه بازنشسته شده 
و دوباره به محل خدمت خود بازگشته اس��ت، در 
صدد است تا تاريخ 26 آبان ماه قرارداد فروش گاز 
به شركتي گمنام به اسم جرمن پاور را نهايي كند 
و پس از آن از سمت خود كنار رود. وي كه يكي از 
بازنشستگان صنعت نفت محسوب مي شود از جمله 
مديراني است كه آخرين تاريخ مديريتش 26 آبان 
است و با توجه به تنگ بودن زمان براي نهايي سازي 
اين قرارداد، در صدد است وزير نفت را براي صدور 

مجوز ترك تشريفات مناقصه مجاب كند. 
وي پيشتر يك سند HOA را با شركت گمنام 
جرمن پاور امضا كرده بود كه با اين سند، از سوي 
مديريت امور حقوقي ش��ركت ملي نفت و ساير 
مديران ارشد اين شركت غيرقانوني خوانده شد 
و بابت اين موضوع، از وي سؤاالت جدي در قالب 

نامه هاي مختلفي مطرح شد. 
علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت با توجه 
به نظر رس��مي مديريت امور حقوقي، خواستار 
ابطال اين HOA شده است، اما احمدي كه براي 
نهايي كردن اين قرارداد، پاداش بازنشستگي خود 
را عودت داده بود تا دوباره پيگي��ري اين قرارداد 
را در دست داش��ته باشد، به دنبال كسب رضايت 
وزير نفت است تا اين قرارداد بدون مناقصه امضا 
شود. اين در حالي است كه با توجه به شيوه نامه 
فروش گازهاي همراه – مصوب تيرماه 13۹6 - كه 
از سوي وزير نفت ابالغ شده اس��ت، براي فروش 
گازهايي كه فلر مي ش��ود، بايد فراخوان عمومي 

اعالم شود ولي اين نماينده اسبق مجلس، بدون 
توجه به اين بند قانوني به صورت سرخود، تصميم 
به امضاي قرارداد با يك شركت گمنام مي گيرد 
كه با واكنش مديريت امور حقوقي شركت ملي 

نفت همراه مي شود. 
عجله احمدي از آن جهت اس��ت كه وي تا 26 
آبان ماه فرصت دارد اين ق��رارداد را نهايي كند 
و س��عي دارد وزير نفت را ب��راي صدور مجوزي 
خاص متقاعد و مجوز هيئت مديره شركت ملي 
نفت را براي امضاي اين قرارداد كسب كند. وي 
از وزير نفت خواسته است تا به صورت فردي و با 
توجه به اختيارات خود، اين قرارداد را تأييد كند 

تا شركت ملي نفت را دور بزند. 
 اصرار وي ب��راي نهايي كردن اي��ن موضوع در 
شرايطي حاشيه س��از شده است كه شركت ملي 
نفت اي��ران مخالف اين ق��رارداد اس��ت و آن را 
غيرقانوني مي داند، ولي اين مدير بازنشسته قصد 
دارد با دور زدن شركت ملي گاز، شركت نفت و 
گاز پارس و ش��ركت ملي نفت، از ابزارهاي وزير 
نفت براي نهايي كردن اين قرارداد بهره بگيرد كه 
اگر وزير نفت تن به خواسته وي دهد، بخشنامه 

سال ۹6 خود را نقض كرده است. 
نكته جالب ديگر آنجاست كه عراقي، مديرعامل 
ش��ركت ملي گاز در مرداد ماه نام��ه اي به علي 
كاردر نوش��ت و از رفتاره��اي غيراصول��ي و 
غيرحرف��ه اي ب��راي انعقاد ق��رارداد فروش گاز 
مشعل پااليشگاه هاي عسلويه كه وظيفه اجراي 
مزاي��ده و قرارداد آن جزو مس��ئوليت ش��ركت 
ملي گاز است، انتقاد كرده بود. در اين وضعيت، 
هرگونه تصميم گيري درب��اره نهايي كردن اين 
ق��رارداد مي تواند ب��راي تصويب كنن��دگان آن 
يك پرونده حقوقي س��نگين ايجاد كند؛ چراكه 
نهاده��اي اطالعات��ي و امنيتي ب��ا ورود به اين 
پرونده، در حال كشف پشت پرده اين قرارداد و 
اصرارهاي احمدي هستند. »جوان« چند هفته 
پيش اسناد مربوط به اين موضوع را افشا كرد كه 

با سكوت مطلق وزارت نفت همراه بود.

سوءاستفاده از اختيارات وزير نفت 
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