
 پژوهشگر ارشد دانشگاه لندن:

آمریکا قادر به قطع صادرات نفت ایران نیست

4انرژی

وزیر نفت به اجالس اوپک در الجزایر نمی رود

رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت نفت کشورمان خبر داده است که 
وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه، در اجالس این ماه اوپک و غیر اوپک در 

الجزایر شرکت نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی وزارت نفت خبر داده است 
که وزیر نفت اوپک، بیژن زنگنه، در اجالس این ماه اوپک و غیر اوپک در الجزایر 

شرکت نخواهد کرد.
این مقام وزارت نفت، که درخواست کرده است نام او فاش نشود گفت: زنگنه نظر 

خود را تغییر داده است و در اجالس الجزایر شرکت نمی کند.
وزیر نفت ایران قبالً گفته بود که در این اجالس که در آن در مورد تولید نفت 

سازمان اوپک مذاکره خواهد شد، شرکت می کند.

 رسانه هندی اکونومیک تایمز

هند بهای نفت ایران را به روپیه می پردازد

مقامات آگاه هندی اعالم کردند پاالیشگاه های این کشور پس از آغاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران در تاریخ 4 نوامبر )13 آبان(، بهای نفت ایران 

را با استفاده از بانک یوکو و آی دی بی آی به روپیه پرداخت خواهند کرد.
به گزارش ایرنا در روز پنجشنبه به نقل از روزنامه اکونومیک تایمز، کارشناسان 
می گویند بدون معافیت های آمریکا، ادامه تجارت نفت با ایران خطر مسدود شدن 
دسترسی هند به سیستم مالی آمریکا را به دنبال دارد. پیش از آغاز تحریم ها بسیاری 
از کشورها واردات نفت خود از ایران را کاهش داده اند که این امر به کاهش تولید 

نفت تهران منجر شده است.
شرکت های نفت هند، پتروشیمی منگلور و نارایا انرژی اسار( از جمله بزرگ ترین 
مشتریان هندی نفت ایران هستند. نفت ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر 

است و مدت زمان بیشتری )60 روز( برای پرداخت بهای این نفت وجود دارد.
پاالیشگاه های هند قصد دارند در ماه های سپتامبر )شهریور( و اکتبر )مهر( از 
ایران نفت بیشتری خریداری کنند و باید بهای این نفت را پس از آغاز تحریم های 

آمریکا پرداخت کنند.
یک مقام هندی گفت: دولت قصد دارد از دو بانک یوکو و آی دی بی آی استفاده 
کند زیرا آنها با آمریکا رابطه ای ندارند. بانک یوکو همکار ترجیحی خواهد بود زیرا در 

گذشته نیز از این بانک در ارتباط با ایران استفاده شده است.
مانند دوره قبل تحریم های ایران، تهران می تواند از این ارز برای واردات از هند 

استفاده کند.
روزنامه هندی افزود: مشخص نیست که آمریکا چه زمانی به هند در مورد ایران 
معافیت دهد. در مذاکرات کنونی دهلی نو و واشنگتن، هند پیشنهاد داده تا واردات 
نفت خود از ایران را برای دریافت معافیت از تحریم ها به شکل قابل مالحظه ای 

کاهش دهد اما آمریکا هنوز به این پیشنهاد هند پاسخ نداده است.
روزنامه تامیز اوایندیا نیز در این ارتباط نوشت که هند با اتحادیه اروپا در همین 

موضوع در ارتباط است.
اتحادیه اروپا به هند گفته که در تالش است مکانیزم جدیدی برای حفظ مناسبات 

مالی و اقتصادی با ایران پس از آغاز تحریم ها بیابد.
البته هنوز هیچ نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده و هیچ اعالمی هم در این 

باره به هند داده نشده است.
آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که این کشور برای کشورهای خاص از جمله هند 

پس از کاهش شدید واردات نفت از ایران معافیت در نظر خواهد گرفت.
هند نزدیک به یک دهم نیاز خود به نفت را از ایران، تأمین می کند و تهران دومین 

صادر کننده بزرگ نفتی به این کشور است.
هند اعالم کرده که به لحاظ فنی بسیاری از پاالیشگاه های این کشور به نفت ایران 
وابسته هستند. پاالیشگاه های هند در زمانی که قیمت سوخت در بازار های داخلی 
این کشور بشدت افزایش یافته است، بسختی می توانند واردات نفت ارزان ایران را 

متوقف کنند.

نگرانی از تاثیر تحریم ایران بر بازارها؛

قیمت نفت آمریکا به باالی ۷۱ دالر جهش کرد
به دنبال تداوم نگرانی ها از کمبود عرضه جهانی با تحریم نفتی ایران در ماه 
نوامبر، با پنجمین کاهش هفتگی میزان ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت خام 

۲ درصد جهش کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال تداوم نگرانی ها از کمبود عرضه 
جهانی با تحریم نفتی ایران در ماه نوامبر، با پنجمین کاهش هفتگی میزان ذخایر 

نفت آمریکا، قیمت نفت خام ۲ درصد جهش کرد.
داده های دولتی نشان داد که در هفته گذشته، میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا، 
۲.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۳۹۴.۱ بشکه رسید که پایین ترین سطح آن 
از فوریه ۲0۱۵ تا کنون است. از سوی دیگر در حالی که پیش بینی می شد ذخایر 
بنزین آمریکا ۱00 هزار بشکه کاهش یابد، میزان آن ۱.۷ میلیون بشکه سقوط کرد.
آمریکا،  غرب  تگزاس  نیمه سنگین  خام  نفت  بشکه  هر  پیش خرید  قیمت 

دابلیوتی آی، با ۱.۲۷ دالر یا ۱.۸ درصد افزایش به ۷۱.۱۲ دالر جهش کرد.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، هم رشد کرد اما افزایش 
قیمت آن بی سروصداتر بود. بنچ مارک جهانی قیمت نفت، ۳۷ سنت یا 0.۵ درصد 

باالتر و در ۷۹.۴0 دالر به کار خود پایان داد.
در جلسه روز سه شنبه، قیمت نفت برنت درحالی ۱.۳ درصد جهش کرد که 
گزارشات نشان می داد عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت، نمی خواهد 
تولید خود را افزایش دهد و مایل است قیمت ها در بازه ۷0 تا ۸0 دالر باقی بمانند 
تا قبل از انتخابات کنگره آمریکا، توازنی بین حداکثر درآمد و محدود نگاه داشتن 

قیمت ها، ایجاد کند.
سازمان اوپک و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت، شامل روسیه،  ۲۳ سپتامبر در 
الجزیره دیدار می کنند تا در مورد نحوه تخصیص افزایش تولید درون چهارچوب 

سهمیه بندی های خود، به منظور جبران افت صادرات ایران، مذاکره کنند.

 سرانجام »افزایش نرخ سود بانکی« گران شدن هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بخ تولید استاخبار

مهار نقدینگی آری، افزایش نرخ سود خیر
»افزایش نرخ سود بانکی« در حالی به عنوان یک گزینه برای 
مهار نقدینگی سرگردان از سوی برخی کارشناسان اقتصادی 
مطرح می شود که همگان می دانند سرانجام این کار، گران 
شدن هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بخش های اقتصادی 

بویژه تولید است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کارشناسان اقتصادی، فشار بانک 
مرکزی در شهریورماه سال گذشته به بانکها برای الزام به رعایت نرخ 
سود ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را یکی از عوامل حرکت 
نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای موازی می دانند که به تشدید 

نوسان در بازار ارز، سکه و مسکن انجامید.
از این رو این دسته از کارشناسان برای مهار نقدینگی که عدد آن در 
پایان تیرماه امسال به بیش از ۱600 هزار میلیارد تومان رسیده است، 
حبس پول در بانک ها را پیشنهاد می کنند تا از این طریق مزیت 
سرمایه گذاری در بانک ها را باال برد و مردم را به بازگرداندن پول خود 

به بانک ها ترغیب کرد.
با این حال این کار مخالفان سرسختی دارد زیرا کارشناسان بر 
این باورند در شرایط کنونی تسهیالت بانکی نه با نرخ مصوب ۱۸ 
درصدی بلکه با نرخ ۲۵ درصدی به دست متقاضیان می رسد و 
از این رو هرگونه تغییر در ترکیب نرخ سود، به افزایش هزینه تمام 
شده تسهیالت برای بخش های اقتصادی بویژه تولید منجر می شود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این 
باره به خبرنگار ایرنا گفته است: این کمیسیون با هرگونه افزایش نرخ 

سود بانکی مخالف است.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز همین دیدگاه را 
دارد و بر این باور است که در شرایط کنونی که اقتصاد روی لبه تیغ 
قرار دارد، هرگونه تصمیم گیری در قبال نرخ سود باید با توجه به همه 

جوانب و تبعات ناشی از آن باشد.
به گفته وی، اگر چه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی می تواند 
به طور موقت به کاهش التهاب در بازار ارز کمک کند اما هزینه باالیی 
را نیز بر ترازنامه بانک ها تحمیل می کند، ناترازی آنها را تشدید و به 

خلق نقدینگی کمک خواهد کرد که در میان مدت اثر تورمی دارد.
به باور کارشناسان، هر یک واحد درصد افزایش در نرخ سود همه 
سپرده های مدت دار بانکی، با توجه به ترکیب کنونی نقدینگی، 0.۸۷ 

درصد به رشد ساالنه نقدینگی کمک می کند.
وی بر این باور است که باید در شرایط کنونی نرخ های مصوب 
شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد برای سپرده های یکساله و ۱0 

درصد برای سپرده های کوتاه مدت ادامه یابد.
با این وجود، بانک مرکزی در بازه زمانی ۹ ماهه گذشته، سه بار 
نرخ سودها را به صورت موردی در شبکه بانکی افزایش داده است؛ 
بار نخست در بهمن پارسال با مجوز افتتاح سپرده های ویژه ظرف ۲ 
هفته ۲۳0 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب کرد؛ بار دوم به برخی 
بانک ها مجوز صدور گواهی سپرده های ویژه با نرخ سود ۱۸ درصدی 
را داد و بار آخر اوایل شهریور به بانک ها و موسسه های اعتباری اجازه 

داد حساب هایی که از تاریخ دوم شهریور تا ۱۱ شهریور ۱۳۹6 منعقد 
کرده اند، به مدت یک ماه با شرایط پیشین تمدید کنند که البته اغلب 

این حساب ها با نرخ سودهای باالی ۲0 درصد بوده اند.
هرچند از اقدام شهریورماه بانک مرکزی را به افزایش نرخ سود 
تعبیر کردند اما »عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی دهم 
شهریورماه آن را رد کرد و درباره برنامه های احتمالی این نهاد برای 
نرخ سود گفت: »به طور قطع انتشار چنین اخباری از سوی افرادی که 
منافعی در زمینه نرخ سود دارند صورت گرفته است؛ البته این احتمال 
وجود دارد که به سمت رایج کردن سپرده های دو ساله و سه ساله 
برویم و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند؛ همچنین می توان ریسک 
را کاهش داد و به این ترتیب راه حلی ایجاد کرد تا مردم دارایی های 

خود را حفظ کنند«.
وی از اینکه برخی بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی کنند 
و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می دهند، 
انتقاد کرد و گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه 
برداشت های بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست. 
بر همین اساس با بانک هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد 

جدی خواهد شد.
»محمدرضا جمشیدی« دبیرکل کانون بانک های خصوصی و 

موسسه های اعتباری در این باره به ایرنا اظهار داشت: اینکه سپرده 
های چندساله بار دیگر در نظام بانکی رایج شود، یک ایده است که 

باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
وی افزود: مشکل اصلی بانک ها این است که حساب سپرده افتتاح 
می کنند اما ممکن است مشتری به طور آنی از حساب خود برداشت 
کند یعنی اسم آن سپرده گذاری است در حالی که مثل حساب 

جاری هر لحظه اختیار برداشت آن وجود دارد.
این کارشناس بانکی، رایج شدن نرخ های ترجیحی در نظام بانکی 
را خواستار شد و گفت: اکنون نرخ رسمی سپرده های یکساله ۱۵ 
درصد است؛ می توان همین نرخ را حفظ کرد و برای سپرده های دو یا 
چند ساله به تناسب افزایش سال، نیم تا یک درصد نرخ را افزایش داد.
جمشیدی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که افراد به 
محض مشاهده سوددهی بازارهای موازی همچون طال و ارز، نقدینگی 
خود را از بانک برداشت نکنند، گفت: باید روشی به کار بست که هزینه 
این کار از مشتری دریافت شود؛ برای نمونه به نسبت ماه هایی که 
از سپرده باقیمانده، درصدی از موجودی کسر و سودهای اعمال شده 

را تعدیل کرد.
وی تاکید کرد: درست است که افزایش نرخ سود در کوتاه مدت 
نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع می کند اما بر سرمایه گذاری 

بخش خصوصی، تولید و اشتغال اثر منفی دارد زیرا به همان نسبتی 
که نرخ سود افزایش می یابد، نرخ تسهیالت نیز گران می شود.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری فاصله 
سه درصدی نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی را مناسب دانست و 
اظهار داشت: اگر نظام کارمزدی در شبکه بانکی کشور رایج شود، می 
توان با همین سه درصد هزینه بانک ها را کاهش داد و نرخ سود را 

نیز دستکاری نکرد.
وی گفت: زمانی که رئیس کل کنونی بانک مرکزی، رئیس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی بود، به همراه رئیس کانون بانک های 
خصوصی نامه ای به رئیس وقت بانک مرکزی نوشت و خواستار 
افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی بویژه بانکداری الکترونیک در شبکه 
بانکی شد و اکنون باید دید که آقای همتی در مسند رییس کل قرار 

گرفته، حاضر است نرخ کارمزدها را بازنگری کند یا خیر.
و  دانست  اشتباه  را  بانکی  در شبکه  کارمزدها  نرخ  تثبیت  وی 
گفت: بانک ها در سالیان گذشته هزینه باالیی برای توسعه بانکداری 
الکترونیک انجام داده اند که به رفاه مردم و صاحبان مشاغل مختلف 
انجامیده است و می توان با به روز کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی، 
بخشی از هزینه های اداری بانک ها را پوشش داد و به جای آن نرخ 

سود سپرده ها و تسهیالت نیز تغییری نکند.

 افزایش ذخایر نفتی آمریکا قیمت طالی سیاه را کاهش داد
 خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در خبری کوتاه از کاهش قیمت نفت به دنبال افزایش بی سابقه ذخایر نفت خام آمریکا خبر داد. به گزارش این خبرگزاری انگلیسی، قیمت هر بشکه نفت برنت و اینترمدیت امروز )چهارشنبه(، به ترتیب شاهد 
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 کریس کوک )Chris Cook( پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات امنیتی 
دانشگاه لندن با یادآوری اینکه کشورهای تولیدکننده نفت قادر به رقابت 
با بهای نفت خام ایران در بازارهای جهانی نیستند، افزود: آمریکا نمی تواند 

صادرات نفت تهران را به صفر برساند.
کوک روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره ادعای عربستان مبنی بر پر 
کردن خال نفت ایران در بازارهای جهانی یادآورشد: عربستان قادر خواهد بود تا در 
فصل زمستان، زمانی که تقاضاها در داخل برای سیستم های سرمایشی پائین است 
خال صادرات نفت ایران را پر کند. اما آنها حاضر نخواهند شد تا برای رضایتمندی 

واشنگتن نفت خود را ارزان بفروشند.
کوک ادامه داد که پس از خروج آمریکا از برجام تالش های زیادی صورت گرفته 

است تا بهای نفت خام در بازار جهانی افزایش پیدا نکند.
پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات امنیتی دانشگاه لندن همچنین افزود: ظرف 
همین مدت معامالت نقدی نفت خام برنت دریای شمال در مقایسه با نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا به دلیل نگرانی خریداران از آینده تحوالت بازار جهانی نفت، 

افزایش چشمگیری داشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت ماه، این کشور را از توافق 
هسته ای ایران موسوم به برجام خارج کرد. بر اساس این توافق تحریم های بین المللی 
علیه ایران در سال ۲0۱۵ میالدی برداشته شد. بااین حال ترامپ اعالم کرده است که 

تحریم های ضد ایرانی را دوباره احیا خواهد کرد.
کوک در پاسخ به این پرسش که علت خروج آمریکا از برجام چیست؟، گفت: 
معتقدم این یک تصمیم کامال شخصی بوده است. درواقع خصومت ترامپ با باراک 
اوباما به حدی است که او تالش می کند تمام دستاوردهای دولت قبلی را بدون توجه 

به منافع آمریکا از بین ببرد.
به گزارش ایرنا، تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، با اعتراض دیگر کشورهای 
امضاکننده این توافق روبه رو شده است و آن ها اعالم کرده اند که به این توافق پایبند 

می مانند. کشورهای عضو برجام همچنین در تالش هستند تا به رغم تحریم های 
آمریکا، راهکاری را برای تداوم بهره مندی ایران از مزایای برجام پیدا کنند.

فایننشال تایمز به تازگی در گزارشی نوشته است: قدرت های اتحادیه اروپا در حال 
مذاکره برای ایجاد یک کانال پرداخت مالی به ایران هستند تا شرکت های اروپایی را 
قادر سازد به تجارت و معامالت خود با ایران ادامه دهند. این اقدام در جهت بخشی 
از تالش ها برای فائق آمدن به مانع تحریم های ایاالت متحده و حفظ توافق هسته ای 

با ایران )برجام( انجام می شود.
کوک درباره تالش های اروپا در این باره گفت: چنانچه این سازوکار با موفقیت ایجاد 
شود، شرکت های اروپایی قادر خواهند بود تا همکاری های تجاری خود با ایران را ادامه 

دهند و این مساله به نفع تهران خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه ایران در طول دهه های گذشته نشان داده که فروشنده 
قابل اعتمادی است پیشنهاد کرد که اروپا با خرید نفت تهران امنیت بخش انرژی 

خود را تامین کند.
کوک همچنین ادامه داد: فروش نفت ایران به پاالیشگاه های اروپایی به لحاظ 

راهبرد اقتصادی و لجستیکی برای تهران حائز اهمیت است.
آمریکا که پس از خروج از برجام خود را در میان متحدان سنتی اش منزوی یافته 
است، به دنبال آن است که توافق جامع تری را با ایران امضاء کند. مقام های آمریکایی 
در اظهارنظرهای ادعایی خود، بارها تهران را به اقدامات مخرب در منطقه متهم 
ساخته و به دنبال دست یابی به توافقی هستند که عالوه بر مسائل هسته ای، سایر 

موضوعات مورد اختالف را شامل شود.
کوک بدون ارائه تحلیلی درباره ابعاد سیاسی این مساله، گفت که این یک فرصت 
تاریخی برای ایران است تا بازار انرژی جهانی را متحول کند. به گفته وی، ایران 
می تواند طرحی را به آمریکا پیشنهاد کند که بر اساس آن عرضه حامل های انرژی در 

جهان )به جای دالر( از طریق فناوری های جدید مالی محاسبه شود.
بر اساس این گزارش، دور اول تحریم های واشنگتن علیه ایران در ۱۵ ماه مرداد 

اعمال شد و دور بعدی تحریم ها که بیشتر شامل تحریم های نفتی می شود، در ۱۳ 
آبان ماه اعمال خواهد شد. آمریکا ادعا کرده که قصد دارد صادرات نفت ایران را تا 

آبان ماه به صفر برساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه امروز )سه شنبه( طرح عرضه 
نفت خام به صورت ارزی در رینگ صادراتی بورس انرژی را با هدف متنوع سازی 

روش های فروش نفت تصویب کردند.
براساس طرحی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور اعضا و 
به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری تصویب شد، 
وزارت نفت می تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و 

فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.

 معاون وزیر نفت اعالم کرد: پتروشیمی ها به همه تعهدات 
امسال حدود هفت  پایان  تا  و  کرده اند  ارزی خود عمل 

میلیارد دالر دیگر به سامانه نیما عرضه می کنند.
امروز  نوروززاده«  »رضا  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
)دوشنبه( در نشست خبری افزود: پتروشیمی ها با اجرای سیاست 
جدید ارزی از بیست و یکم فروردین امسال تا بیست و پنجم مرداد 
۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دالر ارز ناشی از صادرات به بازار و سامانه 

نیما تزریق کردند.
و  بیست  که  )نیما(  ارزی  معامالت  یکپارچه  نظام  سامانه 
آغاز  را  کار خود  آزمایشی  طور  به  پارسال  ماه  بهمن  هشتم 
کرده بود، از پنجم اسفندماه ۱۳۹6 در دسترس بازرگانان و 

صرافان قرار گرفت.
نوروززاده گفت: پس از آغاز بحث های ارزی، رییس جمهوری 
اختیارات مربوط به واحدهای پتروشیمی زیرمجموع وزارتخانه 
های کار و دفاع را به وزیر نفت واگذار کرد که بر اساس آن جلسه 
هایی با حضور شرکت های پتروشیمی خصوصی و خصولتی برگزار 

شد.
وی درباره تذکر رییس جمهوری به برخی عرضه کنندگان 
ارز گفت: پس از سخنان رییس جمهوری، جلسه ای با معاون 

اول رییس جمهوری داشتیم که در آن جلسه وضعیت عرضه ارز 
توسط پتروشیمی بررسی و مشخص شد پتروشیمی ها به تعهدات 

خود در این باره عمل کرده اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: حدود ۲۵ 
درصد از درآمد ارزی پتروشیمی ها صرف تامین هزینه های مربوط 
به تجهیزات، قطعات یدکی، کاتالیست، مواد اولیه، هزینه حمل و 

پرداخت بدهی های ارزی می شود.

 اتکا به توان فنی و مهندسی کشور
نوروززاده درباره تاثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی گفت: توان 
فنی و مهندسی کشور به گونه ای است که با مشکل روبرو نمی 

شود و این صنعت با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهد.
معاون وزیر نفت درباره خروج برخی شرکت های خارجی از 
صنعت پتروشیمی کشور افزود: امیدواریم با تجربه تحریم دوره 
گذشته و روش های جدید جای شرکت های خارجی را پر کنیم.

صادرات پتروشیمی به شرط تامین نیاز داخل
ملی  گفت: شرکت  پتروشیمی  بازار  تنظیم  درباره  نوروززاده 
تولیدی  عملکرد  بر  خود  ذاتی  وظیفه  اساس  بر  پتروشیمی 

شرکت های پتروشیمی نظارت می کند.
وی افزود: بخشی از تولید پتروشیمی تحت عنوان خوراک بین 

مجتمعی به سایر واحدها تحویل داده می شود.
این مسوول ادامه داد: شرکت های پتروشیمی تا زمانی که نیاز 
داخل تامین نشود اجازه صادرات ندارند. بر این اساس شرکت 
پتروشیمی تندگویان که تولید پت )ماده اولیه بطری آب معدنی( 

را برعهده دارد امسال هیچ صادراتی نداشت.
در بخش  پتروشیمی  بازار  تنظیم  یادآوری کرد: وظیفه  وی 
پایین دستی برعهده وزارت صنعت است و شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی هیچ نقشی در معرفی مصرف کنندگان به کارخانه های 
تولید کننده ندارد.

»بارها به وزارت صنعت اعالم کردیم که در کاالهای مختلف 
همه   دارد  وجود  اولیه  مواد  کمبود  که  کاالهایی  جمله  از 
مصرف کنندگان با جزییات میزان مصرف به مردم معرفی شوند«.

نرخ خوراک پتروشیمی تغییر نیافته است
معاون وزیر نفت درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: نرخ 
خوراک بر مبنای ۳۸00 تومان محاسبه می شود که هدف دولت 
از ارائه خوراک به این نرخ ترغیب سرمایه گذاری در این صنعت 
است. وی افزود: در صورت تصمیم گیری برای تغییر نرخ خوراک، 

میزان آن اعالم می شود.
به گفته وی، قیمت ارز حاصل از عرضه پتروشیمی، فوالد، مس 

و آلومینیوم در سامانه نیما هفت هزار و ۵00 تومان است.
به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور 
اکنون حدود 6۲ میلیون تن است که با راه اندازی طرح های 

جدید به 6۵ میلیون و ۵00 هزار تن افزایش می یابد.
افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و مصرف انواع 
خوراک، جلو خام فروشی در صنعت نفت را گرفته و می تواند برای 

کشور درآمدزایی بیشتری داشته باشد.

معاون وزیر نفت:

پتروشیمی ها به همه تعهدات ارزی عمل کردند


