
 سی ان بی سی گزارش داد

احتمال تمدید معافیت های نفتی ایران از سوی آمریکا

صعود تولید نفت آمریکا به ۱۳ میلیون بشکه تا سال آینده

4انرژی

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

بومی سازی کاتالیست های نفتی جلوی خروج ارز از 
کشور را می گیرد

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: از جمله کاالهای راهبردی و مهم 
صنعت نفت، کاتالیست ها هستند که ساالنه حجم زیادی ارز باید صرف 
واردات آنها از خارج از کشور شود، اما بومی سازی آنها عالوه بر جلوگیری 

از خروج ارز، امکان تحریم آنها توسط دشمنان نیز از بین می رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جعفر توفیقی امروز )چهارشنبه( در مراسم امضای 
قرارداد »بومی سازی و تولید کاتالیست های هیدروکراکینگ و تصفیه هیدروژنی ته 
مانده های نفتی-RCD« افزود: کاتالیست ها به دلیل اهمیتی که دارند از مهمترین 
کاالهایی به شمار می روند که تحریم می شوند، اما با بومی سازی، وابستگی به واردات 

آنها از بین می رود.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه تاکنون کاتالیست های متعددی توسط 
متخصصان صنعت نفت بومی سازی شده است، اضافه کرد: در نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت در اردیبهشت امسال، تفاهمنامه تولید این کاتالیست ها امضا شد و امروز 

قرارداد مربوط به تولید تجاری و توسعه دانش فنی آنها نهایی می شود.
توفیقی اضافه کرد: نخستین محموله این کاتالیست ها در آینده به میزان یک هزار 

و 500 تن در پاالیشگاه اراک بارگزاری خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: براساس قرارداد که مدت آن 10 سال است، 

ساالنه 2500 تن از این نوع کاتالیست تولید می شود.
به گزارش ایرنا، قرارداد همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا با هدف بومی سازی 
تولید صنعتی کاتالیست های RCD و هیدروکراکینگ در پژوهشگاه صنعت نفت 

امضا شد.
با تولید این کاتالیست ها سالیانه از خروج ساالنه 50 میلیون یورو ارز از کشور 

جلوگیری می شود.
اهمیت کاتالیست ها در صنعت پتروشیمی و پاالیشگاه ها به حدی است که بدون 

آنها امکان تولید بسیاری از محصوالت وجود ندارد.
کاتالیزورها مواد شیمیایی هستند که در فرایندهای شیمیایی کاربرد داشته و سبب 
کاهش مصرف انرژی و بسترسازی برای تولید محصوالت متنوع پتروشیمی و پاالیشی 

می شوند.

پتروشیمی خراسان رکورد کشور را شکست

مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت: میزان تولید این مجتمع صنعتی در 9 
ماهه امسال، 8.2 درصد از ظرفیت اسمی پیشی گرفت که از این حیث در 

صدر صنایع پتروشیمی کشور قرار گرفته است.
حسین شفیعی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس 
اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، این شرکت توانسته رکورد جدیدی از 

تولید برجای بگذارد.
وی افزود: مدیران و کارکنان پتروشیمی خراسان توانسته اند با برنامه ریزی های 
هدفمند، تالش بی وقفه، تعهد و بهره مندی از تجربیات اثربخش به این موفقیت 

بزرگ دست یابند.
شفیعی خاطرنشان کرد: در 9 ماهه امسال 468 هزار تن اوره، 274 هزار تن 

آمونیاک و 15 هزار و 800 تن مالمین در پتروشیمی خراسان تولید شده است.
وی گفت: میزان صادرات محصوالت تولیدی این شرکت در 9 ماهه امسال در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال 12 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 62میلیون دالر 
از تولیدات این شرکت صادر شده که تالش داریم تا پایان سال، رکورد صادرات 

محصوالت پتروشیمی نیز بهبود یابد.
مجتمع پتروشیمی خراسان مستقر در 17 کیلومتری شرق بجنورد، مرکز استان 

خراسان شمالی، در سال 1375 فعالیت خود را آغاز کرده است.

بهره برداری از کاتالیست های بومی محققان کشور در 
پاالیشگاه شازند اراک تا بهمن ۹۸

نوع کاتالیست صنایع  تولید دو  راه اندازی خط  با  از شرکت فناور  یکی 
پاالیشگاهی و پتروشیمی قرار است خط تولید این واحد را تا بهمن سال 

آینده در اختیار پاالیشگاه شازند قرار دهد.
به  گزارش  ایسنا، علیرضا رضایی، یکی از محققان شرکت فناور در حوزه تولید 
کاتالیست در نشست امروز )چهارشنبه( که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با 
اشاره به همکاری  پژوهشگاه نفت با شرکتهای خصوصی، اظهار کرد: در این همکاری 
موفق به تولید کاتالیست هایی شده ایم که در حال  حاضر در 10 پاالیشگاه کشور از آن 
بهره برداری می شود. وی با اشاره به این که محصوالت تولیدی جایگزین محصوالت 
خارجی شده اند، در این باره توضیح داد: در حال  حاضر واردات کاتالیست از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعالم شده است و بر این اساس اقدام به 
تجاری سازی تولید کاتالیست های RCD کرده ایم. به گفته رضایی خط تولید این  
دو نوع کاتالیست  RCD با ظرفیت دو هزار و 500 تن در سال راه اندازی می شود 
و در بهمن ماه سال 98 در اختیار پاالیشگاه شازند اراک قرار خواهد گرفت. این 
محقق در بخش دیگری از صحبت های خود، تولید کربن فعال را یکی دیگر از 
دستاوردهای این شرکت نام برد و در این باره خاطر نشان کرد: تاکنون برخی از 
شرکت ها ادعای تولید این ماده را کرده اند، ولی ما با هماهنگی پژوهشگاه صنعت نفت 

اقدام به راه اندازی خط تولید کربن فعال برای پاالیشگاه های گاز کرده ایم.

مدیرسابق بین الملل شرکت نفت:اخبار

وزارت نفت به معافیت های آمریکا بسنده کرده است
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه 
به  نفت  فروش  برای  نفت  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت 
معافیت های آمریکا بسنده کرده اند، گفت: در این صورت 

درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نمی شود.
اگر  گفت:  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  خطیبی  محمدعلی 
مسئولین وزارت نفت به مقداری که آمریکا مجوز داده است اکتفا 
بکنند و تالشی خارج از این چارچوب برای صادرات انجام ندهند 
که در این صورت فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت محقق 
نمی  شود و در حد 800-700 هزار بشکه صادرات خواهیم داشت. 
با عرضه نفت در بورس می توان به ظرفیت صادرات نفت کشور 

اضافه شود؛ البته باید در آن زمینه خیلی جدی تر عمل کنیم.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به کسری 
بودجه دولت در سال 98 درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی 
گفت: قیمت مشخص شده در بودجه 54 دالر است اما با توجه به 
روند نزولی قیمت االن قیمت 50 دالر است. اخیراً اوپک و چند 
کشور غیر اوپک با هم تصمیمی گرفتند مبنی بر اینکه 1.2 میلیون 
بشکه در روز از تولید خود کم کنند، اگر این اجرایی شود ما نباید 
نگران کاهش قیمت باشیم. اما نکتۀ اصلی درباره کاهش درآمد 

بودجه به کاهش مقدار صادرات نفت مربوط می  شود.
وی با اشاره به اینکه در الیحه پیشنهادی بودجه سال 98 کل 
کشور صادرات نفت 1.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است، 
افزود: اگر مسئولین وزارت نفت به مقداری که آمریکا به نفت ایران 
مجوز و معافیت داده است اکتفا کنند و همین مقدار صادر کنند و 
تالشی خارج از این چارچوب برای صادرات انجام ندهند ، در این 
صورت فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه محقق نمی  شود و در حد 
800-700 هزار بشکه آن هم در صورتی که خریداران نفت ایران 
در چارچوب این مجوز، صد در صد بیایند و عمل کنند، محقق 

خواهد شد. 
اگر به معافیت ها اکتفا کنیم، ۷۰۰ هزار بشکه هم نمی توانیم 

بفروشیم
 خطیبی ادامه داد: اما در صورتی که مانند تحریم  های قبلی، این 
800-700 هزار بشکه معافیت آمریکا، کف فرض شود نه سقف 
صادرات، و وزارت نفت سعی کند خیلی بیشتر از این ها عمل کند، 
می تواند میزان صادرات نفت را افزایش دهد. باید با تالش، کوشش، 
ابتکار و تمهیدات، بیشتر صادر کنیم و تنها به معافیت های آمریکا 
اکتفا نکنیم. مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت دربارۀ 
موقتی یا دائمی بودن معافیت  های آمریکا اظهارداشت: معافیتی که 
از سوی آمریکا در نظر گرفته شده، برای 6 ماه است. اگر چنانچه 
این معافیت را تمدید نکنند وضع خوبی نخواهیم داشت و در 

فروش همین 700-800 هزار بشکه هم تردید وجود دارد.
 خطیبی تاکید کرد: وزارت نفت نباید منتظر این مجوزها باشد. 
جنگ اقتصادی همین است که ما به چارچوب  هایی که دشمن 

تعیین می  کند خیلی قانع نباشیم، خودمان چارچوب تعیین کنیم، 
خودمان هدف  گذاری کنیم، خودمان اهدافی را که درنظرگرفتیم، 
محقق کنیم. در غیر این صورت ماحصل کار، به نتایجی که دشمن 

می  خواهد منتهی می  شود.
در تحریم  قبلی چه کردیم؟

 وی در ادامه به ابتکاراتی که می  توان برای دورزدن تحریم ها بکار 
برد،اشاره کرد و گفت: در این زمینه بحث های زیادی انجام شده است 
و رسانه  ای کردن آنها خیلی درست نیست. ولی ما سابقۀ تحریم  های 
قبل را داریم. در مجوزهای تحریم  های قبلی، میزان صادرات نفت 
ایران در هر بازه  زمانی را 20 درصد کم می کردند تا به صفر برسانند. 
عملکرد ما نه تنها کم نشد بلکه در آن برهه ما توانستیم صادرات 
را 2 برابر کنیم. این تجربیات و سوابق را داریم و با استفاده از آنها 
می  توانیم در این چارچوب  ها عمل کنیم. ما نباید بنشینیم و ببینیم 
که دشمن برای ما چه چیز تعیین می  کند و ما همان را عمل کنیم. 
ما باید خارج از این چارچوب  ها عمل کنیم و فرض کنیم که دشمن 
اصالً مجوز نداده است. خطیبی با اشاره به ضرورت عبور از خام 
فروشی گفت: مشکالت فروش فرآورده از نفت خام کمتر است. در 
فرصتی که ما داشتیم، می  توانستیم قرارداد ببندیم، ظرفیت اجاره 

کنیم، پاالیشگاه اجاره کنیم. این راه کارها وجود دارد و آنقدر هم ما 
دست بسته نیستیم. مهم این است که به این قضیه اعتقاد داشته 
باشیم؛ عزم وجود داشته باشد؛ وارد این چارچوب شکنی بشویم و در 

فضاهای جدیدی که وجود دارد، عمل کنیم.
مجلس در رقم  درآمدهای نفتی در بودجه 98 تجدیدنظر 

کند
وی تصریح کرد: چنانچه مجلس احساس می  کند چنین عزمی 
وجود ندارد و ریسک فروش نفت باالست، و طبیعتا بودجه را با 
چالش جدی مواجه می کند، باید در مورد میزان فروش نفت که 

دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده، تجدیدنظر کند.
عرضه نفت در بورس ظرفیت صادرات نفت را افزایش 

می دهد
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت در مورد فروش 
در قالب خارج از مجوزهای تحریمی تصریح کرد: با عرضه نفت 
در بورس می توان به ظرفیت صادرات نفت کشور اضافه کرد. اما 
برای مدتی عرضۀ نفت در بورس متوقف شد. ظاهراً برای عرضه 
دوباره،  مجوز داده شده است. بورس دارد مراحل تکاملی اش را 
طی می  کند. باید در این زمینه خیلی جدی  تر عمل کنیم. البته 

راهکارهای دیگری هم برای افزایش میزان صادرات وجود دارد. 
ابتکار، تالش و  افزایش میزان صادرات نفت کشور بستگی به 

کوشش دارد.
باید ریسک را از مشتری هایمان برداریم

وی تصریح کرد: باید از تمام راه کارها برای دور زدن تحریم های 
از  را  ریسک  کنیم،  کوشش  و  تالش  کنیم،  استفاده  نفتی 
مشتری  هایمان برداریم، به آنها اطمینان خاطر بدهیم که بیایند و 
بیشتر از معافیت ها نفت خریداری کنند؛ باید برای آنها مشوق  قرار 
دهیم. راه کارهایی وجود دارد که ما باید به آنها عمل کنیم. مهمتر 

از همه این است که باید عزمش وجود داشته باشد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت به معافیت آمریکا بسنده 

کرده اند
خطیبی در پایان درباره اقدامات شرکت ملی نفت برای غلبه 
بر تحریم های نفتی گفت: متاسفانه بررسی خروجی  های عملکرد 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت نشان می  دهد که آنها فعالً به حدی 
که معافیت های آمریکا مجوز داده، اکتفا کرده اند. البته گزارش های 
رسمی را ندیده ام ولی گزارش های غیررسمی نشان می  دهد که 

صادرات ما کاهش قابل مالحظه ای پیداکرده است.

قیمت نفت کاهش یافت
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر نشانه های فزاینده از کندی اقتصاد جهانی کاهش یافت با این حال توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک همچنان از قیمت ها حمایت می کنند. به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۱ سنت یا ۰.2 

درصد نسبت به روز سه شنبه کاهش یافت و به ۶۰.۵۳ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۱ سنت یا ۰.2 درصد کاهش به ۵2 دالر در هر بشکه رسید. یک مقام وزارت بازرگانی چین روز چهارشنبه 
اعالم کرد: این کشور که بزرگترین اقتصاد آسیا به شمار می رود، امسال با ابهامات فزاینده ای مواجه است. پیش تر آمارهای رسمی کاهش صادرات و واردات چین در دسامبر را نشان داده بود. پنجشنبه / 2۷ دی۱۳9۷ / شماره ۳۳۱

تارنمای آمریکایی ' سی ان بی سی ' در گزارشی از احتمال تمدید معافیت 
های نفتی ایران از سوی امریکا خبر داد و نوشت : دولت ترامپ به دنبال 
اجازه دادن به ادامه صادرات نفت ایران است تا شرایط الزم برای بهای پایین 

تر نفت در پایان سال جاری میالدی ایجاد شود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در این گزارش آمده است : » برایان هوک « نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا از اظهارنظر مطمئن در این ارتباط که کاخ سفید 
تحریم های شدیدتری را علیه بخش صادرات نفت ایران اعمال می کند، خودداری 

کرد.
سی ان بی سی نوشت : وی )هوک( با این موضع گیری ، درها را برای تمدید 
از بزرگترین  باز گذاشت که بدین ترتیب برخی  ایران  معافیت های نفتی برای 

مشتریان نفتی ایران می توانند از این کشور نفت خام خریداری کنند.
تصمیم دولت ترامپ در نوامبر گذشته برای اعطای معافیت نفتی برای هشت کشور 
واردکننده نفت ایران از جمله چین و هند بازار را متعجب کرد و منجر به کاهش سه 

ماهه بهای نفت خام در بازارهای جهانی شد.
در همین ارتباط ، » آموس هوچستین « یک نماینده سابق امور انرژی در دولت 
آمریکا گفت: در ماه مه معافیت ها 100 درصد دوباره اجرا می شود. دلیلش هم این 

است که اگر شما معافیتی ارائه نکنید و همزمان کسی نفت وارد کند، سپس مجبورید 
آنها را تحریم کنید که احتماال تمایلی به تحریم انها ندارید.

در حالیکه به نظر می رسد برایان هوک همچنان به دنبال فشار حداکثری به 
صنعت نفت ایران است، وی اخیرا با سوال خبرنگار سی ان بی سی در این رابطه که 
آیا دولت ترامپ معافیت های نفتی را برای ایران تمدید می کند یا خیر، مواجه شد و 

در پاسخ گفت: هنوز نمی توانم جواب این سوال را بدهم.
یکی از دالیل عدم پاسخگویی هوک در این رابطه این است که بخشی از تصمیم 
دولت ترامپ در مورد معافیت های نفتی برای ایران به بهای جهانی نفت خام زمانیکه 

اعتبار معافیت های واردات نفت در آغاز ماه مه پایان یابد، بستگی دارد.
مایکل کوهن یک تحلیلگر امور نفتی در این زمینه گفت: فکر می کنم رابطه ای 

میان بهای جهانی نفت و مسئله اجرای تحریم ها وجود دارد.
برایان هوک چند روز پیش در اظهارنظری بار دیگر آنچه ترامپ پیشتر گفته بود 
را بازگو کرد و افزود: دولت آمریکا برای جلوگیری از کمبود نفت که موجب افزایش 

بهای این کاال می شود، با اعطای معافیت ها موافقت کرده است.
در حقیقت وعده های وزارت خارجه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران نقش مهمی در افزایش بهای جهانی نفت در سراسر سال گذشته میالدی 

داشت.
هوچستین در ادامه عنوان کرد: دلیل واقعی که دولت ترامپ این معافیت ها را اعطا 
کرده این بوده که نتوانسته به توافق با برخی از بزرگترین مشتری های نفتی ایران 

برای توقف خرید نفت از این کشور دست یابد.

اداره اطالعات انرژی آمریکا در نخستین پیش بینی 2۰2۰ خود اعالم کرد 
تولید نفت آمریکا امسال به بیش از ۱2 میلیون بشکه در روز و در سال آینده 

به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، این آژانس که واحد اطالعات و آمار وزارت انرژی آمریکا است، 
در گزارش ماهانه خود اعالم کرد پیش بینی می شود تولید نفت آمریکا 1.14 میلیون 
بشکه در روز رشد کرده و به 12.07 میلیون بشکه در روز در سال 2019 بالغ شود و 
در سال 2020 نیز به میزان 790 هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد و به رقم 12.86 

میلیون بشکه در روز می رسد.
آمریکا با رونق تولید مناطق شیل، به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده 
و در سال 2018 حدود 11 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و رکورد قبلی را که 

مربوط به سال 1970 بود، شکست. طبق پیش بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا، این 
کشور تا اواخر سال میالدی آینده صادرکننده بزرگ نفت خواهد شد.

براساس گزارش رویترز، اداره اطالعات انرژی آمریکا همچنین پیش بینی کرد 
تقاضای آمریکا برای دیزل و سایر سوخت ها امسال 20 هزار بشکه در روز رشد کرده 
و به 4.15 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و در سال 2020 به 4.19 میلیون بشکه 

در روز بالغ می شود.
تقاضای آمریکا برای بنزین در سال میالدی گذشته 9.29 میلیون بشکه در روز 
برآورد شدکه کمتر از برآورد قبلی 9.31 میلیون بشکه در روز بود. تقاضا برای بنزین 
در سال 2019 به 9.35 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و در سال 2020 در 

همین سطح خواهد ماند. 

مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی 
گفت: با بومی سازی کاتالیست های پاالیشی و افزایش 
تولید بنزین نه تنها گزینه تحریم بنزین از روی میز آمریکا 
برداشته شده، بلکه امکان صادرات بنزین به کشورهای 

همسایه نیز فراهم آمد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قرارداد همکاری پژوهشگاه 
صنعت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
بومی سازی  با هدف  آسیا  فرآیند  نوین  اکسیر  با شرکت  ایران 
امروز  هیدروکراکینگ  و   RCD کاتالیست های تولید صنعتی 

)چهارشنبه( در پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.
جلیل سبحانی توفیقی در مراسم امضای قرارداد »بومی سازی و 
تولید کاتالیست های هیدروکراکینگ و تصفیه هیدروژنی ته مانده 
های نفتی-RCD« افزود: امروز در آستانه 40 سالگی انقالب 
اسالمی شاهد دستاوردهای بزرگی در صنعت نفت کشور هستیم.

وی اضافه کرد: بومی سازی کاتالیست های پاالیشی نقش بسیار 
مهمی در تولید روزانه 105 میلیون لیتر بنزین در کشور داشته 

است.
سبحانی پیرامون حمایت وزیر نفت از بومی سازی کاتالیست 
ها توضیح داد: امروز، تولیدکنندگان کاتالیست در ایران به رقیب 
تولیدکنندگان مهم کاتالیست در جهان مانند اکسنس فرانسه و 

یو.او.پی آمریکا تبدیل شده اند.
وی یادآور شد: داخلی سازی کاتالیست ها موجب می شود 

که ساالنه 60 میلیارد دالر انواع فرآورده نفتی تولید و صادر کرد.
مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد 
شیمیایی صنایع پتروشیمی افزود: ایران اکنون به دانش ساخت و 
تولید کاتالیست ها دست یافته است و از سال آینده نیز به موضوع 

دانش فنی )الیسنس ( کاتالیست ها وارد خواهیم شد.
وی گفت: تولید کاتالیست هایی که قرارداد آنها امروز امضا شد، 

ساالنه از خروج 50 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می کند.
به گزارش ایرنا، میزان مصرف کاتالیست ها در صنعت پتروشیمی 
و پاالیشگاه ها به حدی است که بدون آنها امکان تولید بسیاری از 

محصوالت وجود ندارد.
کاتالیزورها به مواد شیمیایی گفته می شود که در فرایندهای 
مربوط به این بخش کاربرد داشته و سبب کاهش مصرف انرژی 
و بسترسازی برای تولید محصوالت متنوع پتروشیمی و پاالیشی 

می شوند.
آمریکا در دور پیشین تحریم ها، اقدام به تحریم صادرات بنزین 
به ایران کرد که باعث بروز مشکالتی در روند تامین این فرآورده 
شد، اما با برنامه ریزی دولت های یازدهم و دوازدهم و راه اندازی 
واحدهای جدید پاالیشگاهی مانند ستاره خلیج فارس، رکورد 
تولید روزانه 105 میلیون لیتر بنزین به ثبت رسیده که کشور را از 

واردات بنزین بی نیاز کرده است.

 رشد تولید و بومی سازی کاتالیست ها

گزینه تحریم بنزین از روی میز آمریکا برداشته شد


