
 وزارت نفت جزییات جدید فیش حقوقی نماینده مدعی را منتشر کرد

4انرژی

افزایش قیمت نفت با استمرار نگرانی از تاثیر تحریم های 
آمریکا

تالش  همچنان  سرمایه گذاران  که  شرایطی  در  جمعه  روز  نفت  قیمت 
می کنند تاثیر احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران بر میزان عرضه به 

بازار را برآورد کنند، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۸ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش 
یافت و به ۸۱.۵۶ دالر در هر بشکه رسید. برنت روز سه شنبه تا رکورد ۸۲.۵۵ دالر 
پیش رفته بود. بهای معامالت آتی نفت آمریکا ۲۱ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت 

و به ۷۲.۳۳ دالر در هر بشکه رسید.
به گفته چن کای، مدیر تحقیقات کاال در شندا فیوچرز، بازار به اخبار معامالت 
درخصوص تحریم های ایران در یک هفته گذشته متمرکز شده است، اما دیدگاه ها 
در مورد میزان افزایش تولیدی که اوپک و روسیه می توانند برای جبران افت عرضه 

ایران صورت دهند، متغیر است.
تحریم های آمریکا علیه ایران در چهارم نوامبر آغاز می شود، در حالی که واشنگتن 

خریداران نفت ایران را برای به صفر رساندن واردات شان تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، دو منبع آگاه در اوپک اظهار کرده اند: عربستان سعودی 
و سایر تولیدکنندگان درباره افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز گفت وگو 

کرده اند.
با این حال تحلیلگران گروه بانکی ANZ روز جمعه در یادداشتی اعالم کردند: 
صادرکنندگان بزرگ بعید است بتوانند افت عرضه ایران را جبران کنند. صادرات نفت 
ایران امسال در اوج خود در ماه مه به ۲.۷۱ میلیون بشکه در روز رسید که معادل 
حدود سه درصد از مصرف روزانه نفت جهانی بود. ایران سومین صادرکننده بزرگ 

عضو اوپک است.
در این بین، به گفته استفن اینس، مدیر معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت 
OANDA، رشد عرضه از سوی آمریکا و تولید ثابت لیبی، رشد قیمت ها را محدود 

کرده است.

تولید ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاه های تجدیدپذیر

ظرفیت نصب شده انرژی های نو به ۶۵۰ مگاوات رسید
از تیرماه سال ۸۸ تا پایان شهریورماه سال ۹۷ حدود دو میلیارد و ۵۷۲ 
میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده که این میزان 

باعث صرفه جویی ۵۶۶ میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال ۱۳۸۸ تا پایان شهریورماه سال ۹۷، دو میلیارد و 
۵۷۲ میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان 
تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون و ۷۷۵ 

هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد.
همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث شده ۷۳۰ میلیون مترمکعب از 
مصرف سوخت های فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور 

است، کاسته شود.
این حجم از تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی ۵۶۶ میلیون لیتری مصرف آب 

در سال های اخیر شده است.
بر اساس این گزارش، هم اکنون ۴۲۴ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور 
در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور نیز به ۶۵۰ مگاوات 
رسیده است. همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ۴۲ هزار و ۷۰۰ نفر به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال حاضر 
۴۳ درصد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از نوع بادی، ۳۹ درصد از نوع خورشیدی، 
۱۵ درصد از نوع برق آبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و یک درصد نیز 

از نوع زیست توده است.

تلفات انرژی در کشور معادل ۵۰۰ میلیون بشکه 
نفت خام است

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه در کشور تلفات 
انرژی تا قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد تقریبا معادل ۵۰۰ 
میلیون بشکه نفت خام است، اقدامات این سازمان را در زمینه بهینه سازی 

مصرف سوخت تشریح کرد.
محسن دالویز در گفت وگو با ایسنا درمورد اقداماتی که در زمینه بهینه سازی 
مصرف سوخت انجام شده است، توضیح داد: برای بهینه سازی مصرف سوخت 
همکاری های خوبی بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در بهبود راندمان پاالیشگاه های نفت وگاز اغاز شده است.

وی با بیان اینکه بخش  عمده ای از انرژی کشور در پاالیشگاه های نفت و گاز و 
نیروگاه های برق تلف می شود، افزود: در کشور تلفات انرژی تا قبل از اینکه به دست 
مصرف کننده نهایی برسد تقریبا معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است که رقم 
بسیار سنگینی است و تقریبا معادل بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه نفت خام فقط در 

نیروگاه های برق اتالف انرژی می شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه از تعریف دو پروژه طبق 
ماده ۱۲ رفع موانع تولید خبر داد و گفت: این پروژه ها درحال انجام و پیگیری است. 
یک پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل است و دیگری  جایگزینی یک میلیون بخاری 
هوشمند به جای بخاری های سنتی است که طرح اجرایی آن را شروع می کنیم و 
هدف گذاری داریم تا پایان سال ۲۰۰ هزار بخاری نصب کنیم. دالویز همچنین از 
امضای قرارداد با هشت کالن شهر درخصوص مترو خبر داد و گفت: به زودی قرارداد 
دیگری با هشت کالن شهر در خصوص مترو خواهیم داشت که ظرف یک ماه آینده 

کارها را انجام خواهیم داد و جزییات آن در زمان خودش اعالم می شود.
بر اساس این گزارش، دالویز پیش از این از  تمرکز شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت بر باال بردن راندمان پاالیشگاه های نفت و گاز و نیروگاه ها خبر داده بود.

با ابالغ بخشنامه منع بکارگیری بازنشستگاناخبار

کدام معاونان از وزارت کار می روند؟
قانون اخیر مجلس در ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را نشانه گرفته 
است تا آنجا که خبر می رسد تعدادی از معاونان وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز ابالغیه قانون به دستشان 

رسیده و استعفای خود را تقدیم کرده اند.
به گزارش ایسنا، به موجب این قانون، تمام بازنشستگان باید 
ظرف دو ماه از سازمان ها بروند؛ مگر آنانکه مستثنی  شده اند، 
آن هایی که می مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت 
کاری و پست خود دارند. آنطور که رییس سازمان بازرسی کل 
کشور گفته، دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از 
تاریخ ابالغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان 
تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت 

قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.
رییس  سوی  از  بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  ابالغ  با 
مجلس، شایعه رفتن برخی مقامات و مسئوالن از وزارتخانه ها و 
سازمان ها برسر زبانها افتاد تا آنکه معاونت روابط کار و معاونت امور 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به دلیل آنکه در دایره 
شمولیت این قانون قرار می گرفتند، از تقدیم استعفای خود خبر 

دادند و رفتن خود از وزارت کار را تایید کردند.
علی الریجانی - رییس مجلس شورای اسالمی - ۲۴ شهریورماه 
امسال در نامه ای خطاب به رییس جمهور، قانون اصالح قانون 

ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابالغ کرد.
به فاصله چند روز و در ۲۷ شهریورماه نیز رییس جمهوری 
اساسی  قانون  سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
ایران، »قانون اصالح ممنوعیت بکارگیری  جمهوری اسالمی 
بازنشستگان« را جهت اجرا به »سازمان اداری و استخدامی 

کشور« ابالغ کرد.
به گفته رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصالح 
این قانون، محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیش تر شده است. 
جمشید انصاری تاکید کرد: صرفنظر از برداشت ها و تفسیرهای 
مطرح شده این اصالحیه در بکارگیری بازنشستگان بیشتر اعمال 
محدودیت می کند و تغییری در دستگاه های اجرایی که تاکنون 

مشمول قانون بوده اند، ایجاد نشده است.
بر اساس این اصالحیه که برای اجرا به دستگاه ها و سازمان ها 
ابالغ شده، بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز 
باالی ۵۰ درصد،  است. جانبازان  قوا مجاز  فرمانده معظم کل 
آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون 

مستثنی هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر این باور است 
که با اجرای این قانون راه برای جوانان تازه نفس و استفاده از 

ایده ها و خالقیت هایشان باز و فضای کسب وکار کشور متحول 
می شود.

تامین  معیشتی  لحاظ  به  بازنشستگان  اگر  می گوید:  ابوی 
باشند، قطعا خودشان سر کار نمی روند ولی متاسفانه امروز وقتی 
اشغال  و  دوم  شغل  به دنبال  بالفاصله  می شود،  بازنشسته  فرد 
فرصت های شغلی جوانان می رود تا بعد از بازنشستگی معیشت 

بهتری برای خانواده فراهم کند.
کارگران،  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل  اعتقاد  به 
درصورتی که همه از این قانون تمکین کنند، فضای اشتغال و 
کسب و کار کشور متحول شده و دیگر ترک وطن نخبگان را 

شاهد نخواهیم بود.
قانون  اجرای  ابالغ  به  اشاره  با  نیز  اقتصادی  کارشناس  یک 
می گوید: اگر می خواهیم قانون به طور کامل اجرا شود، نباید امکان 
دور زدن آن را به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک 
دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده اند، فراهم کنیم.

به گفته وی، بکارگیری بازنشستگان در بسیاری از وزارتخانه ها 

شایع است و افراد بعد از بازنشستگی در سمت های مشاور یا 
مدیرکل برای معاونت ها یا صندوق های بیمه به خدمت گرفته 
شده اند، در حالی که باید جای خود را به افراد جوان و تازه نفس 

بدهند.
حمید نجف معتقد است کرکره حیاط خلوت ها در ادارات و 
سازمان های دولتی باید کشیده شود و افراد هنگام بازنشستگی 
از نظر درآمدی آنقدر تامین باشند که دیگر به سراغ شغل های 

دوم و سوم نروند.
دوم مردادماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیت های 
جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای 
موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها 
اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،  معاون اول 
اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس  رییس  نواب  جمهور،   رییس 
شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند 

را می دهد و مشموالن بندهای د و ه را که شامل استانداران و 
معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون 

حذف کرده است.
با توجه به تاکید رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر 
اینکه دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ 
ابالغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه 
حساب کنند، افراد مشمول این قانون باید ظرف مهلت قانونی 
مقرر، پست و سمت خود را ترک کنند و طبعا پرداخت هرگونه 
وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم 
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و تحت پیگرد و برخورد 
قانونی قرار خواهد گرفت. بر این اساس با درنظر گرفتن مهلت 
دوماهه برای ترک پست بازنشستگان شاغل و ابالغ قانون در ۲۷ 
شهریورماه از سوی رییس جمهوری، بازنشستگان شاغل در نهایت 
تا ۲۷ آبان ماه جاری می توانند در پست ها و سمت های دولتی خود 
بمانند و پس از آن پرداخت هرگونه حقوق و مزایای دولتی به آنها 

ممنوع و قطع خواهد شد.

کارت سوخت خود را به دیگران واگذار نکنید
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای نسبت به واگذاری کارت های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای نسبت 

به واگذاری کارت های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد. در متن اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: »به اطالع همه دارندگان کارت های هوشمند سوخت می رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه 
سوءاستفاده احتمالی از واگذار کردن کارت هوشمند خودروی شخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنند.  یکشنبه / ۸ مهر 13۹۷ / شماره ۲4۲

 وزارت نفت اعالم کرد فیش های حقوقی 1۶میلیون تومانی که نماینده ایذه 
و باغملک در مجلس شورای اسالمی منتشر کرده »بدون احتساب 1۲۰ 
ساعت اضافه کاری« است که برای مدتی به دلیل یک ابهام اداری پرداخت 

نشده بود و ۶۵۰ میلیون ریال به طور جداگانه واریز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، موضوع فیش حقوقی مدیر نفتی پیشین و 

نماینده کنونی مجلس شورای اسالمی، همچنان داغ است.
در حالی که گزارش ها از فیش حقوقی ۲۷ میلیونی »هدایت اهلل خادمی« حکایت 
دارد، وی آن را تکذیب کرد و حتی گفت ماه  ها حقوق نگرفته است و با ارث پدری 

روزگار می گذراند.
اواخر هفته گذشته این نماینده با انتشار یک فیش حقوقی ۱۶ میلیون تومانی به 
تارنمای مجلس شورای اسالمی اعالم کرد فیش حقوقی ۲۷ میلیونی مورد ادعای 

وزارت نفت، صحت ندارد.
وزارت نفت در واکنش به ادعای جدید این نماینده، امروز )شنبه( جزییات جدیدی 
را از فیش حقوقی و استفاده همزمان از ۲ منزل مسکونی دولتی منتشر کرده است.

بر این اساس، وزارت نفت اعالم کرد: خادمی چند فیش حقوقی را به خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت نشان داده و گفته  است برخالف آنچه وزارت نفت اعالم کرده 
حقوق ناخالص ایشان ۲۷ میلیون تومان نیست، بلکه ماهانه ۱۶ میلیون تومان دریافت 
می کنند. خادمی پس از نمایش فیش ۱۶ میلیون تومانی، این حرکت را نشانه صداقت 

و شفافیت خود دانسته  و گفته اند: تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!«
وزارت نفت یادآور شد: این وزارتخانه هرگز ادعا نکرده خادمی مبلغی خارج از 
چارچوب و موازین قانونی دریافت کرده  است به همین دلیل شاید بهتر بود وی به 
جای عصبانیت و حمله به مدیران صنعت نفت که البته خود را سرآمد و پیشکسوت 

آ نها معرفی می کند، کمی منطقی تر واکنش نشان می داد.
در این اطالعیه با اشاره به جزئیاتی جدید از فیش حقوقی این نماینده آمده است: 
فیش های ۱۶ میلیون تومانی بدون احتساب ۱۲۰ ساعت اضافه کاری است که برای 

مدتی به دلیل یک ابهام اداری پرداخت نشده بود که این مبالغ هم پس از انجام 
مکاتبات اداره کل منابع انسانی مجلس شورای اسالمی و اداره کل امور مجلس 
وزارت نفت، محاسبه و در یک فیش حقوقی به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال به حساب 

خادمی واریز شد.
»هرچند بعید است ایشان از این مکاتبات بی اطالع باشد اما فرض را بر این 
می گذاریم خادمی نه فیش حقوقی را دیده، نه از بانک پیامکی دریافت کرده و نه به 
حساب  شان سرکشی کرده  است تا از وضعیت واریزی و موجودی خود اطالع حاصل 

کند، وگرنه قصد کتمان حقیقت را نداشته است.«
در این اطالعیه تصریح شده است: هچنانکه که خادمی گفته است مبانی محاسبه 
و پرداخت حقوق و دستمزد در صنعت نفت مانند بسیاری از دستگاه  ها مسئله 

پنهانی نیست.
وزار نفت درباره این ادعای خادمی که »خانه سازمانی آ.اس.پ در اختیار همه 
پرسنل و مدیرانی که به تهران منتقل می شوند قرار می گیرد و این واحد مسکونی را به 
میل خود و داوطلبانه تخلیه کرده اند« اعالم کرد: کارکنان صنعت نفت بهتر می دانند 

که وجه نخست سخنان ایشان نادرست است.
»گفته خادمی که این واحد مسکونی ۲۹۰ متری را پس از ۱۰ سال داوطلبانه 
تخلیه کرده نیز متاسفانه دور از حقیقت است، زیرا از سوم آبان ماه ۱۳۹۵ چند 
اخطاریه درباره تخلیه منزل برای وی صادر شد تا اینکه پس از نامه نگاری با رییس 
دفتر رییس مجلس در یازدهم شهریورماه ۱۳۹۶، خادمی نسبت به تخلیه واحد 

مسکونی اقدام کرد.«
»یادآور می شویم که موضوع واحد مسکونی »آ.اس.پ« تهران، غیر از یک باب 
منزل مسکونی سازمانی دیگر به متراژ ۵۰۰ متر در مجموعه ۱۰۰ واحدی شرکت 
ملی حفاری ایران در اهواز است که از نهم دی ماه ۱۳۷۰ در اختیار خادمی بوده و 
هنوز نسبت به تخلیه داوطلبانه آن اقدام نکرده  است؛ یعنی به طور همزمان ۲ واحد 
مسکونی سازمانی ۲۹۰ متری و ۵۰۰ متری را در تهران و اهواز در اختیار داشته  

است.«
وزارت نفت تاکید کرد چنانچه خادمی انتقال و مأموریت بین دستگاهی نمایندگان 
مجلس را نادرست می داند، دست وی به عنوان نماینده مجلس در ارائه طرحی برای 

جلوگیری از این رویه قدیمی باز است.
وزارت نفت همچنین در واکنش به دلسوزی خادمی برای جوانان دانشگاه صنعت 
نفت که هنوز نتوانسته اند استخدام شوند، اعالم کرد: دلسوزی وی را ارج می نهیم و به 
آگاهی می رسانیم روند جذب فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت طبق روال قانونی 
در حال انجام است اما در باب دلسوزی وی برای استخدام جوانان در صنعت نفت 
نیز نکاتی وجود دارد که به آن نمی پردازیم؛ چون معتقدیم رفتار پدران را نباید به 

پای فرزندان نوشت.

در بازار امروز )شنبه( قیمت انواع سکه و طال روند کاهشی یا ثبات نسبی 
قیمت را تجربه کرد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به پنج میلیون و 14۲ 

هزار تومان رسید.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته بازار ارز و سکه با افزایش عجیب و غریب قیمت 
و ثبت رکوردهای بی سابقه ای همراه بود؛ به گونه ای که هر قطعه سکه تمام طرح 
جدید پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هم رد کرد. اما امروز روند قیمت ها نسبت 
به هفته گذشته کاهشی شد و هر قطعه سکه تمام طرح جدید پنج میلیون و ۱۴۲ 

هزار تومان فروخته شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم پنج میلیون و ۵۱ هزار تومان و هر قطعه 
نیم سکه دو میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله شد.

طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر ربع سکه امروز به یک میلیون و ۴۶۱ هزار تومان 
کاهش یافت و سکه گرمی نیز به ۷۰۱ هزار تومان رسید.

هر اونس طالی جهانی نیز با کاهش نسبی مواجه شد و به حدود ۱۱۹۳ دالر 
رسید و هر مثقال طالی ۱۷ عیار دو میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

همچنین قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان است که نسبت به 
پنجشنبه هفته گذشته و حتی میانگین قیمت های هفته اخیر پایین تر است.

 ۶ گفت:طی  پتروشیمی  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
ماهه امسال3 میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از درآمد حدود 
۵ میلیارد یورویی پتروشیمی ها را در سامانه نیما عرضه 

کردیم و باقی آن صرف هزینه واحدها شده است.
احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور 
ساالنه حدود ۴۷ میلیارد دالر است، گفت: سهم پتروشیمی ها از 
این میزان ۱۲ میلیارد دالر است، بنابراین با توجه به این سهم 
از کل صادرات غیرنفتی، صحیح نیست که تنها پتروشیمی ها 
و فوالدی ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، بلکه همه 

صادرکنندگان باید ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.

وی درباره پیمان سپاری ارزی توضیح داد:در شرایط معمول 
اقتصادی وجود چنین قانون و رویه ای برای تسلیم ارز الزم نیست، 
اما در شرایط کنونی که دشمن تالش می کند از هر ابزاری برای 
آسیب به کشور استفاده کند، تسلیم ارز به چنین سامانه ای الزم 
است. صادرکننده رسالتی در راستای انجام تجارت برای واحد 
تجاری خود دارد، اما باید ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور 

کند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی درباره اینکه آیا با 
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها با توجه به افزایش نرخ ارز موافق 
هستید، اظهار داشت: بله، ما موافق هستیم که دولت خوراک به 
پتروشیمی ها را بر اساس ارز بازار ثانویه بفروش برساند  و از سویی 

دیگر نیز خرید محصوالت از پتروشیمی ها نیز بر اساس همین نرخ 
انجام شود. به گفته ابهری، معامالت پتروشیمی ها فعال در انجمن 
صنفی کارفرمایان پتروشیمی در بورس امسال نسبت به پارسال 
۲۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این انجمن 
۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صادرات ۵ میلیارد یورویی در ۶ 
ماهه امسال خود را در سامانه نیما عرضه کرده است. به این ترتیب 
از ۱۰۰ درصد صادرات انجام شده در نیمه اول امسال،  ۷۰ درصد 
آن وارد کشور شده و ۳۰ درصد باقی مانده آن نیز صرف هزینه 
واحدها از جمله بدهی ها، تجهیزات، مواد اولیه و ... شده است. به 
طور کلی میزان هزینه واحدهای پتروشیمی را می توان حدودا ۲۵ 

تا ۳۰ درصد دانست.

عرضه3.۷میلیارد یورو ارزپتروشیمی درنیما

باافزایش نرخ خوراک موافقیم

ورق سکه برگشت


