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کاظم پور اردبیلی:

آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند

تهران - ایرنا - »حسین کاظم پور اردبیلی« نماینده جمهوری اسالمی 
ایران در هیات عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، گفت که 

آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
وی روز جمعه در گفت وگو با رویترز اظهار داشت که »کمبود عرضه« نفت به 
معنای آن است آمریکا قادر نخواهد بود به اهداف خود برای به صفر رساندن صادرات 

نفت ایران دست پیدا کند.
کاظم پور اردبیلی همچنین نسبت به توان سایر تولیدکنندگان برای افزایش تولید 

نفت ابراز تردید کرد.
وی افزود: هیچ ظرفیت مازادی در هیچ کشوری وجود ندارد.

به گزارش رویترز، کاهش احتمالی نفت ایران در بازار، کاهش عرضه نفت ونزوئال و 
موارد مشابه دیگر باعث افزایش بهای نفت شده است؛ به طوری هفته جاری قیمت 

آن به 80 دالر در بشکه رسید. 
آمریکا از کشورهایی مانند عربستان و روسیه خواسته که با تولید نفت خود را 

افزایش دهند. 
نماینده جمهوری اسالمی ایران در هیات عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( اول شهریور ماه جاری در گفت وگو با شبکه خبری بلومبرگ گفته بود: روسیه 
و عربستان فقط با استفاده از ذخیره های خود به رقم تولید خود افزوده اند. آنها با 

عرضه کم و دیرهنگام از قیمت های باالتر استفاده می کنند.
حسین کاظم پور اردبیلی همچنین گفت: فروش نفت خام از ذخیره های آمریکا 

نشان می دهد تولیدکنندگان توان افزایش تولید ندارند.
بیست و نهم مردادماه دولت آمریکا اعالم کرد قصد دارد 11 میلیون بشکه از ذخایر 
اضطراری نفت خام خود را به فروش برساند؛ اقدامی که کارشناسان آن را تالشی 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در واکنش به سیاست های تحریمی این کشور 

می دانند.

قیمت نفت در بازار آسیا کاهش یافت

تهران- ایرنا- قیمت نفت بامداد روز دوشنبه در بازار آسیا به دلیل احتمال 
وضع تعرفه های بیشتر توسط آمریکا بر واردات کاالهای چینی کاهش 

یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، تشدید تنش های تجاری میان 
آمریکا و چین که بزرگ ترین اقتصادهای جهان هستند، احتمال کاهش نرخ رشد 
اقتصادی و افت مصرف نفت در جهان را افزایش می دهد. نفت برنت دریای شمال در 
ساعت 35 دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ در بازار آسیا به بهای 77 دالر و 93 
سنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به آخرین قیمت جمعه گذشته 0.2 درصد 
کاهش داشت. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 0.3 درصد کاهش نسبت 
به جمعه گذشته به بهای 68 دالر و 79 سنت در هر بشکه خرید و فروش شد. »وانگ 
شیائو« رئیس بخش تحقیقات نفت شرکت تحقیقاتی »گوتائی جانان فیوچرز« واقع 
در شانگهای چین به رویترز گفت: پس از گزارشی که هفته گذشته نشان داد عرضه 
جهانی نفت افزایش یافته، نگرانی از کمبود نفت در بازارها فروکش کرد، به ویژه آنکه 
احتمال کاهش تقاضای نفت در نتیجه تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین 
نیز بیشتر شده است.  به گفته یک مقام ارشد دولتی در آمریکا، احتمال می رود 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این کشور امروز تعرفه های جدیدی برای واردات 

حدود 200 میلیارد دالر کاال از چین اعالم کند.

بهیود کیفیت گازوئیل در ماه جاری
مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به کیفیت 
گازوئیل توزیعی در کشور طی تیر و شهریور ماه از انتشار گزارش های پایش 
کیفی سوخت بنزین و گازوئیل روی سایت سازمان محیط زیست از آخر 

مهرماه خبر داد.
شینا انصاری در گفت وگو با ایسنا آخرین نتایج پایش کیفیت سوخت کشور را 
تشریح و اظهارکرد: طی سه ماه گذشته، چندین نوبت نمونه برداری از سوخت ها انجام 
شده و نتایج گزارش ها حاکی از آن است که در پایش های تیرماه، میزان گوگرد در 
 ppm 60 درصد از نمونه های برداشت شده باالتر از حدمجاز یورو۴  و بین ٥٠ تا ٢٠٠
بوده است. وی با اشاره به پایش دقیق سوخت گازوئیل کالنشهرهای تهران و کرج 
اظهار کرد: میزان گوگرد گازوئیل در هشت درصد از نمونه های برداشت  شده تیرماه 
در تهران و کرج بسیار باال بوده است. برای مثال گوگرد گازوئیل جایگاه تهرانسر ١٢٨٠ 
و جایگاه محمدآبادی کرج ٢٢٧٠ ppm بوده است. مدیر کل پایش فراگیر سازمان 
حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مستمر بودن پایش سوخت تاکید کرد: 
در شهریور ماه نتایج نمونه برداری ها بیانگر بهبود وضعیت است، به طوری که میزان 
گوگرد در ۴5 درصد نمونه ها در حد مجاز )PPM 50( و 55 درصد بین ٥٠ و ٢٠٠ 
ppm گزارش شده است. خوشبختانه در ماه جاری اعداد باالتر از ٢٠٠ ppm در 

نمونه های بررسی شده در جایگاه های تهران و کرج نیز نداشتیم.
انصاری با تاکید بر اینکه نتایج آنالیز سوخت گازوئیل در جلسه کارگروه ملی آلودگی 
هوا گزارش شده است، گفت: این پایش ها عالوه بر پایش هایی است که مقرر بود 
در چارچوب تفاهم نامه بین شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی و معاونت 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست انجام بگیرد؛ تفاهم نامه ای که پایش همزمان 
کارشناسان دو دستگاه را برای نمونه برداری از جایگاه های سوخت هشت کالنشهر و 
محورهای مواصالتی که سوخت دیزل یورو۴ دریافت کرده اند، شامل می شود. این 

پایش های مشترک در حال انجام است.

تحریم های آمریکا علیه ایران موج جدیدی را در بازار جهانی نفت راه انداخته استاخبار

آمریکا دایه مهربان تر از مادر بازار جهانی نفت!؟
تحریم های آمریکا علیه ایران موج جدیدی را در بازار جهانی 
نفت راه انداخته است؛ بازاری که از حدود دو سال گذشته با 
تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید بعد از سال ها به تعادل 
رسیده بود؛   آمریکا برای راه اندازی این موج اوپک را ابزار خود 
کرد و برخی اعضای اوپک هم به بازیچه دست آمریکا بودن تن 

داده اند.
به گزارش ایسنا، تار و پود نفت همواره با زیر و بم سیاست گره 
خورده است، به طوریکه در هر صحنه سیاسی نفت به عنوان بازیگر 
اصلی نقش آفرینی می کند. این بار هم خروج آمریکا از برجام نفت از 
این قاعده مستثنی نبود و باز هم سیاست بر نفت سایه انداخت، زیرا 
ترامپ سناریوی تحریم ایران را بر پایه نفت چیده است و برای تحقق 
این سناریو از یک سو از مشتریان نفت ایران درخواست کرده تا آبان ماه 
خرید نفت خود از ایران را به طور کامل متوقف کنند و از سوی دیگر 
از تولیدکنندگان اوپک خواسته تولید خود را برای جبران کاهش نفت 

ایران در بازار جهانی افزایش دهند.
آخرین میزان تولید نفت ایران

گزارش اوپک بر مبنای منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت ایران در 
ماه میالدی گذشته به 3.58 میلیون بشکه در روز رسید. متوسط تولید 
نفت خام ایران در سه ماهه دوم سال میالدی جاری به 3.813 میلیون 
بشکه در روز بالغ شد که در مقایسه با 3.813 میلیون بشکه در روز تولید 

سه ماهه اول ثابت بود.
آمار تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی که از سوی ایران ارائه شده است، 
نشان می دهد تولید نفت در اوت سال میالدی جاری 3.806 میلیون 
بشکه در روز بود که در مقایسه با 3.806 میلیون بشکه در روز در ژوییه 

بدون تغییر ماند.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشکل از 15 عضو 
است، به 32.56 میلیون بشکه در روز در ماه اوت رسید که 278 هزار 
بشکه در روز نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشت. تولید نفت خام در 
لیبی، عراق، نیجریه و عربستان سعودی افزایش یافت در حالی که در 

ایران، ونزوئال و الجزایر کاهش یافت.
زمانی که آمریکا از مشتریان نفت ایران درخواست کرد خرید نفت 
از ایران را به صفر برسانند و آن ها را تهدید به تحریم کرد با مخالفت و 
اعتراض شدید این کشورها رو به رو شد. بسیاری از مشتریان نفت ایران 
کفش آهنین به پا کردند تا بتوانند معافیت های الزم را از آمریکا اخذ 
کنند. هرچند بسیاری از آن ها موفق نبودند. این کشورها همچنان بر 
اینکه در تالش هستند معافیت های الزم را از امریکا اخذ کنند تاکید 

می کنند اما در عمل کم کم واردات نفت از ایران را کاهش داده اند.
وضعیت اولین و دومین مشتری بزرگ نفت ایران

طبق آخرین اخبار اولین و دومین مشتری نفت ایران یعنی چین و 
هند خرین نفت از ایران را تاحدودی محدود کرده اند، اما برنامه های 
آمریکا برای تحقق رویای به صفر رساندن صادرات نفت ایران قطعا 
با شکست مواجه می شود. البته هر دو کشور بر خرید نفت از ایران 
پافشاری زیادی کردند و حتی چین اعالم کرد برای انتقال نفت ایران از 

نفتکش های ایرانی استفاده می کند.
درحالی که هند در پای میز مذاکره با امریکا برای اخذ معافیت بسیار 
جدی است و یک مقام هندی اعالم کرده است این کشور به شدت به 
واردات نفت ایران برای نیازهای مصرفی خود متکی است پاالیشگاه های 
هندی بارگیری نفت ماهانه خود از ایران را برای سپتامبر و اکتبر  نسبت 
به اوایل امسال کاهش خواهند داد. هند که دومین مشتری نفتی بزرگ 
ایران پس از چین است، تحریم های آمریکا علیه تهران را به رسمیت 
نشناخته، اما دریافت معافیت از محدودیت های واشنگتن برای دهلی 
نو به منظور حفظ دسترسی به سیستم مالی آمریکا ضروری به شمار 

می رود.

وزارت نفت هند در ژوئن به پاالیشگاه های این کشور اعالم کرده بود 
برای کاهش یا توقف واردات نفت ایران از نوامبر آماده شوند. طبق آمار 
منابع بازرگانی، هند حدود 658 هزار بشکه در روز نفت ایران را در فاصله 
آوریل تا اوت خریداری کرده و کاهش پیش بینی شده برای سپتامبر و 
اکتبر میانگین روزانه واردات طی این دو ماه را ۴5 درصد کاهش داده و 

به 360 تا 370 هزار بشکه در روز می رساند.
کره جنوبی نخستین مشتری نفتی از میان سه خریدار بزرگ نفت 
ایران بود که به درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت ایران عمل 
کرد. این کشور آسیایی ماه میالدی گذشته هیچ واردات نفتی از ایران 
نداشت، در حالی که طبق آمار کشتیرانی و رهگیری نفتکش که توسط 
بلومبرگ گردآوری شده است، در ماه ژوییه 19۴ هزار بشکه در روز از 

ایران واردات داشت.
موضع رسمی دولت کره جنوبی در خصوص تحریم های ایران این 
است که این کشور به مذاکره با آمریکا به منظور دریافت معافیت ادامه 
می دهد. اگرچه دولت ترامپ موضع خود را اندکی مالیم کرده و از 
درخواست به صفر رساندن واردات نفت ایران عقب نشینی کرده و اعالم 
کرده معافیت ها را مورد بررسی قرار خواهد داد اما هنوز معافیتی اعطا 
نشده و خریداران با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا پس از 

مهلت تعیین شده در اوایل نوامبر مواجه هستند.
کاهش نفت ایران جبران می شود؟

درحالی که مشتریان ایران برای واردات نفت از ایران عصا به دست 
راه می روند بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی نگران افزایش قیمت 
جهانی نفت با حذف نفت ایران از بازار جهانی و کمبود عرضه هستند. 
موضوعی که ترامپ برای حل آن عالوه بر اینکه از ذخایر استراتژیک 
خود برداشت می کند، چشم به دیگر اعضای اوپک و حتی غیر اوپک 
دوخته است. به طوریکه وزیر انرژی آمریکا در سفر به مسکو گفت، 
عربستان، آمریکا و روسیه می توانند در طی 18 ماه آینده بین خودشان 
تولید جهانی نفت را افزایش دهند و کاهش عرضه نفت ایران و سایر 

کشورها را جبران کنند.

تخلف عربستان و عراق از تعهد کاهش تولید
گزارش ماه  سپتامبر اوپک بر اساس منابع ثانویه نشان می دهد تولید 
نفت عربستان به 10 میلیون و ۴01 هزار بشکه در روز رسیده که 3۴3 
هزار بشکه بیشتر از تعهد این کشور بر مبنای تصمیم گیری نشست 
یکصد و هفتاد و یک )نوامبر 2016( این سازمان است.   موسسه های 
 Petroleum Intelligence( اینتلیجنس  پترولیوم  و  پالتس 
Weekly( دو منبع از منابع ثانویه، تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه 
را به ترتیب روزانه 10 میلیون و 630 هزار بشکه و 10 میلیون و 860 
هزار بشکه اعالم کردند که به نظر می رسد این ارقام، با درخواست 
عربستان و دستکاری این دو منبع،   به روزانه 10 میلیون و 320 هزار 
بشکه و 10 میلیون و 290 هزار بشکه در  ماه مورد بررسی تغییر کرد. 
این دو منبع اعتبارشان را با این اقدام بی سابقه از دست دادند. این 
که چرا عربستان اقدام به این کار کرده است کامالً روشن است، زیرا 
چشم اندازهای کوتاه مدت بازار نفت برای سال 2019 نشان می دهد که 
بازار دوباره به دلیل افزایش تولید آمریکا در وضع مازاد قرار می گیرد، 
عربستان نمی خواست متهم به برهم ریختن تراز بازار، کاهش قیمت 
نفت و افزایش دوباره ذخیره سازی نفت کشورهای سازمان توسعه و 
همکاری های اقتصادی )اوای سی دی( شود. در نشست کمیته نظارتی 
وزارتی مشترک )JMMC( در ماه ژوئیه، اجازه افزایش تولید 150 
هزار بشکه در روز به روسیه، 100 هزار بشکه در روز به امارات و 85 
هزار بشکه در روز به کویت داده شد که به گفته حسین کاظم پور 
اردبیلی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک این یک تخلف آشکار در 
JMMC است،   زیرا JMMC اجازه توزیع مازاد پایبندی ها یا افزایش 
تولید کشورها را ندارد و تنها یک نهاد نظارتی است. هم اکنون همه 
کشورها تقریباً در افزایش تولید آزاد هستند، به گونه ای که تولید نفت 
خام لیبی در ماه اوت به 926 هزار بشکه در روز و نیجریه به یک میلیون 
و 726 هزار بشکه در روز رسیده است و عراق هم بدون توجه به میزان 
تعهد خود، دائم در حال افزایش تولید است. تولید نفت خام عراق در 
ماه اوت چهار میلیون و 6۴9 هزار بشکه در روز بوده که 88 هزار بشکه 

در روز بیشتر از تولید مرجع ماه اکتبر 2016 است. در این شرایط با 
توجه به این که تولید نفت ایران کماکان ادامه دارد و بازار نفت تقریباً 
در وضع متوازنی قرار گرفته، افزایش تولید نفت این کشورها به معنای 
و  اوئی سی دی  نفت خام کشورهای عضو  افزایش ذخیره سازی های 
آمادگی برای جایگزینی کاهش صادرات نفت خام ایران است. بر اساس 
گزارش ماه سپتامبر اوپک، ذخیره سازی های تجاری نفت کشورهای 
عضو اوای سی دی در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش یک میلیون و 800 
هزار بشکه افزایش یافته و به 2 میلیارد و 830 میلیون بشکه رسیده که 
19۴ میلیون بشکه کمتر از  مدت مشابه پارسال و ۴3 میلیون بشکه 
کمتر از میانگین پنج سال گذشته است. با توجه به افزایش خیره کننده 
تولید نفت غیراوپک به ویژه آمریکا  در صورت ادامه این روند تولید از 
سوی برخی از اعضای اوپک، بدون تردید بار دیگر به  ذخیره سازی های 
تجاری نفت کشورهای عضو اوئی سی دی افزوده می شود و قیمت نفت 
بار دیگر روند کاهش خواهد داشت، البته هم اکنون به دلیل انتظارهای 
آینده و نگرانی از حذف نفت ایران و تداوم کاهش تولید نفت خام 
ونزوئال، روند افزایش در پیش گرفته است. از سوی دیگر تولید نفت 
عراق به دلیل حضور شرکت های بزرگ بین المللی و آمریکایی در این 
کشور دائما در حال افزایش است. البته آخرین گزارش وود مکنزی در 
ماه سپتامبر حاکی از تثبیت تولید نفت این کشور در سطح ۴ میلیون و 
۴80 هزار بشکه در روز در سال 2019 است، اما درباره برخورد با عراق 
هم باید گفت اوپک سازمانی است که سازوکار تحقق تصمیم های آن 
متکی بر اراده سیاسی کشورهاست و سازوکاری برای تنبیه یا جریمه 
اعضا ندارد. در نهایت کارشناسان بر این باورند  باج گیری آمریکا از جهان 
و منطقه تمامی ندارد. ممکن است این کشور روزی حتی عربستان را به 
بهانه باز نکردن سفارت در پایتخت رژیم صهیونیستی تحریم و دالرهای 
نفتی این کشور را مسدود کند و حتی اجازه سفر هم به آنها ندهند یا 
درباره جنایت 11 سپتامبر از آنها پاسخ بخواهند. در واقع هدف ترامپ، 
برخورد نظامی در بین کشورهای منطقه است تا سال های سال بتواند 

به راحتی از این منطقه نفت برداشت کند.

مذاکرات فشرده اوپک و غیراوپک در آستانه نشست الجزایر
با نزدیک شدن به زمان نشست حساس در الجزایر، اوپک و متحدانش همچنان در تالش برای رسیدن به تفاهم درباره نحوه توزیع افزایش تولید در میان کشورهای دارای ظرفیت تولید شناور بدون برانگیختن نارضایتی کشورهایی هستند که 

نمی توانند تولید بیشتری داشته باشند. به گزارش ایسنا به نقل از پالتس، وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه در تعطیالت پایان هفته برای هماهنگ کردن مواضع شان با یکدیگر دیدار کردند، در حالی که نمایندگان شش کشوری که عضو 
کمیته فنی اوپک و غیراوپک هستند قرار است روز دوشنبه کنفرانسی را برای بررسی پیشنهادهای مختلف برگزار کنند.  سه شنبه / 27 شهریور 1397 / شماره 234

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، از نوسازی 
65 هزار کشنده سنگین با سرمایه گذاری 2.7 میلیارد دالری خبر داد 
و افزود: با بهینه سازی مصرف سوخت، 9 میلیارد و 200 میلیون لیتر در 

مصرف گازوئیل این خودروها صرفه جویی می شود.
نوسازی خودروهای سنگین 9.2 میلیارد لیتر از مصرف سوخت می کاهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محسن دالویز« روز یکشنبه در آیین تحویل 
خودروی کشنده حمل و نقل سنگین در مجتمع صنعتی ماموت، تاکید کرد: ایجاد 

فضای رقابتی از سوی دولت، موفقیت بخش خصوصی را در پی خواهد داشت. 
دالویز اظهار داشت: بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از هر زمان دیگری مورد 
توجه قرار گرفته و تاکنون طرح های مختلفی از جمله نوسازی خودروها و نوسازی 

حمل و نقل عمومی فرسوده برای بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده است. 
وی اظهار داشت: تلفات صنایع مختلف در بخش انرژی در سال 9۴ حدود 501 
میلیارد معادل بشکه نفت خام بوده که 307 میلیارد آن، در نیروگاههای تولید برق 

به هدر رفته است. 
وی فرسودگی تاسیسات، تکنولوژی پایین و غفلقت از نوسازی را از مهمترین دالیل 

مصرف باالی سوخت و انرژی در کشور عنوان کرد. 
این مقام مسئول افزود: در سال 9۴ حدود 30۴ میلیون بشکه معادل نفت خام 

در بخش حمل و نقل مصرف شده که برنامه ریزی برای کاهش آن ضرورت دارد. 
وی یادآور شد: مصرف سوخت در کشور باال و سرانه مالکیت خودرو نسبت به 
جهان پایین است، به عنوان نمونه، به ازای هر یکهزار نفر، 200 خودرو در کشور وجود 

دارد در حالی که در آمریکا این آمار 797 خودرو است. 

دالویز تاکید کرد: باید برای بهبود کیفیت صنعت خودروسازی تدبیری اتخاذ شود 
و استفاده از برچسب انرژی برای خودروها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از 16 میلیون و 100 هزار خودروی سواری کشور، 900 هزار خودرو 
فرسوده اند و از یک میلیون خودروی سنگین نیز 300 هزار خودرو فرسوده است. 

وی گفت: در سال 95، حدود 23 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان گازوئیل پرداخت 
شده که با انجام اقداماتی در سال های بعد این مقدار کاهش یافت. 

وی تصریح کرد: وضعیت مصرف سوخت و انرژی در کشور به حدی است که 
تالش برای بهینه سازی مصرف آن از توان وزارت نفت خارج است و نیاز به یک عزم 

فرا دستگاهی دارد. 
دالویز اظهار داشت: دولت و مجلس در حالی برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت 
ندارند که در دنیا نرخ گذاری به عنوان یک ابزار مهم برای کنترل مصرف استفاده 

می شود. 
وی تاکید کرد: باید تالش کرد تا خودروسازان به سمت کاهش مصرف سوخت 

بروند.
به گزارش ایرنا و بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل 
و نقل سوخت، بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس 
برون شهری، 19 هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 2۴0 هزار کامیون و 
کشنده فرسوده در کشور وجود دارد و برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت 

تسهیالت بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است.
طبق طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری قرار است ظرف 
سه سال اجرای این طرح که از بهمن ماه 96 آغاز شده، 202 هزار و 500دستگاه 

خودروی تجاری جایگزین شود.
در این طرح سهم تسهیالت بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 

183 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده 
حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش 

آالیندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.

گفت:با  پتروشیمی  ملی  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
آزادسازی سقف رقابتی محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال، شاهد منطقی شدن تقاضا و در نتیجه ایجاد تعادل 

بین عرضه و تقاضا خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز نوسان و التهاب در بازار ارز، 
این قافله عقب نماند و داللی  از  نیز  فرآورده های پتروشیمی 
دامنگیر این بازار شد. این داللی به این دلیل شکل گرفت که 
سقف قیمتی برای فرآورده های پتروشیمی عرضه شده در بورس 
حدود مشخصی داشت؛ افزایش قیمت ارز موجب شد این سقف 
قیمتی در بورس، اختالف قیمت قابل توجهی بین فرآورده عرضه 
شده در بورس با قیمت واقعی سطح بازار ایجاد کند. به عبارت 
دیگر قیمت انواع فرآورده عرضه شده در بورس بسیار پایین تر از 

قیمت بازار غیررسمی شد. 

در نتیجه تقاضا برای محصوالت و فرآورده های پتروشیمی 
در بورس به شدت افزایش یافت. خریداران فرآورده را  از طریق 
بورس خریداری کرده و در بازار غیر رسمی با قیمت باالتر توسط 
دالل ها خرید و فروش می کردند یا روانه بازارهای صادراتی می 
کردند. ایجاد این روند موجب شد تا برخی از صنایع پایین دستی 
پتروشیمی که مصرف کنندگان واقعی این فراورده بوده و برای 
تولید، به این محصوالت وابسته هستند، در تامین خوراک مورد 
نیاز خود دچار مشکل شوند. از سویی دیگر بازار داللی رونق گرفت 

و سودهای کالنی نصیب عده ای خاص شد.
در چنین شرایطی دولت موضعی منفعالنه گرفت و علیرغم 
انتقادات گسترده ای که به این رویه وجود داشت، سکوت اختیار 
کرد؛ اما باالخره دیروز دولت از موضع انفعال خارج شد و محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با برداشتن سقف 

رقابتی فرآورده های پتروشیمی در بورس کاال موافقت کرد. او 
در نامه ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اعالم کرد 
که سقف رقابتی برداشته شده و پتروشیمی ها باید کف عرضه در 

بورس را بر پایه نرخ دالر ٤٢٠٠ تومانی حفظ کنند.
 عبدالحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی 
رقابتی  برداشته شدن سقف  با خبرنگار مهر درباره  در گفتگو 
محصوالت پتروشیمی و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا در بورس 
توضیح داد: هر زمان که اقتصاد به سمت آزادسازی و کاهش 
دخالت دولت ها گام بردارد شاهد حقیقی تر شدن قیمت ها و 

ارزش کاال خواهد بود.
وی با بیان اینکه برداشته شدن این سقف رقابتی قطعا موجب 
کاهش تقاضا می شود، ادامه داد: طبق اصول اقتصادی با کاهش 
تقاضا، قیمت ها کاهش می یابد و این روند تا ایجاد یک نقطه 

تعادل بین عرضه و تقاضا بر اساس قیمت ادامه می یابد.
به گفته این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، ممکن است 
پایین  واحدهای  برخی  اولیه  مواد  تهیه  هزینه  میان  این  در 
دستی افزایش یابد اما از آنجایی که دولت ابزار نظارتی کافی 
به منظور نظارت جزء به جزء از زمان خرید محصول از بورس 
کردن  رقابتی  و  سازی  آزاد  ابزار  از  ندارد  را  مصرف  تا محل 

استفاده کرده است.
بیات با تاکید بر اینکه در این میان وزارت نفت و شرکت ملی 
پتروشیمی باید نظارت کافی و الزم را بر عرضه فرآورده های 
پتروشیمی داشته باشد، تصریح کرد: طی سه سال گذشته شرایط 
پتروشیمی های کشور از نظر تامین خوراک، تعمیرات اساسی و 
تامین تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار دارد بنابراین دلیلی بر 

کاهش تولید و عرضه فرآورده های پتروشیمی وجود ندارد.

بساط داللی محصوالت پتروشیمی برچیده می شود

بازار به تعادل می رسد


