
وزیر انرژی عربستان سعودی مدعی شد

اگر ما نبودیم قیمت نفت سه رقمی شده بود

مقام آمریکایی مدعی شد

تحریمها برمی گردد، آب از آب تکان نمی خورد

4انرژی

به عنوان یکی از ابزارهای رشد و شکوفایی صنایع داخلی انجام می شود

صدور انواع ضمانت نامه بانکی در شعب بانک پاسارگاد
انواع ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای رشد و شکوفایی 
صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور، در شعبه های بانک پاسارگاد صادر 

می شود.
  خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی بانک پاسارگاد گفت: یکی 
از مهمترین خدمات بانک پاسارگاد به مشتریان صدور انواع ضمانت نامه های بانکی 
است که موجب تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری در جامعه می شود. این بانک با 
ایجاد شرایط الزم امکان دریافت این خدمات را متناسب با نیاز مشتریان و با شرایط 

آسان و سریع فراهم کرده است.

خدمات رسانی متروی تهران به تماشاگران مسابقه 
فوتبال تیم ملی ایران وبولیوی

محسن محمدیان اظهار کرد: متروی تهران آماده است تا در روز سه شنبه 
۲۴ مهرماه ۹۷، تماشاگران مسابقه فوتبال تیم ملی ایران و بولیوی را برای 
تماشای این مسابقه به ایستگاه ورزشگاه آزادی واقع در خط پنج مترو 

منتقل و در پایان مسابقه به مبادی اولیه بازگرداند.
آغاز می شود،  این مسابقه در ساعت ۱۹:۳۰  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
خاطرنشان کرد: سرویس دهی در خط ۵ متروی تهران حومه تا ساعت ۲۱:۳۰ 
می باشد، اما باتوجه به برگزاری مسابقه فوتبال تیم ملی کشور این زمان تا بازگشت 
کامل تماشاگران افزایش خواهد داشت. همچنین به منظور تسهیل تردد و رفاه 
حال تماشاگران و مسافران، در صورت ازدحام جمعیت در ایستگاه ورزشگاه آزادی 

قطار فوق العاده اعزام خواهد شد.

برای ارائه خدمات بیمه ای و مشاوره ای

بیمه حکمت در چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب 
نظامی حضور دارد

در چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی  بیمه حکمت می تواند در 
حوزه درمان نقش بسزایی داشته باشد.

نیروهای  کل  ستاد  سوی  از  نظامی   طب  پاسفیک  آسیا  کنگره  چهارمین 
مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران برگزارشده است که بیمه حکمت 
صبا نیز در این کنگره حضوری فعال و گسترده در جهت ارائه خدمات بیمه ای 
و مشاوره ای به شرکت کنندگان دارد. اولین کنگره منطقه ای آسیا پاسفیک در 
سال ۲۰۱۰در کشور چین برگزار شد و دومین و سومین به ترتیب در کشورهای 
تایلند و فدراسیون روسیه بود که هم اکنون جمهوری اسالمی ایران مفتخر است 
میزبانی چهارمین کنگره آسیاپاسفیک طب نظامیرا عهده دار شود. در این کنگره 
شخصیت های نظامی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای خارجی حضور خواهند 
داشت که بیمه حکمت می تواند در حوزه درمان نقش به سزایی را در کنگره مذکور 

داشته باشد.

نحوه بهره مندی دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
دانشگاه آزاد اسالمی 

از تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تسهیل دانشجویان در دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه و کاهش مراجعات غیر ضروری به شعب بانک، نحوه بهره مندی از 

این تسهیالت را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر اساس این اعالم، 
الزم است تا دانشجویان متقاضی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در سامانه صندوق رفاه دانشجویان این وزارتخانه درخواست خود را ثبت 

کند.

گرامیداشت روز عصای سفید با حمایت بانک مسکن
 بیست و سوم مهرماه، روز جهانی نابینایان و عصای سفید است.

 این روز در جهت اهمیت به روشندالن، توجه بیشتر به مشکالت آنها و ایجاد 
محیط  های مناسب برای استفاده کنندگان از عصای سفید است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- عصای سفید از زمان جنگ جهانی اول، به 
عنوان نمادی برای نابینایان شناخته شد. هر چند که در کشورهای مختلف قوانین 
و نماد های مختلفی برای استفاده و شناسایی نابینایان از این عصا وجود دارد، اما با 
توجه به اینکه رنگ سفید برای همگان به خوبی قابل رویت است، برای پیشگیری 
از خطراتی که نابینایان را تهدید می کنند، این رنگ در تمام دنیا برای  نا بینایان 

شناخته شده است.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد مطرح کرد

بانک ها با پرداخت بجای تسهیالت موجب افزایش 
اشتغال می شوند

بانک ها با پرداخت صحیح و بجای تسهیالت، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
حرکت کرده و موجب افزایش اشتغال و نشاط جامعه می شوند.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از اداره امور شعب استان کردستان ضمن 
مطلوب ارزیابی کردن پرداخت تسهیالت در شش ماهه اول سال جاری و تقدیر و 
تشکر از زحمات کارکنان ساعی بانک، پرداخت تسهیالت را منطبق با برنامه ریزی 

های صورت گرفته و رعایت بهداشت اعتباری دانست.
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بانک ها با پرداخت صحیح  و بجای 
تسهیالت، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی حرکت 

کرده و موجب افزایش اشتغال و نشاط جامعه می شوند.

در شانزدهمین اجالس استقامت ملی

موسسه اعتباری ملل مورد تقدیر قرار گرفت
در شانزدهمین اجالس استقامت ملی در تولید و خدمات از موسسه 

اعتباری ملل و مدیرعامل این موسسه تقدیر شد.
موسسه اعتباری ملل در این همایش موفق به دریافت جوایزی همچون نشان 
زرین استقامت ملی در توسعه اقتصادی کشور، نشان استاندارد و جایزه بین المللی 
)A plus-ITA Banking Awards ۲۰۱8( باالترین سطح افزایش شفافیت 
و پاسخگویی در صنعت بانکداری از سوی اتحادیه اروپا، نشان ملی رتبه نخست 
در ارائه تسهیالت حمایتی به بنگاه های تولیدی و خدماتی سراسر کشور و نشان 

طالیی پربازده ترین موسسه اعتباری مشتری محور در سال ۱۳۹6 شد.
امین جوادی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل با حضور در این مراسم، این نشان 

ها را دریافت کرد.

یارانه سرسام آور بنزین هم چنان بر دوش دولتاخبار

اظهارات متناقض بهارستانی ها درباره بنزین
ایران  در  نرخ سوخت  فاحش  تفاوت  دالر،  نرخ  افزایش 
نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش 
پیوسته ای شده  به هم  بنزین همانند دومینوی  مصرف 
بنزین و بررسی  به گشایش دوباره پرونده  که درنهایت 
کارت  احیای  و  سهمیه بندی  مانند  مختلفی  گزینه های 
این  نگارنده های  به نظر می رسد  اما  سوخت منجر شد. 
سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به طوری که یک روز 
یکی از سهمیه بندی قطعی بنزین خبر می دهد و روز بعد 
دیگری اعالم می کند تصمیمی برای سهمیه بندی گرفته 

نشده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای تصمیم گیری درباره نرخ بنزین در 
سال جاری سر دراز دارد؛ از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم و در آن به دولت اجازه داده شد 
نرخ بنزین را افزایش دهد، تاکنون اخبار ضد و نقیض بسیاری 
اواسط  این که دولت  تا  است؛  منتشر شده  بنزین  نرخ  درمورد 
مردادماه اعالم کرد هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین یا 
سهمیه بندی آن ندارد. این خبر باعث شد اخبار مربوط به افزایش 
نرخ یا سهمیه بندی بنزین تقریبا برای یک ماه مسکوت بماند؛ 
تا این که سرریز شدن ظرف مصرف بنزین در کشور، در کنار 
افزایش میزان قاچاق سوخت که از تفاوت فاحش نرخ سوخت 
در ایران با کشورهای همسایه به دلیل افزایش نرخ دالر در ایران 
ناشی می شد، باعث شد پرونده بنزین دوباره روی میز قرار گرفته 
و گزینه های سهمیه بندی و احیای کارت سوخت بازخوانی شوند.
البته قدم های اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان 
سال گذشته با اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی برداشته شد و  زمستان سال گذشته شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد طبق مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت گیری 
خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعالم این خبر همچنین 
تاکید شد افرادی که کارت سوخت ندارند، باید به منظور جلوگیری 

از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
سکوت دولت درمورد نرخ بنزین

در این بین دولت تقریبا هیچ اظهار نظر قطعی درمورد سرنوشت 
بنزین نکرده است. فقط بیژن زنگنه - وزیر نفت  - در آخرین 
سخنان خود درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: 
هنوز نمی توانم چیزی بگویم اما ممکن است، سهمیه بندی احیا 
شود. ازسوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از آن بود که دولت 
چرخه  به  سوخت  کارت  بازگشت  بررسی  درحال  مجلس  و 

سوخت گیری هستند و برای اجرای آن چند پیشنهاد در دست 
بررسی است. به عبارت دیگر هنوز مشخص نیست با بازگشت 
کارت سوخت، بنزین دونرخی می شود یا خیر اما احتمال این که 
این بررسی ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح 
استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود 
دارد. البته هنوز از سوی دولت ابالغیه ای در این راستا صادر نشده 

است.
اظهارات ضد و نقیض مجلس نشینان

درحالی که پیگیری های ایسنا درباره نرخ بنزین از مسووالن 
دولتی بی نتیجه مانده است، مجلس نشینان اظهارات متفاوتی 
 - پورابراهیمی  محمدرضا  مهرماه،   ۱۷ دارند.  بنزین  درباره 
دادن  این که  بیان  با   - مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
با  کارت سوخت بنزین به مردم در دستور کار است، گفت: 
توجه به محاسبات انجام شده، قرار است درباره سهمیه بندی 

شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده 
تصمیم گیری شود.

اندکی بعد از این اظهارنظر و در تاریخ ۲۲ مهرماه، علی بختیار - 
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی - گفت: تاکنون اجازه ای 
برای سهمیه بندی سوخت از سوی مجلس شورای اسالمی به 
دولت داده نشده است، اما در آینده این احتمال وجود دارد. دقیقا 
در همان روز سیدکاظم دلخوش - عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی - نیز با بیان این که طبق قانون دولت 
مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد، گفت که در حال حاضر دولت 
به دنبال سهمیه بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی 

کند.
یک روز بعد از اعالم اخبار مذکور، بهروز نعمتی - سخنگوی 
دولت  این که  بیان  با   - اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات 
تصمیمی برای سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد، گفت 

که فعال بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت 
مطرح است.

در مجموع آنچه که مسلم است این که نرخ بنزین در ایران 
واقعی نیست و با وجود این که در سال ۱۳8۹ دولت نهم، رسما 
انرژی  ارائه حامل های  یارانه ها و  آغاز اجرای قانون هدفمندی 
با قیمت اصالح شده از ۲8 آذرماه را اعالم کرد، در این قانون 
پیش بینی شده بود که قیمت سوخت به صورت ساالنه و طی 
پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت 
بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده و 
هم چنان یارانه سرسام آور بنزین بر دوش دولت سنگینی می کند.

اجازه  دولت  بودجه سال ۱۳۹۷  قانون  دیگر طبق  از سوی 
افزایش نرخ بنزین را دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
که یکی از راه های کنترل مصرف و قاچاق بنزین احیای کارت 

سوخت است.

 راه اندازی سرویس برداشت وجه بدون کارت بر روی خودپرداز های بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تکمیل خدمات بدون کارت خود، امکان برداشت وجه بدون نیاز به كارت را روی دستگاه های خودپرداز خود راه اندازی كرد. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با استفاده از خدمت 

مذکور، تمامی مشتریان می توانند بدون در اختیار داشتن کارت و در مواقع ضروری نسبت به دریافت وجه از طریق خودپرداز های بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام كنند.
سه شنبه / ۲۴ مهر 13۹۷ / شماره ۲56 

از  استفاده  بدون  نفت  قیمت  کرد  اظهار  عربستان سعودی  انرژی  وزیر 
ظرفیت تولید شناور این کشور، به راحتی سه رقمی می شد.

به گزارش ایسنا، خالد الفالح در "کنفرانس انرژی هند" سراویک در دهلی نو اظهار 
کرد: ما انتظار داریم و می خواهیم تالشهای عربستان سعودی مورد تایید قرار گیرد. 
اختالالت عرضه به یک جاذب شوک نیاز دارند و این جاذب شوک تا حد زیادی، 

عربستان سعودی بوده است.
وی بعدا در حاشیه این کنفرانس به خبرنگاران گفت: عربستان سعودی که در 
حال حاضر حدود ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند، از ماه آینده که 
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران اجرایی می شود، تولیدش را افزایش خواهد 

داد.
این کشور از سوی آمریکا به عدم افزایش کافی تولید برای پایین بردن قیمت ها 
متهم شده است و تنشها میان دو کشور اخیرا بدنبال ناپدید شدن و قتل احتمالی 

جمال خاشقجی، منتقد برجسته ریاض، باال گرفته است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، شنبه هفته جاری گفت: اگر معلوم شود 
خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است، عربستان 
سعودی با مجازات شدیدی روبرو خواهد شد. بدنبال تهدید ترامپ، عربستان سعودی 
که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، با اشاره به نقش تاثیرگذار خود در اقتصاد 

جهانی، هشدار داد با اقدام بزرگتری واکنش نشان خواهد داد.
وزیر انرژی عربستان در اظهارات خود به این جنجال نپرداخت اما گفت: عربستان 

سعودی ده ها میلیارد دالر برای ایجاد ظرفیت تولید شناور خود سرمایه گذاری  کرده 
است.

فالح گفت: با توجه به اختالالتی که روی می دهد، اگر به خاطر اقدامات فوق 
العاده ای نبود که عربستان انجام داد، نفت به راحتی سه رقمی می شد.

وزیر انرژی عربستان گفت: کشورش می تواند ۱۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کند و با تولید فعلی ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز، حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز 

ظرفیت تولید شناور دارد.
وی اظهار کرد: عربستان سعودی به عنوان بانک مرکزی بازار نفت عمل کرده تا به 

تعادل عرضه و تقاضا کمک کند.
نیازهای مشتریان را تامین می کنیم

فالح بر پایبندی کامل کشورش به تامین نیازهای نفتی هند تاکید کرد و گفت مایل 
است به مشتریان اطمینان دهد که هر گونه کمبود عرضه تامین خواهد شد اگرچه 

عوامل عرضه و تقاضای فعلی متعادل هستند.
وی با اشاره به دیدار با نارندرا مودی، نخست وزیر و دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند 
اظهار کرد: ما در تماس نزدیک با همه مشتریان بزرگ برای دریافت نظرات و گوش 
کردن به نگرانی هایشان و مالحظه آنها در زمان تعیین سیاست انرژی خود هستیم و 
با شرکایمان در اوپک و خارج از اوپک گفت و گو می کنیم. فالح در ادامه افزود: من 
می خواهم نسبت به پایبندی مان برای تامین نیازهای انرژی به خصوص نفت و به طور 

گسترده تر ثبات بازار و جبران کمبود عرضه اطمینان دهم.

اوپک و ۱۰ تولیدکننده متحد این گروه شامل روسیه ۲۳ ژوئن در وین توافق کردند 
تولیدشان را مجموعا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند تا هر گونه کمبود عرضه 

به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران و افت تولید ونزوئال را جبران کنند.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک هفته گذشته اظهار کرده بود وی نامه ای از هند 
دریافت کرده که در آن دهلی نو نسبت به شرایط جاری بازار ابراز نارضایتی کرده بود.
قیمتها به دلیل نگرانی بازار نسبت به ناتوانی اوپک برای عرضه کافی نفت، هفته های 

اخیر به باالترین رکورد در چهار سال گذشته صعود کرده است.

با  مذاکره  آستانه  در  آمریکا  خارجه  وزارت  بلندپایه  مقام  یک 
مقامات اتحادیه اروپا مدعی شد: آمریکا مطمئن است بازار نفت پس 
از  تا  داشت  خواهد  کافی  عرضه  ایران،  علیه  تحریم ها  بازگشت  از 

افزایش قیمت اجتناب کند.
به گزارش ایسنا، برایان هوک، نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا 
ادعا کرد: ما مطمئن هستیم بازارهای انرژی باثبات خواهند ماند و در حال 
حاضر بازار را برخوردار از عرضه کافی و متعادل می بینیم. ما باید روی این 

عوامل بنیادین متمرکز شویم و تحت تاثیر ادعاهای تهران قرار نگیریم.
هوک گفت: ما به هماهنگی نزدیک با تولیدکنندگان نفت ادامه می دهیم 

و آمریکا سهم خود را برای حفظ عرضه ایفا می کند.
وی گفت: افزایش صادرات نفت ایران برای جایگزینی نفت ایران موجود است.

بر اساس گزارش پالتس، هوک روز جمعه با مقامات آمریکایی دیدار کرد 
اما درباره اینکه آیا با این کشورها برای معافیت از تحریم ها به توافق رسیده 

است، اظهارنظر نکرد.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند، هفته گذشته گفت: دو شرکت هندی 
را  ایران  نفت  نوامبر،  در  آمریکا  تحریمهای  اجرای  وجود  با  است  قرار 

خریداری کنند.
به گزارش ایسنا، ادعای این مقام آمریکایی در حالی مطرح شده که اداره 
نسبت  ابهامات  به دلیل  خود  گزارش  جدیدترین  در  آمریکا  انرژی  اطالعات 
به تاثیر بازگشت تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، قیمت مورد پیش بینی 
آمریکا  اعالم کرد  برد و  باال  را  اینترمدیت  برنت و وست تگزاس  برای نفت 
به  نوامبر،  ماه  پنجم  در  ایران  نفت  علیه  تحریم ها  مجدد  وضع  دارد  انتظار 

افزایش بیشتر قیمت ها منجر شود و اگر کاهش تولید و صادرات نفت ایران 
بازار نفت در سه ماهه چهارم سال  باشد، اختالالت در  انتظار  از حد  باالتر 

۲۰۱8 به افزایش قیمت ها منتهی خواهد شد.
بازیگران بازار نفت به دقت به نظاره نشسته اند که پس از اجرای تحریم های 
آمریکا علیه صنعت نفت ایران در چهارم نوامبر، چه اتفاقی روی خواهد داد. 
بزرگترین شرکت های بازرگانی نفت جهان نیز پیش بینی کرده اند قیمت های 
نفت به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، در سال میالدی آینده به پایین 
6۵ دالر در هر بشکه سقوط نخواهد کرد و احتماال باالی مرز ۱۰۰ دالر را 

خواهد شکست.
نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، هفته گذشته به 86.۷۴ دالر 

در هر بشکه صعود کرده بود که باالترین قیمت از سال ۲۰۱۴ بود.

با  ایران  کارتن  در محل شرکت  که  طی نشست خبری 
حضور مدیر عامل این شرکت و جمعی از اصحاب رسانه 
برگزار شد ،تازه ترین خبر ها از این مجموعه مورد بررسی 

قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت کارتن ایران ، امیر 
حسین اسماعیل پور در وضعیت صنعت و مشکالتی که طی سال 
جاری با آن مواجه بوده ایم  را شرح داد و عنوان داشت : در سال 
۱۳۹6 در کشور میزان تولید کاغذ بسته بندی 8۵۰ هزار تن بوده 
که طی 6 ماهه نخست سال جاری این مقدار به ۵۰۰ هزار تن 
رسیده است و اگر برای ماه های باقی مانده از سال نیز همین 
روش ادامه پیدا کند میزان تولید کاغذ بسته بندی بیش از سال 

گذشته خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۷۴ کارخانه وجود دارد که 

میتوانند ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار تن تولید داشته باشند اما تنها با 
۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت دارند که دالیل متعددی مانع از 

تولید به میزان تمام ظرفیت کارخانه ها می شود.
اسماعیل پور در خصوص این موانع را این چنین توضیح داد: 
تامین آخال و خمیر مورد نیاز این کارخانه ها با مشکل مواجه 

است .
وی ادامه داد: تولید ورق کارتن در سال ۹6  به میزان 68۰ هزار 
تن بوده و طی 6 ماهه نخست سال جاری به ۳۴۰ هزار تن رسیده 
و نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است که این دو 
آمار در کنار هم نشان می دهد که بخش گشمده ای در این 
بین وجود دارد. که دلیل این اختالف صادرات بسیار زیادی بوده 
است که به کشورهای مختلفی از جمله گرجستان، آذربایجان، 
قطر، بحرین، آلمان ، اسپانیا، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 

امارات، تایلندو... صورت گرفته است.
مدیر عامل کارتن ایران در خصوص دلیل افزایش قابل توجه 
اختالف  گفت:  دیگر  کشورهای  به  محصوالت  صادرات  میزان 
قیمت دالر دلیل اصلی این افزایش صادرات می باشد. االن برای 
شرکتهای خارجی صرف دارد که کاغذ مورد نیزا خود را از ایران 

تامین کنند.
 به خودی خود افزایش میزان صادرات بد نیست اما مساله 
ای که مطرح است آن است که صادرات زمانی باید انجام شود 
که ابتدا نیاز داخلی کشور تامین شده باشد. متاسفانه در 6 
ماهه نخست سال جاری شرکتهای کاغذ سازی نتوانستند نیاز 
داخلی شرکتهای کارتن ساز را تامین کنند و همیشه ما مجبور 
بودیم به دلیل آنکه کاغذ کمتری به دستمان می رسد تولید 
خود را کنترل شده انجام دهیم و سفارش مشتریانمان به طور 

کامل تامین نشده است.
اسماعیل پور گفت: در سال گذشته طی کل سال ۳۹ هزار تن 
صادرات کارتن انجام گرفته است که این مقدار در 6 ماهه نخست 
سال جاری به ۳۲ هزار تن رسیده است که نشان دهنده افزایش 
صادرات کارتن در کنار کاغذ بسته بندی به کشورهای همسایه می 
باشد در حالی که نیاز داخل نیز در این زمینه تامین نشده است 
دلیل این موضوع نیز مقرون به صرفه بودن قیمت این کاالها برای 

کشورهایی همچون عراق می باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری 
۲۱6 هزار تن صادرات داشته ایم.که نشان می دهد که حدود ۴۰ 
تا ۴۵ درصد میزان تولید کشور صادر شده است. حال اگر در هر 
حوزه ای اگر این میزان از تولید صادر شود چه بالیی بر سر کشور 

و اقتصاد خواهد آمد؟

در نشست خبری شرکت کارتن ایران عنوان شد:

به دلیل کمبود کاغذ و کارتن، بسیاری از کاالها روی خط تولید مانده اند


