
عطش نفت برای صعود فروکش کرد

4انرژی

عراق از تصمیم نفتی خود بازگشت

وزیر نفت عراق تصمیم خود برای انتقال مالکیت ۹ شرکت نفتی دولتی از 
وزارت نفت به شرکت ملی نفت را لغو کرد.

به گزارش ایسنا،   جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، بعدا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
دولتی اظهارکرد: عراق امیدوار است از طریق شرکت ملی نفت هفت میلیون بشکه در 

روز نفت تولید کرده و چهار میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ صادر کند.
عادل  دولت  به  مذکور  تصمیم  لغو  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  عراق  نفت  وزارت 
عبدالمهدی، نخست وزیر آینده عراق اجازه خواهد داد خود درباره بخش نفتی تصمیم 

بگیرد. لعیبی در دولت فعلی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، وزیر نفت است.
یک مقام نفتی دولتی عراق به رویترز گفت: عبدالمهدی از تصمیم برای انتقال 

مالکیت که با عجله و بدون تایید وی گرفته شده بود، ناراضی بود.
لعیبی پنجشنبه گذشته حکمی را برای انتقال مالکیت ۹ شرکت نفتی دولتی از 

جمله شرکت بازرگانی نفت دولتی سومو به شرکت ملی نفت صادر کرده بود.
همان روز عبدالمهدی که پس از ماه ها بن بست سیاسی پس از انتخابات ماه مه،  
وظیفه تشکیل دولت جدید را برعهده گرفته است، از مقامات دولت فعلی خواست 
از امضای قراردادهای فوری، استخدام های غیر ضروری یا سایر تصمیمات کلیدی 

خودداری کنند.
دولت عراق هفته گذشته لعیبی را به عنوان مدیر شرکتی انتخاب کرده بود که قرار 

است به عنوان یک سازمان برای شرکت های نفتی دولتی عمل کنند.
لعیبی در حال حاضر هر دو سمت وزیر نفت و رئیس این سازمان را بر عهده دارد.

وزیر نفت عراق در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور در شنبه شب اظهارکرده 
بود: عراق امیدوار است یک میلیون بشکه در روز از طریق بندر عقبه صادر کند اما به 

زمان دقیق آن اشاره ای نکرد.
لعیبی در ادامه افزود: سوختن گازی که به عنوان محصول جانبی استخراج نفت 
تولید می شود تا سال ۲۰۲۱ متوقف خواهد شد و پاالیشگاه بیجی فعالیت خود را از 

سر گرفته و ۷۰ هزار بشکه در روز تولید خواهد داشت.

باکو میزبان اجالس وزیران اوپک در سال 2019 خواهد 
بود

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: اجالس وزیران انرژی »کشورهای 
عضو اوپک و کشورهای غیرعضو تولیدکننده نفت« در نیمه اول سال 201۹ 

میالدی در باکو برگزار خواهد شد.
براساس گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری » حقین. آذ« ، »پرویز شاهباز اف « در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: تصمیم اولیه در این زمینه اتخاذ شده و این موضوع در 
ماه دسامبر سال جاری میالدی در نشست کمیته بازرسی اوپک قطعی و تاریخ دقیق 

برگزاری این اجالس در باکو مشخص می شود .
»محمد بارکیندو« دبیر کل سازمان اوپک نیز مدتی پیش اعالم کرده بود که 
اجالس وزیران انرژی کشورهای عضو اوپک و غیر عضو در سال ۲۰۱۹ میالدی در 

جمهوری آذربایجان برگزار می شود .
جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای شرکت کننده در توافق کاهش تولید میان 
اوپک و ۱۰ تولیدکننده خارج از این سازمان برای محدود کردن عرضه به میزان ۱.۸ 

میلیون بشکه در روز است.
این کشور با کاهش تولید به میزان ۳۵ هزار بشکه در روز، پایبندی باالیی به این 

توافق نشان داده است.
تولید این کشور در سه ماهه نخست سال میالدی جاری حدود ۲.۵ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۷۸۶ هزار بشکه در روز رسید که به دلیل 
فعالیت حفاری بیشتر شرکت دولتی سوکار بود. با این همه تولید جمهوری آذربایجان 
همچنان پایین سهمیه تولید ۸۳۴ هزار بشکه در روز که در توافق کاهش تولید 

تعیین شده، مانده است.
با وجود آمار سه ماهه نخست، به دلیل افت طبیعی تولید انتظار نمی رود تولید 

جمهوری آذربایجان تا پایان سال رشد بیشتری پیدا کند.
مقامات جمهوری آذربایجان برآورد کرده اند که تولید نفت و میعانات این کشور 
در سال ۲۰۱۸ به ۳۷.۵۳۵ میلیون تن یا به عبارتی ۷۵۳ هزار و ۷۸۵ بشکه در روز 

خواهد رسید که حدود سه درصد کمتر از سال گذشته است.

شینهوا: 

تحریم نفت ایران بلوف سیاسی است
خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد تحریم نفتی ایران که آمریکا به دنبال 

آن است تنها یک بلوف سیاسی بوده و هرگز عملی نخواهد شد.
به گزارش ایرنا خبرگزاری شینهوا روز شنبه در گزارشی نوشت دونالد ترامپ رییس 
جمهوری آمریکا فشار زیادی به عربستان و برخی از کشورهای دیگر وارد می کند 
تا تولید نفت را افزایش داده و راهی بازار مصرف کنند تا بتوان تحریم نفتی ایران 

را عملی کرد.
این گزارش ادامه می دهد تهران تاکید کرده است به رغم تالش ها و تحریم های 
بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران، این کشور هیچ مشکلی برای فروش نفت و دریافت 

ارز حاصله از آن نخواهد داشت.
شینهوا می نویسد ایران تاکید دارد نیازی نیست در صورت بروز مشکل، ارز حاصله 
از فروش نفت به دالر دریافت شود هر زمان الزم باشد این ارز به یورو دریافت می 

شود و مشکلی از این بابت بروز نخواهد کرد.
در این گزارش آمده است که ایران به فروش نفت خود ادامه می دهد و همزمان 
تالش می کند تا با خنثی کردن تحریم های آمریکا، در این بازار حضوری فعال 

داشته باشد.
خبرگزاری رسمی چین افزوده است که از نگاه ایران تنها بلوف های سیاسی دولت 
آمریکاست که جنگ روانی ایجاد می کند ولی در واقعیت فروش نفت و دریافت ارز 

ادامه می یابد.
شینهوا نوشت آمریکا امید زیادی به تولید نفت بیشتر از سوی عربستان و روسیه 
بسته است با این وصف بازار نفت اکنون پرنوسان شده و قیمت ها رو به افزایش است.
امروز همچنین تارنمای ژاپن تودی گزارش کرد که با باال رفتن بهای نفت و 
تحوالتی که در حال شکل گیری است، ژاپن از لحاظ اقتصادی با مشکالتی روبه رو 

شده و نرخ تورم در این کشور به همین دلیل افزایش یافته است.

 اردکانیان:اخبار

تصمیم گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد
حقابه  درمورد  پراکنده  تصمیم گیری  هرگونه  نیرو  وزیر 
تبعات  دارای  را  حاکمیت  به  توجه  بدون  کشاورزان 
ملی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: در نشست 12 
این  برنامه های  زاینده رود،  آبان شورای هماهنگی حوزه 
منطقه  این  کشاورزان  آب  حقابه  تامین  برای  وزارتخانه 

مشخص می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رضا اردکانیان برای پاسخ به 
سوال حسن کامران نماینده اصفهان درمورد این که چرا حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان به غارت رفته و این که چرا در سال جاری 
حقابه کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاینده رود جاری نمی 

شود، در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس حضور یافت.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال اظهارداشت: آمار میانگین بارش، 
در ۵۰ سال گذشته هر ۱۰ سال در دوره های مختلف نشان می 
دهد که میزان بارش از حدود ۲۵۰ میلی متر به کمتر از ۲۰۰ 

میلی متر رسیده است.
اردکانیان ادامه داد: شرایط دما در کشور به گونه ای است که 
در ۵۰ سال اخیر به طور متوسط هر ۱۰ سال با چهار دهم درجه 
افزایش دما در مجموع با دو درجه سانتی گراد افزایش دما مواجه 

شده ایم.
وی یادآور شد: با توجه به نرخ رشد جمعیت ، توسعه شهرنشینی 
و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته است از حدود ۳۵ 
سال پیش از حدود ۶۲ میلیارد متر مکعب مصرف سالیانه به حدود 

۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده ایم.
وی گفت: فشار سنگینی به مخازن زیرزمینی کشور آمده است 
و روند تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی از ۲۰ 
میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال پیش به حدود ۱۲۶ 

میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو سال اخیر رسیده است.
اردکانیان ادامه داد: وضعیت کم بارشی در کشور حاکم است و 
ما با محدودیت در تامین منابع آب به میزان سابق مواجه هستیم 
البته حقابه ها بحث قانونی و محترمی است و برای تامین آن 

مطابق ضوابط قانونی راهکار داریم.
وی تاکید کرد: بارش در سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ به کمترین میزان 
در ۵۲ سال اخیر رسیده و حجم آب ورودی به سد زاینده رود به 
کمترین مقدار یعنی ۵۴۷ میلیون مترمکعب شده است، تاثیر این 
کم بارشی در سال های اخیر به ویژه سال آبی گذشته این بود که 

در بخش های مختلف محدودیت داشتیم.
وی گفت: در هر ۱۰ سال سهم آب شرب از سد زاینده رود 

افزایش یافته و سهم کشاورزی نیز کاهش یافته است.
وزیر نیرو ادامه داد: تاثیر کم بارشی در سال های اخیر به ویژه 
سال گذشته موجب محدودیت در بخش های مختلف شد و سهم 

آب شرب و آب کشاورزی از سد زاینده رود کاهش یافت.
اردکانیان همچنین گفت: سهم صنعت نیز در این زمینه کم 

شده اما با استفاده از پساب ها، بازچرخانی آب، سهم صنعت جبران 
شد ولی سهم محیط زیست نیز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در حقابه ها کار فشرده ای در سال های اخیر در 
وزارت نیرو آغاز شده است، قوانین،  اسناد تاریخی، قانون اصالحات 
ارضی و اثر حقابه بر آن، برنامه های توسعه و تغییرات طبیعی و 

انسانی را مدنظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: تغییرات مصارف در حوزه های آبریز به دلیل طرح 
های توسعه و سرمایه دولت در طرح های تامین آب، دستگاه قانون 
گذاری، شورای عالی آب و دستگاه های اجرایی را به این جمع 

رساند که باید سیاستگذاری دقیقی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر نیرو یادآور شد: در نشست ۱۲ آبان شورای هماهنگی 
حوزه زاینده رود برنامه های وزارت نیرو برای تامین حقابه کشاورزان 

منطقه مشخص می شود.
اردکانیان همچنین گفت: طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادالنه 
تامین آب بخش های مختلف آغاز شده است و بررسی  آب، 
های دقیق حقوقی آغاز شده تا حقوق مردم به نحو مقتضی 

استیفا شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، 

تصمیمات شورای عالی آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون 
مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، برای دستگاه های ذیربط 

الزم االجراست.
وی تصریح کرد: در سال های ۹۳ تا ۹۵ برای آب کشاورزی 
آب مورد نیاز کشاورزان فراهم بود اما در سال ۹۶ چنین امکانی 
وجودنداشت اما در سال ۱۳۹۷ با شرایط بهتر برای تامین آب 

کشاورزی برای کشت پاییزه فراهم می شود.
مشکل  برای حل  وزارتخانه  این  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
حقابه ها در سطح ملی تالش می کند، هرگونه تصمیم گیری 
پراکنده بدون توجه به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و 

امنیتی دارد.
وضعیت  در  جاری  سال  برای  امیدواریم  گفت:  اردکانیان 
بهتری بتوانیم برای تامین آب در فصل پاییز، حقابه ها را به 

نتیجه برسانیم.
نمایندگان از پاسخ های وزیر نیرو قانع نشدند

حسن کامران نماینده اصفهان نیز با طرح سوال خود از وزیر 
نیرو گفت: قوانین مجاز ندانسته که وزارت نیرو حقابه را بفروشد و 
مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی هم بر این موضوع 

تاکید دارند، اما متاسفانه اینها تبدیل به گفتار درمانی شده است.
وی ادامه داد: وقتی آب نیست برای همه نیست، اما وقتی هست 
باید به تناسب تقسیم شود، که ما شاهدیم این گونه نیست، امسال 
در اردیبهشت ماه خدا به داد ما رسید وگرنه که مدیریت ما کارساز 

نیست.
حقابه  کرد:  خاطرنشان  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
حق الناس است، حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد. حتی قانون 
می گوید حق نداریم آب شرب را به صنعت بدهیم و اگر اضطرار 

بود قیمت آب معلوم است و باید به نرخ روز محاسبه شود.
کامران نماینده اصفهان پس از پاسخ های اردکانیان گفت که 
از پاسخ های وزیر قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت، 
نمایندگان نیز با ۱۱۴ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و دو رای ممتنع 
از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه اعالم کردند که از پاسخ 

های وزیرنییرو قانع نشدند.
پس از رای گیری مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس 
اعالم کرد که نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند ولی پس 
از دقایقی گفت: بر اساس بررسی ها نمایندگان از پاسخ های وزیر 

قانع نشدند.

مدیرعامل BP: نفت ۸0 دالری برای دنیا ضرر دارد
مدیرعامل غول نفتی انگلیسی BP در حاشیه یک رویداد اظهار کرد: قیمت نفت در ۸0 دالر در هر بشکه برای دنیای امروز بسیار باال و غیرمطلوب است. به گزارش ایسنا، باب دادلی در حاشیه کنفرانس یک جهان جوان در الهه اظهار کرد: یک قیمت 
مطلوب برای نفت و انرژی وجود دارد و تصور می کنم که این قیمت میان کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده توازن ایجاد می کند. از نظر من این قیمت مطلوب بین ۵0 تا ۶۵ دالر در هر بشکه است و دنیا می تواند با چنین قیمتی سر کند. اقتصادهای 

نوظهور و در حال توسعه مانند هند، آفریقای جنوبی یا ترکیه شاهد قیمت های باالی بنزین به دلیل افت سریع ارزش ارزهای خود در برابر دالر آمریکا و به دلیل باال بودن قیمت نفت به دالر بوده اند. دوشنبه / 30 مهر 13۹7 / شماره 2۶1

قیمت نفت در ماه میالدی جاری که معامله گران نسبت به وجود عرضه کافی 
در بازار تا پایان سال و اوایل سال آینده اطمینان بیشتری پیدا کردند، افت 

قابل توجهی پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، صادرات نفت ایران به میزانی که چند ماه پیش پیش بینی شده 
بود کاهش پیدا نکرده و اکنون روشن شده است که صادرات نفت ایران حتی پس از 

آغاز تحریم های آمریکا در ماه میالدی آینده، به صفر نخواهد رسید.
پاالیشگاه ها در ترکیه، هند و احتماال چین با مقامات آمریکایی برای دریافت 
معافیت از تحریم ها و ادامه خرید نفت ایران پس از مهلت چهارم نوامبر، مذاکره 

کرده اند.
عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس  نیز صادراتشان 
را در واکنش به افزایش قیمت ها و فشار آمریکا برای آرام کردند قیمت ها، باال برده اند.
در این بین، معامله گران نسبت به دورنمای مصرف تا پایان سال ۲۰۱۸ و در سال 
۲۰۱۹ احتیاط بیشتری پیدا کرده اند زیرا اکثر سیگنالها از کندی روند رشد اقتصادی 

خارج از آمریکا حکایت دارد.
در نتیجه، اکثر پیش بینی کنندگان بزرگ اکنون تسریع قابل توجه عرضه غیراوپک 
در سال ۲۰۱۹ و همچنین رشد کمتر مصرف را پیش بینی می کنند که دورنما را از 

کمبود عرضه به مازاد عرضه تغییر می دهد.

دورنمای بهتر عرضه، به دلیل افزایش قیمت نفت در ماه های اوت و سپتامبر بوده 
که کاخ سفید و عربستان سعودی را به تجدیدنظر در مواضعشان واداشت.

آمریکا موضع خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را مالیم کرد در حالی 
که عربستان سعودی صادراتش را در اکتبر و نوامبر افزایش داد تا نگرانی ها نسبت به 

کمبود احتمالی عرضه را برطرف کند.
در واقع بازار نفت آستانه تحمل دولت آمریکا را که در حدود ۸۰ دالر در هر بشکه 
برای برنت است دریافت و قیمت ها را به حدی باال برد که سیاستگذاران را وادار کند 

به تصحیح آن بپردازند.
با بهبود دورنمای عرضه، معامله گران در پیش بینی وجود کمبود عرضه در پایان 

سال شروع به تجدیدنظر کرده اند.
صندوقهای پوشش ریسک و سایر مدیران مالی قراردادها و اختیارهای معامله 
مربوط به قیمت نفت برنت را که معادل ۲۱ میلیون بشکه بودند در دو هفته منتهی 
به ۹ اکتبر فروختند در حالی که در مدت پنج هفته پیش از آن ۱۷۲ میلیون بشکه 

خریداری کرده بودند.
قراردادهای خرید نفت از رکورد ۹۰۸ میلیون بشکه در اواخر سپتامبر به ۸۶۵ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در حالی که قراردادهای فروش از ۶۵ به ۹۳ میلیون 

بشکه رسید.

بر اساس گزارش رویترز، با تبدیل شدن سفته بازان از خریدار به فروشنده، قیمت ها 
تحت فشار قرار گرفتند و بهای معامالت برنت برای تحویل در ماه آینده از رکورد ۸۶ 

دالر در سوم اکتبر به ۸۰ دالر در اواخر هفته گذشته عقب نشینی کرد.

معاون هلدینگ خلیج فارس در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
این که گفته می شود شرکت های پتروشیمی ارز خود را با 
نرخ ۸000 تومان به فروش می رسانند، گفت: در حال حاضر 
طبق آخرین آمار شرکت های پتروشیمی ارز خود را به نرخ 

7700 تومان در نیما به فروش می رسانند.
به گزارش ایسنا، جعفر ربیعی در نشست خبری که امروز برگزار 
شد، با اشاره به سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
اظهار کرد: امروز سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
از روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ۹۰۵۰ میلیارد تومان از طریق 
سود انباشته افزایش پیدا می کند و سهم سهامداران تبدیل به 

۱۸۳ سهم می شود.
وی با اشاره به ورود پتروشیمی فارس به بازار سرمایه در تاریخ 
۲۰ تیرماه گفت: به زودی پتروشیمی های نوری، بوعلی و بندر امام 
وارد بورس می شوند. احتماال پتروشیمی نوری ظرف یک ماه آینده 

به بورس وارد شود.
این  که  ارزی  به  اشاره  با  فارس  خلیج  هلدینگ  مدیرعامل 
هلدینگ وارد بازار کرده است، اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس از  
ابتدا همه ارز حاصل از صادرات را در بازارهای رسمی عرضه کرده 
است. طبق آخرین آمار از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه، این هلدینگ 

حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر در بازار عرضه کرده است.
ربیعی با تاکید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس در فروش ارز 
به صورت انحصاری عمل نکرده است، توضیح داد: این هلدینگ 
ظرف شش ماه گذشته ارز خود را به حدود ۱۱۱ صرافی متفاوت 

به فروش رسانده است.
در  اجرا  دست  در  پروژه های  مالی  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
هلدینگ خلیج فارس ۸.۵ میلیارد دالر است، گفت: سه پروژه کود 
شیمیایی لردگان، السین ایالم و پاالیشگاه گاز بیدبلند ظرف یک 
سال مالی آینده به بهره برداری می رسد که در این سه پروژه بالغ بر 

چهار میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است.
تجمیع خلیج فارس و تاپیکو در دست اقدام است

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در ادامه با اشاره به تجمیع 

تجمیع  مسئله  کرد:  اظهار  تاپیکو  و  فارس  خلیج  هلدینگ 
هلدینگ ها از سال های قبل مورد بحث بود. موضوع این است 
که هلدینگ خلیج فارس سهامدار خرد دارد و تجمیع سهامداران 

فرآیند پیچیده ای است.
ربیعی ادامه داد: از حدود هشت ماه گذشته مسئله تجمیع 
هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو به صورت جدی مطرح شده و 
تالش های فراوانی در جهت تدوین نقشه راه صورت گرفته است. 

به طوری که سهامداران دچار نوسان نشوند.
وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد این پروژه پیش رفت است، گفت: 
علت تاخیر اجرای آن تغییر مدیریت در رأس وزارت راه است. 
امیدوارم با وزیر جدید این بحث ظرف یک سال آینده به نتیجه 
برسد. البته باید توجه داشت که هلدینگ خلیج فارس تک رشته ای 
است و طبق اساسنامه از پذیرش مجتمع های الستیک، چوب، 

کاغذ و ... معذور است.
عرضه ارز پتروشیمی ها در نیما با نرخ 7700

در ادامه محبی فر - معاون مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج 
فارس در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که گفته می شود هفته 
گذشته شرکت های پتروشیمی ارز خود را وارد نیما نکرده اند، 
گفت: شرکت های پتروشیمی هماهنگ با یکدیگر و هماهنگ با 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره نحوه عرضه ارز تصمیم گیری 
می کند. بر همین اساس ابتدا ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بعد 
در بازار ثانویه با نرخ ۷۵۰۰ تومانی عرضه کرده است. هفته گذشته 
و از آنجا که تصمیم گیری شده نحوه عرضه ارز در بازار کنترل شده 

باشد، ارز با میانگین حدود ۸۰۰۰ تومان عرضه شد.
وی افزود: ممکن است برخی پتروشیمی ها ارز خود را عرضه 
نکرده باشند که مشکلی نیست. شاید ارزی برای عرضه نداشتند. 
را  خود  ارز  که  نرخی  همان  با  پتروشیمی ها  حاضر  حال  در 
می فروشند، خوراک می خرند. به طور کلی روز گذشته شرکت های 

پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۷۷۰۰ تومان عرضه کرده اند.
هم چنین ربیعی در پاسخ به این سوال گفت: بازار نیما از ابتدا 
بر مبنای عرضه و تقاضا بود و پتروشیمی ها هم به همین صورت 

عمل کردند. نرخ عرضه پتروشیمی ها همواره نسبت به متوسط 
نرخ نیما کم تر بوده و این شرکت ها سعی کردند ارز ارزان تری را 

عرضه کنند.
خلیج فارس متعهد به عرضه ۴ میلیارد و 200 میلیون دالر 

تا پایان سال
هم چنین محبی فر در ادامه با بیان این که هلدینگ خلیج فارس 
متعهد است تا پایان سال حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
عرضه کنند، گفت: تا ۲۵ مهرماه این هلدینگ دو میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون عرضه کرده است. به عبارت دیگر هر روز کاری به طور 

متوسط ۱۵ میلیون دالر عرضه کرده است.
عدم عرضه ارز توسط پتروشیمی ها تهمت است

در ادامه ربیعی با اشاره به اخباری مبنی بر این که شرکت های 
نظر من  به  نمی کنند، گفت:  بازار  وارد  را  ارز خود  پتروشیمی 
این موضوع تهمت و قابل پیگیری است. سهم پتروشیمی ها در 
صادرات غیرنفتی از ۴۸ میلیارد دالر ۱۲ میلیارد دالر است و آمار 
بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد ارز عرضه شده 

در این ماه متعلق به شرکت های پتروشیمی است.
وی ادامه داد: اگر پتروشیمی ها ارز خود را عرضه نکنند، امکان 
سرویس  ما  به  بانکی  شبکه  ندارند.  را  خارج  در  آن  نگه داری 
نمی دهد و ما ارز خود را با روش های عجیب و غریب وارد کشور 
می کنیم. از سوی دیگر برای تامین خوراک پرداخت حقوق و... 
احتیاج به ریال داریم و باید ارز خود را بفروشیم. هم چنین بسیاری 
از شرکت های ما بورسی هستند و همه حرکات آن ها توسط بورس 

کنترل می شود.
جزئیات درآمد و هزینه های هلدینگ خلیج فارس

ربیعی با بیان این که هلدینگ خلیج فارس ساالنه ۱۰.۵ میلیارد 
دالر فروش دارد، گفت: ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالر سود خالص است 
و ۹۵ تا ۹۸ درصد آن هزینه خوراک است. خلیج فارس ساالنه 
حدود ۷ تا ۸ میلیارد دالر پول خوراک به صورت ریالی به وزارت 

نفت می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس توافقی که با وزارت نفت داشتیم، اجازه 

پیدا کردیم ارز خودمان را در سه بخش برداشت کنیم. بخش 
اول قطعات یدکی، مواد اولیه و کاتالیست است که از پنج درصد 
صادرات تامین می شود. بخش دوم بدهی های ارزی قبلی است 
که شش درصد درآمد صادراتی را شامل می شود و بخش سوم 
هزینه پروژه هاست که سه تا ۳.۵ درصد را شامل می شود. درواقع 
هلدینگ خلیج فارس ۱۵ درصد از درآمد خود را برداشت کرده و 

مابقی را در نیما عرضه می کند.
پیشنهاد پتروشیمی ها برای تعامل با تولیدکنندگان

در  تقاضا  افزایش صددرصدی  به  اشاره  با  ادامه  در  ربیعی 
بورس کاال در ماه های گذشته گفت: این تقاضا در حالی اتفاق 
این  دلیل  درواقع  نبودیم.  اقتصادی  رشد  شاهد  ما  که  افتاد 
تقاضا تفاوت نرخ ارز در بورس و بازار آزاد بود. عده ای در بورس 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان مواد اولیه می خریدند و در بازار آزاد به 

فروش می رساندند.
وی درباره سامانه بهین یاب گفت: هر کسی در بورس خرید 
می کند، باید نام خود را به عنوان تولیدکننده در بهین یاب ثبت 
کنند. عده ای نام خود را ثبت کرده بودند اما تولیدکننده نبودند. ما 
اعتراض خود را اعالم کردیم اما چهارماه زمان برد تا شنیده شود. 
باالخره وزارت صنعت تصمیم گرفت سقف رقابت در بورس کاال را 
بردارد. در این بازار تولیدکنندگان اصلی خریدار خواهند بود. ظرف 
یک ماه بعد از اجرای این قانون میزان تقاضا در بورس کاال کمتر 
شده  و قیمت کاالیی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد 

نسبت به قبل کاهش یافته است.
وی در پایان تاکید کرد: ما به عنوان عرضه کننده اعالم کردیم 
که اگر وزارت صنعت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این 
نتیجه برسند که ما بخشی از محصوالتمان را به صورت مستقیم 
به تعدادی از مصرف کنندگان بزرگ بفروشیم، موافق خواهیم بود. 
ما انگیزه ای برای این که همه کاالی خود را در بورس یا به صورت 
مستقیم بفروش برسانیم، نداریم. هدف ما رسیدن محصوالت به 
دست مصرف کننده نهایی است. ما قراردادهای بلندمدت در درون 

بورس را ترجیح می دهیم.

آخرین نرخ ارز پتروشیمی ها در نیما


