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با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان  بوشهر

کسب جایزه تعالی توسط شرکت گاز استان بوشهر

باهدف کسب تقدیرنامه ، شرکت گاز استان بوشهر توسط ارزیابان جایزه 
تعالی گاز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ؛ این ارزیابی طی جلساتی فشرده 
با حضور مدیر عامل ؛ مسئولین و کارکنان شرکت در بخش ها و حوزه های عملکردی 
مختلف انجام و طی  آن تمامی اقدام های اجرا شده توسط واحدهای ستادی بررسی 

و طرح ها و برنامه های شرکت نیز با دقت ارزیابی شد.
در اجرای این ارزیابی که به مدت ۳ روز به طول انجامید ، اقدام ها و پروژه های 
بهبودِ تعریف شده برای هر واحد مطابق با معیارهای ۹ گانه مورد سنجش و ارزیابی 

قرار گرفت و نقاط قوت و فرصت های بهبود استخراج گردید.
در جلسه افتتاحیه ای که به همین منظورتشکیل شد، مدیر عامل شرکت با اشاره به 
اهمیت تقویت فرهنگ تعالی همسو با ارتقای فرهنگ سازمانی، ازمدل تعالی سازمانی 
بعنوان مدلی جامع جهت سنجش عملکرد یادکرده و افزود : این مدل به سازمانها 
کمک میکند تا ضمن مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود، تفاوتها را شناسایی و 
با بررسی علل وقوع این تفاوتها ، راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا 
نمایند. مهندس رحمانی در ادامه  بیان داشت: شرکت گاز استان بوشهر در راستای 
تحقق برنامه ها و اهداف ترسیم شده در مسیر تعالی قرار داشته وکلیه فعالیت ها 
و اقدام های بهبود خود را با سرلوحه قراردادن برنامه استراتژیک شرکت اجرا می 
نماید که در همین رابطه با تمام توان تالش می نماید تا به افق چشم انداز ترسیم 
شده که قرار گرفتن در میان پنج شرکت گاز سرآمد در بین شرکت های گاز استانی 
تا افق ۱۴۰۴ می باشد ، دست یابد. پس از جلسه افتتاحیه ، فرایند ارزیابی آغاز و ۴ 
ارزیاب برتر جایزه مدل تعالی ، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با مدیران ، معاونین 
وکارکنان، به ارزیابی عملکرد و فعالیت های شرکت گاز استان بوشهر در حوزه های 
مختلف پرداختند. در جلسه اختتامیه نیزکه در پایان فرایند ارزیابی برگزار گردید ، 
ارزیابان ضمن ارائه گزارش خود و اشاره به بخشی از اهداف اصلی جایزه مدل تعالی ، 
از تالش و همدلی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در راستای تحقق تعالی سازمانی 

قدردانی نمودند.

بی اعتنایی سران نفتی روسیه به ریزش قیمت نفت
مقامات روسیه و مدیران بزرگترین شرکت های نفتی این کشور در شرایطی 
که نفت برنت به پایین ترین رکورد ۱۶ ماه گذشته سقوط کرد، افت قیمت 

نفت را کم اهمیت شمردند.
از  پیش  روسیه  وزیر  نخست  اول  معاون  سیلوآنوف،  آنتون  ایسنا،  گزارش  به 
دیدار میان والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با مدیران بازرگانی این کشور 
به خبرنگاران گفت: کاهش قیمت نفت ما را چندان تحت فشار نخواهد گذاشت زیر 
بودجه ما بر مبنای قیمت ۴۲ دالر هر بشکه نفت است. وی گفت: قیمت نفت ممکن 
است به مدت شش ماه یا یک سال در محدوده ۴۰ تا ۵۰ دالر بماند زیرا روند رشد 
تولیدکنندگان آمریکایی ادامه خواهد یافت اما تصور نمی کنیم این روند خیلی طول 
بکشد. با وجود این روسیه ذخایر مالی فراوانی دارد. نفت در پی نگرانی های سرمایه 
گذاران نسبت به اشباع عرضه و کندی اقتصاد جهانی، ۴۰ درصد از اوایل اکتبر 
تاکنون کاهش پیدا کرده است و با وجود این که اوپک و متحدانش شامل روسیه در 
نشست ماه میالدی جاری خود موافقت کردند از ژانویه تولیدشان را به مدت شش 
ماه ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کنند، سرمایه گذاران نگران هستند که با توجه 
به پیش بینی رشد عرضه آمریکا، این میزان کاهش تولید برای تقویت قیمتها کافی 
نخواهد بود. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روس نفت که بزرگترین تولیدکننده 
نفت روسیه است، اظهار کرد: قیمت نفت باید با توافق اوپک پالس تثبیت می شد اما 
این اتفاق هنوز نیافتاده است. وی علت این اتفاق را به افزایش نرخ های بهره آمریکا 
نسبت داد که سفته بازان را ناچار کرد قراردادهایشان را بفروشند و در نتیجه قیمتها 
پایین تر رفت. واگیت الکپروف، رییس لوک اویل که دومین تولیدکننده بزرگ نفت 
روسیه است نیز پیش بینی کرد قیمت نفت سال آینده به کمک توافق اوپک پالس، 
در حدود ۶۰ دالر تثبیت خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است هنوز زود است کارآمدی توافق اوپک پالس 

را ارزیابی کنیم و این پیمان به تدریج روی قیمتها تاثیر خود را خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه اظهار کرده 
است بانک مرکزی به دلیل رشد سریع تولید در آمریکای شمالی چشم انداز قیمت 

نفت در سال ۲۰۱۹ را از ۶۳ به ۵۵ دالر در هر بشکه بازبینی کرده است.

کاهش قیمت نفت جهانی پس از ثبت افزایش ۸ درصدی
قیمت نفت پس از افزایش هشت درصدی در معامالت روز گذشته، به دلیل 
نگرانی بازار نسبت به اشباع عرضه و کندی اقتصاد جهانی روز پنج شنبه 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۸ سنت یا ۰.۱۵ درصد کاهش، 
به ۵۴.۳۹ دالر در هر بشکه رسید در حالی که روز چهارشنبه با ۸ درصد جهش، در 

۵۴.۴۷ دالر در هر بشکه بسته شده بود.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و 
به ۴۶.۱۳ دالر در هر بشکه رسید. نفت آمریکا روز چهارشنبه با ۸.۷ درصد افزایش 
قیمت، در ۴۶.۲۲ دالر در هر بشکه بسته شده بود. هر دو شاخص قیمت حدود ۴۰ 
درصد از اوجشان در اوایل اکتبر، کاهش نشان می دهند. بازارهای سهام جهانی روز 
چهارشنبه بدنبال تالش دولت آمریکا برای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و گزارشی 
درباره هزینه باالی مصرف کنندگان آمریکایی در تعطیالت کریسمس، از کاهش 

اخیر بهبود پیدا کردند اما قیمت نفت همچنان تحت فشار منفی مانده است.
شیم های جین، تحلیلگر کاال در شرکت سامسونگ سکیوریتیز در این باره گفت: 
قیمت نفت با وجود رشد چشمگیری که روز گذشته داشت، همچنان پایین مانده 
است اما اگر اوپک به کاهش تولید خود عمل کند، قیمت وست تگزاس اینترمدیت 
ممکن است به محدوده ۵۰ تا ۶۰ دالر و نفت برنت به محدوده ۵۸ تا ۷۰ دالر در 
هر بشکه صعود کند. اوپک و متحدانش در نشست ماه میالدی جاری خود موافقت 
کردند از ژانویه تولیدشان را به مدت شش ماه ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کنند.

در این بین، عامل دیگری که از قیمت نفت پشتیبانی کرد نظرسنجی مقدماتی 
رویترز بود که در آن پیش بینی شد سطح ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به  
۲۱ دسامبر، ۲.۷ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش رویترز، 
آمار تولید و ذخایر نفت آمریکا روز پنج شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم 
منتشر خواهد شد و آمار رسمی از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا روز جمعه 

انتشار خواهد یافت.

 معاون رییس جمهوری:اخبار

۸5 درصد فعالیت های اقتصادی کشور متعلق به بخش خصوصی است
»اسحاق جهانگیری« معاون رییس جمهوری و جانشین 
فرمانده اقتصاد مقاومتی کشور در ستاد آذربایجان غربی 
گفت: 85 درصد فعالیت های اقتصادی کشور متعلق به 

مردم و بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در جلسه 
که  غربی  آذربایجان  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت 
بیان کرد: طبق گزارش ستاد  در سالن استانداری برگزار شد، 
اقتصادی مقاومتی کشور، تنها هشت درصد از حجم و ۱۵ درصد 
از ارزش واحدهای اقتصادی متعلق به دولت است و مابقی را بخش 

خصوصی و مردم مدیریت می کنند.
وی اضافه کرد: همه مسووالن دولتی باید در راستای فعال نگاه 
داشتن واحدهای تولیدی و رونق روزافزون صنعت تالش کرده و 

برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنند.
»محمد فاروق گرمیانی« رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی هم با اشاره به ضرورت حمایت مالی از توسعه 
صنعت در منطقه و در زمینه سخنان معاون رییس جمهوری، 
اظهار داشت: متاسفانه بیشتر تسهیالت مالی را همین ۱۵ درصدی 

های دولت دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه فقط ۳۰ درصد واحدهای اقتصادی منطقه 
فعال است، ادامه داد: واحدهای اقتصادی بدون شک با تسهیالت 

بانکی ۲۰ درصدی احیا نخواهد شد.
 انتقال خط اتیلین به پتروشیمی ارومیه دارای شرط است

انصاری، معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه وزیر نفت با انتقال 
خط اتیلین از مهاباد به پتروشیمی ارومیه موافقت کرده، ادامه داد: 
»زنگنه« معتقد است که هزینه این خط انتقال را خود شرکت 
پتروشیمی ارومیه باید متحمل شود و نباید برای اجرای این طرح 

منتظر تخصیص اعتبار دولتی بود.
سید هادی بهادری نماینده ارومیه در خانه ملت هم با اشاره به 
ضرورت انتقال این خط تا پتروشیمی ارومیه، گفت: خوراک الزم 
برای رسیدن خط انتقال اتیلین به پتروشیمی ارومیه وجود دارد 

و نیازمند افزایش فشار با استفاده از دستگاه های تخصصی است.
مشاغلی همچون  جایگزینی  به ضرورت  توجه  با  افزود:  وی 
کشاورزی با صنعت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، انتقال این خط 

و سرمایه گذاری در بخش صنعت ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: مشکل مربوط 

به این خط انتقال حل و شروط وزیر برای آن محیا شده است.
بخش  گذار  سرمایه  کرد:  اضافه  شهریاری  مهدی  محمد 
خصوصی در این رابطه اعالم آمادگی کرده است و این موضوع در 

آینده نزدیک حل می شود.
 احداث راه آهن ارومیه - تبریز هیچ سودی برای ارومیه 

ندارد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور با بیان اینکه احداث راه آهن ارومیه - تبریز سود اقتصادی 
برای ارومیه ندارد، بیان کرد: هزینه های احداث خط ریلی ارومیه 

- تبریز با سود اقتصادی حاصل از آن همخوانی ندارد.
انصاری تعداد تردد مسافر بین ارومیه و تبریز را اندک عنوان 
کرد و هزینه ایجاد خط ریلی در این مسیر را غیرضروری دانست.

وی افزود: انتقال بار نیز از خط ریلی تبریز به مراغه و سپس به 
ارومیه صرفه اقتصادی بهتری دارد و قابل توجیه است.

این اظهار نظر معاون رییس جمهوری با توجیه نماینده ارومیه 
در مجلس شورای اسالمی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همراه شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
شهروندان زیادی در این مسیر به دلیل تصادف های جاده ای جان 
خود را از دست می دهند، گفت: بیشتر مردم آذربایجان غربی و 
آذربایجان شرقی عالوه بر مراودات اقتصادی، نسبت خویشاوندی 
دارند یا به دلیل فرهنگ یکسان در دانشگاه های یکدیگر تحصیل 

می کنند و همین امر تردد در این مسیر را رونق بخشیده است.
سید هادی بهادری از دولت خواست تا به مطالبه مردم در 

راستای ایجاد این خط ریلی توجه کند.
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با ایجاد اداره کل راه آهن 
در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: ایجاد این اداره کل نقش 
بسزایی در بهبودی وضعیت خدمات دهی در منطقه خواهد داشت 
و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتظار می رود به بحث 

استخدامی و اداری این مجموعه نیز توجه کافی داشته باشند.
وی با اعالم اینکه احداث خط ریلی ارومیه - تبریز تصویب شده 
و نامه ای در همین راستا به کمیسیون ماده ۲۳ ارجاع داده شده 
است، ادامه داد: احداث این خط ریلی یکی از وعده های رییس 

جمهوری به مردم آذربایجان است و امیدواریم عملی شود.
رضا حسینی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز 
گفت: به طور حتم ایجاد خط ریلی سریع السیر در مسیر ارومیه - 

تبریز سبب استقبال مردم از این طرح خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره ای کوتاه به این طرح، اظهار 
داشت: استانداری تمامی تالش خود را برای حل مشکالت مربوط 

به راه آهن ارومیه به کار خواهد گرفت.
 مذاکره با بانک ها برای حل مشکالت واحدهای اقتصادی

معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه آماده مذاکره با هیات مدیره 
بانک ها برای حل مشکالت واحدهای اقتصادی در آذربایجان غربی 

است، گفت: شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی با دولت 
باید اقداماتی که می توان از سوی دولت برای حل موانع واحدهای 

اقتصادی انجام شود را به ما انتقال دهد.
انصاری همچنین به ایجاد شرکت های تخصصی صادراتی در 
کشور تاکید کرد و اظهار داشت: متخصصان حوزه تجارت باید وارد 
میدان شوند؛ متاسفانه تجار عالقه ای به هزینه بلند مدت و کسب 
بازارهای ثابت برای خود ندارند و به بازارهای کم سود کوتاه مدت 

و مقطعی می اندیشند.
وی با بیان اینکه تاجران بسیار با ارزشمندی در کشور وجود 
دارند که می توانند دولت را در خروج از تحریم یاری کنند، افزود: 
منابع مالی برخی از تجار جهت صادرات و واردات بیشتر از دولت 

است.
شهریاری، استاندار آذربایجان غربی نیز با گالیه از اینکه بانک 
برای  نقدینگی خود  غربی  آذربایجان  در  فعال  های خصوصی 
سرمایه گذاری را به خارج از استان هدایت می کنند، گفت: این 
مشکل به رییس بانک مرکزی اعالم و مقرر شد تا در صورت امکان 
الزامی برای بانک های خصوصی در راستای سرمایه گذاری در 

منطقه انجام شود.
 بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای همسایه 

فعال شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت فعال 
تر شدن بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای همسایه 
تاکید کرد و گفت: ضرورت حمایت از بخش خصوصی فعال در 

کشورهای همسایه بیش از پیش احساس می شود.
سید هادی بهادری همچنین از معاون رییس جمهوری خواست 
تا به مطالبه مردم برای تردد خودروهای پالک منطقه آزاد تا مرکز 

استان توجه کند.

وی همچنین با اعالم اینکه طرح افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
کارمندان شاغل در مناطق مرزی و عملیاتی در ۱۴ شهرستان 
آذربایجان غربی اجرا می شود، ادامه داد: تنها شهرستان های 
شوط، چایپاره و میاندوآب شامل این طرح نمی شود که امیدواریم 
دولت تدابیری بیاندیشد تا این سه شهرستان نیز از این مزایا بهره 

مند شوند.
 سرمایه گذاران خارجی با کنسولگری ها در ارتباط باشند

گذاران  سرمایه  اینکه  بیان  با  نیز  غربی  آذربایجان  استاندار 
خارجی باید با کنسولگری ها در ارتباط باشند، گفت: متاسفانه 
برخی از این سرمایه گذاران مشورتی در امور خود با کنسولگری 
ها ندارند و همین امر باعث بروز مشکل در کشور میزبان می شود.

شهریاری همچنین با اشاره به قوانین موجود برای تردد خودروها 
تا مرکز استان، بیان کرد: در تردد خودروهای مناطق آزاد تا مرکز 
استان ها شرط نبود فرودگاه مطرح بوده و این در حالی است که 
از ماکو تا ارومیه ۲ فرودگاه دیگر به جز فرودگاه ارومیه فعال است.

وی ادامه داد: البته مطالبه مردم در همین راستا را به رییس 
جمهوری انتقال دادیم و امیدواریم تصمیم های الزم در همین 

راستا اتخاذ شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از حضور مدیرکل دادگستری 
آذربایجان غربی در این جلسه قدردانی کرد و افزود: حضور مقام 
عالی قضایی استان در جلسات دیدار بخش خصوصی و دولت می 

تواند منجر به تسریع در رفع مشکالت اقتصادی شود.
به گزارش ایرنا در این نشست برخی از فعاالن اقتصادی به 
فروش محصوالت خود در داخل کشور به تجار خارجی اشاره 
کردند و مدعی شدند که این نوع فروش به تجار خارجی در 
لیست صادرات قرار نمی گیرد و شامل معافیت های مالیاتی 

نمی شود.

 هند واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد
یک مقام دولتی هند در مصاحبه با روزنامه هند تایمز گفت که به  رغم آن که در سال 20۱8 به میزان سه میلیارد دالر نفت و گاز از آمریکا وارده کرده ایم اما این واردات به معنای تصمیم دهلی نو برای متوقف خرید نفت از ایران نیست. به گزارش ایرنا 

این نشریه هندی بدون اشاره به نام و عنوان مقامی که با آن مصاحبه کرده ، نوشته است که دهلی نو برای ایجاد تعادل در تراز تجاری خود در سال 20۱8 این مقدار نفت و گاز را از آمریکا وارد کرد. مقام هندی به روزنامه محلی گفت که ما کسری 
تجاری خود با آمریکا را در سال 20۱7 نسبت به سال قبلش کاهش داده ایم و اکنون با خرید گاز از آمریکا سطح کسری تجارتمان تا حدود زیادی جبران شده است.  شنبه / 8 دی ۱397 / شماره 3۱4

وزیر نیرو گفت: براساس سند امضا شده بین ایران و عراق چارچوب یک 
همکاری بلندمدت در زمینه بازسازی صنعت برق عراق شکل گرفته است و 
این توافق به عنوان یک روز تاریخی در صنعت برق این کشور ثبت خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه مراسم امضای سند یادداشت تفاهم 
همکاری های دو جانبه میان وزارتخانه های نیرو و برق ایران و عراق، اظهار کرد: این 
سفر منجر به امضای توافق نامه ای شده است که روز ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۸ را به 

عنوان یک روز تاریخی در صنعت برق عراق ثبت خواهد کرد.
وی با اشاره به مذاکرات فشرده و موثر خود با مسئوالن صنعت برق عراق، ادامه 
داد: براین اساس چارچوب یک همکاری بلندمدت را در زمینه بازسازی صنعت برق 
این کشور بزرگ و مهم را در همسایگی خود بنا نهادیم و براساس توافقی که به عمل 
آمده است سعی خواهیم کرد تمامی دانش و تجربه موجود در شرکت ها و موسسات 
فعال جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه صنعت برق به عنوان یک بخش زیربنایی 

در جهت توسعه کشور عراق به کار بگیریم.
اردکانیان تاکید کرد: این مهم شامل کاهش قابل مالحظه تلفات در شبکه برق 
عراق، توسعه و بازسازی نیروگاه های عراق، سیستم های مدیریتی، آموزش نیروی 
انسانی و... خواهد بود و تا زمان رفع نیاز مردم عراق به انرژی، صادرات برق ما به این 

کشور ادامه خواهد یافت.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه این توافق در چارچوب خواسته های رهبران دو کشور 
شکل گرفته است، گفت: این مهم در جریان دیدار امروز بنده با نخست وزیر و رئیس 

جمهور عراق نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک با پاسخ مثبتی که به دعوت اینجانب داده 
شده است وزیر برق عراق و مسئوالن صنعت برق این کشور بازدیدهای برنامه ریزی 
شده ای را در ایران به عمل بیاورند و برنامه تفصیلی عملیاتی کردن این توافق را به 
اتفاق مرور کنیم و قرارداد جدید صادرات برق به کشور عراق را هم به امضا برسانیم.

اردکانیان در خصوص نقش شرکت های خصوصی برای اجرایی شدن همکاری های 
جدید میان دو کشور، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد انرژی مورد نیاز ایران 
توسط بخش خصوصی تولید می شود و طبیعتا بخش خصوصی ما نقش بسیار مهمی 

در عملیاتی شدن توافق امروز خواهد داشت.
وزیر نیرو تاکید کرد: توان بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاه ، بازسازی 
سیستم های برق کشور عراق، کاهش تلفات در شبکه توزیع و سایر شیوه های 

مدیریت نوین به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران در بخش آب و برق بنای همکاری جدی با شرکت ها 
و سازمان های دولتی عراق دارد، ادامه داد: طبیعتا در چارچوب همکاری های جدید 
دو کشور صدها شرکت خصوصی ایران نیز در زمینه ساخت تجهیزات و همچنین 
تاسیسات نیروگاه ها و تجهیزات مربوط به توزیع آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه 

فاضالب و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی با همتایان عراقی خود همکاری 
داشته و در بازار آب و برق این کشور حضور فعالی خواهند داشت.

اردکانیان در پایان اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک گزارشات خوبی را در 
ارتباط با اجرای این توافقنامه به استحضار دو ملت شریف عراق و ایران برساند.

فعالیت  بر  گذشته  ماه  چند  در  ارز  بازار  نوسانات 
پتروشیمی ها در بورس سایه انداخت و با توجه به اینکه 
عرضه  تومان   4200 نرخ  با  را  اولیه  مواد  شرکت ها  این 
می کردند تقاضا برای مواد اولیه به طرز عجیبی افزایش 
یافت؛ به طوریکه تولیدکننده واقعی امکان تهیه مواد اولیه 
را با نرخ 4200 تومانی نداشت. در نهایت سقف معامالت در 
در بورس آزاد شد و آخرین اخبار حاکی از آن است که 

عرضه و تقاضا برای مواد اولیه و همچنین نرخ این مواد به 
تعادل رسیده است.

به گزارش ایسنا، فعاالن صنعت پتروشیمی در ماه های اخیر و 
زمانی که بازار با نوسانات ارزی رو به رو شد از وضعیت بورس کاال 
گله داشتند و از وجود دالالن و رانت در بورس کاال خبر می دادند. 
به گفته آن ها، تقاضا در بورس کاال از ابتدای سال تا شهریورماه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ برابر شد، درحالی که این 

تقاضا واقعی نیست و صرف تولید نمی شود.
به گفته فعاالن این حوزه، تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم 
شهریورماه در بورس کاال دو میلیون و ۶۲۲ هزار تن بوده که این 
میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت میلیون و ۷۰۴ هزار 

و ۵۷ تن رسیده است. در واقع تقاضا ۳۰۰ برابر باال رفته است.
فعاالن پتروشیمی  می گفتند: میزان معامله از ابتدای سال ۱۳۹۶ 
تا ۲۰ شهریورماه همان سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار بوده که 
این میزان امسال به یک میلیون و ۵۳۱ هزار رسیده است. در 
واقع میزان عرضه ما ۲۶ درصد بیشتر بوده است، اما باز هم اگر 
مشکلی ایجاد شود می گویند تقصیر پتروشیمی ها است، اما کسی 

نمی گوید ۳۰۰ درصد تقاضا برای چیست.
در نهایت از ۲۴ شهریورماه سقف رقابت معامالت محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال که حداکثر پنج درصد بود باز شد و 
این امکان برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم شد که 
در فضای رقابتی به خرید اقدام کنند. از این تصمیم حدود سه ماه 
گذشته و به نظر می رسد بازار پتروشیمی اکنون به تعادل رسیده 

است و دالالن از این بازار خارج شده اند.
به گفته احمد ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
نرخ عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال اکنون بر مبنای 
نرخ سامانه نیماست اما مقایسه مواد اولیه ای که اکنون به دست 

مصرف کننده نهایی بخش پایین دستی می رسد با زمانی که مواد 
اولیه پتروشیمی با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شد نشان 

می دهد که قیمت  نهایی کاهش یافته است.
به گفته وی، در زمان عرضه محصوالت پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، دالالن سود اصلی را می بردند و مواد اولیه با قیمت باالتر 
به دست تولیدکننده بخش پایین دستی می رسید اما اکنون پس 
از آزاد شدن سقف معامالت و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز سامانه نیما 

شرایط بهبود یافته و فعالیت دالالن کاهش یافته است.
دبیر این انجمن افزود: در برخی محصوالت مانند گریدهای 
پلی اتیلن و مواد شیمیایی میزان عرضه در بورس کاال بیشتر 
از تقاضاست. فقط در برخی محصوالت مانند »پت نساجی« و 
یا »پروپیلن«، میزان تقاضا اندکی بیشتر از عرضه است که علت 
آن به بروز مشکل در تحویل خوراک پاالیشگاه ها به واحدهای 
پتروشیمی و قیمتگذاری آنها باز می گردد. در هفته منتهی به 
بیست و ششم آبان ماه ۱۰۴ هزار تن پلیمر در بورس کاال عرضه 
شد؛ در حالی که فقط ۸۷ هزار تن تقاضا برای آن وجود داشت 
و در نهایت ۶۶ هزار تن فروخته شد.در هفته منتهی به بیست و 
چهارم آذر نیز ۹۸ هزار تن محصول پتروشیمی عرضه شد؛ در 
حالی که ۸۵ هزار تن تقاضا برای آن وجود داشت و در نهایت ۷۵ 

هزار تن محصول معامله شد

بساط دالالن از بازار مواد اولیه پتروشیمی جمع شد؟


