اقتصاد

شنبه  13مرداد 1397

ارز
بسته جدید ارزی با یک هفته تأخیر
رونماییمیشود

جزئیات بسته جدید ارزی دولت

بناب��ر گفته مع��اون اول رئیسجمهور قرار
بود در پایان هفته گذش��ته بسته جدید ارزی
ارائه ش��ود اما این مهم به هفته جاری موکول
شد .در این میان یک مقام آگاه انتقال بخشی
از کااله��ای گروه اول به گ��روه دوم ،تامین ارز
گ��روه کاالیی دوم از طریق بازار ثانویه و عرضه
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی و
فوالدی را از اصلیترین محورهای بسته ارزی
دول��ت عنوان ک��رد .وی در گفتوگو با فارس،
با اش��اره به محورهای بسته ارزی دولت اظهار
داشت :کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش
و تعمی��ق ب��ازار ثانویه ارزی اس��ت .وی افزود:
قرار اس��ت ارز حاصل از ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی و فوالد در بازار ثانویه ارزی عرضه
شود و از طرف دیگر گروه کاالیی دوم نیاز ارزی
خود را از این بازار تامین کند .وی تصریح کرد:
هم اکنون  50درصد از واردات کشور را کاالهای
گروه اول در بر میگیرد .وی درباره زمان نهایی
شدن سیاس��تهای جدید ارزی گفت :بسته
ارزی بانک مرکزی و دولت تا اواخر هفته جاری
نهایی و اعالم شود .اگرچه سیاست جدید ارزی
دولت ،صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمیها
و واحدهای تولیدکنن��ده فوالد را مکلف کرده
ارز حاصل از صادرات را با نرخ  4200تومان به
سامانه نیما برای مصرف واردات کاالهای گروه
 2که به طور عمده به مواد اولیه و قطعات مورد
نیاز کارخانجات مربوط میش��ود ،تزریق کنند
ت خارجی در  4ماه
اما بر اساس آمارهای تجار 
نخست امسال بیش از  4/6میلیارد دالر انواع
محصوالت پتروش��یمی صادر شده که فقط
 2/1میلیارد دالر به نیما تزریق شده است.

از تصمیمگیریهای جدید چهخبر؟

بزرگترین خریدار نفت ایران درخواست آمریکاییها مبنی بر تحریم نفتی را رد کرد

«نه» بزرگ چین به آمریکا برای تحریم ایران

گروه اقتصادی :آمریکاییها نتوانستند چینیها را
قانع کنند از ایران نفت نخرند تا با بزرگترین «نه»
برای اجرای تحریم نفتی ایران مواجه شوند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،آمریکاییها امید
بسیاری دارند با افزایش بیش از  2میلیون بشکهای
تولید نفت در جهان ،نفت ایران را جایگزین کنند.
حتی ترامپ در توییتی نوشته بود پادشاه عربستان
را راض��ی کرده  2میلیون بش��که تولید نفت خود
را افزای��ش ده��د تا جایگزین نفت ای��ران کند اما
عربس��تان تلویحا آن را تکذیب کرد .عربستانیها
بیش از 10میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنند
و طبق آمارها ،این کشور با تمام توان خود این کار را
انجام میدهد و افزایش  2میلیون بشکهای یک کار
رویایی است .آمریکا در دیدار با مقامات کشورهایی
که از ایران نفت میخرند تاکید میکند برای خود
جایگزین پیدا کنند اما هر بار با یک چالش مواجه
میشود .چین دومین خریدار نفت ایران که جنگ
تج��اری با آمریکا دارد نیز بتازگی آمریکاییها را از
تحریم خرید نفت ایران ناامید کرده است.
روز گذش��ته رس��انههای جهان و در راس آنها
رویت��رز و بلومبرگ گ��زارش دادن��د دولت چین
درخواس��ت ایاالت متحده برای توقف واردات نفت
از ای��ران را رد ک��رد 2 .مق��ام آمریکایی مطلع به
موضوع (که خواستند نامشان فاش نشود) گفتند
واشنگتن نتوانست در مذاکرات با چین ،آنها را برای
قطع واردات نفت از ایران ترغیب کند .این  2مقام
عضو تیم مذاکرهکنن��ده آمریکا ،مخالفت چین با
درخواست این کشور را «ضربهای به اقدامات دولت
ترامپ جهت منزوی کردن ای��ران بعد از خروج از
توافق هس��تهای» توصیف کرده و گفتند پکن اما
قبول کرد خرید نفت از ایران را افزایش ندهد.
به نوشته وبگاه «بلومبرگ» ،تیمهایی از آمریکا
ط��ی روزهای اخیر در حال مذاکره با کش��ورهای
مختلف جهت مجاب کردن آنه��ا به قطع واردات
نفت از ایران تا ماه نوامبر (زمان بازگشت تحریمهای
آمریکا علیه ایران) هس��تند .دولت چین ،به عنوان
بزرگتری��ن خری��دار جهان��ی نفت و نخس��تین
واردکننده نف��ت از ایران ،قبال اع�لام کرده بود با
تحریمه��ای یکجانبه علیه ایران مخالف اس��ت.
پک��ن در ماه جوالی خرید نفت از ایران را از میزان
26درصد به  35درصد افزایش داده بود.
■■واردات نفت هند از ایران رکورد زد

منابع خبری گ��زارش دادهاند واردات نفت هند
از ایران در ماه میالدی گذشته به رقم بیسابقهای
رسیده است .هند با نزدیک شدن به تحریمهای ضد
ایران��ی دولت آمریکا ،واردات نفت خ��ود از ایران را
در ماه میالدی گذشته (جوالی)  30درصد افزایش
داده و به رقم بیس��ابقه  768هزار بش��که در روز
رسانده است .خبرگزاری رویترز این خبر را بر اساس

تحلیل دادههای مقدماتی مربوط به ورود تانکرهای
حامل محمولههای نفتی منتشر کرده است .واردات
نفت هند از ایران در ماه ژوئن کاهش  25درصدی
داش��ت اما رویترز بر اساس تحلیل دادهها ،نوشته
بخشی از این محمولههایی که در ماه ژوئن بارگیری
ش��ده ،ماه جوالی وارد هند شدهاست .میزان نفت
وارداتی هند در ماه جوالی نسبت به زمان مشابه که
 415هزار بش��که در روز بوده افزایش  85درصدی
نشان میدهد .پاالیشگاههای دولتی هند بیشترین
سهم واردات نفت از ایران را در ماه جوالی به خود
اختصاص دادند .هن��د دومین خریدار بزرگ نفت
ایران به ش��مار میآید .دولت آمریکا بعد از خروج
از توافق هستهای برجام این کشور را برای کاهش
واردات نفت از ایران تحت فشار قرار داده است.
■■کرهجنوبی :تحریم نفت�ی علیه ایران چالش
عظیمیاست

«کانگ کیون��گوا» وزیر خارجه کرهجنوبی نیز
در اندیشکده «چتم هاوس» در انگلیس درباره تحریم
نفتی ایران گفت« :این مساله چالش عظیمی است؛
کرهجنوبی نفت خام زیادی را از ایران وارد میکند».
به نوشته روزنامه اکسپرس ،خانم کانگ ضمن
اشاره به اقدام آمریکا برای خروج از برجام و تالش
دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای به
صفر رس��اندن صادرات نفت ایران ،اظهار امیدواری
کرد کرهجنوبی بتواند از معافیتهایی در این زمینه
برخوردار شود.
■■عربستانهمنتوانست

عربس��تان که تحت فش��ار دول��ت آمریکا ،ماه
گذش��ته میالدی تولید خود را به باالترین حد در

مشتریان نفت ایران

نام کشور

مقدار(بشکه)

درصد نفت صادراتی

چین

511200

24

هند

383400

18

کرهجنوبی

298200

14

ترکیه

191700

9

ایتالیا

149100

7

فرانسه

106500

5

امارات

106500

5

سایرکشورها

383400

18

جمع

2.130.000

100

3سال اخیر ،یعنی  ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در
روز رسانده بود ،اعالم کرد صادرات نفت آن در ماه
ژوئیه امسال حدودا ً برابر با ماه ژوئن خواهد بود و در
ماه آگوست ۱۰۰ ،هزار بشکه در روز کاهش خواهد
یافت .وزارت انرژی عربستان به نقل از ادیب االعمی،
نماینده عربستان در هیات عامل سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) اعالم کرد :عربستان تنها
نفتی را تولید میکند که با درخواست خرید تأیید
شده مصرفکنندگان نهایی همخوانی دارد و تالش
میکند نفت را فراتر از نیاز مشتریان در بازار عرضه
نکند .به نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا با توقع از
عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت برای جبران
افت تولید ناش��ی از تحریمه��ای ضدایرانی ،دچار
اشتباه شده است .در واقع ترامپ قربانی عربستان
و چند تولیدکننده دیگر نفت ش��ده است که ادعا

قیمت انواع خودرو(تومان)

نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 111

22.492.000

تیباصندوقدار

27.507.000

31.000.000

پژو پارس اتوماتیک

54.800.200

75.000.000

پژو GLX 405

32.944.600

50.000.000

چانگان

74.952.000

105.000.000

تندرپالس اتوماتیک 53.265.800

90.000.000

مزدا 3

139.760.000

245.000.000

هایما 55

98.640.000

143.000.000

پژو 2008

114.994.000

200.000.000

اچسیکراس

50.000.000

74.000.000

سمند LX

33.535.400

50.000.000

 206تیپ 2

36.286.900

51.000.000

 206تیپ 5

41.942.700

62.000.000

 206وی 8

42.763.100

61.500.000

 207دندهای

47.128.300

75.000.000

 207اتوماتیک

54.361.900

91.000.000

پژو پارس

40.595.700

61.500.000

دنا

46.989.000

70.000.000

رنو ساندرو اتوماتیک 54.644.000

93.000.000

22.709.000

26.500.000
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واردکنندگان باسابقه
در اولویت تخصیص ارز

وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخواست
ارز متقاضیانی را که سالهای گذشته فعالیت
وارداتی داش��تهاند ،در اولویت ق��رار میدهد
تا به ثبتس��فارشها سرعت دهد .به گزارش
مهر ،رض��ا رحمانی ،معاون برنامهریزی وزارت
صم��ت با بیان این مطلب افزود :دولت به این
نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی
بای��د دوباره ارزیابی ش��وند و برای دریافت آن
به معاونتهای مختلف این وزارتخانه مراجعه
کنن��د .وی با بیان اینکه تاکن��ون نزدیک به
 ۸۰ه��زار رکورد از ثبتس��فارشها به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رس��یده که بررس��ی
آنها کاری زمانبر اس��ت ،افزود :در این زمینه
قرار شد درخواست افرادی که سال گذشته نیز
متقاضی ارز بودند با یک نوسان  ۲۰درصدی
پذیرفته ش��ود .رحمانی خاطرنش��ان کرد :به
این ترتیب ،نزدیک به ۸۰درصد درخواستها
در مدتکوتاهی به طریق سیس��تمی پاسخ
داده میش��ود و مدارک س��ایر افرادی که به
جمع متقاضیان اضافه ش��دهاند ،در سیستم
ثبت میشود.

کردند میتوانند ص��ادرات روزانه  ۲میلیون و ۵۰۰
هزار بش��که نف��ت ایران را جایگزین کنن��د و او را
تشویق کردند ضد ایران اقدام کند .کارشناسان بر
این باورند با وج��ود تالش ترامپ برای قانع کردن
اوپک به افزایش تولید با هدف کاهش قیمت نفت،
اگ��ر آمریکا به خریداران نفت ایران معافیت ندهد،
دوباره قیمتها باال میرود.
در ای��ن ش��رایط دوباره توپ ب��ه زمین آمریکا
بازگشته است و حال که عربستان به خواسته آمریکا
جامه عمل نپوشانده ،اگر آمریکا از مواضع خود کوتاه
نیاید و به مشتریان نفت ایران معافیت ندهد ،بازار
با کمبود عرضه مواجه خواهد ش��د و تعادل بازار از
بین میرود .در نتیجه قیمتها افزایش چشمگیری
خواهد داشت و تجربه ثابت کرده است قیمتهای
باالی نفت به نفع هیچکس از جمله آمریکا نیست.
ترامپ  ۱۸اردیبهش��ت طی سخنرانی در کاخ
سفید با متهم کردن ایران به تالش برای دستیابی
به س�لاح اتمی ،مخفی کردن ابعاد نظامی برنامه
هستهای و دخالت در امور کشورهای منطقه ،خروج
آمری��کا را از برجام اعالم کرد .وی همچنین گفت
تحریمهای پیشین هستهای و تحریمهای سختتر
ت��ازه در بازه  ۹۰تا  ۱۸۰روزه علیه ایران باز خواهد
گش��ت .ایران و  5کشور عضو دائم شورای امنیت
سازمان ملل (آمریکا ،فرانس��ه ،انگلیس ،روسیه و
چین) به عالوه آلمان تیرماه سال  ۱۳۹۴به توافقی
دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت
در بخشهایی از فعالیتهای هستهای ایران ،همه
تحریمهای بینالمللی و یکجانبه مرتبط با برنامه
هستهای ایران رفع شود.

خودرو

28.500.000

تجارت

نوساناتقیمتنفتاوپکدریکسالاخیر

«ب��ه هم��راه صاحبنظران ،کارشناس��ان و
مس��ؤوالن اقتصادی به طور تماموقت در حال
بررسی راههای برونرفت از وضعیت فعلی ارزی
هس��تیم» .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام
نوشت :این روزها خیلی از فعاالن حوزه رسانه
این پرس��ش را مطرح میکنند که چرا همتی
ارتباط خود با رسانهها را قطع کرده و توضیحی
درباره مسائل ارزی ،پولی و اقتصادی نمیدهد؟
وی اف��زود :از روزی ک��ه مس��ؤولیت گرفتهام
به هم��راه صاحبنظران ،کارشناس��ان و دیگر
مس��ؤوالن اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی
راهه��ای برونرف��ت از وضعیت فعل��ی ارزی و
یافتن بهترین راه با کمترین آثار منفی هستیم
و نتیجه حاصله را اطالعرس��انی خواهیم کرد.
دیگر اینکه هر چند مسؤوالن بانک مرکزی در
همه کشورها بیشتر عمل میکنند و بهندرت
سخن میگویند ،ولی با توجه به شرایط خاص
کش��ورمان در حد ضرورت مصاحب��ه کرده و
توضیحات الزم را ارائه خواهم داد.

وطن امروز

مهدی غضنفری* :از نخس��تین
روزهایی که قیم��ت ارز آهنگ
پرواز خود را آغاز کرد بس��یاری
از متخصص��ان و دلس��وختگان
کش��ور ،فارغ از گروه سیاسی و
جهتگیری اقتصادی ،راهحلهای خود را در اختیار
بانک مرک��زی و دولت قرار دادند اما ظاهرا صدای
مخالف و موافق به یک گونه ش��نیده نمیشود و
به نظر میرس��د با بیتدبیری ،اوضاع کشور بدتر
و ش��رایط م��ردم س��ختتر ش��ده و چالشهای
عمیقتری پیش روی نظام و مردم قرار میگیرد.
همه میدانند که کش��ورمان در سالهای 90
و  91با رخدادی تقریبا مشابه در حوزه ارز مواجه
شد .در آن روزها به دالیلی وضعیت به وجود آمده
ناش��ی از تحریمها بدتر هم ب��ود اما دولت وقت با
کمک مردم توانست با ایجاد مرکز مبادله ارزی و
طراحی یک بسته تصمیمات اقتصادی ،نوسانات
ارزی را مهار کند .حال مشخص نیست چرا مجددا
چنین راهحلی انتخاب نمیشود؟ چرا دولت فعلی
میخواهد همچن��ان منکر هم��ه اتفاقات خوب
گذشته شود؟ آیا دولت نمیخواهد از گذشته خود
درس بگیرد؟ آیا باز هم نمیداند با دروغ و تخریب
و اتهام چه بالیی بر س��ر خود و ملت آورده است؟
کس��ی نمیداند که این تابو شمردن راهحلهای
جواب داده دولتهای قبل ،از س��ر غرور اس��ت یا
جهالت یا اینکه دلیل دیگری دارد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) بهدلیل
وظایف ذات��ی و مهمی ک��ه در حوزههای تولید،
تجارت ،بازار و قیمتها دارد (که همه اینها نیز تحت
تاثیر قیمت ارز هستند) مجبور است در بهکارگیری

راهکارهای مقابله با مشکالت ارزی امروز

مرکز مبادله ارزی را احیا کنید
روشه��ای نوین برای کاهش آالم مردم س��رآمد
باش��د .به همین دلیل ،وزارت صمت در سالهای
 90و  91وقتی متوجه شد بانک مرکزی آمادگی
بهدس��ت گرفتن ابتکار عمل را ندارد با هماهنگی
رئیس کل و معاونان محترم بانک مرکزی دس��ت
بهکار ش��د و با یک طرح ابتکاری جدید و همراه
کردن س��ایر مقامات و رسانهها بهطور جدی وارد
بازار ارز شد .این راهکار راهگشا ایجاد مرکز مبادله
ارزی بود .در کنار این اقدام اثرگذار ،وزارت صمت
تالش کرد با اخذ مجموعهای از مصوبات از دولت
وقت ،قدمهای بیشتری در مسیر مدیریت بازار ارز
برداش��ته و همزمان با توجه عمیق به حوزههای
واردات و ص��ادرات و نیز تولی��د و بازار کاال ،آنها را
هماهن��گ کند .برای انجام چنی��ن کاری ،وزارت
صمت به همراه سایر دستگاههای دولتی ،مجلس،
بخش خصوصی ،رس��انهها و انجمنهای مختلف
تولیدکننده و صادرکننده ،روزهای متمادی وقت
و انرژی گذاشتند و بتدریج کاستیهای موجود را
رفع کردند.
ب��ا این همکاریها و خون دل خوردنها مرکز
مبادله ارزی در روزهای تکامل و بلوغ خود به یک
مرکز هوشمند بازار ارز و کاال تبدیل شده بود که
همه دارن��دگان و متقاضیان ارز با تصمیمات آن،
خود را هماهنگ میکردند .سامان دادن بازار ارز و
سپس بازار کاال و خدمات و بازارهای پولی ،مالی و
سرمایهای کاری است تخصصی ،وقتگیر و محتاج

نگاه همهجانبه و سیس��تمی ،البت��ه بعدها دولت
جدید هیچگاه اجازه نداد چنین ابتکار عملی بهطور
کامل ارزیابی و تحلیل ش��ود و سعی کرد فضای
رسانهای را بهطور کامل در مسیر تخریب گذشته
قرار دهد و عمال باعث ش��د ذخیره تجربه در این
حوزه اتفاق نیفتد.
بهعن��وان یک وظیفه ملی ،تالش کردیم برای
کمک به حل مشکل حاد ارزی فعلی کشور ،برخی
از مستندات و مدارک مربوط به این کار را در اختیار
چن��د تن از مقامات دولت فعلی قرار دهیم به این
امید که از آنها استفاده کنند .متاسفانه آقای سیف
زمان را براحتی از دس��ت داد و مردم را با انبوهی
از مشکالت ناشی از س��وءمدیریت تنها گذاشت.
امیدوارم آقای همتی ،بغضی نس��بت به گذش��ته
نداش��ته باشد و آنچه را بهعنوان تجربه ملی است
بدرس��تی بررسی کند .هر چند ظاهرا آقای سیف
گفته او ه��م برخی از تصمیمات ناصواب دولتش
را قبول نداش��ته است اما چه سود؟ به هرحال اگر
اینگونه است ،بهتر است آقای همتی به یاد داشته
باشد که مردم یک رئیس کل بانک مرکزی مقتدر
و مسؤول میخواهند .هر کس جرأت یا اجازه کار
ندارد بهتر است پستش را ترک کند.
احی��ای مرکز مبادل��ه ارزی میتوان��د تا حد
زیادی چارهساز مشکل فعلی باشد .تا همین االن
هم هزینهه��ای اقتصادی و اجتماعی بس��یاری
بر دوش مردم و نظام گذاش��ته ش��ده است ،البته

همانگونه که بیان شد ،این مرکز با چندین تصمیم
اقتصادی دیگر در حوزه تعرفهها ،گروهبندی کاالها
و خدمات ،چگونگی استفاده از ارز صادرکنندگان،
ذخیرهس��ازی کاالهای اساسی ،ارائه بسته کاالیی
برای مس��تضعفان و همکاری همهجانبه بانکها،
صرافیه��ا ،وزارتخانهه��ای اقتص��ادی و بخ��ش
خصوصی همراه بود .مرکز مبادله ارزی فقط ارتباط
متقاضیان ارز با دارندگان ارز را برقرار نمیکرد ،بلکه
تم��ام تالش این بود که این مرکز به یک تکیهگاه
ارزی مطمئن برای همه فعاالن بخش خصوصی و
مردم تبدیل شود .فراموش نکنیم بخشی از افزایش
قیمت ارز عمال انتظاری اس��ت ،یعنی مردم حس
میکنند کار از دس��ت دولت خارج شده است .در
واقع االن چنین تکیهگاه مطمئن��ی وجود ندارد.
ما با محاسبات دقیق به متقاضیان ارز میگفتیم
به مرکز مراجعه کنن��د و تالش میکردیم حتما
ارزش��ان تامین شود و این موضوع را اطالعرسانی
میکردیم .باید با مردم حرف زد و مردم را خودی
دانست .توصیه به دولت آن است که با مردم راست
و درست حرف بزند ،قبل از آنکه دیر شود.
همچنی��ن مرکز مبادل��ه ارزی محلی ش��ده
بود ب��رای گفتوگو با م��ردم و بخش خصوصی.
ما درخواس��تهای م��ردم و فع��االن اقتصادی را
میشنیدیم و سعی میکردیم از انتقادات آنها برای
تکامل این ابتکار عمل استفاده کنیم .مردم منشأ
دانش و بینش هستند .باید حرفشان را شنید و
مشکالتشان را حل کرد .به سمت مردم بیایید تا
مردم باورتان کنند و مشکالت یکی پس از دیگری
حل شود.
*وزیر اسبق صنعت ،معدن و تجارت
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ارسال فهرست دریافتکنندگان
ارز به وزارت اقتصاد

بانک مرکزی اعالم کرد به دس��تور رئیس
کل این بانک ،فهرست کامل دریافتکنندگان
ارز ب��ه نرخ رس��می به وزارت اقتصاد ارس��ال
شد .بنا به دس��تور رئیسجمهور ،عبدالناصر
همتی ،رئیس کل بانک مرک��زی ،در نامهای
به مس��عود کرباس��یان ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی فهرس��ت کامل واردکنندگانی را که از
۲۲فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت
کردهان��د برای بهرهب��رداری و اق��دام الزم از
سوی گمرک جمهوری اس�لامی ایران اعالم
ک��رد .بانک مرکزی بر اس��اس مصوبه س��تاد
اقتصادی دولت ،مس��ؤولیت احصا و استخراج
افراد و ش��رکتهای دریافتکننده ارز به نرخ
رس��می را بر عهده دارد ،ب��ر این مبنا رئیس
کل بانک مرکزی چهارش��نبه گذشته اسامی
افراد و ش��رکتهای دریافتکننده ارز به نرخ
رسمی را در نامهای به وزیر اقتصاد ارسال کرد
تا اقدامات بعدی از س��وی گمرک جمهوری
اسالمی ایران انجام شود.

صادرات مواد اولیه بطری ممنوع شد

ص��ادرات پریفرم ف��رم پلیاتیلن که برای
تولید انواع بطری اس��تفاده میشود ،به دلیل
کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی
صنایع داخلی ممنوع شد.
محم��د ش��ریعتمداری ،رئی��س کارگروه
تنظیم بازار با ارسال نامهای به فرود عسگری،
رئی��س کل گم��رک ب��ا موض��وع ممنوعیت
صادرات پریفرم فرم پلیاتیلن ،نوشت :با توجه
به نیاز تولیدکنندگان بطری  petمورد مصرف
در صنایع ش��یر ،روغننباتی ،انواع نوشیدنی،
آبمی��وه ،آب معدن��ی ،ان��واع ش��وینده ،مایع
ظرفش��ویی و دستشویی و سایر محصوالت و
با عنایت به کمبود پریفرم  petمورد استفاده
ب��رای تولید بطری ،مقتضی اس��ت به تمامی
گمرکات اعالم ش��ود که از ص��ادرات پریفرم
 ،petتوس��ط کلی��ه صادرکنن��دگان اعم از
تولیدی یا تجاری جلوگیری شود.
سوخت
معاون وزیر نفت:

بنزین گران یا سهمیهبندی نمیشود

پس از ش��ایعههای فراوانی که اخیرا درباره
افزایش قیمت یا س��همیهبندی بنزین منتشر
شد ،معاون وزیر نفت به طور رسمی اعالم کرد
دولت برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد.
ب��ه گزارشایس��نا ،علیرض��ا صادقآبادی،
مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالی��شو پخش
فرآوردهه��ای نفتی ای��ران با تاکی��د بر اینکه
دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین
یا س��همیهبندی آن ندارد ،اعالم کرد :تولید و
ذخای��ر به میزان الزم هس��ت .در همین حال
علیرضا آرمانمقدم ،مدیر برنامهریزی تلفیقی
شرکت ملی فرآوردههای نفتی از افزایش تولید
بنزین کشور به رقم کمسابقه  95/5میلیون لیتر
در روزهای آینده خبر داد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��زودی و ب��ا تامین
« »MTBEمورد نی��از ،تولید بنزین به 95/5
میلی��ون لیت��ر در روز خواه��د رس��ید ،افزود:
میانگی��ن تولید روزانه بنزی��ن از ابتدای مرداد
به  93/08میلیون لیتر رس��یده که در مقایسه
با تولید ماه قبل که  87/26میلیون لیتر بوده،
رش��د  6/7درصدی داشته است .از سوی دیگر
محمدعلی دادور ،مدیرعامل پاالیش��گاه ستاره
خلیجفارس از رسیدن مقدار تولید بنزین این
پاالیشگاه به  ۲۷میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر در روز
خبر داد .وی با بیان اینکه تولید بنزین تا پایان
شهریورماه به  ۳۰میلیون لیتر در روز میرسد،
افزود :تولید از این پاالیشگاه در شرایط پایداری
قرار دارد.

