
در پ�ي کمب�ود پوش�ك در ي�ك م�اه اخير؛ 
اين ب�ار نوبت ب�ه دس�تمال کاغذي رس�يده 
است، به طوري که انجمن س�لولزي ايران در 
نام�ه مهمي به تعزيرات، نس�بت ب�ه احتمال 
کمبود تولي�د مواد اوليه دس�تمال کاغذي و 
تكرار پروژه پوش�ك به دليل کارشكني يك 
ش�رکت ترکيه اي فعال در ايران هشدار داد. 
در چند ماهه گذش��ته به رغم اينكه بس��ياري از 
كارشناس��ان، خطر بزرگي كه صنعت نساجي، 
سلولزي و بهداشتي كشور را در نتيجه بي توجهي 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت تهديد 
مي كند را گوشزد كرده بودند، اما اكنون درست 
بر طبق گفته هاي آنها، بازار تحت الشعاع برخي 
مسائلي قرار گرفته كه بايد پيش از اين حل و فصل 
مي ش��د؛ به اين معنا كه در تحليل هاي مفصل، 
خطر نفوذ اندكي از شركت هاي سرمايه گذاري 
كشور تركيه براي نفوذ در بازار داخلي، سودجويي 
بي مالحظه، تس��لط كامل بر بازار ايران و حذف 
رقباي داخلي بيان ش��ده ب��ود و انتظار مي رفت 
مسئوالن ذيربط با درك و پايش راهبردي صنايع 
فوق، از افزايش سهم بازار اينگونه شركت هاي به 
ظاهر تجاري جلوگيري كنند، اما متأسفانه نه تنها 
فعاليت اين شركت ها كم نش��د، بلكه با استفاده 
از فرصت س��رمايه گذاري خارج��ي در ايران به 
شركت هاي واردكننده مواداوليه تبديل شدند. 

اخيراً انجمن صنايع س��لولزي بهداش��تي ايران 
در نامه اي به رئيس س��ازمان تعزيرات نسبت به 
احتمال كمبود مواد اوليه توليد دستمال كاغذي 

در كشور به دليل كارشكني يك شركت خارجي 
تركيه اي كه طي سال هاي اخير سهم 50 درصدي 
در تأمين »تيشو« به عنوان مهم ترين ماده اوليه 
توليد دستمال كاغذي را در ايران به دست آورده 

است، هشدار داد. 
در اي��ن نامه تصريح ش��د طي چند س��ال اخير 
ش��ركت »پارس حي��ات س��اغليك اروئلري« 
سرمايه گذار خارجي و وابسته به هلدينگ حيات 
در كشور تركيه با سرمايه گذاري در زمينه توليد 
تيشو به عنوان مهم ترين مواد اوليه توليد دستمال 
كاغذي بيش از 50 درصد از سهم تأمين تيشو در 
بازار داخلي را به دست آورده است. پس از چنين 
سرمايه گذاري و با عنوان حمايت از توليد داخلي 
و براي جلوگيري از واردات تيشو، تعرفه واردات 
اين محصول با اعمال نفوذ و فشار افزايش يافت و 
توليدكنندگان محصوالت سلولزي الجرم مجبور 

به تأمين نياز خود از اين شركت خارجي شدند.
رئيس هيئت مديره انجمن سلولزي بهداشتي در 
نامه خود به رئيس تعزيرات تصريح كرد: تا قبل 
از بروز مسائل اخير ارزي در كشور شركت پارس 
حيات س��اغليك اروئلري همواره مدعي تأمين 
تيش��وي كش��ور و عامل صرفه جويي ارزي بوده 
است، متأسفانه در شرايط كنوني با وجود دريافت 
49 ميليون دالر ارز دولت��ي و واردات مواد اوليه 
به ميزان كافي، اين ش��ركت از تأمين تيش��وي 
مورد ني��از واحدهاي توليدي س��رباز مي زند كه 
اين كار ضربه جبران ناپذيري به توليدكنندگان 
وارد كرده و مي تواند ضمن توقف خطوط توليد و 

بيكاري كارگران به زودي خاطره كميابي پوشك 
را تكرار كند.

در اي��ن نامه ب��ه جلس��ه ۱۲ ش��هريور انجمن 
ب��ا مدير عامل ش��ركت پارس حيات س��اغليك 
اروئلري اشاره ش��ده و آمده اس��ت: پس از بروز 
مشكل كميابي پوشك در بازار داخلي و التهابي 
كه در س��طح جامعه رخ داد، انجم��ن براي رفع 
مشكل و پيشگيري از سرايت كميابي محصوالت 
سلولزي جلسه اي در ۱۲ش��هريور با مدير عامل 
اين ش��ركت برگزار كرد و همه اعضا بر ضرورت 
انج��ام تعهدات اين ش��ركت تأكي��د كردند، اما 
وي با اع��الم اينكه حاضر به تأمي��ن مواد اوليه و 
مورد نياز توليد كنندگان سلولزي نيست از اعالم 
به صورت مكتوب نيز خ��ودداري كرد. از اين رو 
انجمن اس��تدعا دارد، مراجع ذيصالح عملكرد 
انحصار جويانه ش��ركت مذكور و اس��تنكاف اين 
شركت ترك در تأمين مواد موردنياز واحدهاي 
توليدي داخل��ي را مورد بررس��ي ق��رار داده و 

مشكالت را برطرف كند. 
  داليل تنش در محصوالت س�لولزي چه 

بود؟
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه صنعت 
نساجي و سلولزي در نتيجه بي توجهي مسئوالن 
با ورود ترك ه��ا و از بين رفت��ن صنعت داخلي 
مواجه ش��ده، داليل نايابي محصوالت سلولزي 

را تشريح كرد. 
فيصل مرداس��ي در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
نامه اعتراض آميز انجمن س��لولزي و بهداشتي 

ايران افزود: اين شركت ها توانسته اند ۶0 درصد 
س��هم بازار تيش��و به عنوان مهم ترين مواد اوليه 
محصوالت سلولزي را كس��ب كنند كه به نظر، 
ميوه تلخي است كه سياس��ت هاي نادرست به 

بار نشانده است. 
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: طي 
روزهاي گذشته، گوشه هايي از اين مشكالت اين 
صنعت در البه الي گزارش كارشناس اقتصادي، 
درباره علت كميابي پوش��ك در ب��ازار و التهاب 
مردم بيان شده و نقش مؤثر برخي شركت هاي 
توليدكننده كه از قضا همان شركت هاي تركيه اي 
انحصار طلب هستند، مطرح شده است؛ به نحوي 
كه برخي از آنها متأسفانه با زد و بندهاي فراوان و 
حمايت برخي مسئوالن مبادرت به دريافت مقدار 
متنابهي ارز دولتي كرده تا مواد اوليه وارد كنند، 
اما با جسارت هرچه تمام تر و در شرايط حساس 
كنوني براي سودجويي بيشتر، مردم را با كميابي 

برندهاي خود مواجه كرده اند. 
وي اظهار داش��ت: اين موضوع، مش��كلي است 
كه از چشم ديگر مقامات دور مانده در حالي كه 
واكنش به موقع مقام معظ��م رهبري در ديدار با 
هيئت دولت با عن��وان نوعي »خراب��كاري« در 
تاريخ 97/۶/07 را در پي داشته است. به هر حال 
خالصه همه چيز آشكار ش��د و آنچه نبايد اتفاق 
مي افتاد، با بي تدبيري كام��ل در يكي از صنايع 

مهم كشور رخ داد. 
مرداسي ادامه داد: جذب سرمايه گذاري خارجي 
بس��يار خوب اس��ت، اما هر كاري بايد با قاعده و 
ضابطه انجام ش��ود. در واقع سپردن يك صنعت 
مهم به دس��ت تنها يك ش��ركت بيگانه و ايجاد 
انحصار با سهم باال در بازار داخلي بر خالف تدبير 
و عقل بود. اشكال از سياستمداران كشور دوست 
و برادر تركيه نيست، گرچه آنها تمام همت خود 
را براي نف��وذ اقتصادي در كش��ورهاي همجوار 
به ويژه بازار بزرگ ايران و دس��تيابي به جايگاه 
دهمين اقتصاد بزرگ جهان به كار بسته اند، اما 
اين مسئوالن كشور ما هس��تند كه بر تهديدات 
ناشي از رفتار برخي ش��ركت هاي تركيه چشم 
بسته اند و توليدكنندگان قديمي خود را دست 
بسته در بازار داخلي به مذبح رقبايي مي فرستند 
كه بيش��ترين سوءاستفاده را از ش��رايط خاص 

كشورمان كرده  و مي كنند. 
وي تصريح كرد: اين شركت ها بيشترين مشوق ها 
را از دولت متب��وع خود در تركي��ه و در كنار آن 
چشم پوش��ي هاي زيادي در قالب سرمايه گذار 
خارجي از دولت ايران دريافت مي كنند؛ رقابتي 
كامالً غير منصفانه و نابرابر كه در كمال بي تدبيري 
چني��ن ثمري مي ده��د و به نظر مي رس��د بايد 
قوه قضائيه، دولت و به ويژه شوراي رقابت توجه 
كافي به موضوع رفع انحصار آن هم از يك شركت 
خارجي داشته باشند تا در مواقع حساس گلوي 
م��ردم در چنگال بيگان��گان قرار نگي��رد و آنان 
براي توليد پوشك خردساالن ما شرط و شروط 

نگذارند. 
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 انجمن صنايع سلولزي:
 پاي يك شركت خارجی در ميان است 

هشدار به تعزيرات درباره  تكرار کمبود پوشك  برای دستمال کاغذي
بهناز قاسمی

  گزارش  یک

واردات نفت چين از ايران ركورد زد
مي�ادي  م�اه  در  اي�ران  از  چي�ن  خ�ام  نف�ت  واردات 
گذش�ته ب�ه رک�ورد ۸۷۴ ه�زار بش�كه در روز صع�ود ک�رد. 
به گزارش ايس��نا، بر پايه آمار اداره كل گمرك چين، آخرين ركورد باالي 

واردات نفت از ايران ۸0۳ هزار بشكه در روز در آوريل سال ۲0۱4 بود. 
واردات در ماه آگوست شامل بش��كه هاي نفتي بود كه مستقيماً به چين 
ارسال ش��دند و يك محموله نفتكش VLCC كه در ميانمار تخليه شد 
و از طريق خط لوله چين- ميانمار به پااليش��گاهي در جنوب غربي چين 

ارسال شد. 
 آمار رهگيري تجارت »اس اند پي گلوبال پالتس« نش��ان داد با حس��اب 
محموله هاي ماه ميالدي گذشته، واردات نفت چين از ايران در فاصله ژانويه 
تا آگوست به۳04/05 ميليون بشكه رسيد كه ۳۲/۲ درصد باالتر از مجموع 

واردات۲۲9/99 ميليون بشكه نفت ايران در كل سال ۲0۱7 بود. 
يك تحليلگر مقيم هنگ كنگ گفت: بعيد است واردات نفت ايران در ادامه 
سال افزايش بيشتري پيدا كند و ركورد باالي واردات ماه آگوست احتماالً به 
دليل تالش خريداران چيني براي خريد هر چه بيشتر نفت ايران در آستانه 

بازگشت تحريم هاي امريكا در نوامبر بوده است. 
طبق آمار پالت��س، خريداران چيني احتماالً ۱7/4۲ ميليون بش��كه يا 
معادل 5۸۱ هزار بشكه در روز نفت ايران را در آگوست براي تحويل در 
سپتامبر بارگيري كردند. حجم مذكور ۱4/۱ درصد كمتر از ميانگين ۶7۶ 
هزار بشكه در روز ثبت شده در هشت ماهه امسال بوده است.  عمده نفت 
وارد شده از ايران توسط پااليش��گاه هاي چيني مصرف مي شود. انتظار 
مي رود چين با وجود تحريم ها، بزرگ ترين خريدار نفت ايران بماند، زيرا 
پكن اعالم كرده كه تجارت ميان دو كشور با وجود تحريم هاي امريكا به 
شكل عادي جريان خواهد داشت.  يكي از مديران سينوپك هفته گذشته 
اظهار كرده بود اگر واردات نفت از ايران متوقف ش��ود، كسب و كار اين 
شركت آسيب خواهد ديد و اين شركت با طرف هاي مربوط براي خنثي 
كردن ريسك ها سرگرم گفت وگو است.  سينوپك، بزرگ ترين پااليشگاه 
جهان از نظر ميزان ظرفيت و توليد است و حدود دوسوم از نفتي را كه از 
ايران به چين وارد مي شود، دريافت مي كند. طبق اظهارنامه سينوپك 
نزد كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، اين شركت حدود ۱49/۸۳ 
ميليون بشكه نفت ايران را در سال ۲0۱7 خريداري كرد كه ۸/۶ درصد از 
كل ظرفيت نفت خام سينوپك بود.  اين مدير سينوپك اظهار كرده است: 
وابستگي سينوپك به نفت ايران طبيعي است، زيرا بسياري از پااليشگاه ها 
به شكلي تجهيز شده اند تا نفت خام ايران را فرآوري كنند و ايران به طور 
مش��روع و براي مدت طوالني نياز اين پااليشگاه ها را تأمين كرده است.  
شركت دولتي »ژوهاي ژنرانگ« يك خريدار قراردادي مهم ديگر نفت 
ايران به منظور تأمين نياز پااليشگاه هاي چين است. شركت »پتروچاينا« 
نيز حدود ۲۱/99 ميليون بشكه در سال نفت ايران را خريداري مي كند 
كه اين حجم مع��ادل حدود ۱0 درص��د از واردات به چين اس��ت. اين 
پااليشگاه در سال ۲0۱۸ دو محموله نفت ايران را خريداري كرده كه در 
ماه هاي ژوئن و آگوس��ت از طريق خط لوله چين- ميانمار تحويل داده 
شدند. انتظار مي رود محموله سوم به ميزان حدود ۱/99 ميليون بشكه 

نيز اوايل سپتامبر در ميانمار دريافت كند.

بحران سوخت در ونزوئال
درحالي ک�ه دول�ت ونزوئ�ا ت�اش مي کن�د ي�ك سيس�تم جديد 
را ب�راي پرداخ�ت س�وخت اج�را کن�د، رانن�دگان ونزوئاي�ي 
در اياالت ه�اي م�رزي ب�ا صف ه�اي طوالن�ي روب�ه رو ش�ده اند. 
به گزارش رويترز، درحالي كه دولت ونزوئال تالش مي كند يك سيس��تم 
جديد را براي پرداخت سوخت اجرا كند كه به گفته مادورو از قاچاق سوخت 
ارزان اين كشور جلوگيري مي كند، رانندگان ونزوئاليي در اياالت هاي مرزي 
با صف هاي طوالني روبه رو شده اند.  مادورو مي گويد اين سيستم پرداخت 
قيمت سوخت را در حد بين المللي خواهد كرد كه با توجه به اينكه بنزين در 
حال حاضر تقريباً مجاني است، افزايش قيمت شديدي محسوب مي شود.  
اين اولين بار در دو سال اخير است كه اين كشور عضو اوپك بهاي سوخت 
خود را افزايش مي دهد.  در مرحله آزمايشي اين طرح كه از روز سه شنبه در 
هشت ايالت ونزوئال فعال شد، جايگاه هاي سوخت به دستگاه هاي بي سيم 
مجهز شدند كه براي پرداخت پول س��وخت از كارت هاي سرزمين پدري 

)كارت هاي شناسايي با پشتوانه دولتي(، استفاده مي كردند. 
در جايگاه هاي سوخت نزديك به مرز كلمبيا، طبق گفته رانندگاني كه در 
صف هاي طوالني براي پر كردن باك هاي سوخت خود انتظار مي كشيدند 
و اظهارات دو نفر از كاركنان جايگاه ها، تجهيزات جديد يا به درستي نصب 
نش��ده اند يا عملكرد خوبي ندارند.  وقتي قيمت بنزي��ن افزايش يابد، اين 
سيستم جديد براي افرادي كه كارت س��رزمين پدري دارند، سوبسيد در 
نظر گرفته و هزينه  را مستقيماً بازپرداخت مي كند. مادورو مي گويد اين كار 

باعث مي شود تأثير افزايش شديد قيمت نرم تر شود. 
دارندگان وسايل نقليه موتوري از ترس تمام ش��دن سوخت جايگاه ها يا 
افزايش فوري قيمت ها از يك روز قبل در صف هاي طوالني منتظر دريافت 

سوخت هستند. 
متخصصان تخمي��ن زده اند كه ونزوئال س��االنه 5 ميلي��ارد دالر به علت 

نفروختن بنزين به قيمت بين المللي ضرر مي كند. 

اولتيماتوم چين به ماجراجويي تجاري امريكا
وزارت بازرگاني چين هش�دار داد اگر امريكا هرگونه تعرفه جديدي 
روي واردات کاالهاي چيني اعمال کند، پكن ناچار به تافي خواهد بود. 
به گزارش رويترز، تهديد دونالد ترام��پ، رئيس جمهور امريكا براي وضع 
تعرفه جدي��د روي واردات كاالهاي چيني ب��ه ارزش ۲00 ميليارد دالر، 

بازارهاي جهاني را در اضطراب فرو برده است. 
گائو فنگ، س��خنگوي وزارت بازرگاني چين در يك كنفرانس مطبوعاتي 
گفت: اگر امريكا تدابير تعرفه اي جديدي را به كار گيرد، چين ناچار خواهد 
ش��د اقدامات تالفي جويانه ضروري را در پيش بگيرد. وي در ادامه افزود: 
چين به دقت تأثير هرگونه تعرفه جديد امري��كا را زير نظر دارد و اقدامات 
قاطعانه اي براي كمك به ش��ركت هاي چيني يا خارجي فعال در چين به 

منظور غلبه بر مشكالت صورت خواهد داد. 
منابع آگاه از برنامه هاي دولت ترامپ به رويترز اظهار كردند: دولت ترامپ 
آماده اس��ت تا دور جديد تعرفه ها را پس از پايان مهلت اظهارنظر عمومي 
در نيمه شب پنج ش��نبه به وقت واش��نگتن اجرا كند، اما زمان اجراي آن 

نامعلوم است. 
تعرفه هاي جديد مس��تقيمٌا ب��ه مصرف كنندگان محصوالت��ي از جمله 
مبلمان، الستيك، دوچرخه و صندلي كودك براي خودرو آسيب خواهد 
زد. چين و امريكا تاكنون در اقدام��ات تالفي جويانه روي واردات كاالهاي 
يكديگر به ارزش 50 ميليارد دالر تعرفه س��نگين وضع كرده اند. اقدامات 
مذكور بازارهاي مالي را در ماه هاي اخير به وحش��ت انداخته اس��ت، زيرا 
سرمايه گذاران و سياستگذاران نگران تأثير منفي جنگ تجاري روي رشد 

اقتصاد جهاني هستند. 
واشنگتن از پكن خواسته است دسترسي به بازار خود و حمايت از مالكيت 
معنوي براي ش��ركت هاي امريكايي را بهبود ده��د، يارانه هاي صنعتي را 

كاهش داده و كسري تجاري ۳75 ميليارد دالري با امريكا را كم كند. 
بازارها از اين واهمه دارند ك��ه هرگونه تعرفه جديد امري��كا روي واردات 
كاالهاي چيني، جنگ تجاري ميان دو غول اقتصادي جهان را تشديد كند 

و به سرمايه گذاري تجاري، تجارت و رشد اقتصادي لطمه بزند. 
چين در آگوست فهرستي از كاالهاي امريكايي به ارزش ۶0 ميليارد دالر كه 
مشمول تعرفه تالفي جويانه مي شوند را رونمايي كرد كه شامل گاز طبيعي 

مايع و انواعي از هواپيماها بود. 
ترامپ چهارش��نبه هفته ج��اري اعالم كرد هن��وز آماده تواف��ق با چين 
درخصوص اختالف تجاري نيس��ت، ام��ا مذاكرات ميان دو كش��ور ادامه 

خواهد يافت. 

دستور ساخت فاز چهارم پااليشگاه خليج فارس صادر شد
همزمان با برنامه ريزي امري�كا براي تحريم و 
توقف صادرات ميعانات گازي ايران، دس�تور 
س�اخت چهارمي�ن فاز توس�عه پااليش�گاه 
س�تاره خليج ف�ارس ب�ا ه�دف افزاي�ش 
قدرت چانه زن�ي ف�روش ميعان�ات گازي در 
پااليش�گاه هاي پ�ارس جنوب�ي صادر ش�د. 
به گزارش فارس، با بهره برداري از فازهاي جديد 
پارس جنوبي، ظرفيت تولي��د ميعانات گازي در 
اين ميدان مش��ترك گازي با افزايش  دو برابري 
به بيش از ۸00 هزار بش��كه در روز رسيده و اين 
درحاليس��ت كه با بهره برداري از چهار فاز جديد 
ش��امل طرح توس��عه فازهاي ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲4 
پارس جنوبي ح��دود ۱50 هزار بش��كه ديگر به 
ظرفيت توليد روزانه ميعانات گازي ايران افزوده 

مي شود. 
به عبارت ديگر زمس��تان امس��ال ظرفيت توليد 
ميعان��ات گازي صرفاً در ح��وزه پارس جنوبي به 
ح��دود 900 تا 950 هزار بش��كه در روز افزايش 

مي يابد. 
همزمان با اي��ن افزايش ظرفي��ت توليد، اعمال 
تحريم هاي غيرقانوني امريكا و فشار بر مشتريان 
نفت ايران، فروش و ص��ادرات ميعانات گازي كه 
از آن به عنوان يك نفت س��بك ه��م در بازار ياد 
مي شود با محدوديت ها و مشكالتي دست و پنجه 

نرم خواهد كرد. 
در ش��رايط فعلي كره جنوبي، چي��ن و برخي از 
كشورهاي اروپايي از مهم ترين مشتريان ميعانات 
گازي ايران به ش��مار مي روند كه قطعاً با افزايش 
تحريم ه��اي غيرقانوني امريكا مي��زان فروش و 
صادرات ميعانات گازي به اين كشورها در ادامه 
س��ال ۲0۱۸ و ۲0۱9 ميالدي ب��ا كاهش قابل 

توجهي همراه خواهد شد. 
از س��وي ديگر ب��ا ورود ب��ه فصل س��رما و پايان 
تعميرات اساسي پااليش��گاه هاي كشور با هدف 
توليد حداكثري گاز طبيعي، ميزان توليد ميعانات 

گازي هم به نقطه اوج مي رسد و با كاهش صادرات 
اين محص��ول اس��تراتژيك گازي عماًل همچون 
دوره تحريم هاي هسته اي، بايد بخش عمده اي از 
ميعانات گازي ايران روي آب ذخيره سازي شود. 

در شرايط فعلي با بهره برداري از دو فاز پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس با ظرفيت ۲40 هزار بشكه 
در روز و پيش بين��ي راه اندازي س��ومين فاز اين 
پااليش��گاه تا چند هفته آينده، مي��زان مصرف 
ميعانات گازي در پااليشگاه ستاره خليج فارس به 

۳۶0 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. 
با احتس��اب تأمين خوراك پتروش��يمي نوري و 
چند ميني پااليش��گاه داخلي در مجموع به طور 
متوس��ط روزانه حدود 4۶0 تا 500 هزار بش��كه 
ميعانات گازي در پااليشگاه ها و صنايع پتروشيمي 
صرف توليد محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 

نفتي خواهد شد. 
در صورت تأمين نياز و خ��وراك ميعانات گازي 
پااليشگاه ستاره خليج فارس، پتروشيمي نوري 

و واحدهاي ميني پااليش��گاهي ب��از هم بخش 
قابل توجهي از ميعان��ات گازي توليدي فازهاي 
پارس جنوبي معادل 400 تا 450 هزار بشكه در 
روز مازاد بر نياز داخلي خواه��د بود كه صادرات 
اين حجم ميعانات گازي هم در شرايط تحريم با 

مشكالت خاص خود روبه رو خواهد شد. 
از س��وي ديگر وزارت نفت در دوران پس��ابرجام 
قصد داشت با بهره برداري از ميني پااليشگاه هاي 
سيراف، پااليش��گاه پارس ش��يراز و با احتساب 
پااليشگاه ستاره خليج فارس عمالً تمامي ميعانات 
گازي توليدي فازهاي پارس جنوبي را در صنايع 
پتروش��يمي و پااليش��ي داخلي مصرف كند كه 
عماًل ب��ا كناره گي��ري كره جنوبي از بازگش��ايي 
خط فاينانس پااليش��گاه هاي سيراف و نساختن 
پااليشگاه پارس شيراز امكان تحقق برنامه توقف 
صادرات ميعانات گازي ب��ا هدف تكميل زنجيره 

ارزش با چالش هاي جدي روبه رو شد. 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 

هفته جاري ب��ا انتش��ار اطالعيه اي از س��اخت 
چهارمين فاز توسعه پااليشگاه ستاره خليج فارس 
خبر داد كه با تعريف اين پروژه جديد با دس��تور 
وزير نفت عماًل روزانه معادل ۱۲0 هزار بشكه در 
روز ميعانات گازي پارس جنوبي به جاي صادرات 
روانه بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي ايران و 
جهان با هدف توليد بنزين و گازوئيل با استاندارد 

يورو5 خواهد شد. 
با ساخت فاز چهار پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ظرفيت مازاد توليد ميعانات گازي پارس جنوبي 
هم به ميزان ۱۲0 هزار بشكه در روز كم مي شود 
كه اين موضوع عالوه بر افزايش قدرت چانه زني 
شركت ملي نفت ايران براي فروش اين محصول 
گازي منج��ر به كاهش بيش��تر ريس��ك توليد 
زمستاني پااليشگاه هاي گاز پارس جنوبي خواهد 

شد. 
در طول يكسال گذشته تاكنون دو فاز پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس با ظرفيت تولي��د روزانه ۲4 
ميليون ليتر بنزين در مدار بهره برداري قرار گرفت 
و سومين فاز اين پااليشگاه هم آماده بهره برداري 
اس��ت و عماًل با توجه به تجهيز كارگاه ها، نيروي 
انساني متخصص، ايجاد زيرساخت هايي همچون 
مخازن ذخيره سازي، يوتيليتي، نيروگاه، آبگير، 
خط لوله و ساير زيرساخت ها، احداث چهارمين 
فاز توس��عه اي پااليشگاه س��تاره خليج فارس در 
كنار هزينه پايين س��رمايه گذاري در مدت زمان 

كوتاه تري اتفاق خواهد افتاد. 
در بخ��ش تأمين مناب��ع مالي با توج��ه به اينكه 
تاكنون فازهاي يك تا س��ه پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس در طول يكس��ال گذش��ته از محل 
توليد و صادرات محموله هاي نفت��ا تأمين مالي 
شده اند، پيش بيني مي شود فاز چهارم توسعه اين 
پااليشگاه ميعانات گازي از همين مسير و بدون 
نياز به حضور فاينانسورهاي خارجي يا برداشت از 

صندوق توسعه ملي تأمين مالي شود. 

   پتروشیمی

 احتمال بازگشت كوپن
 كاالهاي اساسي به اقتصاد خانوار

سرپرس�ت وزارت تع�اون، کار و رف�اه اجتماع�ي گف�ت: 
بررس�ي اعط�اي کوپ�ن الكترونيك�ي ب�ه آح�اد جامع�ه ب�ا 
ه�دف تأمي�ن کااله�اي اساس�ي در دس�تور کار ق�رار دارد. 
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، انوشيروان محسني بندپي با اشاره 
به نحوه حمايت از دهك هاي با درآمد پايين در فش��ارهاي اقتصادي 
گفت: براي حمايت از خانوارهاي ايراني و تمامي دهك هاي درآمدي در 
اين شرايط ويژه اقتصادي، تدابيري را پيش بيني كرده ايم و برنامه هاي 

آني را در دستور كار قرار داده ايم. 
وي گفت: در اين راس��تا تا پايان همين ماه به تمامي مددجويان تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي، س��بدكااليي اعطا مي شود و برنامه 
تأمين كاالي اساسي براي هشت دهك يا تمامي افراد جامعه را با اعطاي 

كوپن الكترونيكي در دستور كار داريم. 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه اعطاي كوپن 
هنوز قطعي نشده است از اجراي حتمي برنامه هاي حمايتي خبر داد. 
وي در پاسخ به س��ؤالي در خصوص پيش بيني هاي صورت گرفته در 
زمينه ريزش اش��تغال در ايران در ماه هاي آتي نيز گفت: ما ستادي را 
تحت عنوان ستاد حمايت از بنگاه هاي مشكل دار ايجاد كرديم و ماهانه 
وضعيت بنگاه هايي كه داراي مشكل و بحران هستند را رصد مي كنيم. 
محسني بندپي گفت: تالش ما بر اين اس��ت با كمك به اين بنگاه ها و 
ايجاد شرايط مناس��ب براي آنها مانع ريزش اش��تغال شويم، اما نكته 
اساسي و بسيار مهم اين است كه با فراگير كردن طرح هاي حمايتي و 
پوشش بيمه بيكاري، تالش مي كنيم از كساني كه در معرض بيكاري 
قرار مي گيرند، حمايت هاي الزم را به عمل بياوريم تا از اين دوره عبور 

كنيم. 

 ويترين هاي خالي از گوشي 
فروشگاه هاي آنالين

هرچند که با گران ش�دن نرخ ارز، برخي معتقدند که ارزان شدن 
گوشي ديگر امكانپذير نيست، اما مشكل ديگر، کمبود اين کاالست 
که عاوه بر بازار، در فروش�گاه هاي آناين هم نمود دارد و اکنون 
ويترين اين فروشگاه ها همچنان از برندهاي پرمصرف خالي است. 
به گزارش ايسنا، قيمت گوشي در ماه هاي اخير با افزايش نرخ ارز، روند 
صعودي را در پيش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردكنندگان كاال با 
ارز دولتي، اكنون عالوه بر افزايش نرخ ارز، به نظر مي رسد موضوع كمبود 
گوشي، قيمت ها را باال برده است و از طرفي برخي تأمين كنندگان هم از 
عرضه گوشي خودداري مي كنند. اين موضوع باعث شده عالوه بر كمبود 
گوشي در بازار، فروشگاه هاي آنالين هم از عرضه  برخي از اين كاال در 

وب سايت خود خودداري كنند. 
اگرچه پس از اجرايي ش��دن طرح رجيس��تري و در حالي كه برخي از 
سودجويان به اين بهانه، قيمت گوشي ها را باال برده بودند، فروشگاه هاي 
آنالين با تس��هيل فرآيند فروش به كمك افراد آمده و درصد زيادي از 
فروش قانوني را به خود اختصاص داده بودند، اما با ارائه ليست واردات 
4۲00 توماني، آنها ابتدا گوشي ها را با قيمت ارز آزاد عرضه كردند و پس 
از آن از ارائه كاال دست برداشتند و اين روند تا امروز هم ادامه داشته و 
فروشگاه هاي آنالين همچنان خالي از گوشي هاي پرمصرف هستند و 

تنها چند مدل گوشي را عرضه مي كنند. 
پيش از اين مس��ئوالن يكي از اي��ن فروش��گاه هاي اينترنتي كه علت 
ناموجود بودن گوش��ي در وب س��ايت خ��ود را عرضه نكردن توس��ط 
تأمين كنندگان و واردكنندگان اعالم كرده بود، پيش��نهاد كرد براي 
جلوگيري از ايجاد رانت هايي مانند دريافت ارز دولتي براي واردات كاال 
و فروش همان كاالها با قيمت ارز آزاد، بايد به سمت عرضه محصوالت 
به صورت الكترونيكي رفت و در اين رابط��ه بخش خصوصي مي تواند 
در اين مس��ير به شفاف س��ازي و كنترل قيمت ها در بازار و حمايت از 

مصرف كنندگان كمك كند. 
اما در شرايطي كه سابقه فروشگاه هاي آنالين در فروش گوشي با قيمت 
متعارف حتي در ش��رايطي كه برخي با توجيه رجيستري قيمت هاي 
گوشي را باال برده بودند، اين انتظار را ايجاد كرده بود كه اين روند ادامه 
يابد، اكنون كه با افزايش نرخ ارز و عدم تخصيص ارز دولتي به گوشي، 
قيمت ها باال رفته اس��ت، ويترين فروش��گاه هاي آنالين نيز همچنان 
از گوش��ي هاي پرمصرف خالي اس��ت و تنها چند برند محدود در اين 

وب سايت ها ديده مي شود. 
اين درحاليست كه تقاضاي تلفن همراه در كشور ساالنه حدود ۱0 تا 
۱۲ ميليون دستگاه است و اين يعني ماهانه حدود ۸00 تا يك ميليون 
گوش��ي مورد نياز اس��ت. در كنار افزايش نرخ ارز ك��ه افزايش قيمت 
گوشي ها را موجب شده، كمبود گوشي در بازار و فروشگاه ها نيز يكي 
ديگر از داليل افزايش قيمت ذكر شد. البته محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، يكي از راهكاره��اي مقابله با اين 
موضوع را تزريق گوشي هاي ترخيص  نش��ده از گمرك و گوشي هاي 
توقيف  شده از محتكران اعالم كرد؛ هرچند همين موضوع هم به اعتقاد 
كارشناسان تنها مي تواند به عنوان مسكن مقطعي عمل كند و پس از 

يك دوره  كوتاه باز هم قيمت گوشي گران خواهد شد. 
در نهايت به نظر مي رسد مشكل فروشگاه هاي آنالين همچنان به قوت 
خود باقي است. مس��ئوالن اين فروشگاه ها علت عدم عرضه گوشي در 
سايت خود را عرضه نكردن توسط تأمين كنندگان گوشي ابراز مي كنند، 
زيرا در صورت عدم ارائه فاكتور، س��ازمان تعزيرات فروشگاه آنالين را 
مقصر باال بودن قيمت گوشي مي داند؛ حتي اگر اين فروشگاه ها گوشي  

را با همين قيمت از تأمين كننده خريداري كرده باشند. 

 وزارت نفت اراده اي براي فروش نفت
 در بورس ندارد

عضو کميسيون انرژي با اش�اره توان بخش خصوصي براي مقابله 
با تحريم  نفت گف�ت: عرضه نفت در بورس، از راهكارهايي اس�ت 
که در ش�رايط تحريم مشكل گشاي کش�ور اس�ت، اما تا به حال 
اراده  الزم در وزارت نفت براي انجام اين کار وجود نداش�ته است. 
اسداهلل قره خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس درباره عرضه نفت در بورس انرژي گفت: عرضه نفت 
در بورس موضوعي است كه از گذشته  مطرح بوده و دو  بار هم اين عرضه 
صورت گرفت، اما به دليل سخت كردن شرايط، فقط شركت نيكو كه 
وابسته به صندوق بازنشستگي نفت است، توانست حضور پيدا كند، هر 
چند كه اين شركت نيز با مشكالتي مواجه شد. در حال حاضر نيز وزارت 
نفت اعالم كرده فقط مقداري فرآورده نفتي مانند قير را در بازار عرضه 

مي كند كه البته آن هم رقم كوچكي است. 
قره خاني با اشاره به ضرورت اصالح شرايط فروش نفت خام در بورس 
افزود: آنچه در شرايط كنوني براي ما ضرورت دارد، عرضه نفت  خام در 
بورس است. در اين راستا شرط گذاشته بودند كه لزوماً فرد خريدار نفت، 
يا بايد پااليشگاه دار باشد يا قرارداد پااليشگاهي داشته باشد. اين شرط 
منطقي نيست، زيرا به ما ربطي ندارد كه خريدار نفت مي خواهد جنس 
خود را به اين پااليشگاه ببرد يا پااليشگاه ديگري يا در نهايت اينكه در 

انبار و مخازن خودش در كشور ثالثي دپو كند. 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار داشت: مهم اين است 
كه اوالً آن خريدار خريدش پايدار باشد، به موقع باشد، با قيمت رسمي 
اعالم شده باش��د و قدرت انتقال پول داشته باشد كه در نهايت پول به 
دست ما برسد و آن شرايط اطمينان بخش را براي كشور ايجاد كند، لذا 
براي ما فرقي ندارد كه نفت خريداري شده را به پااليشگاهي در مالزي، 

اندونزي و يا آفريقا ببرد. 

عكس تزئينی است


