
طبق وعده قبلي وزارت صمت قرار بود آذرماه 
خودروهاي خارجي وارد كشور شود. اكنون با 
گذش�ت 15 روز از آغاز ثبت سفارش واردات 
خ�ودرو، واردكنندگان از مش�كالت كس�ب 
مجوزها گله مي كنند و معتقدن�د با اين روند 
كند صدور مجوزه�ا، واردات خودرو تا دو ماه 
آينده نيز بعيد به نظر مي رسد. واردكنندگان 
همچنان از حضور خودروس�ازان در ليس�ت 
واردكنندگان انتقاد مي كنن�د و اعتقاد دارند 
دولت به  هر بهانه اي خودروس�ازان را به بازي 
مي گيرد ت�ا زيان هايش�ان را جب�ران كنند. 
بعد از يك س��ال كشمكش س��ر واردات خودرو 
سرانجام اوايل آبان ماه امسال آيين نامه واردات 
خ��ودرو اص��اح و رون��د ثب��ت س��فارش براي 
واردكنن��دگان واجد ش��رايط آغاز ش��د. در گام 
نخست ثبت سفارش ها، وزارت صمت اعام كرد 
24 درخواست براي واردات خودرو مطرح شده 
اس��ت كه در نهايت هفت ش��ركت واجد شرايط 
ثبت سفارش واردات خودرو ش��دند اما به مرور 
آمار شركت هاي واجد شرايط افزايش پيدا كرد 
و در مجموع در حال حاضر 12 شركت مي توانند 

نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام كنند. 
بر اس��اس اعام وزارت صمت شركت هاي سايپا، 

پارس خودرو، سايپا سيتروئن، تجارت بين الملل 
و پش��تيباني كرمان خودرو، خودروس��ازي فردا، 
مكس موتور، آرين موتور پويا، بهمن خودرو، ايران 
خودرو، معين خودرو، ايرتويا وديار خودرو شرايط 
الزم را براي واردات خودرو براساس آيين نامه احصا 
كرده اند و مي توانند مراحل واردات را براي فروش 
خودروها در بورس كاال انجام دهند. در اين بين اما 
انجمن واردكنندگان خودرو از حضور خودروسازان 
در ليست واردكنندگان گله دارند. مهدي دادفر، 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو مي گويد: »وزارت 
صمت ب��ه  هر بهان��ه اي خودروس��ازان را به بازي 
مي گيرد تا زيان هايش��ان را جبران كنند. اين در 
حالي اس��ت كه زيان خودروسازان طي سال هاي 
اخير به  دليل قيمت گذاري دستوري، قائل نشدن 
به بازار رقابتي، مديريت دولتي، عدم چابكي آنها، 
عدم خصوصي س��ازي و موضوعات ريشه اي بوده 
است. حقيقت اين است كه جرئت خصوصي سازي 
اين دو بنگاه وجود ندارد اما مي خواهند تمام بار را 

به دوش واردات و مردم بيندازند.«
دادفر در رابطه ب��ا واردات خودروهاي اقتصادي 
نيز مي افزايد: »ب��ا توجه به افزاي��ش قيمت ارز، 
ممكن اس��ت خودروه��ای اقتصادی ب��ا قيمت 
باالتری به دست مردم برسد. پيش بينی می شود، 

خودروهاي اقتصادي به دست مردم نمي رسند، 
چراكه از پي��ش »چاله واردات« توس��ط برخي 
كنده شده است! با رويه هاي در پيش گرفته شده، 
واردات به معناي واقعي منتفي به نظر مي رس��د، 
اما وزارت صمت اصرار دارد به هر ش��كل ممكن 
تعدادي خودرو تا پيش از پايان سال وارد كند ولی 
واقعيت اين است كه آنچه مي خواهند اجرا كنند، 
چون بر اساس ساختارهاي قانوني نيست، همين 
تعداد شركت هايي را هم كه جلو انداخته اند، قطعاً 

به دردسر خواهند انداخت.«
دادفر تأكيد مي كند: »در حال حاضر اگر سازمان 
بازرسي كل كش��ور س��ؤال كند كه شركت ها و 
افرادي كه اس��امي آنها به عنوان مجاز به واردات 
اعام شده اس��ت، بر چه اس��اس و شاخصه اي 
انتخاب و تأييد شده اند، وزارت صمت چه پاسخي 
ارائه خواهد داد؟ اگر سؤال شود كه چرا از انجمن 
و تش��كل تخصصي واردات خودرو، هيچ فردي 
حضور ندارد چه پاسخي خواهند داد؟ اعتقاد ما 
اين اس��ت كه انتخاب ها ناعادالنه است و همين 
انتخاب هاي نادرست، ايجاد يك انحصار خاص 
دولتي را دام��ن خواهد زد. اينك��ه تنها عده اي 
خاص ي��ك كار را انجام دهن��د، انحصار خاص 

ايجاد خواهد كرد.«

خبر هاي رسيده از وضعيت واردات خودرو حاكي از 
آن است كه بوروكراسي اداري در واردات همچنان 
وجود دارد و كسب مجوز ها برخاف وعده وزارت 

اقتصاد با چالش هاي جدي روبه روست. 
  صدور مجوزها 2 ماه طول مي كشد

يكي از واردكنندگان خ��ودرو در همين ارتباط به 
تس��نيم مي گويد: »از آغاز ثبت سفارش خودرو ما 
مشغول كسب مجوزها و بارگذاري اطاعات هستيم، 
به نوعي كه بايد مجوز سازمان استاندارد، سازمان 
محيط زيست و برخي  فرآيندها براي نهايي شدن 
واردات خودرو را كسب كنيم تا به مرحله تخصيص 
ارز برسيم. به نظر مي رس��د طي كردن اين مراحل 

يكی دو ماه طول خواهد كشيد.«
وي مي افزايد: »در حال حاضر در بازارهاي جهاني 
عرضه و تقاضاي خودرو متعادل نيست و مشتري 
بي��ش از تعداد خودروس��ت. همين ام��ر عاملي 
مي ش��ود تا ما در خريدهاي خود و واردات زمان 

بيشتري نياز داشته باشيم.«
واردكننده ديگري با گايه از اينكه براي تخصيص 
ارز جهت واردات قطعات س��ي ك��ي دي درگير 
صف هاي طوالني هس��تيم، مي گوي��د: »ما نيز 
فرآيند بارگ��ذاري اطاعات را انج��ام مي دهيم 
اما با ش��رايط فعل��ي و افزايش ن��رخ ارز و نياز ما 
به تخصي��ص ارز ب��راي واردات قطع��ات به نظر 
مي رس��د واردات خودرو در اولويت چندم باشد، 
چراكه تخصيص ارز براي قطعات براي ما اولويت 

بيشتري دارد.«
واردكنن��ده ديگري با اعام اينكه معلوم نيس��ت 
وزارتخانه براس��اس كدام اس��تدالل مجوز ثبت 
س��فارش را به ش��ركت ها داده اس��ت، مي گويد: 
»نمي توان چند ش��ركت را مرجعي براي واردات 
يك خودرو از برندي خاص اعام كرد. مگر مي شود 
ما برويم با يك شركت صحبت كنيم درحالي كه 
آن شركت خارجي قبًا با شركت ديگري در ايران 
كار مي كرد؟ همين موضوع ابهامات��ي را براي ما 
به وجود آورده اس��ت. عاوه بر اين تعرفه واردات 
نيز هنوز براي ما ابه��ام دارد كه وزارت صنعت در 
اين رابطه توضيحات قابل قبول��ي  نمي دهد.« با 
توجه به مشكات موجود به نظر مي رسد واردات 
خودرو طي دو ماه آتي بعيد به نظر برسد مگر اينكه 
وزارت صمت در اقدامي صدور مجوز ها را تسريع 
كند و همانطور كه وعده داده است از ايجاد انحصار 

خودروسازان در واردات جلوگيري كند. 
در مجم��وع همچن��ان واردات خ��ودرو معطل 
مشكات متعددي اس��ت كه فعاالن اقتصادي 
ب��راي آن راه��كار مناس��بي ندارن��د و حضور 
خودروه��اي خارجي آن ه��م در چندماه اخير 

بعيد به نظر مي رسد. 
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واردات خودرو در دست انداز مجوزها
 واردكننده خودرو: از آغاز ثبت سفارش خودرو مشغول كسب مجوزها و بارگذاري اطالعات هستيم به نوعي كه بايد مجوز سازمان استاندارد

  سازمان محيط زيست و برخي از فرآيندها براي نهايي شدن واردات خودرو را كسب كنيم تا به مرحله تخصيص ارز برسيم  
به نظر مي رسد طي كردن اين مراحل يكی دو ماه طول خواهد كشيد 

رشد صادرات سیب به هند
پيش بيني مي شود رش�د قدرتمند صادرات س�يب ايران به هند 
در نيمه دوم سال مالي جاري به خاطر زمان كوتاه تر انتقال نسبت 
 به مناط�ق ديگر و تقاض�اي ب�اال در بازارهاي جنوب�ي ادامه يابد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از بيزين��س الين، درحالي ك��ه پيش بيني 
مي شود واردات سيب به هند طي سال مالي 23- 2022 كه از ابتداي 
تابستان سال جاري آغاز شده  است كاهش يابد، اما وزارت كشاورزي 
امريكا اعام كرد رش��د صادرات س��يب ايران در نيمه دوم اين س��ال 
ادامه خواهد داش��ت. زمان كوتاه تر انتقال بين اي��ران و هند و قيمت 
 ج��ذاب واردات از مهم ترين دالي��ل افزايش صادرات س��يب ايران به 

هند است. 
پيش بيني مي شود واردات سيب هند در سال مالي جاري به 430هزار 
تن برسد، يعني يك كاهش نسبي نسبت به 448هزار تن ثبت شده در 

سال مالي گذشته. 
طبق گزارش بخش خدمات كش��اورزي خارجي در وزارت كشاورزي 
امريكا، تركيه با 26 درصد بيش��ترين س��هم بازار هند را در سال مالي 
گذشته در اختيار داش��ته و پس  از آن ايران با 23 درصد، شيلي با 18 

درصد و ايتاليا با 14 درصد قرار دارند. 
پيش بيني مي شود رشد قدرتمند صادرات سيب ايران به هند در نيمه 
دوم س��ال مالي جاري به خاطر زمان كوتاه تر انتقال نسبت  به مناطق 
ديگر و تقاضاي باال در بازارهاي جنوبي طي فصل كم برداشت ادامه يابد. 
سيب هاي تركيه هم سهم باالي بازار خود را حفظ خواهند كرد و بيشتر 

در شهرهاي بزرگ هند توزيع مي شوند. 
در سال مالي گذشته متوسط قيمت واردات سيب به هند حدود 1158 
دالر در هر تن براي سيب هاي وارداتي از امريكا، 1117 دالر در هر تن 
براي سيب هاي شيلي، 830 دالر در هر تن براي سيب تركيه، 913 دالر 
در هر تن براي سيب هاي ايتاليا و 503 دالر در هر تن براي سيب هاي 

ايراني بوده  است. 
قيمت س��يب امري��كا به خاط��ر ع��وارض تافي جويان��ه دولت هند 
افزايش يافت��ه، اما س��هم س��يب هاي امري��كا از 20 درصد در س��ال 
 مالي 20- 2019 تا كمتر از 3 درصد در س��ال مالي گذش��ته كاهش  

يافته است. 
انتظار می رود توليد سيب هند در سال مالي جاري برابر با 35/2 ميليون 

تن باشد كه تقريباً برابر با توليد سيب در سال گذشته است. 
طبق گزارش اين وزارتخانه، مصرف سيب در هند در سال مالي جاري 
حدود 6/2 ميليون تن خواهد بود كه تغيير چنداني نس��بت به س��ال 
گذش��ته ندارد. حدود 60 درصد از اين مقدار به ص��ورت تازه مصرف 
مي شود و 40 درصد باقي سيب هاي فرآوري شده محصوالت با كيفيت 
پايين تر هس��تند. عوامل اصلي افزايش تقاضا براي سيب در هند باال 
رفتن جمعيت، رشد درآمد خالص، هشدارهاي بهداشتي و دسترسي 

به ميوه در بازار است. 

 افزایش قیمت پیاز و گوجه فرنگي 
به جیب كشاورز نمي رود!

در حالي كه همزمان با فراواني محصوالت پاييزي قيمت برخي اقالم 
از جمله پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي در بازار مصرف افزايش 
يافته اس�ت، كش�اورزان از پايين بودن قيمت خريد گاليه دارند. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، همزمان با به نيمه رسيدن پاييز و 
افزايش عرضه محصوالت كشاورزي به بازار، قيمت برخي اقام صيفي 
افزايش يافته كه اگرچه در ظاهر دليل مشخصي ندارد، اما سؤال درباره 

علت گراني، بي جواب هم نمي ماند. 
تا س��ه روز پيش، برخي  فروش��ندگان، فعاالن و متوليان بازار از باران 
مي گفتن��د و گل و الي ش��دن م��زارع را عامل كاه��ش عرضه عنوان 
مي كردند. برخي نيز به صادرات س��يب زميني و پياز به كش��ور هاي 

اطراف اشاره مي كردند. 
اما از س��ه روز قبل خبر ابطال ممنوعيت صادرات محصوالت جاليزي 
در ديوان عدالت اداري تبديل به اصلي ترين پاسخ به سؤال درباره علت 

افزايش قيمت ها شده است. 
اينكه اين بخش��نامه اصًا به مرحله اباغ و اجرا نرس��يده بود و اشاره 
فروشندگان به خروج كاميون هاي حامل س��يب زميني و پياز از مرز 
نيز گواه آن است، مانع ادامه تاش ها براي افزايش قيمت و سود بيشتر 

نمي شود. 
در مورد محصوالت گران شده، نه تنها كمبودي در توليد و عرضه نيست، 
بلكه در مواردي كشاورزان از بيش بود محصوالت مي گويند و از پايين 

بودن قيمت خريد گايه دارند. 
اينكه توليدكننده از پايين بودن قيمت خريد ناراضي باشد و همزمان، 
مصرف كننده از گراني هم��ان محصول گايه كند، ب��ه وضوح وجود 
اشكالي در بخش مياني، يعني جايي كه واسطه ها حضور دارند را نشان 

مي دهد. 
اين موضوع ضم��ن اينكه لزوم تس��ريع در اجراي طرح ه��اي وزارت 
كشاورزي براي سامان دادن به وضعيت توليد و عرضه، به ويژه در مورد 
محصوالت جاليزي را مضاعف مي كند، يادآور اين نكته اس��ت كه رفع 
نقايص از ساير بخش هاي زنجيره نيز بايد با همان جديت اجراي الگوي 

كشت و تعيين تعرفه هاي بازرگاني پيگيري شود. 

مرغ ارزان تر و تخم مرغ گران تر
 از نرخ مصوب شد

بر اساس مشاهدات ميداني قيمت مرغ به زير و تخم مرغ به باالي 
نرخ مصوب آم�د، به طوري كه ك�ف هر كيلوگرم م�رغ 5۹ هزار و 
5۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ ۸2 هزار تومان به فروش مي رسد. 
به گزارش تسنيم قيمت مصوب هر كيلوگرم مرغ به تازگي با افزايش 
3هزار و500 تومانی به 63 هزار تومان رسيده است اما مشاهدات ميداني 
نش��ان مي دهد اين محصول به زير نرخ مصوب آمده، به طوري كه هر 
كيلوگرم مرغ 59هزار و500 تومان در يوسف آباد تهران و در ميادين و 
ميوه و تره بار نيز در همين محدوده به فروش مي رسد.  قيمت مرغ البته 
در برخي فروشگاه ها باالتر از نرخ مصوب نيز به فروش مي رسد اما نرخ 
مرغ در بسياري از فروش��گاه ها در محدوده نرخ مصوب قيمت گذاري 
شده اس��ت. قيمت مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ بعد از مردمي سازي 
يارانه ها و برداشته شدن ارز 4200 توماني نهاده هاي دامي مورد استفاده 
مرغداران براي مصرف كنن��ده 39هزار و800 توم��ان و دِر مرغداري 
35هزار و500 تومان اعام شد، يعني هر ش��انه 1/9 كيلويي 76 هزار 
تومان قيمت دارد. مش��اهدات ميداني اما نشان مي دهد كه قيمت هر 

شانه تخم مرغ 30 عددي 82 هزار تومان به فروش مي رسد. 

وزارت اقتصاد
 به دنبال ارتباط بي واسطه  با كف بازار است

 مسئوالن ارشد وزارت اقتصاد به طور مستمر و مستقيم، با تك تك 
كارآفرينان در تماس بوده و مطالبات آنها را در جلسات مي شنوند. 
به اين شكل، ما مي دانيم در پايين دست و در كف بازار، چه اتفاقي 
مي افتد تا اگر زماني قانوني اش�تباه به تصويب رسيد آن را اصالح 
كنيم يا اگر قانون خوبي، اجرا نمي شود يا كسي آن را اشتباه و ناقص 
اجرا مي كند، به وي تذكر داده ش�ود تا هر چه س�ريع تر مشكالت 
حل و در اصط�الح، چوب از الي چرخ توليد كش�ور خارج ش�ود. 
به گزارش تسنيم، امير س��ياح رئيس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود 
محيط كس��ب و كار وزارت اقتصاد كه در حاشيه نشس��ت اعضاي اتاق 
بازرگاني خراسان رضوي با وزير اقتصاد و معاونان وي سخن مي گفت با 
بيان اينكه توليدكنندگان و كارآفرينان با دستگاه هاي مختلف اداري كشور 
دچار مشكل هستند، گفت: دليل اين امر، شفاف نبودن قوانين و نيز رعايت 
نكردن مقررات موجود، از سوی ميز هاي خدمت در اين دستگاه هاست.  
وي تصريح كرد: به همين دليل، با دستور وزير اقتصاد با برگزاري جلساتي 
اينچنيني، مسئوالن ارش��د اين وزارتخانه به طور مستمر و مستقيم، با 
تك تك كارآفرينان در تماس بوده و مطالبات آنها را خواهند شنيد.  سياح 
عنوان داشت: به اين شكل، ما مي دانيم در پايين دست و در كف بازار، چه 
اتفاقي دارد مي افتد تا اگر زماني قانوني اشتباه به تصويب رسيد آن را اصاح 
كنيم يا اگر قانون به خوبي اجرا نمي شود يا كسي آن را اشتباه و ناقص اجرا 
مي كند، به وي تذكر داده شود تا ان شاءاهلل هر چه سريع تر مشكات حل 
و در اصطاح، چوب از الي چرخ توليد كش��ور خارج شود.  رئيس مركز 
ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد ادامه داد: 
وزارت اقتصاد همچنين يك ستاد پيگيري موانع توليد درست كرده كه 
با كارآفرينان و تش��كل هاي اقتصادي در تماس است و آنها مي توانند از 
طريق تماس با ستاد، مطالباتشان را پيگيري كنند.  وي افزود: همچنين 
در صورتي كه مشكات توليدكنندگان، توسط زيرمجموعه هاي وزارتخانه 
حل نشد، ما مي توانيم با دعوت شركت در اينگونه جلسات، دستور مستقيم 

خود وزير اقتصاد را براي حل آنها بگيريم. 

چك الكترونیك كشور 
هفته آینده رونمایي مي شود

چ�ك  رونماي�ي  از  مرك�زي  بان�ك  كل  رئي�س 
داد.  خب�ر  آت�ي  هفت�ه  ش�نبه  در  كش�ور  الكتروني�ك 
به گزارش فارس، علي صالح آبادي رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه 
هيئت دولت گفت: در روزهاي گذشته نوساناتي در بازار ارز بود و اميدواريم 
با سازوكارهاي پيش بيني شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشيم.  
وي افزود: ما اقدامات متعددي انجام مي دهيم و بانك مركزي در بازارهاي 
مختلف حضور و به عنوان بازارس��از در همه بازاره��اي ارز فعاليت دارد و 
مداخله مي كند تا بازار به سمت تعادل پيش برود.  رئيس كل بانك مركزي 
ادامه داد: صادركنندگان عرضه هاي مناسبی دارند و اين هم تداوم خوبي 
دارد و مشكلي در عرضه ارز نداريم. عرضه ارزهايي كه مورد اقبال بازار است 
به اندازه كافي انجام مي ش��ود و عرضه خواهد شد.  صالح آبادي بيان كرد: 
اقداماتي براي تسهيل دسترسي مردم به بازار انديشيده شد،  از جمله اين كه 
تعداد زياد افراد متقاضي خريد ارز به دليل محدوديت صرافي ها، باعث ايجاد 
صف مي شد، بنابراين سامانه آناين دسترسي به صرافي ها راه اندازي شد و 
تعدادي صرافي معين شدند تا افراد از اين طريق درخواست خود را بدهند.  
وي ادامه داد: همچنين حدود 40 شعبه بانك هم در نظر گرفته شد تا مثل 
صرافي ها ارز مورد نياز را ارائه كنند و با توجه به وفور ارز، دسترسي مردم را 
تسهيل كنيم تا ارز بخرند.  رئيس كل بانك مركزي عنوان كرد: ما ابزارهاي 
مختلفي داريم كه يك نمونه  آن ديروز رونمايي شد و آن گواهي سكه بانك 
مركزي بود كه معامله شد و اين با قدرت تداوم دارد و ابزارهاي ديگر هم در 
بررسي است.  صالح آبادي عنوان كرد: ان شاءاهلل روز شنبه رونمايي از چك 
الكترونيك كشور را خواهيم داشت و با حضور وزراي صمت و اقتصاد، اتفاق 

بزرگي در صنعت پرداخت كشور رخ خواهد داد. 
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به سمت توليد بنزين و گازوئيل يورو 5 مي رويم. 
به مردم قول مي دهيم در همين هفته ها اولين 
كيفي س�ازي مص�رف س�وخت را در يكي از 
پااليش�گاه هاي مهم كش�ور به ميزان روزانه 
16 ميليون ليتر گازوئيل يورو 5 افتتاح كنيم. 
به گزارش فارس، جواد اوجي وزير نفت در حاشيه 
جلسه هيئت دولت گفت: تفاهمنامه اي نزديك 
به 40 ميليارد دالر با ش��ركت »گاز پروم« امضا 
كرده ايم كه يكي از شركت هاي بزرگ دنياست. 
همچنين توسعه ميادين و خطوط انتقال صادرات 
گاز را در دس��تور كار داريم كه در اين خصوص با 
روس��يه قراردادي در حدود 4 ميليارد دالر بسته 

شده است.  وي با اش��اره به احداث مجتمع هاي 
ال ان جي در كش��ور بيان كرد: با داشتن ذخاير 
نزديك به 34 هزار ميليارد مترمكعب يا تريليون 
مترمكعب، درس��ت نبود كه ال ان جي نداش��ته 
باشيم. خوش��بختانه با تفاهمنامه و توافقاتي كه 
با شركت »گاز پروم« منعقد ش��ده، همه اينها را 
در دستور كار داريم و با جديت در دست پيگيري 
است.  وزير نفت خاطرنشان كرد: سوآپ فرآورده ها 
را آغاز كرده ايم و بحث سوآپ گازي را هم دنبال 
مي كنيم و اميدواريم در زمستان امسال عملياتي 
ش��ود.  اوجي با اش��اره به اقدام��ات وزارت نفت 
براي توسعه س��رمايه گذاري خارجي اظهار كرد: 

امروز ش��ركت هاي بزرگ روس��ي اعم از شركت 
zn وس��توك و از همه مهم تر ش��ركت گاز پروم 
در كشور ما س��رمايه گذاري مي كنند.  وزير نفت 
درباره اقدامات براي مديريت مصرف انرژي گفت: 
روزانه 15 ميليون متر مكعب گاز بيشتر به صنايع 
داده ايم كه اي��ن صنايع اع��م از صنايع فوالدي، 
سيمان و پتروشيمي ها هستند و حتي در بحث 
صنايع فوالدي نزديك به 30 درصد رشد مصرف 
گاز را داشتند كه خبر خوبي براي صنعت است. 
خبر خوب اينكه به تدري��ج بهره برداري و افتتاح 
از پروژه هاي كيفي سازي پااليش��گاه هايمان در 
جهت مصرف سوخت را آغاز مي كنيم.  وي با بيان 

اينكه انتظار از وزارت نفت اين بود كه تا جايي كه 
بتوانيم توليد بنزين و گازوئيل يورو 5 را داش��ته 
باش��يم، گفت: از اين رو به م��ردم قول مي دهيم 
در همين هفته ه��ا اولين كيفي س��ازي مصرف 
سوخت را در يكي از پااليش��گاه هاي مهم كشور 
به ميزان روزان��ه 16 ميليون ليتر گازوئيل يورو5 

افتتاح كنيم. 
وزير نفت خاطرنشان كرد: در اين پروژه نزديك 
700 ميلي��ون دالر و در راس��تاي ه��واي پاك و 
جلوگيري از آلودگي س��رمايه گذاري شده است. 
مصرف گاز را در نيروگاه ها افزايش  و سوخت نفت 

كوره را در نيروگاه ها 28 درصد كاهش داده ايم. 

وزيرنفت:بهسمتتوليدبنزينوگازوئيليورو 5ميرويم
  انرژی


