
شركت تركيه اي فعال در عرصه سوخت رساني 
به هواپيماهاي مسافري در فرودگاه هاي اين 
كشور از چند روز قبل رسماً فروش سوخت به 
هواپيماهاي ايران�ي را متوقف كرده و همين 
مسئله مشكالتي را براي شركت هاي ايراني 
به وجود آورده اس�ت. موضوعي ك�ه به نظر 
مي رس�د بيش از آنك�ه به عملك�رد داخلي 
مربوط باشد، ريشه در تحريم هاي امريكا دارد. 
به گزارش ايسنا، با برنامه ريزي صورت گرفته از 
سوي دولت ترامپ از نخستين روز نوامبر 2018 
اياالت متحده امريكا تحريم هايي را عليه اقتصاد 
ايران اجرايي كرد كه بخشي از آنها به حوزه نفت 

و فرآورده هاي نفتي بازمي گردد. 
در اي��ن چارچ��وب هر چند هش��ت كش��ور از 
تحريم ه��اي جديد معاف ش��ده اند و تركيه نيز 
يكي از اين كشورهاست، اما شركت تركيه اي كه 
در فرودگاه هاي اين كشور وظيفه سوخت رساني 
به ايرالين ها را بر عهده دارد ناگهان اعالم كرده 
كه به شركت هاي ايراني سوخت رساني نخواهد 

كرد. 
هر چند پ��س از اين اتف��اق هم دبي��ر انجمن 
شركت هاي هواپيمايي و هم سخنگوي سازمان 

هواپيمايي كشوري اعالم كردند كه اين مسئله 
براي پيگيري و حل شدن در دست پيگيري قرار 
دارد و احتماالً تحريم ها اصلي ترين عامل براي 
اين تصميم بوده، اما در روزهاي گذشته شايعاتي 
نيز مطرح شده كه بدهي گسترده ايرالين هاي 

ايراني به شركت ترك را عامل اصلي اين توقف 
در سوخت رساني به ش��مار مي آورد. موضوعي 
كه رسماً از سوي مقامات تكذيب شده و به نظر 
مي رسد در شرايط فعلي شركت تركيه اي براي 

تصميم خود بهانه ديگري داشته است. 

مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در اين باره به خبرنگار ايس��نا گفت 
كه موض��وع بدهي ش��ركت هاي هواپيمايي به 
شركت هاي خدمات رس��ان فرودگاهي مسئله 
تازه اي نيست و در تمام فرودگاه ها چنين روالي 

وجود دارد. 
وي اف��زود: حتي اگر ش��ركتي بده��ي بااليي 
داشته باش��د نيز تنها جريمه ش��امل حال آن 
شركت مي ش��ود، اين در حاليست كه شركت 
تركيه اي به طور همزمان به تمام ايرالين هاي 
ايراني اعالم كرده كه به آنها س��وخت نخواهد 
داد و همين مس��ئله ثابت مي كند كه فرضيه 
تأثيرگ��ذاري بدهي بر تصميم ش��ركت ترك 

صحيح نيست. 
ساماني خاطر نش��ان كرد: ايرالين هاي ايراني 
در ط��ول روزهاي گذش��ته ت��الش كرده اند با 
وجود تمام مش��كالت ش��كل گرفته پروازهاي 
خود به تركيه را مديريت كنن��د، اما قطعاً عدم 
سوخت رس��اني به هواپيماهاي ما مشكل س��از 
خواهد بود و ما در درخواستي رسمي از سازمان 
هواپيمايي كش��وري خواسته ايم اين موضوع را 

پيگيري كند. 

با وجود ضرب االجل دو تا ش�ش ماه�ه امريكا به 
خريداران نفت ايران براي به صفر رساندن واردات 
نفت ايران، اين بلوف سياس�ي باز هم شكس�ت 
خواهد خورد تا ترامپ و تيم وي، بهانه ديگري را 
براي تداوم روند ص�ادرات نفت ايران مهيا كنند. 
 در دوره تحريم هاي گذشته كه تحت مصوبات شوراي 
امنيت و اتحاديه اروپا شكل گرفت، امريكايي ها تصميم 
گرفتند براي تثبيت قيمت نفت، كشورهاي خريدار 
نفت ايران را از صفر كردن آت��ي واردات نفت از ايران 
مس��تثني كنند. به اين روش كه هر شش ماه يكبار، 
ميزان واردات نفت خود از ايران را 20 درصد كاهش 
دهند تا پس از سه سال نفت ايران به طور كامل از بازار 
حذف شود.  دولت اوباما كه نقشه دقيقي براي اعمال 
تحريم ها براي ايران داشت، پيش بيني مي كرد ميزان 
صادرات نفت ايران در اوايل سال 93 به صفر برسد، اما 
به گفته محسن قمصري، مدير سابق امور بين الملل 
ش��ركت ملي نفت، در س��ال 93 ايران بيش از يك 

ميليون و 400 هزار بش��كه نفت مي فروخت كه اين 
رقم براي سال هاي قبل نيز به ثبت رسيده بود تا آنكه 
با امضاي برجام، ميزان صادرات نفت كش��ور به 2/5 
ميليون بشكه در روز رسيد.  با وجود اينكه تحريم هاي 
س��خت و همه جانب��ه اي در آن دوران به جمهوري 
اسالمي ايران تحميل شد و كشورهاي خريدار نفت 
ايران بايد به آن عمل مي كردن��د، اما هيچگاه ميزان 
صادرات نفت به صفر نرس��يد تا دونال��د ترامپ، در 
معركه هاي انتخاباتي خود با حمله به سياست هاي 
دمكرات ها، فرصت س��ه س��اله امريكا به خريداران 
نفت ايران براي صفر كردن واردات از كش��ورمان را 
به باد انتقاد بگيرد.  او كه رئيس جمهور ش��د، اندكي 
بعد به زير برجام زد و در ارديبهش��ت ماه اعالم كرد 
تحريم هاي سختي را عليه نفت ايران به كار خواهد 
گرفت. او وعده داد ميزان صادرات نفت ايران تا تاريخ 
13 آبان به صفر خواهد رس��يد و با حمالت پي در پي 
خود به اوپك و س��اير توليدكنندگان نفت، خواستار 

افزايش توليد و كاهش قيمت نفت شد كه نتيجه اين 
دستورات، نه تنها توليد نفت جهان را با افزايش خاصي 
همراه نكرد، بلكه به افزايش قيمت نفت منجر شد.  در 
ميان مشتري هاي نفت ايران، شركت هاي اروپايي از 
خريد نفت ايران امتناع كردند و بين 500 تا 700 هزار 
بشكه از رقم صادرات نفت ايران كاسته شد، اما در بازار 
شرق آسيا و همچنين تركيه به عنوان بازارهاي سنتي، 
اتفاق خاصي رخ نداد و حتي در پاره اي از مواقع، ميزان 

واردات اين كشورها از ايران افزايش يافت. 
  فرصت جديد

ناتواني امريكا در به صفر رساندن ميزان صادرات نفت، 
موجب شد اين كشور به هشت كشور خريدار نفت و 
گاز ايران معافيت هايي اعطا كند؛ با اين شرط كه بين 
دو تا ش��ش ماه آينده، واردات خود از ايران را به صفر 
برس��انند كه چنين مهمي نيز مانند ادعاي قبلي به 
شكست منتج خواهد شد. در فصول سرد سال، ميزان 
مصرف نفت جهان افزايش مي ياب��د و اين فصول در 

اقتصاد نفت جهان به پيك سود شركت هاي پااليشي 
مشهور است. 

با توجه به اين مهم، هيچ پااليش��گاهي خود را اسير 
برنامه اي نمي كند كه س��ودش را ب��ه خطر بيندازد؛ 
ضمن آنكه اصوالً منبع جايگزين��ي براي نفت ايران 
وجود ندارد و هم اينك اغلب كشورهاي صادركننده 
نفت با بيشترين ظرفيت خود در حال توليد هستند. 
حتي تخفيف هاي غيرمعمول كشورهايي همچون 
عربستان هم نتوانسته ضربه بزرگي به صادرات نفت 

ايران وارد كند. 
چه امروز و چه يك سال ديگر، ظرفيت جديد بزرگي در 
توليد نفت جهان به وجود نخواهد آمد و پيش بيني ها 
بر آن است كه طي دو س��ال آينده، با افزايش ميزان 
تقاضا، نفت كافي براي عرضه وجود ن��دارد؛ چراكه 
به دليل كاه��ش قيمت نفت طي چند س��ال اخير، 
بيش��تر پروژه هاي توس��عه ميادين نفتي با تعطيلي 
مواجه و ظرفيت هاي جهاني با مشكل اساسي روبه رو 

شده است. 
كشورهايي مانند ونزوئال، كانادا، ليبي و نيجريه هم 
طي چند سال گذش��ته با كاهش توليد نفت همراه 
شده اند كه بسياري از اين كشورها به دليل تحريم و 
ناآرامي هاي داخلي با اين چالش بزرگ مواجه شده اند. 
كشورهايي كه بعيد است تا يكسال آينده به ظرفيت 
اسمي توليد خود برگردند و همين موضوع به نگراني 

اقتصادهاي بزرگ جهان افزوده است. 
ب��ا توجه ب��ه اين ش��رايط، فرصت��ي ك��ه ترامپ به 
مصرف كنندگان داده است تنها يك پيام دارد: او خيلي 
دير فهميد كه بازار نفت بازار كاالهاي مصرفي نيست 
كه با افزايش توليد در كارخانه اي ديگر، بتوان محصول 
كارخانه ديگر را حذف كرد. بازار نفت در عين كوچك 
بودن از لحاظ بازيگران مؤثرش، داراي پيچيدگي هاي 
خاص خود اس��ت كه كوچك ترين عامل بنيادين يا 
غيربنيادين، اين بازار را متأثر مي سازد، به طوري كه 
گاهي اوقات، تحليلگران موفق به ريش��ه يابي برخي 
رفتارهاي بازار نمي شوند.  معافيتي كه ترامپ براي 
خريداران در نظر گرفته، شكست بزرگي براي او بود 
و با توجه به ش��رايط بازار نفت و توليدكنندگان اين 
كاالي استراتژيك، شش ماه آينده كه هيچ تا سه سال 
ديگر هم صفر كردن صادرات نفت ايران امكان ناپذير 
است. مهم ترين مشكل خريداران نفت ايران، تسويه 
پول نفت ايران به دالر است كه با توجه به توافق هاي 
انجام ش��ده از ارزهاي ديگري براي تسويه پول نفت 

بهره گرفته خواهد شد. 
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تحریم هاي عقيم ترامپ مثل تحریم های نارس اوباما!
گزارش »جوان« از شكست بعدي ترامپ در تحريم نفتي ايران

نقشه دقيق اوباما اين بود كه تا پايان سال 93 صادرات نفت ايران به صفر برسد اما در همان سال ايران 1/4ميليون بشكه نفت 
صادر كرد. پيش بينی می شود تحريم های ترامپ نيز حتی تا 3سال ديگر قادر به صفر كردن صادرات نفت ايران نباشد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 آيا بدهي مانع از سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني شده است؟

توليد روزانه ۱۰۰ميليون ليتر بنزين در آستانه تحقق

وزارت صنعت كاالهاي احتكاري را در بازار توزيع نمي كند

گزارش2

انرژی

صنعت

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

نمایش تكراري شوراي اقتصاد در تعيين نرخ 
خرید تضميني محصوالت كشاورزي

سال گذشته دولت، قيمت خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي 
را با هفت ماه تأخير اعالم كرد. امس��ال نيز با وجود گذشت شش هفته از 
آغاز فصل كش��ت محصوالت زراعي، نرخ خريد اين محصوالت از س��وي 
دولت اعالم نشده است. اين در حاليست كه بر اساس قانون تضمين خريد 
محصوالت اساسي كشاورزي –مصوب س��ال 13۶8- دولت موظف است 
نهايتاً تا آخر شهريورماه هر سال، نرخ خريد تضميني اين اقالم را از طريق 
رسانه هاي عمومي اعالن كند. به گونه اي كه ميزان افزايش اين نرخ، هيچ گاه 

از ميزان تورِم اعالمي از سوي بانك مركزي كمتر نباشد. 
خودكفايي در توليد گندم، با توجه ب��ه نقش مهم در تحقق امنيت غذايي 
كش��ور، اهميت بس��ياري دارد. از منظر بسياري از كارشناس��ان، يكي از 
مهم ترين علت هاي روند صع��ودي توليد گندم در بازه زماني س��ال هاي 
91 تا 95، اعالم به موقع نرخ خريد گندم بوده اس��ت. طي س��ه سال اخير 
اما قيمت خريد تضميني محصوالت اساس��ي با تأخير اعالم ش��ده است. 
موضوعي كه انتقادات فراواني از س��وي كارشناس��ان و برخي مس��ئوالن 
را به همراه داش��ته اس��ت. در اين رابطه و به زعم محمودزاده، نايب رئيس 
كميسيون كشاورزي مجلس، رئيس نظام صنفي كشاورزي، » امسال هم 
اگر قيمت خريد تضميني اعالم نشود يا با تأخير اعالم شود، كشاورزان به 
سراغ كش��ت محصوالت ديگري خواهند رفت و اين امر توليد محصوالت 
استراتژيكي چون گندم را تحت تأثير قرار داده و كشور را به واردات سوق 
مي دهد. « همچنين به گفته هاش��مي، نايب رئيس بنياد توانمندس��ازي 
گندم »اين تأخير 40 روزه اي كه ش��وراي اقتصاد در ارائه رقم موردنظر به 
راه انداخته، برنامه ريزي بخش كشاورزي به ويژه از طرف خود گندمكاران 
را دچار اخالل كرده است؛ چراكه كشاورزان با توجه به نرخ خريد تضميني 
گندم، برنامه كشت خود را تنظيم مي كنند. از اين رو گندمكاراني كه كشت 
آنها آبي است، اگر قيمت خريد تضميني گندم موافق ميل آنها نباشد، به 
خاطر ذخيره آبي كه با كنتورهاي هوشمند اتفاق مي افتاد، به  احتمال زياد 

در ميزان كشت خود تجديد نظر كنند. «
  خأل ضمانت اجرايي مناسب 

طي سه سال اخير، اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي با 
تأخير همراه بوده است. از منظر برخي از كارشناسان، علت اصلي تأخيرهاي 
پي در پي در اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي- به ويژه 
گندم- فقدان »ضمانت اجرايي مناسب« براي اين قانون است. به همين 
سبب و طبق پيش��نهاد كارشناسان الزم اس��ت حداقل قيمت تضميني 
محصوالت اساسي كشاورزي موضوع اين قانون، به صورت خودكار ساالنه 

معادل نرخ تورم افزايش  يافته و تا پايان شهريورماه اعالم شود. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان در صورت ادامه روند كم توجهي دولت به 
موضوع خريد تضميني گندم در س��ال هاي بعد با كاهش سطح زير كشت 
گندم مواجه خواهيم شد. كاهش توليد گندم از 14/5 ميليون تن در سال 
زراعي 95- 9۶ به 12/5 ميليون تن در سال زراعي 9۶- 97 نشان دهنده 
اين واقعيت است. طبق گفته اسفندياري پور، مجري طرح گندم و مشاور 
وزير جهادكشاورزي در صورت ادامه روند بي توجهي به نرخ خريد تضميني 
و ناديده گرفتن همت كش��اورزان براي به خودكفايي رس��اندن كشور در 
توليد گندم، ايران دوباره به يك واردكننده تبديل خواهد ش��د. اين مقام 
مس��ئول ضمن يادآوري گذشته اظهار داشت: »در س��ال 91 براي خريد 
گندم وارداتي بيش از 2/۶ ميليارد دالر هزينه ش��ده بود«.  در نهايت بايد 
گفت تكرار سناريوي تخلف در تعيين قيمت تضميني محصوالت اساسي 
كشاورزي، سبب كاهش توليد گندم، افزايش قاچاق اين محصول، افزايش 
مهاجرت روستاييان به حاشيه ش��هرها و در نهايت به خطر افتادن امنيت 
غذايي خواهد شد. لذا پيش��نهاد مي ش��ود تا نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي اصالحاتي را در قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي 
صورت دهند. به نحوي كه به جاي اعالم نرخ خريد محصوالت كشاورزي از 
سوي نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور، قيمت اين محصوالت ساالنه به 

شكل خودكار و مطابق با تورم افزايش پيدا كنند. 

ناكامي طال براي ركوردزني
مي�ان  انتخاب�ات  آس�تانه  در  گذش�ته  روز  ط�ال  قيم�ت 
دوره اي كنگ�ره امري�كا )ام�روز( ثاب�ت ب�ود؛ ب�ه دلي�ل 
برگزيدن�د.  را  احتي�اط  جان�ب  س�رمايه گذاران  اينك�ه 
به گزارش رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت ديروز 

بازار سنگاپور ثابت بود و در 1232/08 دالر ايستاد. 
در بازار امريكا، هر اونس طال براي تحويل در دس��امبر تغيير چنداني 
نداش��ت و 1233/4 دالر معامله ش��د.  به گفته اس��تفن اينس، مدير 
معامالت منطقه آسيا اقيانوسيه ش��ركت OANDA، معامله گران 
نمي خواهند به هيچ ريس��كي دس��ت بزنند، زيرا ابهامات فزاينده اي 
در آس��تانه اين انتخابات وجود دارد. همچنين احتم��االً دالر از صعود 
بازمي ماند كه طبيعتاً به نفع طال خواهد بود. اگر ريسك سياسي امريكا 
اندكي تشديد ش��ود، اين مسئله بيش��تر به افزايش قيمت طال كمك 
خواهد كرد.  قوي تر شدن ارزش دالر، طال را كه به اين ارز قيمتگذاري 
مي ش��ود براي خريداران غيرامريكايي گران ت��ر مي كند. ذخاير »اس 
پي دي آر گلدتراس��ت« كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت 
پشتوانه طال در جهان است، روز جمعه 0/23 درصد كاهش پيدا كرد 
و به 759/0۶ تن رسيد.  به گفته وانگ تائو، هر اونس طال براي تحويل 
فوري به دليل اينكه نتوانس��ته مقاومت در مرز 1237 دالر را بشكند، 

ممكن است تا سطح 1224 دالر عقب نشيني كند. 

اتحادیه اروپا مخالف تحریم
كميسر امور اقتصادي اتحاديه اروپا گفت كه اين اتحاديه از اعمال 
مجددتحريم هاي نفتي و مالي امريكا عليه ايران حمايت نمي كند. 
به گزارش فارس، »پير مسكوويسي«، كميسر امور اقتصادي اتحاديه 
اروپا ديروز گفت كه اين اتحاديه با تصميم امريكا مبني بر اعمال مجدد 
تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران مخالف است. اين مقام اروپايي در اين 
مورد به راديو »فرانس اينفو« گفت: »اتحاديه اروپا با اين موضوع موافق 
نيست.« كش��ورهاي اروپايي همچنين ضمن مخالفت با بازگرداندن 
تحريم هايي كه به واسطه برجام لغو شده بود، از ايجاد ساز و كاري ويژه 
در زمينه مبادالت مالي با ايران خبر دادند. هرچند اين سازو كار هنوز 
راه اندازي نشده است، اما كشورهاي اروپايي به طرف ايراني قول داده اند 
تا اوايل س��ال آينده ميالدي به صورت عملي بتوان از آن در مبادالت 

دوجانبه استفاده كرد. 

سهام آسيایي سقوط كرد 
وحش�ت از افزاي�ش س�ريع تر ن�رخ به�ره توس�ط ف�درال رزرو 
امري�كا  چي�ن-  تج�اري  جن�گ  نامش�خص  وضعي�ت  و 
موج�ب  ش�ده،  ريس�ك پذيري  كاه�ش  ب�ه  منج�ر  ك�ه 
ش�د در معام�الت دي�روز س�هام آس�يايي س�قوط كن�د. 
به گزارش رويترز، ديروز درحالي كه وحشت از افزايش سريع تر نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو و وضعيت نامش��خص جنگ تجاري چين- امريكا، 
ريسك پذيري را كاهش داده بود، س��هام آسيايي سقوط كرد، اما پوند 
انگليس با اميد به برگزيت با برنامه، به باالترين سطح خود در دو هفته 
اخير رسيد.  گسترده ترين شاخص سهام آسيا- اقيانوسيه ام اس سي آي 
در خارج از ژاپن يك درصد س��قوط كرد، اما همچن��ان از پايين ترين 
سطح 1/5 ساله خود كه هفته گذشته ثبت كرده بود، فاصله مناسبي 

را حفظ كرده است. 

اواس�ط تابس�تان س�ال جاري مع�اون وزي�ر 
نفت از تولي�د روزان�ه 1۰۰ ميليون ليت�ر بنزين 
در كش�ور خب�ر داد. وع�ده اي ك�ه ب�ا تولي�د 
روزانه بي�ش از 4۰ ميلي�ون ليتر بنزي�ن يورو ۵ 
در پااليش�گاه س�تاره خليج فارس ت�ا يك ماه 
آين�ده در ي�ك قدمي تحقق ايس�تاده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، خودكفايي در توليد بنزين يكي از 
اهداف وزارت نفت طي چند سال اخير بوده است و بر 
اين اساس ميزان توليد بنزين در كشور به مرور زمان 
افزايش يافت، به طوري كه از ۶۶/4 ميليون ليتر در 
روز در سال 1395 به 77/4 ميليون ليتر در روز در 

سال 139۶ رسيد. همچنين ميزان توليد بنزين از 
ابتداي سال 139۶ تا آذرماه ۶۶/۶ ميليون ليتر در 
روز بوده و از آذرماه تا اواخر اسفند به 77/4 ميليون 
ليتر در روز رس��يد.  توليد 100 ميليون ليتر بنزين 
در كش��ور از حدود چهار ماه پيش از سوي عليرضا 
صادق آبادي، مديرعامل ش��ركت مل��ي پااليش و 
پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي اعالم و اظهار ش��د كه 
80 ميليون ليت��ر از 100 ميليون ليتر مذكور طبق 
استاندارد يورو 4 و يورو 5 خواهد بود.  در اين ميان 
فاز سوم پااليشگاه س��تاره خليج فارس كه از ميان 
پااليشگاه هاي كشور نقش اساسي را در توليد بنزين 

بر عهده دارد، اواخر مهرماه وارد مدار و فرآيند توليد 
بنزين يورو 5 شده است. آخرين آمارها حاكي از آن 
اس��ت كه به طور ميانگين روزان��ه 30 ميليون ليتر 
بنزين در اين پااليشگاه توليد مي شود كه اين مقدار 
تا يك ماه ديگر به مرز 40 ميليون ليتر در روز خواهد 
رسيد. بنزين توليدي اين پااليش��گاه با تكميل فاز 
سوم تا پايان امسال به 44 ميليون ليتر در روز خواهد 
رسيد.  در مورد كيفيت بنزين توليدي اين پااليشگاه 
نيز مي توان گفت كه طبق گفته مسئوالن بايد مقدار 
گوگرد بنزين توليدي طبق اس��تاندارد يورو 5 اروپا 
كمتر از 10 پي پي ام، مقدار آروماتيك آن كمتر از 35 

درصد، مقدار بنزن آن كمتر از يك درصد و اكتان آن 
بين 91 و 95 باشد كه بنزين توليدي در پااليشگاه 
ستاره هم اكنون داراي گوگرد 0/5 تا يك پي پي ام، 
آروماتيك بين 29 تا 30 درصد، بنزن بين 0/4 تا 0/5 
درصد و اكتان آن نيز در محدوده استاندارد است.  بر 
اين اساس با توجه به اينكه آخرين آمار توليد بنزين 
از سوي وزير نفت 90 ميليون ليتر در روز اعالم شده 
بود و قرار است تا يك ماه آينده 10 ميليون ليتر به 
توليد بنزين پااليش��گاه س��تاره خليج فارس اضافه 
ش��ود، وعده توليد 100 ميليون ليتر بنزين در روز 

محقق خواهد شد. 

درحالي ك�ه ۸۰ درص�د پرونده ه�اي احت�كار مختوم�ه 
ش�ده، ام�ا اقدام�ات دفت�ر ام�ور خدم�ات بازرگان�ي 
وزرات صنع�ت، مع�دن و تج�ارت تنه�ا منج�ر ب�ه توزي�ع 
۸ درص�د كااله�اي احت�كاري در ب�ازار ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، سيدياسر رايگاني س��خنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي چن��دي پيش در نشس��ت خبري اعالم كرد ك��ه با وجود 
اينكه 80 درصد پرونده هاي احتكار مختومه شده، اما وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تنها 8 درصد كاالهاي احتكاري كشف شده را در بازار 

توزيع كرده است.  وي با اش��اره به اينكه استعالم قيمت عرضه يكي 
از عواملي اس��ت كه عرضه را به تعويق مي اندازد، گفت: تالش ما اين 
است كه كاالي احتكاري ظرف 15 روز عرضه شود، اما مثاًل 4 هفته 
طول كشيد كه س��ازمان حمايت قيمت 30 ميليارد پوشك احتكار 
شده در اس��تان البرز را اعالم كند.  براي پيگيري اين مشكالت چند 
بار به س��راغ محمد قبله مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رفتيم، اما پاس��خي از ايشان در اين باره ارائه 
نشد و به عنوان مسئول اين بخش حاضر به شفاف سازي و پاسخگويي 

نشدند.  پيش از اين حسن يونس سينكي، قائم مقام سابق وزير صنعت 
هم درباره روند توزيع كاالهاي احتكاري گفته بود: كاالهاي احتكار 
ش��ده بايد در چارچوب قانون درباره صورت توزيع آن تصميم گيري 
شود و روند توزيع كاالهاي احتكاري تا به امروز صحيح نبوده است. 
تصميم گيري در مورد كاالهاي احتكار شده و شيوه توزيع آنها نيازمند 
هماهنگي گسترده اي است و مجوز خاصي از سران سه قوه براي توزيع 
آنها درخواست شده است كه پيشنهاد شده است در جلسه اي با حضور 

سران سه قوه در اين باره تصميم گيري شود. 
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