اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

چهارشنبه  20تیر 1397

سال چهارم شماره 916

خبر

ترامپ از همپیمانانش خواسته دور نفت ایران خط بکشند؛ جهان در واهمه حذف نفت ایران و افزایش قیمتها

سنگدیوانه

مدیرکل نظارت بر کاالی فلزی و معدنی
سازمانحمایت:
پیش فروش خودرو خارجی
ممنوعاست

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند دود خروج امریکا از برجام در چشم مصرفکنندگان میرود
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همدلی| فاطمه آقاییفرد :بعد از خروج ترامپ از
برجام ،ماجرای نفت ایران ،ســوژه داغی برای رسانههای
داخلی و خارجی شده اســت .ساده که نیست ،ایران با
تولید حدود  3میلیون و  800هزار بشکه در روز ،سومین
کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان است و حاال اگر
آنطورکه رئیسجمهوری آمریکا گفته ،بخواهد از حلقه
صادرکنندگان انرژی به بیرون رانده شود ،معلوم نیست
وضعیت عرضه و تقاضا به کجا ختم خواهد شد.
جدا از اینکه اقتصاد وابســته به نفت ایران در صورت
تحریمها تا چه اندازه از این اتفاق ضربه میخورد ،به باور
بسیاری از کارشناسان ،بزرگترین مصرفکنندگان نفتی،
ی سختی هستند که سوت آغاز آن
مهمترین قربانیان باز 
را ترامپ به صدا درآورده است.
همین حاال که هنوز چهارماهی تا زمان اعمال تحریمها
زمان باقی مانده است ،مصرفکنندگان نفتی ،کاسه چه
کنم چه کنم ،به دست گرفتهاند و از رسیدن نرخ انرژی به
کانال  80دالری دلهره دارند ،چه برسد به روزیکه یکی
از مهمترین عرضهکنندههای نفت در جهان ،از رده خارج
شود؛ که در اینصورت بر اساس پیشبینیها ،قیمتها
حتما از  100دالر فراتر هم خواهد رفت .ســوال مهمی
کــه در این باره میتوان مطرح کرد آن اســت که کدام
کشــور توان تولید نفت به اندازه ایــران را دارد و خالء
ناشی از خروج کشور از حوزه صادرات ،توسط کدام یک از
صادرکنندگان پر خواهد شد؟ روسیه ،عربستان یا آمریکا؟
پاسخ این پرسش را حتی بسیاری از تحلیلگران باتجربه
انرژی هم نمیدانند و معلوم نیســت در آینده وضعیت
انرژی با این بازیها به کجا برسد.
حاال سرنوشت نفت ایران در بازارهای جهانی آنچنان
کشورهای مصرفکننده و به موازاتش رسانههای خارجی
را درگیر کرده است که خبرهای داغ نفتی در بلومبرگ
و رویتــرز هر روز رژه میروند .انگار کار بیخ پیدا کرده و
فشــار بر تولید کننده و مصرف کننده از سوی آمریکا،
همه معادالت نفتیها را بر هم ریخته اســت .بر اساس
گزارش روز گذشته بلومبرگ ،ترامپ از همه کشورهای
هم پیمانش خواسته تا پیش از آغاز تحریمها ،یعنی قبل
از چهــارم نوامبر ،نیز دور خرید انــرژی از ایران را خط
بکشند .هرچند به باور بســیاری از تحلیلگران نفت ،با
افزایش بهای انرژی و احتمال رسیدن آن به  300دالر،
حتما کشورهای مصرفکننده پادرمیانی کرده و به نفع
خودشان هم که شده ،از آمریکا میخواهند تا فشارها علیه
ایران را کاهش دهد ،اما به هر حال هنوز تهدیدها به قوت
خود باقی هستند و با همه حمایتهایی که اروپاییها از
ادامه فروش نفت ایران به بازارهای بینالمللی میکنند،
نگرانی از بابت افزایش قیمت در پی باال رفتن تهدیدهای
ایاالت متهده ،هنوز هم وجود دارد.
چه کسی ضربه میخورد؟
کشورهای هم پیمان با آمریکا اینروزها برای کاهش
خرید نفت از ایران ،حســابی تحت فشار هستند .تالش
اروپاییها برای ادامه مراودات نفتی با ایران به کنار ،سوال
اینجاست ،اگر ترامپ بتواند ایران را از رده صادرکنندگان
نفتی خارج کند و تنگه هرمز در پاسخ به این ماجرا بسته
شود ،چه کسی در این میان قربانی اصلی است؛ اگرچه
اینها همه فرضیاتی بیش نیستند ،اما بلومبرگ بر اساس
نموداری ،میزان واردات نفت از ایران را تحلیل کرده است
که با تحلیل آن میتوان فهیمد کدام کشور ضربه بزرگی
میخورد؟ نمودار منتشــر شده در این سایت آمریکایی
نشان میدهد که از سال  2013تا  ،2018میزان فروش
نفت ایران به کشورهای اروپایی افزایش یافته و در نهایت

به دو میلیون و  400هزار بشــکه در روز رســیده است.
ژاپن؛ سومین مصرف کننده نفتی ایران ،با واردات 140
هزار بشــکه در روز از خاورمیانه ،در  6ماه نخست سال
جاری میالدی ،بر اساس این تحلیل بزرگترین ضربه را از
این بازی خواهد خورد .بد نیست بدانید که میزان صادرات
نفت به این کشــور نسبت به ســال  32 ،2015درصد
افزایش یافته که بهنظر میرسد وابستگی ژاپن به انرژی
خاورمیانه را بیشــتر کرده است .این در حالی است که
کره جنوبی ،رفته رفته ،حدود  30درصد از واردات نفتی
از ایران را کاهش داده است و تایوان نیز در مقابل خربد
یکی از مدیران ارشد شرکت ساینوپک
چین اعالم کرده در صورتی که دولت
چین برای واردات نفت از آمریکا تعرفه ۲۵
درصدی وضع کند ،پاالیشگران چینی خرید
نفت از ایاالت متحده را متوقف میکنند

نفت از ایران را  11هزار بشکه در روز نسبت به سه سال
گذشته افزایش داده است .حاال که ترامپ از این کشورها
خواسته تا خرید انرژی از ایران را حتی زودتر از آبان ماه
سال جاری تحریم کنند ،بهنظر میرسد تصمیم چین و
هند نیز به عنوان مهمترین وارد کنندگان نفت از ایران،
سرنوشت ساز خواهد بود .بر اساس گزارش بلومبرگ ،این
دو کشور در مجموع یک میلیون و  400هزار بشکه نفت
در روز از ایران طی سه ماه گذشته وارد کردهاند که حاال
مهرههای اصلی بازی نفتی ترامپ و ایران هستند و حذف
یکی از آنها ،میتواند وضعیت عرضه و تقاضا را تحت تاثیر
قــرار دهد .چین هنوز در حــال مذاکره با آمریکا درباره
خرید نفت از ایران است و هنوز کسی نمیداند زمستان
امسال هم چینیها مشتریان نفتی ایران خواهند بود یا
یدهد ،سخنگوی
خیر؟ اما آنطور که گزارشــات نشان م 
وزارت خارجه چین اعــام کرده که پکن قصد ندارد با
واشنگتن برای توقف واردات نفت از ایران همکاری کند.

در این میان کره جنوبی و ژاپن در تالش هســتند تا با
حفظ روابط خود با آمریکا ،منافع نفتی خود با ایران را به
خطر نیندازند و هر دو طرف را داشته باشند.
با این همه بلومبرگ در انتهای این گزارش مینویسد،
خیلی بعید است که آمریکا بتواند صادرات نفت ایران را
به صفر برساند .با نهایت تالش ایاالت متحده برای اعمال
تحریمهای نفتی علیه ایران ،این کشور در بدترین حالت
 800هــزار تا یک میلیون بشــکه در روز نفت خام به
بازارهای جهانی کمتر وارد خواهد کرد و هیچ گاه صادرات
از ایران به صفر نخواهد رسید.
کدام کشورها پای نفت ایران ایستادهاند؟
بسیاری از مشــتریان نفت ایران با وجود تهدیدها و
تالشهای آمریکا در راستای حذف نفت ایران از بازارهای
جهانی همچنان پای نفت ایران ایستاده و حمایت خود را
از صادرات نفت ایران اعالم کردهاند.
به گزارش ایســنا ،سرنوشــت نفت ایران در روزهای
اخیر همواره در صدر لیست اخبار جهانی ایستاده است.
درحالی که ترامپ از طرق مختلف سعی در حذف نفت
ایران از بازارهای جهانی و جایگزین کردن نفت عربستان،
روســیه و حتی نفت تولیدی خود با نفــت ایران دارد،
صادرات ایران همچنان ادامه دارد و به گفته بیژن زنگنه،
وزیر نفت تاکنون تغییر عمدهای در مقدار تولید و صادرات
نفت ایران حاصل نشده است و ایران در قبال اقدامهای
آمریکا ،برنامههای خود را پیش خواهد برد.
حمایت پنج قدرت جهان از نفت ایران
این اتفاق درحالی رخ داده است که ترامپ از مشتریان
ایران خواسته بود خرید نفت از ایران را تا آبان ماه به صفر
برسانند که البته با مخالفت بسیاری از کشورها رو به رو
شــد .حدود یک هفته بعد از تصمیم ترامپ پنج کشور
حاضر در توافق برجام در بیانیهای مشــترک در وین از
ادامه فروش نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی حمایت
کردند.
پنج کشور باقیمانده در توافق هستهای با ایران ،روز ۱۵
تیرماه اعالم کردند که با وجود تهدید ناشی از تحریمهای
آمریکا پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک

(برجام) ،آنها از حق ایران برای صادرات نفت و گاز حمایت
میکنند.سه قدرت اروپایی (انگلیس ،فرانسه و آلمان) به
همراه روسیه و چین در بیانیهای مشترک به همراه ایران
اعالم کردند که پنج کشور حاضر در توافق هستهای ،به
همکاری اقتصادی با ایران از جمله ادامه صادرات نفت و
گاز و دیگر محصوالت انرژی متعهد میمانند.
تحریم بی اثر آمریکا علیه نفت ایران
در این راســتا یکی از مدیران ارشد شرکت ساینوپک
چین نیز اعالم کرد که تحریمهــای آمریکا ضد ایران،
تاثیری بر واردات نفت چین از ایران نخواهد داشــت .به
گفته وی پاالیشگران چینی برای خرید نفت از ایران ،از
نفتکشهایی استفاده میکنند که تعاملی با آمریکا ندارند
بنابراین ،با وجود تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریمها
ضد ایران ،واردات نفت چین از ایران آسیبی نخواهد دید.
این مدیر ساینوپک همچنین اعالم کرد که در صورتی که
دولت چین برای واردات نفت از آمریکا تعرفه  ۲۵درصدی
وضع کند ،پاالیشگران چینی خرید نفت از ایاالت متحده
را متوقف میکنند.
همچنین هند اعالم کرد تحریمهای آمریکا را که تهدید
کرده علیه کشورهایی که پس از چهارم نوامبر به خرید
نفت ایران ادام ه میدهند وضع خواهد کرد ،به رسمیت

نمیشناسد .سونجای ســوتهیر ،یکی از مقامات وزارت
نفت هند گفت :هند تحریمهای یک جانبه را به رسمیت
نمیشناســد و تنها تحریمهایی را رعایت میکند که از
سوی ســازمان ملل متحد تصویب شدهاند .ژاپن و کره
جنوبی نیز برای پیشگیری از پیامدهای منفی تحریمهای
ضدایرانی آمریکا ،با دولت ایاالت متحده مذاکره میکنند.
یوشیهیده سوگا ،دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت
ژاپــن ،اعالم کرد ژاپن و آمریــکا اکنون در حال مذاکره
درباره بازگشت تحریمهای آمریکا ضد ایران هستند .ما
پیامد اقدام آمریکا را با دقت زیر نظر داریم و تمایل داریم
با کشورهای درگیر ،از جمله آمریکا ،مذاکره کنیم تا هیچ
پیامد منفی برای شرکتهای ژاپنی ایجاد نشود.
یکی از مســئوالن وزارت انرژی کره جنوبی نیز اعالم
کرد دولت این کشور برای دریافت معافیت از تحریمهای
آمریکا ،به مذاکره با واشنگتن ادامه میدهد.حتی خبری
مبنی بر توقف واردات نفت ایران توســط کره منتشــر
شد که توسط سفارات این کشور تکذیب شد.
از سوی دیگر وزیر انرژی روسیه در واکنش به اخباری
مبنی بر اعمال فشــار آمریکا برای توقف صادرات نفت
ایران ،گفت :کشــورش توافق با ایران برای واردات نفت
خام در قبال کاال را از منظر حقوقی ارزیابی خواهد کرد.
الکســاندر نواک گفت :تفاهم نامهای که با ایران در سال
 ۲۰۱۴امضا کردیم ،همچنان به قوت خود باقی اســت.
توافق تهاتر نفت در برابر کاال از ســال گذشته آغاز شد
و روســیه و ایران توافق کردند ایران صادرات  ۱۰۰هزار
بشکه در روز نفت به روسیه را در قبال دریافت کاالهای
مختلف آغاز کند .امسال نواک درباره تمدید این مکانیسم
به مدت پنج سال صحبت کرد.
نفت ایران جایگزین ندارد
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتدند
اوپک ظرفیت مازاد برای جایگزینی افت تولید نفت ایران
را ندارد و رئیس جمهوری آمریکا باید سیاست خود را در
قبال ایران تغییر دهد .هنگامی که تحریمهاعلیه ایران در
ماه نوامبر اجرایی شوند ،تولیدکنندگان نفت ظرفیت الزم
برای جبران افت تولید این کشور را در اختیار ندارند .اگر
ترامپ در توقف کامل صادرات نفت ایران موفق شــود،
تولیدکنندگان نفت باید عرضه روزانه  ۲میلیون و 800
هزار بشــکه نفت ایران را جایگزین کنند .این حفرهای
بزرگ است که پر کردن آن دشوار است.
اگر تولیدکنندگان نفت نتوانند این کار را انجام دهند،
هزینهها جهش مییابند .طبق اعالم بانک آمریکا -مریل
لینچ ،در صورت توقف کامل صادرات نفت ایران و ناتوانی
عربستان از جبران این کاهش تولید ،قیمت نفت به ۱۲۰
دالر برای هر بشکه میرسد.

گوشه

پناه گندمکاران به دالالن به دلیل عملکرد ضعیف دولت
دولت پس از تاخیر چند ماهــه در اعالم نرخ خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی ،باالخره در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را برای سال  97اعالم کرد
و مشخص شــد که قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال
گذشــته ثابت باقی مانده اســت .همین عامل در کنار بدعهدی
دولت در پرداخت پول گندم خریداری شــده از کشــاورزان در
سال گذشته باعث شده است تا کشاورزان به دالالن برای فروش
محصوالت خود روی بیاورند.
به گزارش تابناک اقتصادی ،گندم از جمله کاالهای استراتژیک
در دنیای امروز محســوب می شــود و از همین رو دولت ها در
تالش هستند تا با ارائه راهکارها و امتیازاتی به گندمکاران ،تولید
این کاالی کشاورزی را افزایش دهند و نیازمندی خود به واردات
آن را سال به سال کاهش دهند .در کشور ما نیز دولت ها همواره
تالش کرده اند تا با اخذ تصمیمات درست و عملکردی مناسب
ایران را از واردات گندم بی نیاز کنند و در برخی سال ها در این
امــر موفق بوده اند اما در یک ســال اخیر تصمیمات و عملکرد
دولت در حوزه گندم ،بسیار ضعیف بوده است.
به عنوان مثال ،در ســال گذشــته دولت نتوانست به موقع به
تعهــدات پرداختی خود به گندمکاران عمل کند و بســیاری از
گندمکاران در پاییز سال گذشته بود که توانستند مطالبات خود
از دولت را دریافت و با دولت تســویه حساب کنند .یا اینکه در
ســال گذشته دولت نتوانســت در وقت قانونی تعیین شده نرخ
خرید تضمینی محصوالت اساســی کشاورزی (گندم ،برنج ،جو،
ذرت ،چغندرقنــد ،پنبــه وش ،دانه های روغنی ،چای ،ســیب
زمینی ،پیــاز و حبوبات) را اعالم کند و ایــن نرخ در حالی که
باید قبل از آغاز ســال زراعی جدید (آخر شــهریور ماه  )96از
طریق رســانه های عمومی اعالم می شد با هفت ماه تاخیر در
اردیبهشــت ماه سال جاری اعالم شــد .بعد از اعالم نرخ خرید

تضمینی محصوالت کشــاورزی برای سال  97نیز مشخص شد
که دولت ،نرخ خرید تضمینی گندم را نسبت به سال قبل تغییر
نداده است.
بد عهــدی دولت در پرداخت مطالبات کشــاورزان ،دیر اعالم
شدن نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ثابت ماندن این نرخ
در مقایســه با سال گذشته باعث شده است تا برخی گندمکاران
امســال به سبزه فروشــی گندم جهت چرای دام روی بیاورند و
برخی دیگر نیز تمایلی به فروش گندم به دولت نداشــته باشند
و ترجیــح دهند که گندم خود را به دالالن بفروشــند .علی قلی
ایمانی رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران در همین زمینه
طی مصاحبه ای گفت :متاسفانه امسال به دلیل اجرا نشدن قانون
و عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ثابت
ماندن این نــرخ ،گندمکاران تمایلی به فــروش گندم به دولت
ندارند .کشاورز با خود حساب می کند که اگر امروز گندم خود را
به صورت نقدی به نرخ  1200تا  1250تومان به دالل بفروشــد
بهتر از آن اســت که این گندم را بــا نرخ  1300تومان به دولت
بفروشد و شش ماه دیگر پولش را دریافت کند .از طرفی با توجه
به نوســانات نرخ ارز و به دلیل ممنوعیت صادرات گندم  ،دالالن
ترجیح می دهند گنــدم را امروز خریداری و انبار کنند و بعد از
چند ماه آن را به آرد تبدیل و صادر کنند.
همان گونه که مالحظه می شود عملکرد ضعیف دولت در حوزه
گندم باعث شــده است تا دالالن از این ضعف استفاده کنند و به
بازار گندم جهت خرید هجوم بیاورند .دولت برای آنکه سال آینده
نیز در حوزه گندم به این وضعیت دچار نشــود بهتر اســت اوالً
امسال مطالبات گندمکاران را هر چه سریعتر پرداخت کند ،ثانیاً
تا پایان شــهریور ماه سال جاری ،نرخ خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی برای ســال آینده را تعیین کند و ثالثاً این نرخ خرید
تضمینی را در مقایسه با امسال تا حد ممکن افزایش دهد.

قیمت نفت به باالی  ۷۹دالر افزایش یافت
دیروز قیمت نفت نســبت به قیمت بسته شده در روز
گذشته آن افزیش یافت .دالیل افزایش قیمت نفت در روز
جاری افزایش نگرانیها از احتمال کمبود عرضه نفت به
نسبت تقاضای جهانی ،کاهش تولید نفت لیبی و همچنین
احتمال اعتصاب کارگران شرکت نفت در نروژ عنوان شده
اســت .دالیل افزایش قیمت نفت در روز جاری افزایش
نگرانیها از احتمال کمبود عرضه نفت به نسبت تقاضای
جهانــی ،کاهش تولید نفت لیبــی و همچنین احتمال
اعتصاب کارگران شرکت نفت در نروژ عنوان شده است.
به گــزارش تابناک اقتصادی به نقــل از رویترز ،دیروز
قیمت آتی نفت خام برنت نسبت به قیمت بسته شده در
جمعه گذشته  ۱.۱۳دالر افزایش یافت و  ۷۹.۲۰دالر در
بازار معامله شد .همچنین ،معاملۀ آتی نفت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با افزایش  ۵۳سنتی ،بشکه ای ۷۴.۳۸
دالر صورت گرفت .صدها کارگر شرکت نفت و گاز در نروژ
قصد دارند تا با اعتصاب خود ،به رد دستمزد پیشنهادی
شــان اعتراض کنند .این امر احتماال بر روی تولید نفت،
حداقل بر روی یکی از میادین نفتی شــل ،تاثیر خواهد
گذاشت.
احتمال این واقعه بــه اختالالتی که در عرضه نفت به
خاطر تنش هــا در خاورمیانه بوجود آمــده ،می افزاید.
آمریکا گفته است که قصد دارد تولید نفت ایران ،به عنوان
پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان را تا ماه نوامبر
به صفر برساند .این امر سایر تولیدکنندگان نظیر عربستان
را موظف می کند که تولید نفت خود را افزایش دهند.
منابع خبری اوپک گفته اند که عربســتان سعودی به
عنوان بزرگترین تولیدکننده ســازمان کشور های صادر
کننده نفت ،به این ســازمان گزارش داده که تولیدش در
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ماه گذشته روازنه به  ۵۰۰هزار بشکه نفت افزایش داشته
است .این افزایش تولید می تواند نشانه ای از پاسخ ریاض
به درخواست های مکرر آمریکا برای جبران کاهش تولید
ها و پایین آوردن قیمت نفت باشد.اما عربستان سعودی و
سایر تولیدکنندگان نفت ظرفیت محدودی برای افزایش
تولید خود دارنــد و افزایش تولید آنها نمی تواند به طور
کامل پاسخگوی افزایش تقاضای رو به رشد جهانی باشد.
این ها در حالی است که تولید برخی دیگر از اعضای اوپک
نظیر ونزوئال ،لیبی و همچنین تولید نفت کانادا در ماه های
اخیر کاهش داشته است.
در بیانیه رئیس شــرکت ملی نفت لیبــی که در روز
دوشنبه منتشر شــد آمده است که تولید ملی نفت این
کشور به دلیل مشکالتی که برای انتقال آن از بنادر نفتی
پیش آمده است ۵۲۷ ،هزار بشکه در روز نسبت به تولید
روزانه  ۱.۲۸میلیون بشــکه ای که در ماه فوریه داشتند،
کاهش یافته است .همچنین ،در آمریکای شمالی مشکالت
فنی موجب کاهش عرضه روزانه نزدیک به  ۳۶۰هزار بشکه
نفت از سوی شرکت سینکرود کانادا شده و انتظار می رود
این توقف عرضه حداقل تا پایان ماه جوالی ادامه داشــته
باشد.مایکل ویتنر ،یکی از تحلیلگران بازار نفت گفته است:
“اگر عربستان و سایر تولیدکنندگان بخواهند کاهش تولید
احتمالی ایران را جبران کنند ،دیگر ظرفیت اضافی ای باقی
نخواهد ماند ”.روز جمعه شــرکت بیکر هیوجز اعالم کرد
که تعداد سکوهای نفتی آمریکا در هفته گذشته پنج عدد
افزایش یافته اســت و به رقم  ۸۶۳سکو رسیده است .این
نشانی از افزایش تولید آمریکا نسبت به سال گذشته می
باشد که باال بودن قیمت نفت می تواند انگیزه الزم برای
این افزایش تولید باشد.

مدیرکل نظــارت بر کاالی فلزی و معدنی ســازمان
حمایت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به مردم
هشدار داد با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از هرگونه
پیش خرید این کاال بپرهیزند.
«احمد فاردار» روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:
از  12دی ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رییس
جمهوری ،شرط ثبت سفارش خودرو منوط به دارا بودن
نمایندگی رسمی شد.
وی بیــان داشــت :بــر این اســاس شــرکت های
«غیرنمایندگی» که نمی توانستند ثبت سفارش کنند،
حق پیش فروش خودرو نیز نداشــتند؛ این موضوع در
اطالعیــه های مختلف به مردم اطالع رســانی و در آن
مقطع نــام  6برند از جمله «داتیس خودرو ایرانیان» در
رسانه های مختلف برده شد .او گفت« :سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه با اتحادیه
و اتاق اصنــاف ایران نامه نگاری کرد و در نهایت پرونده
تعزیراتی برای شــرکت داتیس خودرو تشکیل شد»  .او
یادآوری کرد :شــرکت های واردکننده غیررســمی ،به
عنــوان واحدهای صنفی نمی تواننــد از وزارت صنعت،
معدن و تجارت مجوز واردات بگیرند؛ بنابراین مسوولیت
مستقیم آنها با اتحادیه و اتاق اصناف است.
مدیرکل نظــارت بر کاالی فلزی و معدنی ســازمان
حمایــت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد:
تنها شــیوه ای که برای فعالیت این شرکت ها باقی می
ماند« ،تحویل فوری» خودروهاســت که برای آن منعی
وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدت دار که هیچ ضمانتی
به اجرای آنها نیست ،شیوه خطرناکی است و مشتریان
را از این شــیوه باز می داریم .او تاکید کرد« :در شــیوه
تحویل فوری خودرو نیز مشتریان باید باهوش عمل کنند
و ترجیح این اســت که خودرو به رویت مشتری برسد و
حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند
و پس از آن مراحل اداری پالک شــدن خودروها انجام
شود».
فــاردار ادامــه داد «:گزینه تحویل فــوری فقط برای
نمایندگی های مجاز واردکننده پیش بینی شده است و
مشتریان می توانند به آنها اعتماد کنند اما برای شرکتی
که زیرمجموعه یک شرکت صنفی است ،حتی تعهد یک
ماهه نیز جای ریســک دارد ».این مســوول در تشریح
آخرین وضعیت ورود خودرو به کشــور گفت :از سی ام
خردادماه امسال بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ،یک هــزار و  339قلــم کاال از جمله خودرو
مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت .او اضافه کرد :در
این شرایط ،پیش فروش برای «نمایندگی های مجاز» نیز
فاقد وجاهت است.

ایرانول
مدیر عامل ایرانول
در مراسم تقدیرازاتوسرویس کاران برتر:
روغن موتورهایی با باالترین سطح کیفی
به بازار عرضه خواهیم کرد

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت :ایرانول به زودی
روغن موتورهایی با باالترین سطح کیفی و پیشرفته ترین
فرموالسیون جهانی به بازار عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول،
مهندس عیسی اســحاقی در مراسم تقدیراز اتوسرویس
کاران برتر استان گیالن ،گفت :ایرانول در راستای افزایش
کیفیت و تکمیل سبد کاالی این شرکت ،در سال حمایت
از کاالی ایرانــی ،چهار محصول جدید به بازار عرضه می
کند که این چهار روغن موتور عالوه بر باالترین ســطح
کیفی ،دارای تائیدیه هایی از مرسدس بنز و رنو می باشند
که از این میان سه محصول تولید ایرانول و یک محصول
نتیجه همکاری مشترک ایرانول و پتروناس است.
وی ضمن تقدیر از اتوســرویس کاران استان گیالن،
گفت :طی چهار ســال گذشــته توانســتیم با حمایت
اتوسرویس کاران کل کشور رکورد تولید ،فروش ،سود و به
خصوص تولید  ،فروش و صادرات روغن موتور را بشکنیم
و بیشــترین رشد فروش روغن موتور و رشد سهم بازار را
به خود اختصاص دهیم و سهم بازار فروش روغن موتور
ایرانول را از  19درصد به حدود  27درصد برسانیم و خام
فروشی را در سال  30 ،95درصد و در سال  40 ،96درصد
کاهش دهیم که این امر موجب رشــد  28درصدی سود
عملیاتی شرکت نفت ایرانول در سال گذشته شد.
مهندس اســحاقی تصریح کرد :در راستای استراتژی
 1404شرکت نفت ایرانول  10پروژه مهم در این شرکت
در نظر گرفته شده است که با اجرای این پروژه ها عالوه بر
افزایش تولید و کیفیت محصوالت تولیدی ،خام فروشی در
شرکت نفت ایرانول به حداقل خواهد رسید .دراین مراسم
مهندس کاظمی مدیربازاریابی ،فروش و صادرات ایرانول
نیز گزارشی از برنامه های فروش شرکت نفت ایرانول ارائه
و بر عرضه محصوالت جدیــد به منظورافزایش کیفیت
محصوالت و تکمیل سبد کاال تاکید کرد .گفتنی است؛
دراین مراســم از  ۱۵نفر از اتوسرویس کاران برتر استان
گیالن آقایان سید مرتضی برازنده ،اســداهلل زاده ،بهرام
بدریان ،غالمرضا داریوش ،اسماعیل حسین پور ،غالم پرور،
علی خلیلی ،رضا شریعتی ،یوسف شاد افروغ ،شاه بیگی،
دادرس ،صمد رضایی ،اسماعیل قربان نیا ،محمد دودانگه
و مجید مرادی با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.

