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بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور به 
تامین می شود و از سوی  وسیله گاز 
انرژی  مصرف  شدت  روند  دیگر 
بیشتر از میانگین شدت مصرف انرژی 
در سطح جهانی است، در حوزه تامین 
امنیت انرژی کشور تراز بین عرضه و 
تقاضای گاز طبیعی یکی از مولفه های 
بحث  در  می رود،  شمار  به  کلیدی 
تولید گاز بیش از ۷۵ درصد تولید گاز 
خام از میدان پارس جنوبی و نزدیک 
مستقل  میادین  از  آن  درصد   ۲۰ به 
میادین  در  آن  درصد  پنج  و  گازی 

مستقل صورت می گیرد.
در  مصرف  پیک  تابستان  فصل  در 
بخش خانگی ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون متر 
مکعب است اما در فصل زمستان این 
رقم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
مصرف  برابر  چهار  یعنی  می رسد 
دیگر  سوی  از  سال  گرم  فصل  در 
بیش از ۸۳ درصد سوخت مورد نیاز 
نیروگاه ها از گاز تامین می شود. این در 
حالی است که در سطح جهان تنها ۲۳ 
درصد سوخت نیروگاه ها از گاز تامین 
می شود. در بخش خانگی شاهد رشد 
شش درصدی مصرف گاز هستیم و 
در حوزه صنایع ساالنه پنج درصد و 
در بخش نیروگاهی شش درصد رشد 

مصرف گاز داریم.
نسبت  انرژی   رشد شدت مصرف 
به نرم جهانی آن نیز بیش از دو برابر 
است. با توجه به عرضه و تولید گاز 
 ۲۰۰ حدود  سال  سرد  فصل  در  ما 
حوزه  در  ناترازی  مکعب  متر  میلیون 
گاز داریم.در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ 
میلیون مترمکعب ناترازی در صنعت 
برخی  دلیل  به  و  داشت  وجود  گاز 
موضوعات پیش آمده، واردات گاز از 

ترکمنستان صورت نگرفت. 
تولید  افزایش  با  و  در سال گذشته 
مترمکعب  میلیون   ۲۵ حدود  گاز 
از  شد.  افزوده  کشور  گاز  تولید  به 
دلیل  به  در فصل سرد سال  که  آنجا 
به  ناچار  خانگی  بخش  نیاز  تامین 
ها  نیروگاه  سوخت  تامین  کاهش 
هستیم،  مایع  سوخت  از  استفاده  و 
دولت  کار  شروع  ابتدای  ماه های  در 
به  نسبت  نیروگاهی  مخازن  ظرفیت 

سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش 
دولت  ابتدایی  های  ماه  در  یافت. 
ترکمنستان  با  مذاکراتی  سیزدهم 
انجام گرفت و سوآپ گاز به   میزان 
صورت  مترمکعب  میلیون   ۲ تا   ۱.۵
وزیر  اوجی  جواد  که  گرفت.آنطور 
برنامه  طبق  گفته،  رابطه  این  در  نفت 
ششم توسعه باید میزان تولید گاز در 
برنامه ششم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب باشد که امروز ۹۷۰ میلیون 
به  این  که  خورده  رقم  آن  مترمکعب 
دلیل عدم سرمایه  گذاری برای افزایش 
تولید، توسعه معادن و پاالیشگاه ها بوده 
است ما برای حل این مشکل به سمت 
مالی  منابع  تامین  ظرفیت  از  استفاده 
کردیم  حرکت  کشور  منابع  براساس 
مثل  اقتصادی  بزرگ  هلدینگ های  از 
انجام  برای  بانک ها  و  فارس  خلیج 
و  گازی  و  نفتی  معادین  پروژه های 
از  استفاده  و  پتروپاالیشگاه ها  احداث 
سرمایه  گذاری خارجی استفاده کردیم. 
برای  دالر  میلیارد  هفت  گذشته  سال 
توسعه میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که 
برای آن از ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی 
کردیم  استفاده  بانک   ۶ مشارکت  و 
کشور  انرژی  تامین  ما  اولویت  چون 
است.وی با بیان اینکه ۸۰ میلیارد دالر 
برای سرمایه گذاری و توسعه میادین و 
سایر میادین  گازی نیاز است، گفت: 
استفاده  مالی  منابع  پتانسیل های  از  ما 
می کنیم منتها درخواست ما این است 
از سهم صندوق توسعه  که درصدی 
توسعه  جهت  گاز  ناترازی  به  ملی 
میادین گازی باالدست میادین مشترک 
و احداث خطوط ایستگاه های تقویت 
گاز  مصرف  بهینه سازی  و  فشار 

اختصاص داده شود. 
امیدواریم ۲۲ میلیارد دالر از طریق 
بانک ها  مشارکت  و  داخلی  منابع 
برای  اما  کنیم  جذب  هلدینگ ها  و 
مابقی آنها به همکاری مجلس شورای 

اسالمی نیاز داریم.
مصرف  بهینه سازی  درباره  اوجی 
ابزارهای  یکسری  کرد:  تصریح 
قیمتی و غیرقیمتی داریم سال گذشته 
پرمصرف  مشترکان  برای  گاز  قیمت 
به  هم  امسال  که  کرد  پیدا  افزایش 

دولت پیشنهاد دادیم این موضوع در 
سال آینده لحاظ شود یکی از عوامل 
افزایش مصرف و علل مصرف به دلیل 
که  به طوری  است  گاز  پایین  قیمت 
۷۵ درصد مشترکان ۵۰ درصد مصرف 
برای  باقی مانده  و ۵۰ درصد مصرف 
است.  مشترکان  دیگر  درصد   ۲۵
عالوه بر آن باید خودروهای عمومی 
هر  برای  که  شود  دوگانه سوز  هم 
تومان  میلیون   ۱۲ عمومی  خودروی 

بار مالی دارد.
وی علت ناترازی )تولید و مصرف( 
سال  در  گذاری  سرمایه  عدم  را  گاز 
تالش  گفت:  و  دانست  گذشته  های 
شود.  مدیریت  مصرف  که  کنیم  می 
سوخت رسانی به نیروگاه ها در پنجاه 
متر  میلیون   ۲۵ روزانه  گذشته،  روز 
مکعب بیشتر از سال قبل بود یعنی ۱۳ 
درصد بیشتر از سال قبل سوخت رسانی 
در  تقریبا  روزانه  ایم.  داشته  را  گاز  با 
پاییز ۲۸ درصد مصرف سوخت نفت 
کوره را نسبت به پارسال برای نیروگاه 
ها کاهش دادیم. روزانه ۱۵ میلیون متر 
ایم.  داده  صنایع  به  بیشتر  گاز  مکعب 
در فوالد ۳۰ درصد رشد مصرف گاز 
را داشته ایم که خبر خوبی است.وزیر 
پروژه  تدریج  به  اینکه  بیان  با  نفت 
های کیفی سازی نیروگاه ها را آغاز 
می کنیم، افزود:  همین هفته ها اولین 
در  را  سوخت  مصرف  سازی  کیفی 
به  مهم کشور  پاالیشگاه های  از  یکی 
میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل 
یورو ۵ را خواهیم داشت. ۷۰۰ میلیون 
پاک  هوای  برای  پروژه  این  در  دالر 
سرمایه  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  و 

گذاری شده است.
حوزه  کارشناس  خاقانی،  محمود 
راهکارهای  خصوص  در  انرژی 
و  تولید  ناترازی  حل  برای  موجود 
مصرف گاز گفت: نکته قابل توجهی 
مورد  می بایست  فعلی  شرایط  در  که 
که  است  این  بگیرد  قرار  توجه 
ایران که جز صادرکنندگان  دورنمای 
ضعیف  بسیار  باشد،  منطقه  در  گاز 
یا  ترکیه  به  که  کمی  مقدار  و  است 
که  کرده  ثابت  می کنیم  صادر  عراق 
با  نیستیم،  بزرگ  کننده  عرضه  یک 

شروع فصل زمستان مشتریان ما نگران 
هستند که مبادا برای تامین نیاز داخل 
گاز صادراتی را قطع کنیم. مشکالت 
نمی توان  را  گاز   در صنعت  موجود 
وجود  کرد،  برطرف  مدت  کوتاه  در 
تحریم، عدم سرمایه گذاری و همچنین 
شرایطی  فرهنگسازی  اقدامات  نبود 
را در صنعت گاز کشور رقم زده که 

اقتصاد را نیز دربرگرفته است.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره 
به لزوم اقداماتی در حوزه بهینه سازی 
مصرف  بهینه سازی  گفت:  مصرف 
نیازمند اصالح پکیج ها، بخاری های 
گازی و هر آنچه که مصرف گاز دارد 
در  گازی  تجهیزات  اکنون  می شود، 
ندارند  را  الزم  استانداردهای  بازار  
نبود  فرصت  از  ایرانی  تولیدکننده  و 
رقابت با محصوالت خارجی استفاده 
بخش  اکنون  که  به طوری  می کنند، 
عمده این محصوالت از نظر راندمان، 
میزان  و  ندارند  مناسبی  وضعیت 
مصرف آن ها باال است و همین مساله 
باالی  مصرف  اصلی  دالیل  از  یکی 

انرژی در کشور شناخته می شود.
سال   ۴۰ حدود  خاقانی،  گفته  به 
اروپایی  کشورهای  از  یکی  در  پیش 
به  گاز   اصلی  لوله  انتقال خط  برای 
منطقه مصرف مطالعه ای در دانشگاه 
صورت گرفت که گویای میزان صرفه 
اقتصادی و به طور کلی بازبینی دالیل 
نیز  نهایت  در  بود.  طرح  این  اجرای 
طرح  این  اجرای  که  شد  مشخص 
باتوجه  می توان  چراکه  ندارد،  الزامی 
به تعداد کم افراد ساکن در آن منطقه 
توسعه  همچون  دیگری  طرق  از 
انرژی های تجدیدپذیر، نیاز انرژی آن 
منطقه را تامین کرد. در ایران همیشه 
اینگونه نیست، مطالعاتی برای توسعه 
گازرسانی صورت نمی گیرد و وزارت 
مثبت  را  گازرسانی  اقدامات  نفت 
این  کنند  توجه  اینکه  بدون  می داند 
و  احداث  در  سرمایه گذاری  میزان 
انتقال لوله گاز به مناطق هدف منطقی 
هست یا خیر، ضمن اینکه باید توجه 
داشت که  برای رساندن گاز به مناطق 
جغرافیایی  شرایط  دلیل  به  مختلف 
کشور انرژی زیادی مصرف می شود. 

نفت و انرژی
کاهش مصرف کافی نیست سرمایه گذاری فراموش نشود
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فروش اجباری روغن 
موتور ممنوع است

در  مشکلی  کرد:  اظهار  نظرزاده  محمدجواد 
و  ندارد  وجود  کشور  در  موتور  روغن  تولید 
برخی مشکالت جزئی که در بازار این محصول 
دیده می شود در بخش توزیع است که آن هم 

به زودی برطرف می شود.
وزارت  توزیع  و  آماد  خدمات  دفتر  مدیرکل 
ها  کننده  توزیع  برخی  تخلفات  گفت:  صمت 
در سطح عرضه در سامانه جامع تجارت رصد 
عامالن  شد.  خواهد  برخورد  آنها  با  و  شده 
را  موتور  ندارند محصوالت روغن  توزیع حق 
به صورت اجباری یا سبدی به تعویض کاران 
روغن تحمیل کنند و در صورت مشاهده، مورد 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

جور ناترازی مصرف گاز 
را پرمصرف ها باید بکشند

بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم جغتای، 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سبزوار  جوین، 
کرد:  اظهار  کشور،  در  گاز  ناترازی  به  اشاره  با 
حل  است  واقعیت  یک  گاز  بحث  در  ناترازی 
این ناترازی یک راه حل ندارد چراکه ایجاد یک  
نتیجه سیاست گذاری  و شیوه حاکمیت  مسئله 
را  مشکل  این  راه  چند  از  باید  بنابراین  است، 
حل کنیم. قطعا افرادی که پر مصرف هستند باید 

هزینه های بیشتری را پرداخت کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ادامه داد: یک راه حل استفاده از فرصتی 
تامین  با کشورهای همسایه  است که در تعامل 
می شود، یعنی مشکل گاز را با کشورهایی مثل 
ترکمنستان و روسیه حل کنیم. گاز صنایع باید 
با  بتوانند  باید  خانگی جدا شود صنایع  گاز  از 
گاز  و  کنند  برقرار  تعامل  همسایه  کشورهای 

خودشان را تامین کند. 
بیان کرد:  اسالمی  نماینده مجلس شورای  این 
همچنسن بازدهی وسایل گازسوز را باید باال ببریم 
و مردم را در کنترل مصرف هدایت کنیم.  راه دیگر 
تعرفه  با  که  پرمصرف هاست،  با  برخورد سلبی 
گذاری پلکانی محقق می شود. در این روش با 
واقعی سازی قیمت و با تکیه بر اصالحات قیمتی 
به  مشترکان  این  پرمصرف،  مشترکان  برای  تنها 
سمت کاهش و بهینه سازی مصرف خود خواهند 
رفت. قطعا افرادی که پر مصرف هستند باید هزینه 

های بیشتری را پرداخت کند.

پراید 208 میلیون تومان
قیمت  گذشته،  هفته  از  دالر  نرخ  افزایش  با 
البته برخی  افزایش همراه شد.  با  نیز  خودروها 
دالر  نرخ  با  هم گام  خودرو  قیمت  که  معتقدند 
در  ثبت شده  قیمت های  است.  نداشته  افزایش 
یک  گذشت  از  پس  خودرو  آگهی  سایت های 
هفته از سقف شکنی دالر، حکایت گر بالتکلیفی 
هفته های  برخالف  است.  بازار  سردرگمی  و 
با  برخی  ثبات،  با  خودروها  برخی  گذشته، 
همراه  قیمتی  افزایش  با  نیز  برخی  و  کاهش 
همه  در  که  قیمتی  جهش  آن  دیگر  و  شده اند 
به  ندارد.  وجود  افتاد  اتفاق  بازار  در  خودروها 
نظر می رسد بازار در تالش است تا دوباره ثبات 

نسبی قیمت ها را بازگرداند.
قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش 

این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است:
برخالف ماه های گذشته که قیمت پراید ثابت 
مانده بود، اما باالخره سقف شکنی تاریخی دالر 
این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان 
قیمت همراه کرد. برای مثال، پراید ۱۱۱ اکنون 
در قیمت ۲۰۸ میلیون تومان به فروش می رسد. 
میلیون   ۱۸۳ نرخ  به  اکنون  نیز   ۱۳۱ پراید  اما 
در  که  اتومات  پژو ۲۰۷  تومان عرضه می شود. 
ماه گذشته ۵۹۰ میلیون تومان ارزش داشت، اما 

امروز در سطح ۶۳۰ میلیون تومان ثابت ماند.
با  بود  مدت ها  که  هم  معمولی  دنا  خودرو 
ثبات قیمتی همراه شده بود، اما این چند روز با 
افزایش قیمت همراه شد. این خودرو دو میلیون 
را  گذشته  روز  به  نسبت  قیمت  افزایش  تومان 
تومان  میلیون   ۴۱۷ قیمت  در  و  رساند  ثبت  به 
هم  اتوماتیک  پارس  پژو  شد.  عرضه  بازار  در 
 ۴۹۶ قیمت  در  گشته،  روزهای  مانند  امروز، 
ثابت  به  کشور  خودرو  بازار  در  تومان  میلیون 
ماند. تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با 
افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد، اما امروز 
 ۶۱۰ قیمت  به  و  شد  ارزان  تومان  میلیون  پنج 

میلیون تومان رسید.
کارشناس صنعت خودرو،  کاکایی،  امیرحسن 
سرگردان  سرمایه های  حاضر  حال  در  گفت: 
مردم به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری ایمن 
می گردند. به همین علت پیش بینی می شود روند 
صورت  به  کشور  در  خودرو  قیمت  افزایشی 
دالر  سقف شکنی  از  پیش  یابد.  ادامه  هفتگی 
که در هفته گذشته اتفاق افتاد، پیش بینی می شد 
خودرو هم گام با تورم تا پایان سال حداقل ۴۰ 
به  حاال  اما  باشد.  داشته  قیمت  افزایش  درصد 
با  بازار خودرو  بهانه رکوردشکنی دالر احتماال 
سرعت بیشتری به افزایش قیمت خود ادامه دهد. 
قیمت خودرو در حال حاضر روند صعودی را 
در پیش گرفته است. اما سطح معامالت هم گام 
با این تحوالت باال نمی رود. چراکه بدنه اصلی 
یعنی  خودرو،  بازار  در  نهایی  مصرف کنندگان 
مردم دیگر سرمایه ای در دست ندارند که اقدام 

به خرید و فروش خودرو کنند.

فوالد  جامع  طرح  مدیر  نژاد  محجوب  مهران 
ساالنه  فوالد  جامع  طرح  کرد:  اظهار  کشور، 
پایش می شود و نتایج را با اهداف اولیه به منظور 
و  می کند  رصد  فرصت ها  و  چالش ها  شناسایی 
است.  داشته  این صنعت  توسعه  در  مهمی  نقش 
جهت  باالدست،  سند  یک  عنوان  به  طرح  این 
توسعه فوالد بخش های خصوصی و دولتی مورد 

توجه قرار گرفته است.
نژاد همچنین در راستای چالش های  محجوب 
حال  در  کرد:  تصریح  فوالد  صنعت  در  موجود 
این  در  اصلی  چالش  نوع   ۱۰ حدود  حاضر 
صنعت وجود دارد که با همکاری معاونت معدن، 
بررسی  حال  در  فوالدی  شرکت های  و  ایمیدرو 
است تا برای هر کدام از این چالش ها، راهکاری 
مطرح  واقع  در  شود.  ارائه  سودمند  و  مشخص 
که  می شود  باعث  چالش ها  این  جزئیات  کردن 
به  آگاهی  با  صنعت  این  در  فعالیت  متقاضیان 
بخشی ورود پیدا کنند که عالوه بر حفظ زنجیره 

به توسعه این صنعت کمک کند.
کمبود  تأثیر  به  کشور  فوالد  جامع  طرح  مدیر 
اشاره کرد و گفت: در  تولید سال ۹۹  انرژی در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۴۰۰ با کاهش تولید فوالد 
و محصوالت فوالدی در کشور مواجه بودیم که 
یکی از مهم ترین دالیل آن را می توان کمبود انرژی 
برق و گاز دانست. در حالت ایده آل و باتوجه به 
بود،  شده  انجام  حوزه  این  در  که  ظرفیت سازی 
پیش بینی می شد در صورت عدم وجود مشکل 
برسد  تن  میلیون   ۳۳ به  ما  تولید  انرژی،  کمبود 
اما تولید واقعی در این سال ۲۷.۹ میلیون تن شد.

وی کمبود انرژی را عامل ایجاد عدم توازن در 
حلقه تولید گندله دانست و توضیح داد: در واقع 
به علت کاهش تولید در بخش آهن اسفنجی و 
این  کنسانتره  و  گندله  بخش  در  تولید  افزایش 
میزان مازاد ایجاد شد. با این حال حجم تولیدات 
فوالد  تولید  در  رتبه ۱۰  به  را  ایران  در سال ۹۹ 
گندله  مازاد  که  است  گفتنی  همچنین  رساند. 
گندله  صادرات  درصدی   ۷۸۸ افزایش  باعث 
مقاصد  مهمترین  که  شد  تولیدی  محصوالت  و 
صادراتی، کشورهای چین، عمان، عراق، اندونزی، 

از  درصد   ۸۵ که  است  بوده  افعانستان  و  تایلند 
ظرفیت صادراتی ما را پوشش داده است.

تولید فوالد  بررسی وضعیت  به  نژاد  محجوب 
در ۶ ماهه اول سال جاری پرداخت و گفت: در 
۶ ماه اول سال جاری نیز به لحاظ تولید نسبت 
داشته  افزایش  درصد   ۱۹ به سال گذشته حدود 
است. همچنین اکثر واحدهای تولیدی در جهت 
افزایش تولید خود برنامه ریزی نموده اند که که 
کاهش تولید در واحدهای تولید آهن اسفنجی و 
فوالدسازی به دلیل قطعی گاز در نیمه دوم سال 

را جبران نمایند.
محصوالت  صادرات  کاهش  به  همچنین  وی 
تولیدی پرداخت و گفت: طی این ۶ ماه، به دلیل 
تشدید شدن مازاد گندله بخش قابل توجهی از آن 
صادر شد و صادرات فوالد و محصوالت فوالدی 
جنگ  جهانی،  قیمت های  کاهش  علت  به  نیز 
روسیه و اوکراین و همچنین کاهش تقاضای بازار 

چین نسبت به سال های گذشته کاهش یافت.
صادرات  کاهش  که  شد  مدعی  نژاد  محجوب 
مواد  صادرات  افزایش  و  فوالدی  محصوالت 
ارزش  نوع  یک  دادن  دست  از  منزله  به  معدنی 
افزوده است چرا که باید با کسب ارزش افزوده 
زنجیره  انتهای  در  صادرات  سمت  به  باالتر 
فروشی  خام  از  االمکان  حتی  و  کرد  حرکت 

جلوگیری شود.
مدیر طرح جامع فوالد کشور در پایان به پیش 
به  توجه  با   ۱۴۰۲ سال  در  فوالد  وضعیت  بینی 
 ۱۴۰۲ سال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  جامع  طرح 
نیز با نرخ به کارگیری ۶۸ درصد، ظرفیت فوالد 
میزان  و  رسید  خواهد  تن  میلیون   ۵۰ به  کشور 
همچنین  بود.  خواهد  تن  میلیون   ۳۴ نیز  تولید 
میلیون   ۲۰ فرض  با  خام  فوالد  حلقه  به  باتوجه 
حدود  تا  بایستی  کشور،  داخل  در  مصرف  تن 
واقع  در  شود؛  انجام  صادرات  تن  میلیون   ۱۴
این  کشور  در  فوالد  مصرف  کاهش  در صورت 
صادرات  طریق  از  می بایست  خام  فوالد  مازاد 
جبران گردد. با این حال مشکالت تحریم و نبود 
با  را  کشور  قطعًا  صادراتی،  مناسب  زیرساخت 

چالش هایی مواجه خواهد کرد.

کمبود انرژی عامل بر هم خوردن توازن
 در حلقه تولید گندله

در روز های گذشته، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده  های نفتی ایران، از افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف بنزین در مقابل رشد ۵ درصدی تولید این 
محصول خبر داد. هم اکنون میانگین مصرف بنزین 
در کشور، روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر است و 

میزان تولید نیز تقریبا با مصرف برابری می  کند.
این در حالی است که میزان مصرف بنزین در   
اربعین امسال، از روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر گذشت و 
رکورد آن شکست. در این زمینه، همزمان با تصمیمات 
و سیاست  هایی مانند ارتقای استاندارد خودروها، 
نوسازی خودرو های فرسوده و... برای بهینه  سازی 
مصرف سوخت، احداث پتروپاالیشگاه ها که نسل 
جدید          پاالیشگاه  ها محسوب می  شوند، اهمیت 

دوچندان پیدا کرده است.
مجتمع   بین  یکپارچگی  بر  که  پتروپاالیشگاه ها 
بر  دارند، عالوه  تاکید  پتروشیمی  و  پاالیش  های 
تولید سوخت اعم از بنزین، گاز مایع، نفت سفید، 
نفت گاز و نفت کوره، قادرند فرآورده  های ویژه و 
خوراک مجتمع  های پلیمری و شیمیایی را نیز تولید 
و عرضه  کنند. در مجتمع  های پتروپاالیش، ترکیبی 
تولید  پتروشیمی  پایه  و  سوختی  محصوالت  از 

می  شود. یکی از اهداف ساخت پتروپاالیشگاه ها 
به  توجه  پتروشیمی هاست.  خوراک  پایدار  تامین 
سودآوری  موجب  پتروپاالیشی،  ظرفیت  توسعه 
بیش از دو برابری و افزایش توان رقابت در بازار 

فرآورده  های نفتی است.
سه سال پیش، در تابستان ۱۳۹۸، مجلس »قانون 
و  نفت  پایین دستی  صنایع  توسعه  از  حمایت 
میعانات گازی« را تصویب و به دولت ابالغ کرد؛ 
قانونی که بر توسعه پتروپاالیشگاه ها با استفاده از 
سرمایه مردمی و سرمایه  گذاری بخش خصوصی 
نسبت  جدید  رویکرد  با  قانون،  این  دارد.  تاکید 
به توسعه ظرفیت پتروپاالیشی کشور، در جهت 
تغییر مسیر حرکت نفت و گاز از خام  فروشی به 
سمت توسعه زنجیره ارزش نفت خام و میعانات 
گازی است تا از این طریق، ضمن ایجاد ارزش 
مقابله  نفت  فروش  تحریم  با  داخل،  در  افزوده 
پتروپاالیشگاه،  به گفته کارشناسان، ساخت  کند. 
یا  کاهش  و  اقتصادی  استقالل  خودکفایی، 
خنثی  سازی اثرات تحریم ها، افزایش حاشیه سود 
فرآوری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینه  های 
هماهنگی  و  یکپارچه  مدیریت  خوراک،  تامین 

میان واحد های مربوطه را تضمین می  کند.
برنامه  یک  در  مردادماه  نفت،  وزیر  هرچند 
»سردار  پتروپاالیشگاه  تاسیس  از  تلویزیونی، 
عین  در  گفت،  سخن  سلیمانی«  قاسم  شهید 
احداث  چالش  »بزرگ ترین  کرد:  تصریح  حال 
پتروپاالیشگاه ها، تامین منابع مالی است.« به گفته 
وی، برای طرح  های توسعه  ای صنعت نفت، طی 
دالری  میلیارد   ۱۶۰ سرمایه گذاری  سال،  هشت 
نیاز است و پروژه های اولویت دار از طریق منابع 
مالی هلدینگ های بزرگ اقتصادی، بانک  ها، بازار 
بهره برداری  به  مردم،  مشارکت  و  انرژی  بورس 
می رسند. بر این اساس، از ابتدای دولت سیزدهم، 
حوزه  در  قرارداد  و  تفاهم نامه  دالر  میلیارد   ۸۰
میادین نفتی، گازی و پتروپاالیشگاه ها و نیز ۴۰ 
امضا  روسیه  گازپروم  با  تفاهم نامه  دالر  میلیارد 
شده و بنا به گفته جواد اوجی، با وجود شرایط 
تحریمی، مانعی برای عقد قرارداد و تفاهم نامه در 

این حوزه وجود ندارد.
در  نفت  وزارت  الک پشتی  حرکت  به  توجه  با 
سرعت  و  سو  یک   از  پتروپاالیشگاه  ها  احداث 
کشور،  در  بنزین  مصرف  خرگوش وار  و  فزاینده 
سال در  بنزین  واردات  احتمال  دیگر،  از سوی 
های آینده، اصال بعید نیست. در چنین شرایطی، 
خودکفایی در تولید بنزین، نه تنها واقعیت نیست، 

بلکه اتفاقا »تعبیر وارونه  یک رویا« ست!

سرعت خرگوشی مصرف بنزین
حرکت الک  پشتی ساخت پتروپاالیشگاه  ها

  

)توجه : متقاضیان باید تا مورخه 1401/08/29 اقدام به دریافت اسناد از سامانه ستاد نمایند% (
شهرداري سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره ۸۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳  شوراي محترم اسالمي شهر سراب تعداد۸ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 
بسیج شمالی کوی نرگس ۵ پالک ثبتی ۲۴۴/۲۱۵۳ قطعه های شماره های چهار ،پنج ،شش،هفت،هشت،نه وده را بصورت ۶۰ درصد نقد و۴۰درصد در اقساط یکساله 

و از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل واگذار نماید %
*قطعه شماره۴زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۳۶/۸۴ متر مربع مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۰/۱۳۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال

*قطعه شماره ۵ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۱۷/۹۴ مربع از قرار هر متر مربع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۶/۳۴۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
* قطعه شماره ۶  زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰۹/۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۷ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰۴/۴۶ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶۹۸/۸۲۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۸ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۴۳/۸۵ متر مربع از قرار هر متر مربع ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۳/۱۶۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۹ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۵/۱۸ متر مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۱/۶۹۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال

*قطعه شماره ۱۰ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۸/۴۳ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۷/۳۱۴/۸۱۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۱۱ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۶/۹۴ متر مربع از قرار هر متر مربع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۹/۲۷۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ب : شرایط مزایده:
۱متقاضیان بایستي ۵ درصد قیمت پایه قطعه زمین ها را به عنوان سپرده به حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداري نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز 
و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکت سربسته)سپرده واریزی پاکت الف ، تائیدیه 
ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند 

از تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری۱۴۰۱/۰۹/۱۰  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند۰ 
۲  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است۰

۳  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد۰
۴  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود۰

۵ سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
۶متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فني و شهرسازي یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۶۸ – ۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل نمایند۰  ل ۹۰۲

۷شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۱۶
۸ متاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند%                                         

»آگهـي مزایده« فروش هشت  قطعه زمین با کاربری مسکونی
مرحله دوم نوبت اول

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

*فروش لوله جداره چاه و مخازن سوخت مایع دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان در نظر دارد کاالهای  خود به  شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری  از سامانه  تدارکات الکترونیکی  دولت  )www.setadiran.ir( با 

شماره مزایده ۱۰۰۱۰۰۴۵۴۴۰۰۰۰۰۵ به  صورت الکترونیکی  به  فروش برساند.
*زمان انتشار در سایت :   روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۸ صبح     
*مهلت  دریافت  اسناد مزایده: تا روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹ 

*تاریخ  بازدید: از دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ لغایت یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۴۰۱ ) ساعت 
۹ صبح تا ۱۴(

*آخرین  مهلت  ارسال پیشنهاد قیمت : روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹ 
*زمان بازگشایی : روز شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱ صبح 

*زمان اعالم به  برنده: روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲ ظهر
 *ضمنا رعایت  موارد ذیل  الزامی  می  باشد:

و  باشد  می   دولت   الکترونیکی   تدارکات  سامانه   طریق   از  صرفا  مزایده  برگزاری  
کلیه  مراحل  فرآیند مزایده شامل  خرید و دریافت  اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه  مربوطه (، پرداخت  تضمین  شرکت  در مزایده )ودیعه (، ارسال پیشنهاد قیمت  ، 
بازگشایی  پاکات ، اعالم به  برنده ، واریز وجه  مزایده و تحویل  کاال در بستر سامانه  

از این  طریق  امکان پذیر می  باشد.
پیشنهاد می  گردد با توجه  به  تنوع کاال های  مطرح شده در مزایده قبل  از ارائه  پیشنهاد 

از اقالم موضوع مزایده بازدید به  عمل  آورید.
گواهی   دریافت   و  نام  ثبت   جهت   بایست   می   مزایده  در  شرکت   به   عالقمندان 

الکترونیکی  )توکن ( با شماره های  ذیل  تماس حاصل  نمایند:
مرکز پشتیبانی  و راهبری  سامانه : ۰۲۱۴۱۹۳۴

سامانه                                                                 سایت   در  استانها،  سایر  نام  ثبت   دفاتر  تماس  *"اطالعات 
www.setadiran.ir  بخش  ثبت  نام/پروفایل  مزایده گر  موجود است .     

 آگهی مزایده عمومی 
شماره  1001004544000005 


