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برای  شدید  نوسان  از  سرشار  سالی  سال ۲۰۲۲ 
بازارهای نفت بود و نفت برنت این سال را در کانال 
قیمت ۸۰ دالر در هر بشکه آغاز کرد و در روزهای 
پایانی سال، پایین این کانال قرار دارد اما در مدت 

شش ماه در این فاصله، قیمت سه رقمی داشت.
و  تولیدکنندگان  ژئوپلیتیکی،  رویدادهای 
قابل  تغییرات  کرد  ناچار  را  مصرف کنندگان 
توجهی در جریان تجارت نفت در سراسر جهان 
که  روسیه  نفت  مثال  عنوان  به  دهند.  صورت 
بازارهای جدیدی  به  اروپا می رفت،  به  معموال 
در آسیا تغییر جریان پیدا کرد. اروپا نیز ناچار شد 
منابع جدید برای تامین نفت پیدا کند که  زمان 

حمل طوالنی تر و هزینه های باالتری داشتند.
وب سایت اینوستینگ در گزارشی شش درسی 
مورد  را  آموخت   ۲۰۲۲ سال  در  نفت  بازار  که 

بررسی قرار داد:
۱- تجدیدپذیرها نمی توانند جای سوخت های 

فسیلی را بگیرند
گاز  خرید  گرفت  تصمیم  اینکه  از  پس  اروپا 
با  کند،  متوقف  را  روسیه  خام  نفت  و  طبیعی 
کمبود شدید برق روبرو شد. با ادامه این بحران، 
افراد بیشتری به این حقیقت واقف می شوند که 
منبع های  نمی تواند  بادی  و  خورشیدی  نیروی 
که  سوالی  باشد.  برق  تولید  برای  اتکا  قابل 
آیا  که  است  این  دارد  وجود   ۲۰۲۳ سال  برای 
انرژی  تولید  افزایش  خواهان  که  سیاستگذارانی 
گذار  برنامه های  اشتباه  به  هستند،  پذیر  تجدید 
انرژی خود اهمیتی می دهند یا به آن واقف شده 
تا تضمین کنند  و این خطاها را اصالح می کنند 
مصرف کنندگان به منابع مقرون به صرفه و قابل 
اتکاء برق و گرمایش، دسترسی خواهند داشت.

نخواهد  بازار  نجات  به  سعودی  عربستان   -۲
آمد

عربستان  آمریکا،  شدید  فشار  وجود  با 
پایین  برای  را  نفت  تولید  نشد  حاضر  سعودی 
برای  درسی  این  دهد.  افزایش  قیمت ها،  بردن 

داشت  انتظار  می توان  که  است  معامله گران 
عربستان سعودی، منافع خود و نه منافع آمریکا 
را پیگیری کند. پس از سال های زیادی که قیمت 
شرکایش  و  سعودی  عربستان  ماند،  پایین  نفت 
در گروه اوپک پالس، از باال نگه داشتن قیمتها 
سود برده اند. این تولیدکنندگان با محدود کردن 
تولید، حتی اگر برای سیاست گذاران و مصرف 
کار  این  به  باشند،  نامطلوب  آمریکایی  کنندگان 

مبادرت کردند.
۳- اوپک نمی تواند به کمک بازار بیاید

سال های  برای  نفت  قیمت های  ماندن  پایین 
متمادی، به تولیدکنندگان اوپک پالس ضربه زد و 
بسیاری از آنها، کاهش قابل توجه ظرفیت تولید را 
تجربه می کنند. اکثر تولیدکنندگان نمی توانند  طبق 
سهمیه اختصاص یافته، نفت تولید کنند و بنابراین 
گروه،  این  اعضای  برای  شده  تعیین  سهمیه های 
منعکس کننده میزان نفتی که اوپک پالس می تواند 
به بازار عرضه کند، نیست. این به معنای آن است 
که به جز عراق، عربستان سعودی و امارات متحده 
نیستند  قادر  پالس  اوپک  کنندگان  تولید  عربی، 
افزایش  قیمت ها،  بردن  پایین  برای  را  تولیدشان 
دهند. همچنین به معنای آن است که هنگامی که 
افزایش  یا  کاهش  را  تولید  سهمیه  پالس،  اوپک 
می دهد، تنها بخشی از حجم تصویب شده از بازار 

نفت حذف خواهد شد یا وارد بازار می شود.
۴- آمریکا تولیدکننده موازنه ساز نیست

نیستند  قادر  دیگر  آمریکا  نفت  تولیدکنندگان 
رشد تولید را به هر قیمتی دنبال کنند. تولید این 
و   ۲۰۱۶ های  سال  با  مقایسه  در  اکنون  کشور 
افزایش  تا  کشد  می  طول  بیشتری  زمان   ،۲۰۱۷
یک  هرگز  آمریکا  نفت  صنعت  کند.  پیدا 
نبود  بازار نفت جهانی  تولیدکننده موازنه ساز در 
و  نیست  یکپارچه  کشور  این  نفت  صنعت  زیرا 
به شکل متحد عمل نمی کند اما در سال ۲۰۲۲، 
که  کندی  واکنش  آمریکا  نفت  تولیدکنندگان 
که  این  وجود  با  داشتند.  نفت  باالی  قیمتهای 

رقمی  سه  تابستان  و  بهار  طول  در  نفت  قیمت 
بود، تولید نفت آمریکا، تا اوت به ۱۱.۹۸ میلیون 
پس،  این  از  معامله گران  نرسید.  روز  در  بشکه 
باید رشد تولید کندتر صنعت نفت شیل آمریکا 

را انتظار داشته باشند.
۵- تقاضای چین برای نفت حیاتی است

نفت  برای  جهان  سراسر  اقتصادهای  تقاضای   
یافت  بهبود  کووید-۱۹  پاندمی  از  پیش  به سطح 
اما چین به سیاست  کووید صفر خود پایبند ماند. 
این امر مانع از آن شد که تقاضای جهانی در سال 
۲۰۲۲ از میزان عرضه فراتر رود. با وجود این که 
چین اکنون سیاست مذکور را تسهیل کرده است، 
معامله گران نباید انتظار داشته باشند تقاضای چین 
پاندمی  از  پیش  سطح  به  یکباره  به  نفت  برای 
اقتصاد چین و تقاضای این کشور برای  بازگردد. 
نفت توسط حزب کمونیسم چین کنترل می شود و 
الگوهای مشابهی که در نقاط دیگر وجود دارد را 

دنبال نمی کند.
روسیه  نفت  توسعه،  حال  در  اقتصادهای   -۶

را می خواهند
اروپا و آمریکا تالش کردند با تحریم ها و مکانیزم 
سقف قیمت، درآمد نفتی روسیه را محدود کنند. 
نفت  تجارت  جریان  تغییر  باعث  سیاست ها،  این 
روسیه  دسترسی  از  مانع  اما  شد  جهانی  بازار  در 
به بازارهای جدید نشد. نفت روسیه که سابق بر 
به هند سرازیر شده  اکنون  اروپا می رفت،  به  این 
که بازار کامال جدیدی برای روسیه است. چین هم 
خرید نفت روسیه را افزایش داده است. اروپا اکنون 
نفت بیشتری از خاورمیانه خریداری می کند. حتی 
اگر اروپا و روسیه مسائل فی مابین را حل کرده و 
از سر بگیرند، نفت روسیه  تجارت نفت خود را 
دیگر  بازارهای جدید  و  هند  به  همچنان  احتماال 
خواهد رفت. معامله گران باید توجه داشته باشند که 
جریان تجارت نفت ،بسیار سریع تر از آنچه انتظار 
می رفت تغییر کرده و دوره اختالل در بازار نسبتا 

کوتاه بود.

نفت و انرژی

شش درسی که بازار نفت در سال ۲۰۲۲ آموخت
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کاهش ۳۰ درصدی
 تولید پتروشیمی ها 

به دلیل افت گاز
پتروشیمی ها  گاز  کاهش  سیمانی ها  از  پس 
اگرچه  بود،  خانگی  گاز  تأمین  برای  راهکاری 
این محدودیت ها در آذر ماه ایجاد شد اما گویا 
همچنان ادامه دارد، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران 
پتروشیمی ها  با محدودیت های جدید  در رابطه 
به  منجر  شده  ایجاد  محدودیت  گفت:  مهر  به 
کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی های گازی 
شده است. تمامی پتروشیمی های گازی کاهش 
یاسوج  تا  گرفته  خراسان  از  اند  داشته  تولید 
تمامی پتروشیمی های متانولی و اوره ای ظرفیت 

تولید شأن به ۷۰ درصد رسیده است.
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
پتروشیمی ایران در پاسخ به این سوال که امسال 
نسبت به سال گذشته چه وضعیتی دارد، اضافه 
نفع  میلیون دالر عدم و  کرد: سال گذشته ۶۸۰ 
برای پتروشیمی ها وجود داشت و هیچ پیش بینی 
ندارد و ممکن است ضرر  این مساله وجود  از 
پیدا  افزایش  به سال گذشته  نسبت  سال جاری 
کند، زیرا تولید هم افزایش چندانی نداشته است.

سهمیه بندی  گاز سی ان 
جی  در صورت کمبود گاز

با کاهش و قطعی گاز برخی از پتروشیمی ها 
قطعی  بر  مبنی  زنی هایی  گمانه  صنایع  حتی  و 
شایعاتی  حتی  و  دارد  وجود  پتروشیمی ها  گاز 
مبنی بر قطعی گاز پتروشیمی ها شنیده می شود، 
اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی سی ان جی 
در این زمینه به مهر گفت: خوشبختانه تا کنون 
برای جایگاه های سوخت  گاز  قطعی  یا  کاهش 
وجود نداشته است. البته باید در نظر داشت که 
این مساله به ما ابالغ شده است که در صورت 
کمبود گاز پس از صنایع، پتروشیمی و سیمان ها 
در صورت کسری گاز، گاز سی ان جی ها هم 

سهمیه بندی شود.
دادرس در پاسخ به این سوال که سهمیه بندی 
به  توجه  با  گفت:  می شود،  انجام  شکل  چه  به 
است  نشده  محدودیت  اعمال  هنوز  اینکه 
اطالعات دقیقی از این مساله در دست نیست و 
به نظر می رسد با توجه به عرضه و تقاضا سهمیه 

بندی اعمال شود.

قرعه کشی خودرو برای 
متقاضیان عادی متوقف شد؟

صمت  وزارت  سخنگوی  قالیباف  امید 
عرضه  در  هستند  موظف  خودروسازان  گفت: 
و  جمعیت  جوانی  طرح  خود،  خودرو های 
کنند  رعایت  را  فرسوده  خودرو های  تخصیص 
و بقیه محصوالت را به بورس عرضه کنند یعنی 
این شرط برای خودروسازان در نظر گرفته شده 
است و روی آن نیز نظارت می شود. طبق قانون 
از  درصد   ۱۰ باید  خودروسازان   ۱۴۰۱ بودجه 
به خودرو فرسوده  سهم قرعه کشی خودرو را 
 ۶ طی  که  آنجایی  از  اما  می دادند،  اختصاص 
انجام  را  کار  این  خودروسازان  سال  اول  ماه 
پایان  تا  که  شد  این  بر  تصمیم  بنابراین  ندادند 
سال خودروسازان به جای ۱۰ درصد ۲۰ درصد 
فرسوده  خودرو های  به  را  کشی  قرعه  سهم  از 
اختصاص دهند و اکنون نیز موظف هستند حتی 
هم  را  طرح  این  بورس  در  عرضه  در صورت 

اجرا کنند.
در  کرد:  تشریح  صمت  وزارت  سخنگوی 
حال حاضر برنامه عرضه خودرو اینگونه است 
دستگاه  هزار  است  قرار  خودروسازی  اگر  که 
از آن  ابتدا ۲۰ درصد  باید  خودرو عرضه کند , 
را به دارندگان خودرو فرسوده و ۵۰ درصد به 
هزار  از  دهد؛  اختصاص  جمعیت  جوانی  طرح 
بورس  در  هم  درصد   ۳۰ مانده  باقی  دستگاه 
عرضه می شود بنابراین عرضه خودرو در بورس 
اختاللی در عرضه خودرو به دارندگان خودرو 
فرسوده و مادران دارای ۲ فرزند ایجاد نمی کند.

عیدی امسال کارگران 
چقدر است؟

به هر یک  قانون کارفرمایان مکلفند  براساس 
از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 
پاداش  و  عیدی  عنوان  مزد  به  آخرین  روز   ۶۰
بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک 
از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد 
روزانه قانونی تجاوز کند؛ با این حساب، حداقل 
عیدی دوبرابر حداقل حقوق و حداکثر آن، سه 

برابر حداقل حقوق ماهانه است.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل 
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد 
افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران 
از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و 
حداقل  ترتیب،  این  به  رسید.  تومان  هزار   ۱۷۹
عیدی ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ 

میلیون و ۵۳۷ هزار تومان خواهد بود.
هر کارفرمایی که کمتر از این رقم به کارگران 
و  شده  تخلف  مرتکب  بپردازد  عیدی  خود 
عیدی  معموالض  دارند.  شکایت  کارگران حق 
حساب شان  به  بهمن  حقوق  با  همراه  کارگران 

واریز می شود.

در آغاز کار دولت جدید یک گزارش غیررسمی 
کارشناسان  به  منسوب  ظاهرا  که  شد  منتشر 
یک  گزارش  این  بود.  بودجه  و  برنامه  سازمان 
شاخص های  برخی  وضعیت  که  داشت  جدول 
پایان  تا   ۱۴۰۰ سال  همان  از  را  اقتصادی  مهم 
برآورد کرده  سال ۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون 
بود. حالت اول رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل 
موجود  وضع  تداوم  دوم  حالت  و  برجام  شدن 
اقتصادی،  آن شامل رشد  مهم  بود. سه شاخص 
سه  وضعیت  گزارش  این  بود.  ارز  نرخ  و  تورم 
برای  ادامه تحریم ها  با فرض حالت  را  شاخص 
اینگونه  و ۱۴۰۶  و ۱۴۰۱  سال های ۱۴۰۰  پایان 

پیش بینی کرده بود.
سال۱/۷   ۷ این  در  اقتصادی  رشد  میانگین 
درصد   ۵۰ نیز  دالر  و  درصد   ۵۴ تورم  درصد، 
برآورد شده بود. توجه کسانی که این گزارش را 
پایان  دیدند فقط به قیمت ارز جلب شد که در 
سال ۱۴۰۶، حدود ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده 
بود. طبیعی هم بود چون ملموس ترین عدد برای 
آنان بود و البته این رقم از نظر خواننده عجیب 

بود...
به همین علت بسیاری آن را ترسناک و بدبینانه و 
با برآورد باال تلقی کردند و طرفداران وضع موجود 
هم گفتند نویسندگان این گزارش جوسازی کرده 
و می خواهند ما تن به پذیرش برجام دهیم! آنان 
توجه نکردند که رقم ۲۸۵ هزار تومان برای هر 
دالر عدد عجیبی نبود، این رقم فقط ۱۱ برابر رقم 
سال ۱۴۰۰ است و این نسبت جهش برای ۷ سال 
چندان زیاد نیست چون هم اکنون دالر نسبت به 

۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است.
ولی اگر از این نکته بگذریم، اکنون که ۱۵ماه از 
انتشار آن گزارش می گذرد متوجه می شویم که آن 
گزارش نه تنها بدبینانه نبود، بلکه خوش بینانه هم 
بوده است. چرا؟ اول برای اینکه رشد اقتصادی 
از رقم تحقق یافته  برابر بیش  سال گذشته را دو 
پیش بینی کرده بود. هر چند درباره تورم و قیمت 
ارز پیش بینی آن دقیق بود. پیش بینی های گزارش 
برای رشد اقتصادی امسال نیز قدری خوش بینانه 
را  اعتراضات  که  علت  این  به  شاید  است، 

پیش بینی نمی کردند.
سال  درصدی   ۸ رشد  که  هنگامی  عالوه  به 
امسال  به  باید  آن  ظرفیت  نداد،  رخ   ۱۴۰۰
در  حال  هر  در  است.  نشده  که  می شد  منتقل 
خوش بینانه ترین حالت شاید رشد اقتصادی به ۴ 

احتمال  به  نیز  درصدی   ۴۷ تورم  برسد.  درصد 
فراوان رخ می دهد، در واقع در ۹ ماه گذشته این 
مساله رخ داده است. شاید یکی دو درصد کمتر 
و بیشتر شود. ولی نرخ ارز را درست پیش بینی 
سال  پایان  به  ماه  سه  که  اکنون  هم  زیرا  نکرده، 
مانده، نرخ ارز ۵ هزار تومان )حدود ۱۵ درصد( 

هم از رقم پیش بینی شده فراتر رفته است.
تازه همه اینها ناظر بر این است که وعده های 
این  همه  می توانست  که  مسکن  و  شغل  ایجاد 
شاخص ها را دگرگون و بدتر کند، فعال در حاشیه 
قرار گرفته است. چرا این تذکرات و توضیحات 
ارایه می شود؟ برای اینکه حکومت و دولت قدری 
به خود آیند و گمان نکنند که می توانند مشکالت 
را حل کنند. این جدول ظاهرا خوش بینانه است 
در  را  غیرمنتظره  رویدادهای  و  اتفاقات  زیرا 
محاسبات خود وارد نکرده است. عدم پیش بینی 
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید 
به معنای منفی بودن آن است به ویژه که پیش تر 
اعالم شد که سرمایه گذاری در کشور حتی کمتر 
اینها  است.  استهالک  برای جبران  مقدار الزم  از 
و  اقتصاد  برای  تمام عیار  فاجعه  یک  اینکه  یعنی 

مردم ایران در راه است.
یکی  به  که  است  کافی  مساله  این  درک  برای 
که  کنیم  اشاره  شده  اعالم  تصمیمات  آخرین  از 
 ۱۴۰۲ سال  در  را  کارکنان  حقوق  می خواهند 
دهند.  افزایش  درصد   ۲۰ متوسط  میزان  به  فقط 
طبعا با تجربه ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال 
گذشته کارگران به دست آورده اند، حقوق بخش 
کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. 
این به معنای فقیرتر شدن حقوق بگیران خصوصی 
 ۲۵ حداقل  برقراری  یعنی  این  است.  عمومی  و 

درصد مالیات اعالم نشده به حقوق آنان است.
هنگامی که تورم باالی ۴۰ درصد است، افزایش 
حقوق ۲۰ درصدی )آن هم متوسط، یعنی برخی 
فشار  شود(  اضافه  درصد   ۱۰ تا  شاید  و  کمتر 
سنگینی را به خانوارها وارد می کند، آن هم با تورم 
مواد غذایی باالی ۶۰ درصد. همه اینها مبتنی بر 
این است که برآوردهای آن گزارش محقق شود 
به طور قطع و  برجام،  که در صورت عدم حل 
یقین آن برآوردها خوش بینانه است. متاسفانه باید 
گفت که با برجام وضع بهتر خواهد شد، ولی نه 
آمده است. پس  آن گزارش  اندازه که در  آن  به 
مناسب  ما  عمومی  وضع  نیز  سناریو  بهترین  در 

نخواهد بود چه رسد به بدترین سناریوها.

فاجعه تمام عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است

گفت:  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  معاون 
تاکنون ۱۷ بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار 
 ۲۳ سود  نرخ  با  مدت دار  سپرده  گواهی  اوراق 

درصدی را دریافت کرده اند.
بانک  اعتبارات  اداره  معاون  عمرانی  توحید 
انتشار اوراق گواهی  اینکه مجوز  بیان  با  مرکزی 
در  عام  سرمایه گذاری  ویژه  مدت دار  سپرده 
نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل 
بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه 
بانکی کشور ابالغ شد، گفت: همانطور که پیش 
از این اطالع رسانی شده است، این اوراق با نرخ 

سود علی الحساب ۲۳ درصد منتشر می شود.
توحید عمرانی افزود: فروش این اوراق صرفًا 
مجاز  سال   ۱۸ باالی  ایرانی  حقیقی  افراد  برای 
است و مدت این اوراق حداکثر یکساله است. اما 
بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است 
که این اوراق را با سررسید های زیر یکسال نیز 

منتشر کنند.
به  اشاره  با  مرکزی  بانک  مسئول  مقام  این 

ارائه  اوراق،  این  انتشار  الزامات  از  یکی  اینکه 
مؤسسات  و  بانک ها  سوی  از  درخواست 
اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابالغ شرایط 
 ۱۷ مجموعًا  لحظه،  این  تا  اوراق  این  انتشار 
مرکزی  بانک  به  را  خود  درخواست های  بانک 
با  متناسب  نیز  مرکزی  بانک  و  کرده اند  ارایه 
سیاست هایی که برای هر بانک مدنظرش است، 
مجوز انتشار اوراق را به این بانک ها اعطا کرده 
است و تقاضای مابقی بانکها نیز در حال ارسال 

به بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک های ملی ایران، مسکن، رفاه 
پاسارگاد،  خاورمیانه،  تعاون،  توسعه  کارگران، 
شهر،  نوین،  اقتصاد  سامان،  سینا،  پارسیان، 
ایران و ونزوئال  ایران زمین، سرمایه، گردشگری، 
و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک ها 
بانک  از  تاکنون  که  اعتباری هستند  و مؤسسات 
دریافت  را  اوراق  این  انتشار  مجوز  مرکزی 
کرده اند و از امروز می توانند پس از تجهیز شعب 

نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند.

صدور مجوز انتشار اوراق سپرده  ۲۳ درصدی 
برای ۱۷ بانک

کارخانجات  از جمله  نیاز صنایع  مورد  سوخت 
سیمان با وجود افزایش باالی مصرف گاز در بخش 
با  جایگزین  سوخت  طریق  از  تجاری،  و  خانگی 
قیمت مصوب یارانه ای تامین شده و می شود. تغییر 
سوخت مصرفی از گاز به سوخت مایع نباید بهانه 
ای برای این صنایع برای افزایش قیمت محصوالت 
است.  باال  ایران  در  انرژی«  مصرف  باشد.»شدت 
البته  این شاخص در جهان است.  ایران رکورددار 
مصرف انرژی در کشور در زمستان به مراتب بیشتر 
هم می شود و تنها در بخش خانگی و تجاری و 
مکعب  متر  میلیون  از ۶۵۰  بیش  غیرعمده  صنایع 
گاز در یک روز می سوزد در حالی که میزان تزریق 
گاز شیرین به خطوط سراسری شبکه گاز که باید 
تامین کننده بخش های مختلف از جمله خانگی تا 
تجاری ، صنایع عمده و صادرات باشد، روزانه ۸۴۰ 

میلیون متر مکعب است.بنابراین در زمستان، استفاده 
از سوخت جایگزین که شامل نفتگاز و نفت کوره 
می شود در دستور کار قرار می گیرد تا عالوه بر 
تامین برق مورد نیاز کشور، چرخ صنایع از حرکت 
از  تامین سوخت،  اهمیت  به  توجه  با  و  نماند  باز 
تابستان ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها 
و صنایع آغاز می شود.نکته مهم اما آن است که این 
سوخت جایگزین مطابق با مصوبات هیات محترم 
وزیران معادل قیمت گاز طبیعی به مصرف کنندگان 
تحویل می شود. مطابق تصویب نامه هیات وزیران 
در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه مورخه 
۲۰ شهریور ۱۴۰۱، نرخ سوخت نیروگاهی اعم از 
نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ در سال ۱۴۰۱ 
که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق کشور 

تحویل می دهند، مبلغ ۲۵۰ ریال به ازای هر لیتر 
طبیعی  گاز  مکعب  متر  هر  و  نفتی  های  فرآورده 
تعیین شده است.بنابراین تفاوت قیمتی برای تحویل 
سوخت گاز و مایع برای صنایع از جمله کارخانجات 
سیمان وجود ندارد و قیمت سوخت تحویلی به آنها 

با قیمت مصوب یارانه ای محاسبه می شود.
با این حال، هر سال در فصل زمستان شاهد بهانه 
قیمت  افزایش  در خصوص  صنایع  برخی  جویی 
تمام شده تولید محصول به دلیل تغییر سوخت از 
گاز طبیعی به سوخت مایع هستیم. موضوعی که با 
توجه به معادل سازی سوخت مایع با گاز طبیعی 
قیمت درست نیست. سوخت مایع جایگزین گاز به 
صنایع مختلف از جمله صنایع سیمان تحویل داده 
شده است و هیچ کمبودی از جهت تامین سوخت 

متوجه این صنایع نیست.

سوخت جایگزین گاز در اختیار کارخانه های سیمان قرار گرفته است

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
پرونده کالسه 140100193 مطروحه در شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس 

 متعهد له )زوجه(: مریم ظریف نام پدر لطف اله تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۰۳ شماره ملی ۲۰۳۱۷۳۴۶۲۸ شماره شناسنامه: ۱۷۱۸ متعهد )زوج(: حسین اوجاقی 
شیره جین نام پدر: جعفر محل صدور ایران تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۰۲ شماره شناسنامه ۲۲۵ به شماره ملی ۲۰۳۱۷۶۸۴۳۳ 

سند ازدواج: شماره سند: ۸۲۸۳، تاریخ سند: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره ۲۱۲ و طالق شماره ۲ شهر گنبدکاووس استان 
گلستان

موضوعات الزم االجرا: ۲/۰۶۰/۶۷۱/۰۵۷ ریال ) دو میلیارد و شصت میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار و پنجاه و هفت ریال( 
 -وصول مهریه: ۲/۰۶۰/۶۷۱/۰۵۷ ریال شرح: یک جلد کالم اله مجید به هدیه پنجهزار تومان و تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی طال کامل فرض و 
دین بر ذمه زوج است که عندالمطالبه بانضمام تعداد چهارده شاخه گل رز سرخ به ارزش یک میلیون و صدو چهل هزار تومان فرض و دین بر ذمه زوج 
است که عندالمطالبه به زوج بپردازد. که زوجه تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی طال کامل بانضمام تعداد چهارده شاخه گل رز سرخ را باجراء گذاشتند.
یک قطعه زمین نوع ملک طلق به پالک ثبتی ۵۹۳ فرعی از ۳۳ اصلی )پانصد و نود و سه فرعی از ۳۳ اصلی( واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 

استان گلستان به مساحت ۱۰۰۰۰۰ متر مربع )یکصد هزار متر مربع(
به حدود شماالً: به مرز بطول) ۲۰۰/۰۰( دویست متر به جاده صحرایی. شرقًا به مرز بطول)۵۰۰/۰۰( پانصد متر به قطعه سیصد و هشتاد و هفت تفکیکی 
جنوبًا: به مرز بطول) ۲۰۰/۰۰( دویست متر به قطعه سیصد و نود و دو تفکیکی. غربًا: به مرز بطول)۵۰۰/۰۰( پانصد متر به قطعه چهارصد و بیست و هفت 

تفکیکی
مشخصات مالکیت: *** مالکیت حسین اوجاقی شیره جین  فرزند جعفر شماره شناسنامه ۲۲۵ تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۰۲ به شماره ملی ۲۰۳۱۷۶۸۴۳۳ 
با جز سهم ۲۵۰ از کل سهم ۱۰۰۰۰۰ بعنوان مالک دویست و پنجاه سهم مشاع از صد هزار سهم عرصه و اعیان متن سهم: ۲۵۰ سهم از ۱۰۰۰۰۰ سهم 
یک قطعه زمین با شماره مستند مالکیت ۸۱۳۲۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ دفترخانه  اسناد رسمی ۸۷ شهر گنبدکاووس استان گلستان، موضوع سند مالکیت 
اصلی بشماره چاپی ۵۸۹۳۶۲ سری الف سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۳۰۸ که در صفحه ۳۸۲ دفتر امالک جلد ۱۰۱ ذیل شماره 

۱۴۸۰۰ ثبت گردیده است.
محدودیت: یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره ۱۴۰۱۰۵۸۱۲۴۱۶۰۰۰۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ صادره از واحد اجرای اسناد رسمی گنبدکاووس 

به مبلغ ۲۰۶۰۶۷۱۰۵۷ به نفع مریم ظریف و حقوق دولتی برای مالکیت حسین اوجاقی شیره جینی، بازداشت میباشد.
نظریه کارشناسی: طبق نظر کارشناس رسمی ملک مورد نظر ۲۵۰) دویست و پنجاه( سهم مشاع از یکصد هزار سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی ۵۹۳ فرعی 
از ۳۳ – اصلی بخش ۱۴ )پانصد و نود و سه فرعی از سی وسه اصلی بخش چهارده( گنبدکاووس عرصه پالک موصوف با کاربری زراعی به میزان 
دویست و پنجاه متر مربع مشاع از ده هکتار عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی ۵۹۳ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۴ گنبد کاووس بوده، عرصه واقع در ۱۹ 
کیلومتری از شمال غربی شهرستان گنبدکاووس و محدوده ۴ کیلومتری از غرب جاده ی مشهور به نفت با مختصات جغرافیایی مرکزی ۴۱۳۵۹۳۳ شمالی 
و ۳۲۳۸۳۴ شرقی واقع میباشد. عرصه مورد تعرفه دارای سند تک برگ مشاع با سریال چاپ ۵۸۹۳۶۲ الف ۹۴ تاریخ ثبت ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به مالکیت حسین 
اوجاقی شیره جین، با توجه به موارد معنونه، نوع و جنس بافت خاک، کاربری عرصه )کشاورزی( دارا بودن سند مشاع ، عدم افراز در طبیعت، اقلیم منطقه 
ای، فاصله از شهرستان، ارزش معامالت منطقه ای نرخ بازار امالک و ... از قرار هر هکتار ۸۰ میلیون تومان و برای ۲۵۰ متر مربع از پالک ۵۹۳ فرعی از 
۳۳ اصلی بخش ۱۴ گنبدکاووس) پانصد و نود وسه فرعی از سی و سه اصلی( جمعًا به مبلغ: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ )بیست میلیون ریال( برآورد و اعالم میگردد. 
قیمت ارزش پایه جهت مزایده ملک مذکور به شرط بدهکار نبودن احتمالی و بالمعارض بودن ملک و قابل انتقال بودن سند، به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)بیست میلیون ریال( معادل دومیلیون تومان ارزیابی شده ملک مزبور در تصرف مالک می باشد و پالک فوق از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه 
مورخ بیستم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع در خیابان امام خمینی جنوبی جنب 
هالل احمر از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست میلیون ریال( معادل دومیلیون تومان شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد. *شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده قانونی ایشان مکلفند در تاریخ و 
موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده ثبت منضم به در خواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا فروش مال به نسیه جایز است در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت یا نسبت 
به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در خصوص مسوولیتی نخواهد داشت لیکن حق مزایده نقداً وصول 
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