
با وجود اص�رار تع�دادي از كارشناس�ان حوزه 
انرژي براي ورود ال پي جي به سوخت خودروها 
به ويژه تاكسي ها، وزارت نفت مي گويد برنامه اي 
براي اين موضوع ن�دارد و همچن�ان قصد دارد 
اين س�وخت را براي ص�ادرات در نظ�ر بگيرد. 
در ده��ه 70 بود كه دول��ت گاز ال پي ج��ي را براي 
استفاده تاكسي ها در نظر گرفت، اما چند سال بعد 
از اجراي اين طرح، س��ي ان جي جايگزين آن شد تا 
اين حامل انرژي براي مص��ارف خانگي و صادرات 
استفاده شود. با افزايش توليد گاز از پارس جنوبي و 
افزايش توليد، ميزان صادرات ال پي جي نيز صعودي 
شد، ولي با تحريم هاي غرب عليه ايران، كار فروش 

بسيار سخت شد. 
يكي از محدوديت هاي اي��ران در فروش ال پي جي، 
نداش��تن كش��تي هاي مخصوص حمل آن است؛ 
ضمن آنكه با توجه به جريمه شرك�ت هاي خريدار 
گاز ايران، محدوديت هاي صادرات آن بيشتر شده 
است. به همين داليل در دوران تحريم هاي گذشته و 
البته فعلي، بخشي از اين ثروت يا روي فلرها سوخت 

يا به شبكه خانگي تزريق شد. 
امروز فروش ال پي جي براي ايران بسيار سخت شده 
و با وجود تخفيف هاي زيادي كه ارائه مي ش��ود، اما 
باز هم خبري از مشتريان قبلي نيست. كارشناسان 
براي حل اين مشكل دو پيشنهاد ارائه دادند، يكي 

تزريق ال پي جي به ش��بكه حمل و نق��ل عمومي و 
ديگري استفاده از آن به عنوان گاز خوراك در برخي 

شركت هاي پتروشيمي. 
براس��اس آخرين آمارها، از ميزان 8/5 ميليون تن 
توليد اين محص��ول، حدود 6/5 ميلي��ون تن از آن 
به كش��و رهاي مختلف صادر مي ش��ود و مابقي نيز 
به عنوان مصارف خانگي، سوخت خودروها و خوراك 
پتروش��يمي ها در داخل كش��ور مورد استفاده قرار 
مي گيرد. با چنين مكانيسمي ميزان مصرف بنزين 
باز هم كاهش مي يابد تا سهم بيشتري به صادرات 

بنزين اختصاص يابد. 
به گفته كارشناسان، اختالف قيمت صادرات بنزين 
و ال پي جي عددي در حدود 180دالر به ازاي هر تن 
است. در طول چند س��ال اخير و با توليد گاز شيل 
توسط امريكا، عرضه ال پي جي نسبت به تقاضاي آن 
در بازار جهاني بيشتر شده است؛ فلذا قيمت آن كه 
در گذشته برابر با قيمت بنزين بود؛ كاهش پيدا كرده 
و هم اكنون 180 دالر بر تن نسبت به بنزين ارزان تر 
است.  از سوي ديگر، ارزش حرارتي گازمايع بيشتر از 
بنزين است و در نتيجه مقدار پيمايش خودرو با هر 
كيلوگرم ال پي جي ، 20درصد بيشتر از پيمايش با 
يك كيلوگرم بنزين اس��ت، لذا با مصرف 2 ميليون 
تن از ال پي جي صادراتي در داخل كش��ور به عنوان 
س��وخت خودروها، مي توان 2/4 ميليون تن بنزين 

را صادر كرد. يعني نه تنها قيمت بنزين از ال پي جي 
180 دالر به ازاي هر تن بيشتر است، بلكه با استفاده 
از اين حامل انرژي به عنوان سوخت خودروها، مقدار 
بيشتري بنزين براي صادرات در اختيار وزارت نفت 
قرار مي گيرد.  محاسبات اقتصادي نشان مي دهد كه 
با صادرات 2/4 ميليون تن بنزين و عدم صادرات 2 
ميليون تن ال پي جي، مجموع��اً 6/8 هزار ميليارد 
توم��ان درآمد دول��ت افزايش مي ياب��د. همچنين 
با فروش داخل��ي 2 ميلي��ون تن گاز ماي��ع و عدم 
فروش داخلي 2/4 ميليون ت��ن بنزين )معادل 3/2 
هزار ميليون ليتر( درآمد دول��ت 3/8 هزار ميليارد 
تومان كاهش مي يابد. در نتيج��ه اختالف افزايش 
درآمدهاي حاصل از صادرات و كاهش درآمدهاي 
حاصل از فروش داخلي نشان مي دهد از محل اين 
اقدام حدود 3 ه��زار ميليارد توم��ان به درآمدهاي 
دولت افزوده مي ش��ود.  در صورت كاهش صادرات 
يك ميليون تني ال پي جي، استفاده از اين سوخت 
به جاي بنزين به عنوان سوخت خودروها و صادرات 
بنزين ذخيره شده، درآمدي بيش از 7 هزار ميليارد 
تومان براي دولت به ارمغان م��ي آورد. با اين وجود 
وزارت نفت موضعي متفاوت دارد و اصرار می كند كه 

اين گاز براي صادرات در نظر گرفته شده است. 
    مخالفت وزارت نفت

اما معاون مديرعامل ش��ركت ملي پخش با اش��اره 

به سياس��ت وزارت نفت در اين باره گفت: »شركت 
ملي پخش اساساً اس��تفاده از ال پي جي را به عنوان 
س��وخت خودرويي قبول ندارد و سياس��ت كنوني 
وزارت نفت، توزيع خانگي اين گاز در كنار صادرات 

مازاد آن است.« 
حميد قاسمي ده چشمه در گفت وگو با فارس تصريح 
كرد: »م��ا جايگزين خوبي به نام س��ي ان جي براي 
س��وخت خودرويي داريم كه هم در س��طح كشور 
موجود اس��ت و جايگاه هاي آن به صورت رس��مي 
كار مي  كنند و هم توسط همه نهادهاي كشور قابل 
نظارت است. از طرفي ما نمي  توانيم سي ان جي را به 
سادگي به نقاط دوردست صادر كنيم ولي ال پي جي 
سوختي محسوب مي شود كه قابل صادرات است.« 
وی در خصوص تنوع سبد س��وخت كشور اظهار 
داشت: »تنوع سبد س��وخت براي كشورهايي كه 
وابستگي خاص به يك انرژي دارند، در بلندمدت 
ضروري محسوب مي  ش��ود، ولي با توجه به اينكه 
ايران نيمي از منابع گازي دنيا را در اختيار دارد، ما 
نبايد نگران اين موضوع باشيم. در اين شرايط بايد 
50درصد سوخت مصرفي در خودروها سي ان جي 
باشد، ولي در حال حاضر سهم آن فقط 20 درصد 
سوخت مصرفي است.«  قاسمي  با اشاره به قيمت 
ال پي جي و بنزين در بورس انرژي تصريح كرد: »ما 
س��ه نوع بنزين صادراتي داريم: بنزين اكتان 87، 
بنزين اكتان 91 اس��ت و بنزين اكتان 95. بنزين 
سوپر، همان بنزين با اكتان 95 است. قيمت هر تن 
بنزين سوپر حدود 500 دالر است و ما LPG را نيز 
در همين قيمت ها مي فروشيم.«  معاون مديرعامل 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به 
عدم صادرات يك ميليون تني ال پي جي در سال 
1396 و تزريق آن در خط لوله گاز خانگي گفت: 
»اين اتفاق شايد مربوط به زماني بود كه مجوزهايي 
در دنيا براي استفاده از گازوئيل وجود داشت. در 
آن ش��رايط هر نوع گازوئيلي با هر گريدي در دنيا 
پيدا مي ش��د، اما اكنون دنيا به س��مت گازبيس 
 )Gas_base(حرك��ت مي كند. حتي ش��ما در 
ش��هرهاي بزرگ دنيا مي بينيد كه استفاده از گاز 

همطراز برق است.« 
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اختالف 7 هزار میلیارد توماني یک تصمیم گازی
افزايش مباحث پيرامون استفاده از ال پي جي در حمل و نقل عمومي و خودروها

وزارت نفت: گاز مايع فقط براي مصرف خانگي و صادرات است؛ همين!

وحیدحاجیپور
گزارشیک

گوشت گوسفندي ۱۰ هزارتومان گران شد
رئيس اتحادي�ه گوش�ت گوس�فندي از افزاي�ش 1۰ هزارتوماني 
قيمت اي�ن نوع گوش�ت خبر داد و گف�ت: خ�روج دام از مرزهاي 
غربي كش�ور و بارندگي هاي اخير دليل رش�د قيمت بوده اس�ت. 
علي اصغر ملكي در گفت وگو با مه��ر از افزايش 10 هزارتوماني قيمت 
گوشت گوسفندي در بازار خبر داد و گفت: شرايط بازار گوشت طي يكي 
دو هفته اخير متالطم بوده و در حدود 10 روز اخير قيمت هر كيلوگرم 

گوشت گوسفندي 10 هزارتومان افزايش يافته است. 
وي ادام��ه داد: قيمت هر كيلوگرم ش��قه بدون دنبه خريد مغ��ازه دار از 82 
هزارتومان به 92 هزارتومان رس��يده كه اين كاال با اعمال 10درصد سود به 
مصرف كنندگان عرضه مي شود )قيمت براي مصرف كننده با اعمال 10درصد 
سود 101 هزار و 200 تومان است.  ملكي تصريح كرد: بخشي از دام كشور از 
مرزهاي غربي )بانه( به صورت غيرقانوني خارج مي شود كه ما اين مسئله را 
رصد و به مسئوالن مرتبط به صورت تلفني يا مكتوب اعالم كرده ايم كه آنها 
نيز قول رسيدگي داده اند.  وي ادامه داد: همچنين بارش هايي كه اتفاق افتاد 
منجر به اختالل در حمل و نقل و كمبود در بازار شد، البته نقش قاچاق در اين 
زمينه پررنگ تر است.  ملكي درباره اينكه پيش بيني مي كنيد طي روزهاي 
آينده شرايط بازار به چه صورت باشد؟ گفت: در صورتي كه مسئوالن با قاچاق 
برخورد جدي تري داشته باشند و اين كار متوقف شود حتماً تأثير آن را در 

بازار و ايجاد شرايط متعادل تر خواهيم ديد. 

انتقاد مجارستان از صندوق بین المللي پول
نخس�ت وزي�ر مجارس�تان گف�ت: از زم�ان روي كار آمدن�ش، 
مجارستان را از دس�ت صندوق بين المللي پول نجات داده است. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، ويكتور اوربان با بيان اينكه در طول يك 
دهه اخير )در قدرت بودن حزب حاكم »فيدش«( مجارستان بهترين 
عملكرد اقتص��ادي يك قرن اخير خ��ود را تجربه كرده اس��ت، گفت: 
تغييرات اقليمي و كاهش جمعيت، آينده مجارستان را تهديد مي كند. 
او همچنين در انتقاداتي كم سابقه از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي 
پول گفت: نسخه هاي تجويز ش��ده توس��ط اين نهادها بيشتر به درد 
ميلياردرها مي خورد.  اوربان كه سال 2010 و در زمان بدهي مجارستان 
به صندوق بين المللي پول به قدرت رس��يد، گفت: بالفاصله پس از به 
قدرت رسيدن، پيش��نهاد صندوق براي اتخاذ سياست رياضتي را رد 
كردم و كشور را از دس��ت صندوق نجات دادم. اگر به حرف آنها گوش 
مي كرديم، االن مجارس��تان يك بيمار بدحال بود كه در بيمارس��تان 

صندوق بين المللي پول و با وام اتحاديه اروپا بستري شده بود!
وي با ابراز نگراني از متوقف شدن رشد اقتصادي در برخي از كشورهاي 
عضو منطقه يورو گفت كه اكنون بايد با ميكروسكوپ دنبال ارقام رشد 
اقتصادي برخي كشورهاي اروپايي گش��ت! اوربان با اشاره به كاهش 
تمايل خانوارهاي مجارستاني براي فرزندآوري اظهار كرد: اينكه روند 
كاهش جمعيت متوقف نمي شود، خبر خيلي بدي است. از سوي ديگر 
تغييرات اقليمي نيز در س��طح جهاني به اقتصاد آسيب خواهد زد، هر 
چند برنامه هاي زيادي براي اقتصاد سبز داريم؛ از جمله اينكه به زودي 

مساحت مناطق جنگلي را 27 درصد افزايش می دهيم. 

نگراني سازمان هاي امنیتي از سقوط دالر
س�ازمان اطالعات ملي امريكا ك�ه يكي از مهم تري�ن ارگان هاي 
اطالعاتي در اين كش�ور محس�وب مي ش�ود، اخيراً ط�ي آگهي 
اس�تخدام خواس�تار به كارگي�ري متخصص�ان ب�راي ارزياب�ي 
تهديده�اي موجود عليه دالر در نظام مالي جهاني ش�ده اس�ت. 
به گزارش اسپوتنيك، براس��اس اين آگهي كه در سايت مؤسسه علوم 
و آموزش آك ريج منتشر شده، سازمان اطالعات ملي امريكا خواستار 
دريافت اطالعات افراد جوياي كار كه مي توانند محتواي جديدي را در 
راستاي سناريوهاي تهديد عليه دالر به عنوان ارز ذخيره بين المللي ارائه 
دهند، شده است.  اين آگهي بيان مي كند كه جايگاه دالر به عنوان ارز 
ذخيره خارجي كشورها براي امريكا فرصت ها و مزاياي بسياري را فراهم 
كرده كه از جمله آنها توانايي اعمال تحريم ها عليه كشورها و شركت ها 
براساس اراده دولت امريكا است.   در اين آگهي استخدام همچنين آمده 
است؛ عواملي گوناگوني نظير رشد اقتصادي كشورهايي نظير چين و 
هند به همراه گسترش استفاده از ارزهاي مجازي موجوديت و سلطه 

دالر در بازار جهاني را تهديد مي كنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى  
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى/ نوبت اول

(بخش یک ثبت گرگان)

 (بخش دو ثبت گرگان)

(بخش سه ثبت گرگان)

شناسه آگهی: 775563/ ادامه اگهی در صفحه شش

جريم�ه  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
ش�رك�ت هاي خريدار گاز 
اي�ران، محدوديت ه�اي 
صادرات آن بيش�تر ش�ده 
اس�ت. ب�ه همي�ن دالي�ل 
تحريم ه�اي  دوران  در 
گذش�ته و البت�ه فعل�ي، 
بخش�ي از اي�ن ث�روت ي�ا 
روي فلره�ا س�وخت يا به 
ش�بكه خانگي تزريق شد

بختيار صمدي| فارس


