
»تمركز ب�ر پروژه ه�اي پايين دس�ت صنعت 
نف�ت«، اي�ن برنام�ه ق�رارگاه س�ازندگي 
خاتم االنبياس�ت تا س�هم 40درص�دي خود 
را در تولي�د بنزي�ن كش�ور افزاي�ش ده�د. 

 يك��ي از محورهاي اصل��ي اقتص��اد مقاومتي و 
توانمندسازي اقتصاد كشور در مقابل تحريم ها، 
افزايش ظرفي��ت صنايع پايين دس��ت نفت در 
حوزه هاي پااليشي و پتروشيمي است. حوزه اي 
كه با وجود اقدامات مهم طي 15س��ال اخير، به 
دليل بي توجهي دولت هاي گذشته مغفول مانده، 
به ويژه در حوزه پااليش��ي. پس از پيروي انقالب 
اسالمي ايران تنها سه پااليشگاه در كشور ساخته 
ش��د كه همگي آنها در دوره اي ج��ز دوره بيژن 

زنگنه، وزير نفت فعلي ساخته شده است. 
پااليشگاه هاي امام خميني شازند، بندرعباس و 
ستاره خليج فارس سه پااليشگاهي هستند كه در 
دولت هاي پنجم، ششم، نهم و دهم ساخته شد. 
تاج اين پااليشگاه ها، ستاره خليج فارس است كه 

در دولت هاي نهم و دهم كليد خورد و با پيشرفت 
باالي 60 درصد تحويل دولت يازدهم ش��د و در 
اين دولت تكميل ش��د.  مجري اين پااليش��گاه 
استراتژيك، قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا بود كه 
با بهره برداري از آن، ايران از واردات بنزين بي نياز 
ش��د و اكنون يكي از صادركنندگان اين سوخت 
مهم است؛ س��وختي كه به ونزوئال و كشورهاي 
منطقه صادر مي ش��ود و و موجب افزايش قدرت 

بين المللي كشورمان شده است. 
به گفته فرمانده اين قرارگاه، روزانه 105 ميليون 
ليتر بنزين در كشور توليد مي شود كه ۴0درصد 

آن مرهون خدمات قرارگاه خاتم است. 
سردار سعيد محمد درباره سرمايه گذاري قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا در بخش هاي پايين دستي 
صنعت نفت به مهر گفت: اين بخش ها سال هاست 
كه مغفول مانده و نياز به سرمايه گذاري دارد كه 

بايد آن را احيا كنيم. 
وي در پاسخ به پرسشي درباره ورود قرارگاه خاتم 
به بنگاهداري پااليشگاه ها و پتروپااليشگاه هايي 

كه قرار اس��ت اين قرارگاه اح��داث كند، گفت: 
س��اخت اين پتروپااليش��گاه ها در جلوگيري از 
خام فروشي نقش به سزايي دارد و سال هاست كه 
مورد مطالبه رهبر معظم انقالب قرار گرفته، ولي 
از گذشته همواره با س��اخت پااليشگاه مخالفت 
مي ش��د و اين مخالفت ها ادامه داشت كه سبب 
شد در حال حاضر در بخش فروش نفت به دليل 

تحريم ها با مشكل مواجه باشيم. 
فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا با بيان 
اينكه تحريم ها متوجه فرآورده هاي نفتي نيست 
و مش��كلي در خصوص فروش بنزين و گازوئيل 
نداريم، ادامه داد: اگر از گذشته به سمت احداث 
پتروپااليش��گاه ها حركت مي كردي��م تاب آوري 

كشور در برابر تحريم ها بسيار باال بود. 
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه در حوزه ساخت 
پتروپااليشگاه ها پروژه اي تعريف نشده، بنابراين 
از سوي قرارگاه خاتم به وزارت نفت اعالم شد كه 
حاضر هستيم در اين زمينه سرمايه گذاري كنيم.

سردار محمد بيان كرد: سرمايه گذاري قرارگاه در 

بخش ساخت پااليش��گاه به اين صورت است كه 
هزينه احداث را همراه با سهامداري و بهره برداري 
بر عهده قرارگاه خاتم باشد. آنچه براي ما اهميت 
دارد عملياتي ش��دن اين پروژه هاس��ت كه براي 

اقتصاد كشور اثرگذار است. 
 تقاضا براي بنزين ايراني 

سعيد محمد در پاس��خ به پرسشي درباره ميزان 
سهم سوخت توليدي در پااليشگاه هاي متعلق به 
قرارگاه خاتم كه به ونزوئال صادر شده، اعالم كرد: 
۴0درصد توليد بنزين كشور صرفاً در پااليشگاه 

خليج فارس توليد مي شود. 
وي ادامه داد: روزانه 105 ميليون ليتر بنزين در 
كشور توليد مي شود، در حالي كه مصرف داخلي 
بسيار كمتر از اين ميزان است. در نتيجه صادرات 
بنزين كه به ونزوئال داشته ايم، مي تواند براي ديگر 
كشورها هم تكرار شود. به خصوص كه بسياري از 

كشورها نيز متقاضي بنزين ايران هستند. 
سردار محمد تأكيد كرد: بخش عمده بنزين مازاد 
توليد داخل به عراق، افغانستان و ديگر همسايگان 

صادر مي شود. 
 پروژه هاي ريلي و آزادراهي 

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا درخصوص 
پروژه هاي عمراني آزادراهي و ريلي قرارگاه خاتم 
گفت: مهم ترين كريدور شمال – جنوب كشور، 
خط آهن چابهار – زاهدان است كه بخشي طرح 
يك كمربند – يك راه چين نيز محسوب مي شود. 
سال گذشته با دستور رهبر معظم انقالب منابع 
مالي به اين پروژه تخصيص داده شد كه سبب شد 

روند پيشرفت پروژه سرعت بگيرد. 
وي خاطرنشان كرد: تا خرداد1۴00 اين پروژه به 
پايان مي رسد، ولي تا آن زمان ماهانه ۳00ميليارد 

تومان منابع نياز داريم. 
س��ردار محمد درباره پروژه ه��اي آزادراهي نيز 
گفت: قرارگاه خاتم در اكثر پروژه هاي آزادراهي 
س��رمايه گذاري كرده كه به عنوان مثال س��هم 
ق��رارگاه در آزادراه كن��ار گ��ذر جنوب��ي تهران 

۷0درصد و سهم دولت ۳0درصد است. 
س��عيد محمد ادام��ه داد: در آزادراه هاي اراك- 
بروجرد- خرم آباد، مراغه – هشترود و حرم تا حرم 
نيز سرمايه گذاري كرده ايم كه امسال آزادراه هاي 
كنارگذر جنوبي تهران و بروج��رد- خرم آباد به 

بهره برداري مي رسد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا مطالبات 
اين نهاد را از دولت ۴0 هزار ميليارد تومان عنوان 

كرد. 
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40درصد توليد بنزين به همت  سپاه
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا حجم مطالبات اين نهاد را از دولت 40هزار ميليارد تومان عنوان كرد

5 واردکننده انحصاري روغن
اجازه خودکفايي نمي دهند!

اينكه متولي�ان توليد محص�والت كش�اورزي از وج�ود انحصار 
در واردات خبر داش�ته و س�ال ها س�كوت كنند و اقدامي انجام 
ندهند، ج�اي س�ؤال دارد. اخيراً مج�ري طرح دانه ه�اي روغني 
وزارت جهاد كش�اورزي از انحص�ار پنج نف�ر در واردات دانه هاي 
روغني پرده برداش�ت وتأكيد كرد كه  واردكنندگان در 40س�ال 
گذشته اجازه افزايش ضريب اتكايي روغن را در كشور نداده اند. 
ايران بيش از 90درصد براي تأمين روغن مورد نياز داخلي وابس��ته به 
واردات است، به طوري كه سرپرست سابق وزارت جهاد كشاورزي در 
دوران مسئوليتش »وابستگي بيش از 90 درصدي به واردات روغن را 
يك ننگ بزرگ براي وزارت جهاد كشاورزي« خواند. مسئوالن وزارت 
جهاد كشاورزي در حالي از انحصار ۴0ساله برخي در واردات دانه هاي 
روغني خبر مي دهند كه در طول اين س��ال ها در دولت هاي مختلف 
هيچ تالش��ي براي شكستن آن انجام نشده اس��ت. توليد و رسيدن به 
خودكفايي در توليد دانه هاي روغني در يك دهه اخير به قدري براي 
كشور اهميت داشته كه براي اين بخش مجري انتخاب شده، اما هيچ 
گزارشي از فعاليت هاي س��االنه و كاهش اتكا به واردات اين محصول 
ارائه نمي ش��ود. آيا صرفاً اعالم خبر انحصار توسط پنج نفر يا وابستگي 
90درصدي به واردات كافي است؟چرا متوليان امر در طول اين سال ها 

سكوت كرده اند؟
اخيراً مجري طرح دانه هاي روغن��ي در برنامه گفت و گوي ويژه خبري 
شبكه دو س��يما، از وجود انحصار واردات دانه هاي روغني در كشور در 
دستان چهار تا پنج نفر خبر داد، اما در مقابل اصرار خبرنگار از اشاره به 
اسم آنها امتناع كرد.  عليرضا مهاجر در واكنش به سؤال مجري كه طي 
10سال گذش��ته اقدام خاصي در زمين تأمين دانه هاي روغني داخل 
انجام نشده است، گفت: طي ۴0 سال گذشته واردات روغن خام كه براي 

واردكنندگان سود سرشاري داشته كمر توليد داخل را شكسته است.
 شما واردات را كنترل كنيد بقيه اش با من

وي افزود:  دارندگان كارخانه هاي روغن كشي خودشان واردكننده هم 
هس��تند، بنابراين كنترل همه كار از واردات تا بازار را دست خودشان 
گرفته اند و كش��اورزان كه همان توليدكنندگان اصلي هستند در اين 

بازي شكست مي خورند. 
مهاجر گفت: من يكبار براي هميشه بايد اين مطلب را خدمت مردم و 
مسئوالن برسانم و همه بدانند كه اگر اين مشكالتي كه واردكنندگان 
براي كشور درست كرده اند اصالح نشود، مسئله تأمين روغن داخلي 

بسيار سخت خواهد بود. 
وي همچنين به خروج س��االنه ۴ميليارد دالر ارز براي واردات روغن 
اشاره كرد كه 86درصد كشور وابس��ته به واردات است و ساالنه حدود 
1/2 تا 1/5 ميليون تن نياز كشور است. اين اظهارات در حالي است كه 
وزارت جهاد كشاورزي چندين برنامه كاهش وابستگي روغن را داشت 
كه نتوانس��ته برنامه را محقق كند. مهاجر افزود:  تنها 16درصد روغن 
مورد نياز كشور توليد داخل است، اين در حالي است كه در سال 9۴، 
حدود 96 درصد از روغن مورد نياز كش��ور وارداتي بود و فقط 6درصد 
توليد داخل محسوب مي ش��د. ما از وضع توليد داخلي روغن رضايت 
نداريم و به دنبال توليد ۷0درصدي روغن در داخل كشور هستيم. در 
اين برنامه كارشناسان حاضر به مش��كالت وابستگي به بذر، كم بودن 
قيمت تضميني، نبودن كمباين هاي ويژه و اختصاص ارز ۴ هزار و 200 

توماني براي واردات را از مشكالت ديگر توليد روغن اشاره كردند. 
  ارز 4200 توماني براي روغن تعجب برانگيز است

مجري طرح دانه هاي روغني گفت: ب��راي دو محصولي مانند روغن و 
شكر كه بيشترين ضرر را براي س��المت مردم دارد ارز ۴ هزار و 200 
تومان در نظر گرفته اند كه به توليد داخل ضربه مي زند و واردكنندگان 
را فربه مي كن��د.  در اين برنامه ك��ه مدير آم��ار و برنامه ريزي انجمن 
روغن كشي به نوعي متولي واردات هم حضور داشت كماكان از واردات 
اين گونه محصوالت به كشور دفاع كرد. محمد جعفري افزود:  واردات 
روغن كلزا به 90هزار تن رس��يده كه اين رقم در مقابل ميزان واردات 
كنجاله سويا چيزي حدود 5 درصد مي باشد و اين 5 درصد در حجم 5/1 

ميليون تن روغن مصرفي كشور، رقم بسيار ناچيزي است. 
حسيني مشاور سازمان نظام صنفي كشاورزان ايران در ارتباط تصويري 
از ش��يراز با اين برنامه گفت: عدم استقبال كش��اورزان از توليد كلزا و 
بي تمايلي كارخانج��ات توليد روغن كلزا در كش��ور را مي توان قيمت 
مصوب از س��وي ش��وراي اقتصاد عنوان كرد، زيرا اين قيمت براساس 

هزينه هاي واقعي تعريف نشده است. 
وي ادامه داد: طبق مصوبات س��ال 98 و 99 نرخ آناليز و محاسبه شده 
براس��اس هزينه هاي واقعي براي كلزا پنج هزار و 900 تومان تعيين و 
پيشنهاد ش��د، اما نرخ پيشنهادي ش��وراي اقتصاد براي اين محصول 

۴هزار و 660تومان بود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

210501190كويرتاير
14952644كويرتاير
730004787ايرانتاير

1198055705سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
402151915توليديكاشيتكسرام

27311113005معدنيدماوند
844924023باما

258541231سيماناروميه
356421697پتروشيميشيراز
939934475قندثابتخراسان

316161505بينالملليمحصوالتپارس
18551883بيمهملت

485952314رينگسازيمشهد
311391482صنعتيبهشهر

12839611پااليشنفتاصفهان
4812229قطعاتاتومبيلايران

19985951الكتريكخودروشرق
17890851گسترشنفتوگازپارسيان
2091009957گروهصنعتيملي)هلدينگ

13331634سرمايهگذاريبوعلي
11513548سرمايهگذاريسپه

432022057نفتپارس
14406686كارتاعتباريايرانكيش

384281829پاكسان
1160615526پارسالكتريك

16153769پستبانكايران
1228695850داروسازياكسير

9789466سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1124505354پتروشيمينوري

1762938394قنداصفهان
644443068پتروشيميپرديس
285281358توليديچدنسازان

405451930كالسيمين
13928663تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
15007714سرمايهگذاريصنعتنفت

13436639بيمهپارسيان
12379589سيمانكردستان

13343635ماشينسازياراك
11604552بيمهالبرز

1060045047درخشانتهران
314621498شركتارتباطاتسيارايران

317111104گروهصنعتيبارز
357521702شيشههمدان

567562702المپپارسشهاب
16120767سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

8165388سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
308871470كنترلخوردگيتكينكو

20877994توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
250191191دودهصنعتيپارس

436062076سرمايهگذاريساختمانايران
641153053پديدهشيميقرن

1840005003صنايعشيمياييسينا
257561226لولهوماشينسازيايران

527082509سيمانقائن
14662698مخابراتايران

12983618فوالدكاوهجنوبكيش
368661755داروسازيجابرابنحيان

226721079دادهگسترعصرنوين-هايوب
502122391مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

1023704874مليسربورويايران
22600925گروهداروييسبحان

282011342صنايعپتروشيميكرمانشاه
18629887سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

9426448بانكسينا
228691089س.صنايعشيمياييايران
12187580تأمينسرمايهبانكملت

1473327015داروپخش)هلدينگ
7850373سرمايهگذاريمسكن

362681727گلتاش
598502039نفتبهران

12834611سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
19521929سيمانفارسوخوزستان

243111157فوالدخوزستان
389251853پمپسازيايران
16648792بانككارآفرين

589342806البراتوارداروسازيدكترعبيدي
277851323سرمايهگذاريپارستوشه

662133153معادنمنگنزايران
285081357فجرانرژيخليجفارس

482442297كشاورزيودامپرويمگسال
322101524پتروشيميجم

492032343كشتوصنعتپياذر
278801327كارخانجاتتوليديشيشهرازي

318111514قندلرستان
337271606توسعهمعادنرويايران

271601040فروسيليسايران
402251915ايرانترانسفو

19989951سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
904973317رادياتورايران

249491188پااليشنفتتبريز
213571017ليزينگايران

876124172معدنيامالحايران
226221077نفتسپاهان

262001225پتروشيميشازند
261871247سايپاشيشه

14170544مليصنايعمسايران
1365004503فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

311671484صنعتيآما
500001567سرمايهگذاريشفادارو
227581083گروهداروييسبحان

اجراي�ي  آيين نام�ه  هيئت وزي�ران 
بن�د )ز( تبص�ره )1۶( قان�ون بودج�ه، 
موض�وع پرداخ�ت تس�هيالت مس�كن 
ك�رد.  تصوي�ب  را  بازنشس�تگان  ب�ه 
به گزارش تسنيم، براساس آيين نامه اجرايي بند 
)ز( تبصره )16( قانون بودجه، به منظور تسهيل 
در تأمين مسكن بازنشس��تگان صندوق هاي 
كشوري، لش��كري و تأمين اجتماعي از محل 
منابع حاصل از بازپرداخت اقس��اط مس��كن 
مهر ۴0 هزار فقره تس��هيالت خريد يا ساخت 
مسكن با رعايت الگوي مصرف مسكن پرداخت 
مي شود.  سقف فردي تسهيالت پرداختي در 
كالنشهر ها 500ميليون ريال و ساير شهر ها و 
روس��تا ها ۴00 ميليون ريال تعيين مي شود. 
نرخ تسهيالت مذكور در شهر تهران 9درصد، 
مراكز استان ها ۷درصد و ساير مناطق شهري 

و روستايي ۴درصد مشخص مي شود. 
بازنشس��تگان كش��وري، لش��كري و تأمين 
اجتماع��ي ب��راي دريافت تس��هيالت مذكور 

بايد طي 10سال گذش��ته خود و همسرشان 
فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيالت خريد 
يا س��اخت مس��كن اس��تفاده نكرده باشند. 
سپري ش��دن حداق��ل پن��ج س��ال از تاريخ 
بازنشس��تگي و درياف��ت مس��تمري كمتر از 
۳0ميليون ريال در ماه، از ديگر ش��رايط اخذ 
اين تسهيالت اس��ت. الزم به ذكر است، افراد 
با سابقه بازنشستگي باالتر در اولويت پرداخت 
تس��هيالت قرار دارند. ضمناً تسهيالت مزبور 
صرفاً براي واحدهاي كمتر از 15 سال ساخت 
قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط 

آن 10 سال تعيين مي شود. 

آگهى تغییرات شرکت سعد گستر آساك شرکت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 اداره کل راه وشهرسازي استان یزد 

مدت پیمان فعالیتردیف
(ماه)

برآورد اولیه 
(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
نوع تضمین(ریال)

 2) تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

 www.yazdmrud.ir  http://iets.mporg.ir 
3) تاریخ و مهلت تحویل اسناد: 

 www.setadiran.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان یزد

 نوبت دوم یک مرحله اي شماره 99/3

نوبت اولآگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شهردارى اسالمشهر

مبلغ اعتبار(ریال)صالحیتمدت اجراءردیف بودجهموضوع مناقصه عمومىردیف
مبلغ  سپرده شرکت  در 
مناقصه عمومى (ریال)

- مهلت تحویل اسناد:  - مهلت دریافت اسناد:
 حسین طال – شهردار اسالمشهرچاپ اول: 1399/3/13 - چاپ دوم:1399/3/20
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 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 اداره کل راه وشهرسازي استان یزد 

مدت پیمان فعالیتردیف
(ماه)

برآورد اولیه 
(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
نوع تضمین(ریال)

 2) تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

 www.yazdmrud.ir  http://iets.mporg.ir 
3) تاریخ و مهلت تحویل اسناد: 

 www.setadiran.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان یزد

 نوبت دوم یک مرحله اي شماره 99/3

نوبت اولآگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
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براس�اس بررس�ي هاي مرك�ز پژوهش هاي 
مجلس، درآمد س�رانه كشور از س�ال 1390 
تا س�ال 1398، كاهش�ي 34درصدي داشته 
اس�ت و در ص�ورت تحق�ق رش�د اقتصادي 
8درص�دي از س�ال 1399 ب�ه بع�د، حداقل 
به ش�ش س�ال زمان ني�از خواهد ب�ود تا به 
سطح درآمد س�رانه س�ال 1390 بازگرديم. 
به گزارش فارس، محمد قاسمي سرپرست مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در صحن 
علني مجلس گزارشي درباره وضعيت اقتصادي 
كش��ور و راهكارهاي اصالح آن ب��ه نمايندگان 
مجلس يازدهم ارائه داد.  بخشي از اين گزارش، 

به بررسي آمارهاي مرتبط با درآمد سرانه كشور 
اختصاص داش��ت. براساس بررس��ي هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس، درآمد س��رانه كش��ور از 
سال 1۳90 تا سال 1۳98، كاهشي ۳۴ درصدي 
داشته است. در واقع، به رغم افزايش درآمد اسمي 
خانوارها قدرت خريد هر فرد ايراني نس��بت به 
سال 1۳90 حدود يك سوم كاهش يافته است. 

بازوي كارشناسي مجلس پيش بيني كرده است 
كه در صورت تحقق رش��د اقتصادي 8 درصدي 
از سال 1۳99 به بعد، حداقل به شش سال زمان 
نياز خواهد بود تا به س��طح درآمد س��رانه سال 

1۳90 بازگرديم. 

کاهش 34 درصدي قدرت خريد مردم نسبت به سال 1390 پرداخت 40 هزار وام 50 ميليوني مسكن
 براي بازنشستگان بي خانه 

  گزيده خبر

وحيد حاجي پور
  گزارش  يک

بهناز قاسمي


