
ترام�پ ب�راي تضمي�ن مناف�ع ش�ركت هاي 
چ�ون  كش�ورهایی  امریكای�ي،  نفت�ي 
ونزوئ�ا، ای�ران و روس�يه را تحری�م مي كن�د. 
ب��ا افزايش تحريم ه��اي امريكا علي��ه جمهوري 
اس��المي ايران و ونزوئال به عنوان دو كشور اصلي 
اوپك، ميزان صادرات نفت اين كشور افزايش يافت 
تا منتفع اصلي تحريم هاي امريكا، توليدكنندگان 

نفت اين كشور باشند. 
به گزارش »جوان«، دونالد ترامپ كه در روزهاي 
انتخاباتي امريكا شركت هاي نفتي را به پشتيباني 
خود دعوت ك��رده بود، حس��اب وي��ژه اي روي 
كمك هاي اين بخش مهم از اقتصاد اياالت متحده 
باز كرده بود و شركت هاي نفتي نيز براي افزايش 
توليد و ص��ادرات خود، منتظر پي��روزي وي در 
انتخابات بودند. گرچه هيالري كلينتون و دونالد 
ترامپ هر دو بر مسئله امنيت انرژي امريكا و لزوم 
كاهش وابستگي به واردات نفت تأكيد داشتند، اما 
راهكارهاي دو رقيب كاماًل با يكديگر متفاوت بود. 
كلينتون و دموكرات ها بر مسئله بهره وري مصرف 
انرژي و استفاده از انرژي هاي جايگزين متمركز 
بودند تا ميزان مصرف نف��ت و در نهايت واردات 
طالي س��ياه را كاهش دهند درس��ت بر عكس 
ترامپ كه معتقد است براي تأمين امنيت انرژي 
واشنگتن بايد محدوديت هاي داخلي را براي توليد 

شرك�ت هاي نفتي برطرف كرد. 
در دولت اوباما با وجود اينكه تس��هيالت خوبي 
براي توليدكنندگان ش��يل نفت اعطا ش��د، اما 
رويكرد اصلي دولت سابق بر اين عقيده استوار بود 
كه محدوديت هاي صادراتي نفت اين كشور بايد 
پابرجا بماند، هر چند كه در اواخر دوره باراك اوباما 
امتيازاتي براي شرك�ت هاي مستقل نفتي در نظر 

گرفته شد، ولي براي اين شركت ها كافي نبود. 
ترامپ از همان روز نخست انتخابات بر آزادسازي 
همه ظرفيت هاي توليدي نفتي اين كشور تكيه 
كرد و ش��ركت هاي نفتي نيز كه از ديرباز، متحد 
اقتصادي جمهوري خواهان بودند به حمايت از او 
برخاستند. رئيس جمهور امريكا اغلب محدوديت ها 
را پس زد تا امريكا به مرور به صادركننده نفت و گاز 
تبديل شود و امروز جايگزين نفت كشورهايي مثل 
ايران و ونزوئال شود و حتي براي نفوذ ويژه به اروپا 

برنامه ريزي هايي جدي دارد. 

   سناریوي امریكایي
امريكا همواره مصرف كننده اول نفت دنيا بوده و 
به دليل كاهش توليد طي چند دهه اخير، بخش 
اعظمي از نفت مورد نياز خود را وارد   كرده است. 
همين موضوع موجب شد تا راهبردهاي مختلفي 
در اين كشور به كار گرفته شود تا ميزان واردات 
آن برايش دردسرساز نشود. در برهه اي از تاريخ 
تصميم گرفته ش��د براي واردات از هر كشوري 
ميزان واردات مش��خص ش��ود و طي سال نبايد 
بيشتر از آن وارد ش��ود. براي هر كشوري رقمي 
تخصيص داده ش��د، از ونزوئال گرفت��ه تا عراق و 

عربستان و كويت. با توجه به افزايش توليد امريكا 
بخشي از نفت اين كش��ور براي صادرات در نظر 
گرفته شد، اما به دليل ممنوعيت صادرات نفت 
اين مشكل به طور ويژه اي توسط ترامپ برطرف 
و هم اكنون امريكا به بازيگر جديد صادرات نفت 

تبديل شده است. 
بازار نف��ت، توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان 
محدود و شناخته ش��ده هستند؛ به همين دليل 
ورود به هر ب��ازاري نيازمند ح��ذف رقباي ديگر 
است كه امريكا نيز با ابزار تحريم، سعي دارد جاي 
خود را باز كند. به همين دليل است كه الكساندر 

نوواك، وزير انرژي روس��يه از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و ونزوئال به دليل اثر منفي اي كه بر بازار 

نفت داشته، انتقاد كرد. 
به نوشته خبرگزاري »رويترز«، نوواك همچنين 
گفت: تحريم ها برنامه ريزي بلندمدت در مورد بازار 
را دشوار كرده و باعث سردرگمي سرمايه گذاران 
ش��ده اس��ت. وي به مجمع صادركنندگان نفت 
)اوپك( توصيه كرد در برنامه ريزي هاي خود آثار 

تحريم ها بر بازار را در نظر بگيرند. 
وي در بخ��ش ديگري از صحبت هاي��ش با بيان 
اينكه تحريم ها موجب شده تا برنامه ريزي حتي 
چند ماهه هم دش��وار باش��د، بدون نام بردن از 
امريكا گفت: كش��وري كه در حال تحريم كردن 
ديگران اس��ت، در تالش اس��ت تا محصول خود 
را به ديگران بفروشد. مايك پامپئو، وزير خارجه 
امريكا هفته گذشته در نشست انرژي »سراويك« 
به صراحت از كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي 
خواست به جاي واردات انرژي از كشورهايي چون 
ايران، ونزوئال و روسيه، انرژي موردنياز خود را از 

امريكا وارد كنند. 
   بازار گاز روسيه

تأمي��ن گاز ق��اره س��بز ب��ا تحريم ه��اي امريكا 
عليه روس��يه، يكي ديگر از برنامه ه��اي ترامپ 
براي خدمت ب��ه متحدان نفتي و سياس��ي خود 
است. ترامپ طي دو س��ال اخير با تشديد فشار 
به كش��ورهاي اروپايي به ويژه آلمان خواس��تار 
كاهش ميزان صادرات گاز خود از روس��يه شده 
است، به طوري كه توئيت ها و اظهارات وي حالت 
»دستور« به خود گرفته است. وي مخالف جدي 
ساخت خط لوله نورد اس��تريم 2 است كه ميان 
روس��يه و آلمان در حال اجراست و شركت هاي 
حاضر در اين پروژه و همچنين آلمان را به اعمال 

تحريم تهديد كرده است. 
اين خط لوله كه براي آلمان و روسيه از اهميت 
بسياري برخوردار است قدرت نفوذ مسكو را در 
بازار انرژي اروپ��ا افزايش مي ده��د و از آنجا كه 
امريكا براي صادرات ال ان جي ) گاز مايع ش��ده( 
قصد بازارياب��ي دارد، اين بهتري��ن فرصت براي 
امريكاس��ت تا با كاهش نفوذ روس��يه در اروپا، 
براي خود بازارس��ازي كند مانن��د كاري كه در 

نفت كرده است.
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تحريم جهان بهانه بازارسازي برای امريكا!
دالیل تحریم نفتي امریكا عليه بازیگران جهاني انرژي چيست؟

 ذخاير استراتژيك شكر
به 500 هزار تن افزايش يافت

وزارت صنعت، مع�دن و تجارت اع�ام كرد: با تصمي�م كارگروه 
تنظيم بازار براي جلوگيري از افزایش قيمت ش�كر در ایام پایاني 
سال، ذخایر استراتژیك این محصول به 500 هزار تن افزایش یافت. 
كارگروه تنظيم بازار در گزارش��ي درباره اقدام هاي اين كارگروه براي 
تأمين ش��كر مورد نياز بازار اعالم كرد: برپايه آمارهاي رسمي، ساالنه 
افزون بر 2 ميليون و 500 هزار تن ش��كر در صن��وف، صنايع و منازل 
مصرف مي شود، اما امسال به داليلي همچون خشكسالي و محدوديت 
تخصيص آب براي مزارع چغندر و نيشكر و مشكالت خاص ايجاد شده 
براي كارخانجات نيش��كري، توليد اين محصول نسبت به سال 96 با 
كاهش مواجه بود و همين موضوع مشكالتي را در تأمين شكر مورد نياز 
كشور به وجود آورد. از شهريور ماه امسال، شكر خام مشمول ممنوعيت 
واردات فصلي شد كه اين موضوع به همراه كاهش عرضه كارخانجات 

شكر، افزايش نرخ اين محصول در بازار را در پي داشت. 
در ادامه گزارش آمده اس��ت: براي بازگرداندن آرامش به بازار ش��كر و 
كاهش نرخ آن، موضوع بالفاصله در دس��تور كار كارگروه تنظيم بازار 
قرار گرفت و مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به افزايش ذخاير 

استراتژيك به ميزان 500 هزار تن اقدام كند. 
براساس تصميم اتخاذ شده افزايش بخش��ي از ذخاير از محل واردات 
بوده است. شكر استحصالي از كارخانجات نيشكري كه روانه واحدهاي 
تصفيه و كارخانجات قند شده و واردات شكر، موجب تعادل مجدد در 

بازار اين محصول خواهد شد.
........................................................................................................................ 

كمبود سيب نداریم

افزايش ۲۲درصدي مراكز توزيع ميوه 
تنظيم بازاري

مع�اون وزی�ر جهاد كش�اورزي گف�ت: ب�ا توج�ه ب�ه اینك�ه 
س�رانه مص�رف س�يب كش�ور 2۴ كيلوگ�رم اس�ت و امس�ال 
3ميلي�ون و ۷۷0 ه�زار ت�ن س�يب در كش�ور تولي�د ش�د 
كمب�ود س�يب وج�ود ن�دارد و ني�ازي ب�ه واردات نيس�ت. 
حسين شيرزاد در گفت وگوي ويژه خبري گفت: تعداد مكان هاي توزيع 

ميوه تنظيم بازار 22/6 درصد افزايش يافته است. 
وي با بيان اينكه يك درصد مداخله بازاري در بخش ميوه داش��ته ايم، 
گفت: امسال اختيار عرضه ميوه را به كميته هاي استاني واگذار كرده ايم 
و قيمت پرتقال تا 20 درصد و قيمت سيب ۱0 تا 20 درصد زير قيمت 
خرده فروشي ها عرضه مي شود. معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: براي 
نخستين بار در استان يزد مردم با استفاده از اپليكيشن مي توانند ميوه 

تنظيم بازار سفارش دهند و در منزل تحويل بگيرند. 
شيرزاد گفت: با توجه به اينكه سرانه مصرف سيب كشور 2۴ كيلوگرم 
است و امسال 3 ميليون و ۷۷0 هزار تن سيب در كشور توليد شد كمبود 

سيب وجود ندارد و نيازي به واردات نيست. 
شيرزاد گفت: هزار و 500 مركز عرضه ميوه شب عيد در سراسر كشور 
آماده ش��ده كه از اين تعداد ۴3 درصد را صنوف و 5۷ درصد غرفه ها را 

ميادين تره بار آماده كرده اند. 

طالي جهاني عقب نشست
قيمت طا در معامات دیروز تحت تأثير صعود بازارهاي سهام كه 
تقاضا براي خرید این فلز ارزش�مند را محدود كرد، كاهش یافت. 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت ديروز بازار سنگاپور 0/2 

درصد افت كرد و به ۱299/۱3 دالر رسيد. 
در بازار معامالت آت��ي امريكا، هر اونس طال ب��ا 0/3 درصد كاهش به 

۱299 دالر رسيد. 
طبق آمار كميس��يون معامالت بازارهاي آت��ي كاالي امريكا، معامله 
گران شمار قراردادهاي خريد در بازار معامالت آتي كامكس را در هفته 
منتهي به ۱2 مارس براي سومين هفته متوالي كاهش دادند. اين رفتار 

منعكس كننده افت تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد طال است. 
بر اساس گزارش رويترز، عاملي كه ديروز مانع از افزايش قيمت طال شد، 

صعود بازارهاي سهام بود.

وحیدحاجیپور
گزارشیک

سازمان همیارى شهردارى هاى استان مرکزى

 آگهى مزایده عمومى پیش فروش امالك و مستغالت
Setadiran ir

م الف: 412513 سازمان همیاري شهرداري هاي  استان مرکزي
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شماره 37- 97/1
به شماره ثبت سامانه تدارکات دولت«ستاد»: 2097001224000040

شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد خرید یراق آالت خطوط 230و 63 کیلوولت اطراف پست بهشهر را برابر 
شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، که 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
شرایط مناقصه:

1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 581,520,000 ریال مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکى، واریز وجه و یا یکى از 
موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران(برابر شرح مندرج در اسناد 

مناقصه) ارائه گردد.
2. مدت تحویل کاال 2 ماه خورشیدى(شمسى) مى باشد.

از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 لغایت روز 
پنج شنبه مورخ 1398/01/08 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  
پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت 

ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را به همراه اسناد مناقصه دریافتى از سایت و سایر مدراك مندرج در اسناد مناقصه 
تنظیم و حداکثر تا « ساعت 19» روز یکشنبه مورخ 1398/01/18 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» بارگزارى و 
عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذارى شده را عینا به همراه ضمائم مربوطه حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایى 
مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى -میدان امام خمینى(ره) در مقابل 
اخذ رسید تحویل نمایند.الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضاء بر روى سایت مذکور بارگذارى نموده و 

مشخصات خود را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند،مورد قبول و بازگشایى خواهد شد.
برق  روز سه شنبه مورخ 1398/01/20 در محل سالن وحدت شرکت  واصله رأس ساعت 8:30 صبح  پیشنهادات   کلیه 

منطقه اى مازندران (طبقه دوم) بازگشایى خواهد شد.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

این آگهى صرفا جهت اطالع در سایت معامالت توانیر به آدرسwww.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اى 
مازندران به آدرس WWW.mazrec.co.ir/tenderنیز درج گردیده است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پایانینام شركت 

304937930دشتمرغاب
1975193داروسازيزاگرسفارمدپارس

136273سيمانشمال
174288سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

197494بانككارآفرين
10967522داروسازيسينا

12463593پتروشيميخراسان
124059ليزينگخودروغدير

15391732كشتوصنعتچينچين
6855326المپپارسشهاب
10370493سيمانسفيدنيريز

6928329لنتترمزايران
2425115تامينسرمايهنوين

7887374فوالدخوزستان
3841181تايدواترخاورميانه

3426161داروسازيامين
3750176توليدمحورخودرو

104749محورسازانايرانخودرو
4358203س.صنايعشيمياييايران

227501056معدنيدماوند
2792129حفاريشمال

250721158گروهصنعتيپاكشو
210297سرمايهگذاريسپه

6730309ذغالسنگنگينطبس
6888316بيسكويتگرجي

8298379سالمين
535542434پتروشيميفناوران

14239647نفتبهران
7202325كارخانجاتداروپخش

2391107داروسازيكوثر
100944مهركامپارس
5249221نيروترانس
3028127پارسمينو
4919206قندنيشابور

2893120سامانگستراصفهان
18280742درخشانتهران

352371413پتروشيميپارس
193176ايركاپارتصنعت

4077160سيمانغرب
11158436آسانپرداختپرشين

2815108ايرانخودرو
187171بيمهما

4331160لولهوماشينسازيايران
286391049معدنيامالحايران

3060108پگاهآذربايجانغربي
5373189قندلرستان

8251290معادنمنگنزايران
194268الكتريكخودروشرق

8235287نفتپارس
3080107سيمانخزر
4159144كيميدارو

5260179سيمانخوزستان
213872نيرومحركه

3669120دودهصنعتيپارس
3778123گسترشنفتوگازپارسيان
146247توسعهشهريتوسگستر

7452234نيروكلر
203263سرمايهگذاريآتيهدماوند

55517قطعاتاتومبيلايران
171552سيمانشاهرود

152246قطعاتاتومبيلايران
3953117صنعتيبهشهر

293286صنايعكاغذسازيكاوه
4242122ريختهگريتراكتورسازيايران

248371كابلالبرز
6369180مليسربورويايران

220860داروسازيجابرابنحيان
4067109كاشيپارس

3897103صنايعپتروشيميخليجفارس
8442222موتوژن

351392توليديكاشيتكسرام
323783ايرانارقام

333985سرمايهگذاريساختمانايران
192549سايپاآذين

8592218گروهصنعتيبوتان
292670رادياتورايران

83620زامياد
42688963پتروشيميخارك

308568صنعتيآما
404789سبحاندارو

242153سرمايهگذاريمليايران
5621123بورساوراقبهادارتهران

8304177داروسازياكسير
24241501فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

6251126سرمايهگذاريداروييتامين
11978241بهپرداختملت
7932159فنرسازيخاور

175635كمكفنرايندامين

محمد یوس�في، رئيس اتحادیه  خبر
مرغ گوشتي در خصوص وضعيت 
بازار مرغ گفت: قيمت ها در بازار مرغ افزایش�ي نداش�ته و در 
ميدان بهمن كه قيمت ها به حدود 1۴هزار تومان رسيده بود از 
دیروز تحت نظر س�ازمان تعزیرات قرار گرفته و این س�ازمان 
نظارت مي كند تا قيمت آن بيشتر از 11 هزار و 500 تومان نباشد. 
وي افزود: مرغ با اين قيمت هم در مي��دان بهمن و هم در ميادين 

ميوه و تره ب��ار به فروش مي رس��د، اما در خرده فروش��ي ها قيمت 
متفاوت است. 

رئيس اتحاديه مرغ گوشتي تصريح كرد: قيمت در خرده فروشي ها 
۱۴ هزار تا ۱5 هزار تومان است، اما برخي از خرده فروشي ها بنابر 

مكان خود با قيمت باالتر مرغ را خريد و فروش مي كنند. 
وي افزود: م��رغ دولتي با قيمت ۱۱ ه��زار و 500 تومان به فروش 
مي رسد، اما مغازه داران صاحب اختيار خود هستند و هنوز نظارتي 

روي توزيع اين كاال نمي شود. 
يوس��في در رابطه با كمبود مرغ در ب��ازار اذعان داش��ت: ما هيچ 
كمبودي در توليد مرغ و در بازار اين محصول نداريم و اين واردات 
تنها مي تواند به دليل نگراني براي ماه رمضان باش��د. واردات مرغ 
شرايط و ضوابطي دارد كه به اين راحتي نمي توان آن را وارد كرد. 
اتحاديه ها و اصناف با هرگونه واردات مرغ به كشور مخالف هستند؛ 

چراكه مرغ به ميزان كافي در كشور وجود دارد. 

توزيعمرغدولتيدرميادينبهمنوميوهوترهبار


