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همهچيزدربارهتنگهجبلالطارق
گزارش »جوان« از جزئيات منطقه اي كه نفت ايران در آن توقيف شد وحیدحاجیپور

گزارشیک

توقي�ف نفتكش گري�س در تنگ�ه جبل الطارق 
در حال�ي ب�ه يك�ي از س�وژه هاي اصل�ي 
خب�ري جه�ان تبديل ش�ده اس�ت ك�ه كمتر 
اطالعات�ي درب�اره اي�ن تنگ�ه وج�ود دارد. 
 بيش از 90 درصد از تجارت جهاني وابسته به دريا 
و آبراه هاس��ت؛ تنگه ها و كانال ها امروزه از اهميت 
بسزايي برخوردار هستند كه اين اهميت، با عوامل 
مهمي همچون حج��م تردد، نوع دسترس��ي و راه 
جايگزين با ضريب استراتژيك همراه مي شوند. يكي 
از كاالهاي استراتژيكي كه در تجارت دريايي حياتي 
اس��ت، نفت خام و انرژي اس��ت كه بر اين اساس، 
تنگه ها براساس ميزان تردد و دسترسي طبقه بندي 

مي شوند. 
به عن��وان نمون��ه، تنگه هرم��ز كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس را به درياي آزاد وص��ل مي كند؛ تنگه 
بس��فر دريايي مديترانه را به درياي س��ياه و تنگه 
داردائل، درياي مرم��ر را  به درياي مديترانه متصل 
مي كند. با اين  وجود ش��اخص هاي ديگري نيز در 
طبقه بندي اهمي��ت تنگه ها وج��ود دارد و آن، راه 
جايگزين براي آن تنگه اس��ت. درصورتي كه تنگه 
هرمز بسته شود هيچ راه ديگري براي عبور و مرور 
كش��تي ها از خليج فارس وج��ود ن��دارد، ولي اين 
محدوديت در كانال س��ِوئز وجود ندارد و در صورت 
بسته شدن اين كانال، كشتي ها مي توانند با دور زدن 
قاره آفريقا خود را به اروپا و مديترانه برسانند هر چند 

كه مسير طوالني تر مي شود. 
در تنگه باب المندب و ماالكا نيز چنين راهكارهايي 
وجود دارد، به طوري كه اگر تنگه ماالكا كه روزانه ١۶ 
ميليون بشكه نفت از خود عبور مي دهد دچار مشكل 
ش��ود، مي توان لومبوك – در جنوب اندونزي - را 
جانشين آن كرد. گرچه اين راهكارها از نظر اقتصادي 
صرفه كمتري دارند، ولي با توجه به امكان جايگزين 
ش��دن آبراهي ديگر، اهميت يك كانال يا تنگه نيز 

دچار تغيير مي شود. 
به صورت كلي بايد گفت تنوع در دسترسي و حجم 

تردد در تنگه ها از اهميت بسياري برخوردار است؛ 
تنگه هرمز در خليج فارس كه هيچ جايگزيني ندارد 
با تنگه اي مانند ماالكا كه جايگزين مناسبي دارد 
از ميزان اهميت تفاوت هاي بسياري با هم دارند از 
اين منظر، استراتژيك بودنشان در سطوح مختلفي 

طبقه بندي مي شوند. 
  مسئول تنگه كيست؟

يكي از م��وارد ه��م در مديريت تنگه ه��ا، آب هاي 
سرزميني كشورهاس��ت. در حالت كلي كشورهاي 
نزديك به تنگه ها اين مس��ئوليت را بر عهده  دارند، 
مانند تنگه ماالكا كه كش��ورهاي مالزي و سنگاپور 
نظارت بر آن و مديريتش را عهده دار هستند، اما با 
وجود حاكميت دو كشور بر اين تنگه، وزنه سنگاپور 
در مديريت اين تنگه س��نگين تر است. عمده امور 
جاري اين تنگه مانند نقش��ه برداري، نشانه گذاري 
دريايي، راهبري كشتي ها، كنترل دريايي و... توسط 

اين كشور انجام مي شود. 
ماالكا تنگه اي باريك، بلند و با عمق كم اس��ت و 
طي كردن مس��ير اين تنگه با س��رعت استاندارد 
24 ساعت زمان مي برد درست برعكس تنگه هرمز 
كه عمق و عرضي بيشتر از ماالكا دارد و براي عبور 
از آن، نياز به راهنما و آب ه��اي مد ندارد و عبور از 
آن حداكثر چهار ساعت به طول مي انجامد. ضمن 
آنكه يكي از تفاوت هاي ماالكا و هرمز در اين است 
كه در ماالكا نش��انه هاي دريايي و بويه ها بس��يار 
حياتي است درست برعكس تنگه هرمز كه نيازي 
به نشانه هاي دريايي نيست كه به همين تناسب، 
ميزان خطر تصادف و حوادث در تنگه هرمز كمتر 

از ماالكا است. 
در تنگه ها سيس��تم مديريت تردد كشتي ها همه 
 Vessel يا VTS امور را در دس��ت مي گيرد كه  به
traffic service معروف است؛ هر كشتي كه وارد 
تنگه ها مي شود بايد اطالعات خود شامل مبدأ و زمان 
سفر، مسير طي شده، مقصد كشتي، اسامي و مليت 

كاركنان كشتي، ريز محموله و... را اعالم كند. 

  درباره جبل الطارق
تنگه جبل الطارق مانند ساير تنگه ها و آبراه هاي دنيا 
از اين رويه تبعيت مي كند. اين تنگه ميان سه كشور 
مراكش، جيبراتار و اسپانيا تقس��يم  شده و كنترل 
روي آن از سوي سه كشور صورت مي گيرد كه البته 
سهم مراكش كمتر از دو كش��ور ديگر است. درباره 
منطقه خودمختار جيبراتار كه معادل اس��پانيايي 
جبل الطارق اس��ت بايد گفت كه 300 سال پيش، 
حاكميت اين منطقه به بريتانيا واگذار شده بود كه 
بعد از جنگ جهاني دوم به طور كامل به قيموميت 

اين كشور درآمد. 
با وجود اختالفات شديد اسپانيا و انگليس براي پايان 
دادن به اين وضعيت، اما اهالي جبل الطارق به دليل 
برخورد قهرآميز اسپانيا با خود ترجيح دادند زير نظر 
انگلستان باقي بمانند و به همين دليل، اين منطقه 
در دستان نيروي دريايي انگليس است.  نكته جالب 
درباره اين تنگه آن است كه اسپانيا، دو شهر بندري 
س��بته و مليله مراكش را در حاكمي��ت خود دارد 
كه همين موضوع سبب ش��ده است تا مراكشي ها 
كمترين سهم را در كنترل اين تنگه داشته باشند. 
گرچه سه كشور اسپانيا، جيراتار و مراكش مديريت 
اين آبراه را با سيستم VTS بر عهده  دارند، اما سهم 
مراكش��ي ها همواره در اختيار اس��پانيا بوده است 
همانطور كه مادريد نسبت به حاكميت جيبراتار بر 

بخش بزرگي از اين تنگه معترض است. 
   نفتكش از كجا وارد شده است؟

اگر قب��ول كني��م نفتكش توقي��ف  ش��ده از تنگه 
جبل الطارق وارد درياي مديترانه شده باشد، توقيف 
آن توسط انگليسي ها كمي عجيب به نظر مي رسد، 
زيرا طبق قوانين و كنوانسيون هاي دريانوردي، ورود 
به مديتران��ه از پايين تنگه يعني قس��مت مراكش 
صورت گرفته اس��ت، همانطور كه ب��راي خروج از 
مديترانه بايد از ب��االي تنگه يعن��ي منطقه تحت 

حاكميت جيبراتار عبور كرد. 
بر اساس كنوانسيون unclos، آب هاي سرزميني 

يك كشور تا ١2 مايل از ساحل آن كشور محسوب 
مي شود و تا 250 مايل نيز جزو آب هاي فالت قاره 
آن كشور. در اين محدوده كش��ور صاحب آب هاي 
سرزميني مي تواند كش��تي را متوقف كرده و آن را 
بازرسي كند و در صورت تخلف كشتي، امكان توقيف 
آن را دارد، ولي درباره توقيف نفتكش روسي گريس 
١ دليل توقيف سياسي بوده و هيچ مشكلي از بابت 

تخلفات دريانوردي وجود نداشته است. 
با توجه به كنوانس��يون آنكالز، در صورت كم بودن 
فاصله دو كش��ور در يك تنگه، آب هاي سرزميني 
ميان دو كشور به مساوي تقسيم مي شود كه با توجه 
به اين مسئله، مشخص نيست نفتكش توقيف  شده 

در آب هاي مراكش و اسپانيا بوده يا جيبراتار. 
  كشورهاي خليج فارس و جبل الطارق

براي ص��ادرات نفت به كش��ورهاي ح��وزه درياي 
مديتران��ه دو راه اصل��ي وج��ود دارد؛ خ��روج از 
خليج فارس، ورود به درياي سرخ و باب المندب و در 
نهايت عبور از كانال سوئز به عنوان راه اول و ديگري 
دور زدن ق��اره آفريقا و عبور از تنگ��ه جبل الطارق. 
تقريباً بيشتر محموله هاي نفتي كه از خليج فارس 
راهي مديترانه مي شود از راه اول استفاده مي كنند 
و به همين منظور، كش��تي هاي س��ِوئزمكس براي 

بارگيري و صادرات استفاده مي شوند. 
اين نفتكش ه��ا ب��راي عب��ور از اين كان��ال ١۶5 
كيلومتري طراحي  ش��ده اند كه براي عبور از كانال 
سوئز ١4 س��اعت مس��ير را طي مي كنند. كشتي 
 Very Large يا VLCC گريس ١ يك كش��تي
Crude Carriers اس��ت كه بزرگ تر از كشتي 
سوئزمكس است. با توجه به بيشتر بودن آبخور اين 
كشتي و وزن باالي آن، بايد محموله آن برای عبور 
از كانال سوئز سبك س��ازي مي شد به اين شكل كه 
حجم مش��خصي از محموله در مخازن تخليه  شده 
و در پورت سعيد دوباره به كشتي تحويل مي شد تا 

كشتي بتواند از كانال عبور كند. 
كمتر كشتي حاضر به انجام اين كار است، زيرا تجربه 
نش��ان داده بخش��ي از محموله تخليه  شده كه در 
آن سوي كانال دوباره تحويل كشتي مي شود، از نظر 
كمي و كيفي دچار مشكل شده و براي فروشنده و 
صاحب كشتي مشكل آفرين است. تغيير در چگالي 
محموله، كاهش كيفيت محموله، كم شدن محموله 
تحويلي با توجيه��ات تفاوت ميتره��ا و... از جمله 
مشكالتي است كه همواره چالش آفرين بوده است. 

  مديترانه و نفتكش
همان طور كه اشاره ش��د، بيشتر كشتي هايي كه به 
مديترانه مي روند س��وئزمكس يا افرامكس هستند 
كه كوچك تر از VLCC مي باشند. به همين دليل 
عمده بندرهای كش��ورهاي حوزه مديترانه امكان 
پهلو دادن نفتكش هاي بزرگ را ندارند و براي تخليه 
بار نفتكش هاي ب��زرگ دو راه تنها وجود دارد. يكي 
استفاده از بويه  هاي ش��ناور كه به MBM مشهور 
هس��تند و ديگري توقف در آب هاي آزاد مديترانه 
جهت بارگيري نفتكش هاي كوچك تر از طريق روش 

كشتي به كشتي. 
به طوركل��ي نفتكش هاي ب��زرگ مانند VLCC و 
ULCC در درياي شمال و انگلستان و رتردام هلند 
تردد دارند و بار خود را در اين مناطق تخليه مي كنند 
به همين دليل اس��ت كه بس��ياري از كش��ورهاي 
صادركننده نفت جهان با اج��اره يا خريد مخزن در 
اين مناطق، نفت خود را به مخازن خود منتقل كرده 
و از آنجا نفت را به صورت محموله هاي كوچك تر به 

فروش مي رسانند. 

 چالش هاي اساسي امريكا 
از نگاه صندوق بين المللي پول

اميدبهزندگيدرامريكاروبهكاهشاست
صن�دوق بين الملل�ي پ�ول اع�الم ك�رده اگرچ�ه ظاه�راً امري�كا 
رش�د اقتصادي داش�ته، اما اين كش�ور چالش هاي اساس�ي دارد 
كه ب�دون رفع آنه�ا ت�دوام رش�د اقتصادي ميس�ر نخواه�د بود. 
صندوق بين المللي پول در گزارشي درباره وضعيت اقتصاد امريكا اعالم 
كرده است اگر چه اقتصاد اين كشور به رشد رسيده ، اما داراي نقاط ضعف  

فراواني است كه در ادامه ناگزير است آنها را اصالح كند. 
صندوق بين المللي پول اعالم كرده است كه اقتصاد امريكا در بزرگ ترين 
دوره رشد تاريخي خودش است و انتظار مي رود كه در همين سال جاري 2/۶  
درصد ديگر نيز رشد كند، اما امريكا به رغم اينها با چالش هاي عمده اي مواجه 
است. چالش نخست اين است كه درآمد در امريكا به سمت تك قطبي شدن 
مي رود يعني تقسيم دارايي ها به صورت مس��اوي نيست و درآمدها دست 
عده اي خاص جمع شود از س��وي ديگر اميد به زندگي در اين كشور روند 
كاهشي دارد و نشانگر اين است كه ميزان رضايتمندي مردم اين كشور رو به 
كاهش است. صندوق بين المللي در ادامه چالش هاي كشور امريكا اعالم كرده 
است: تنش هاي تجاري مي تواند سرمايه گذاري و بازدهي امريكا را در آينده 
با كاهش جدي مواجه كند. صندوق بين المللي پول ادامه داده است امريكا 
براي ادامه رشد اقتصادي و داشتن سطح استانداردي از زندگي بايد اصالحات 
اساس��ي در تجارت بين الملل خود انجام دهد، همچنين خروجي تعليم و 
تربيت را در اين كشور تقويت كند، در حال حاضر خروجي تعليم و تربيت 
براي امريكا چندان رضايت بخش نيست و در اين زمينه بايد سرمايه گذاري 
بيشتري انجام دهد. امريكا بايد سرمايه گذاري خود را در زيرساخت هاي اين 
كشور افزايش دهد و مهم تر از همه بتواند ميزان بدهي هاي خود را كاهش 
دهد. امريكا بايد درباره مراقبت هاي بهداشتي و سالمتي گام هاي بيشتري 
بردارد و هزينه هاي اين بخش را كاهش دهد و همچنين از پويايي اجتماعي 
حمايت بيشتري داشته باشد. شايد هدف كلي اوپك مشخص نباشد، ولي 
هدف فعلي آن براي تعادل دوباره بازار و افزايش قيمت با واگذاري ميدان به 

توليدكنندگان رقيب از جمله شيل امريكا همراه است. 

بازارچندنرخيدرسايهنبودنظارتدولت
گش�تي در فروش�گاه ها و مراك�ز خرده فروش�ي نش�ان دهنده 
ش�كل گيري ب�ازاري چن�د نرخ�ي ب�راي برخ�ي كااله�اي 
داخل�ي اس�ت، به طوري ك�ه در نب�ود نظ�ارت دس�تگاه هاي 
مس�ئول، م�ردم ب�ا س�ردرگمي در خري�د روب�ه رو هس�تند. 
به گزارش فارس، اين روزها برخي شركت هاي توليدكننده داخلي در سايه 
تشديد تحريم ها و كاهش واردات، رويه نامناسبي را در قيمتگذاري پيش 
گرفته اند كه باعث ايجاد هرج و مرج در بازار شده است. در اين ميان ظاهراً 
دستگاه هاي ناظر هم نسبت به اين بي سر و ساماني قيمت ها بي حس شده 

و كمتر واكنشي به آن نشان مي دهند. 
به عنوان مثال يك محصول با قيمت درج ش��ده روي بسته بندي در اكثر 
سوپرماركت ها عرضه مي شود، با قيمتي كمي پايين تر در فروشگاه هاي 
زنجيره اي فروخته مي ش��ود و با نرخي پايين تر از دو مورد قبل، در برخي 
مغازه هاي خرده فروشي به خريداران ارائه مي شود. مسئله آنجا جالب تر 
مي شود كه اختالف بين اين سه نرخ، عدد قابل توجهي است. شايد در نگاه 
اول به نظر برسد كه قيمت هاي ذكر شده در فروشگاه ها با اعمال تخفيف 
محاسبه مي ش��ود، اما در برخي موارد قيمت همان كاال در خرده فروشي 
حتي كمتر از برخي فروشگاه ها است. با در نظر گرفتن قيمت اين مراكز 
خرده فروشي اين سؤال مطرح مي ش��ود كه قيمت تمام شده كاال چقدر 
بوده كه حاال با نرخ پايين فروش در اين مراكز باز هم توليدكننده متضرر 

نمي شود؟
هر چند گاه��ي توليدكنن��دگان براي تصاح��ب بازار نس��بت به عرضه 
محصوالتشان با قيمت پايين اقدام مي كنند، اما معموالً اين اتفاق براي يك 
مدت محدود و به منظور معرفي محصولي جديد به بازار صورت مي گيرد 
نه براي كااليي كه سال هاست در حال توليد است. در حال حاضر قيمت 
برخي كاالها آنقدر باالست كه به نظر مي رسد اگر قيمت تمام  شده باز هم 
مقداري رشد داشته باش��د، با اعمال قيمت هاي فعلي باز هم توليد براي 
برخي كارخانه داران س��ودده خواهد بود. شايد دليل درج قيمت هاي باال 
روي كاالها، ترس توليدكنندگان از اين باش��د كه در صورت رشد مجدد 

قيمت تمام شده توليد، مجوز افزايش قيمت براي آنها صادر نشود. 
خبرنگار فارس اي��ن موضوع را از محمدرضا فياض، مش��اور وزير صنعت 
پيگير شد و پرسيد آيا نظارتي بر تعيين قيمت دقيق كاالها از سوي وزارت 
صنعت صورت مي گيرد؟ فياض بدون ارائه توضيح كامل و شفاف در اين 
مورد اظهار داشت: اين اتفاق ممكن است ناشي از امواج اجتماعي يا عدول 
برخي افراد باشد. وي تصريح كرد: قيمت گذاري كاالها بر اساس يك رويه 
متعادل و مش��خص صورت مي گيرد كه منش��أ تصميم گيري آن، ستاد 

تنظيم بازار است. 
فياض در عين حال ابراز اميدواري كرد كه شاهد واقعي شدن همه قيمت ها 

باشيم. 
  پوش�كي كه با فروش 2۰ هزار تومان زير قيمت، باز هم سودده 

است
در مورد نابساماني قيمت گذاري برخي كاالها بايد به يك محصول سلولزي 
اشاره كنيم كه قيمت ذكر ش��ده روي آن اختالف زيادي با نرخ فروش در 
فروشگاه ها و همچنين مراكز خرده فروش��ي دارد. قيمت ذكر شده روي 
اين پوشك بچه ۶۷ هزار تومان است، ولي در فروشگاه با قيمت 5۶ هزار و 
950 تومان عرضه مي شود. جالب تر آنكه قيمت اين كاال در برخي مراكز 
خرده فروشي به 4۶ هزار تومان هم مي رسد. به اين ترتيب مشاهده مي كنيم 
كه حتي وقتي اين پوشك 20 هزار تومان زير قيمت عرضه مي شود باز هم 

براي توليدكننده، واسطه و فروشنده صرفه اقتصادي دارد. 
يكي ديگر از نمونه هاي اين نوع قيمت گذاري، فروش يك نوع دس��تمال 
كاغذي با اختالف بيش از ١0 هزار تومان نس��بت به نرخ درج شده روي 
كاال است. نرخ فروش اين كاال در فروشگاه هاي زنجيره اي ١0 هزار تومان 
پايين تر از نرخ درج ش��ده روي آن اس��ت. اين محصول در برخي مراكز 

خرده فروشي هم با قيمتي پايين تر از فروشگاه ها عرضه مي شود. 
از اين دس��ت نرخ گذاري ها در كشور كم نيس��ت و با گشتي در مغازه ها و 
فروشگاه هاي س��طح ش��هر به راحتي مي توان نمونه هاي زيادي از آن را 
مشاهده كرد. مرور قيمت ها در بازار اين سؤال را ايجاد مي كند كه قيمت 
تمام شده كاال چقدر است كه تا اين حد شاهد اختالف بين نرخ هاي فروش 
در مراكز مختلف عرضه هستيم؟ مشابه چنين اتفاقي را چند سال پيش 
نيز شاهد بوديم، زماني كه توليدكنندگان نرخ هاي بااليي را روي كاال درج 
مي كردند، اما در نهايت آن را با تخفيف دائمي قابل توجهي عرضه مي كردند. 
در آن زمان كارخان��ه داران مقابل حذف اين قيمت ه��اي باال از روي كاال 
مقاومت مي كردند و حاضر نبودند قيمت واقعي )با احتساب تخفيف دائمي( 

را روي محصول درج كنند. 

افزايش توليد نف�ت عربس�تان در ماه ژوئن 
نتوانس�ت اف�ت تولي�د اي�ران و ونزوئ�ال، 
به عل�ت تحريم ه�اي امري�كا و س�اير افت 
توليدهاي اين گ�روه را جبران كن�د و توليد 
اوپك به پايين ترين س�طح پنج ساله رسيد. 
به گزارش رويترز، در ماه ژوئ��ن، افزايش توليد 
نفت عربستان س��عودي نتوانس��ت افت توليد 
ايران و ونزوئال، به علت تحريم هاي امريكا و ساير 
افت توليدهاي اين گ��روه را جبران كند و توليد 
اوپك پايين ترين سطح پنج ساله جديدي را به 

ثبت رساند. 
بررس��ي هاي رويت��رز نش��ان مي ده��د، در ماه 
گذش��ته، گروه ١4 كش��ور صادر كننده انرژي، 
اوپك، 29/۶ ميليون بش��كه در روز نفت توليد 
كرده است كه ١۷0 هزار بش��كه در روز از توليد 
ماه مي  كمتر است و كمترين ميزان توليد اوپك 
از 20١4 تا كنون به حساب مي آيد. بررسي هاي 
رويترز نش��ان مي دهد حتي با اينكه عربستان 
س��عودي تحت فش��ارهاي ترامپ براي پايين 
آوردن قيمت هاي سوخت، توليد خود را افزايش 

داده اس��ت، اما اين كش��ور همچنان به صورت 
داوطلبانه كمتر از حد مجاز توليدي كه توس��ط 
توافق كاهش توليد اوپك براي هر كشور تعيين 
شده اس��ت توليد مي كند. عربس��تان سعودي 
توليد خود را ١00 هزار بشكه در روز، نسبت به 
ماه مي  افزايش داد و آن را به 9/8 ميليون بشكه 
در روز رس��اند. اين همچنان كمتر از س��هميه 
توليد ١0/3١١ ميليون بشكه اي اين كشور است 
كه تحت توافق كاهش توليد اوپك تعيين شده 
بود. با وجود كاهش توليد نفت، قيمت هاي نفت 
تحت فش��ار نگراني از كند شدن رشد اقتصادي 
جهان و كاهش تقاضا، از باالترين س��طح شش 
ماهه خود كه فراتر از ۷5 دالر براي هر بشكه بود، 
به زير ۶3 دالر سقوط كرده اند. كريستن فريسچ، 
تحليلگ��ر كامرز بان��ك مي گوي��د: مجموعه اي 
از داده ه��اي اقتص��ادي نااميدكننده از س��وي 
اياالت متحده، چين و اروپا، باعث ش��ده اس��ت 
نگراني هاي جديدي در مورد تقاضا شكل بگيرد 
و تمديد توافق كاهش توليد اوپك، نتواند اوضاع 

قيمت ها را بهبود دهد. 

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
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

فراخوان مناقصه عمومى
همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)یک مرحله اى
م الف: 1224 نوبت اول

سازمان ادارى و استخدامى کشور در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى 
«تکمیل ساختمان مرکزى سازمان ادارى و استخدامى کشور» به شماره فراخوان 2098004285000005 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى 
wwwsetadiran انجام خواهد شد. تمامى مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، الزم است مراحل ثبت  ir
نام در سامانه ستاد را تکمیل و پس از دریافت گواهى امضاى الکترونیکى، نسبت به دریافت اسناد مناقصه و شرکت 

در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
  1. تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 000ر000ر450ر1 (یک میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون) ریال

 2. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان
 3. مهلت زمانى دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سامانه: تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1398/04/23

 4.مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ1398/04/23
 5. مهلت زمانى ارائه اسناد ارزیابى کیفى تکمیل شده: تا ساعت 16:00 روز  یکشنبه 1398/05/06

 6. مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روزیکشنبه مورخ 1398/05/06
 7. زمان بازگشایى پاکت هاى ارزیابى کیفى: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/05/07

 8. زمان بازگشایى پاکت هاى پیشنهاد: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/05/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، اسناد ارزیابى کیفى 

و تحویل پاکت ها
نشانى: تهران – خیابان شهید بهشتى – نبش خیابان میرعماد – پالك 16- ساختمان شماره یک سازمان ادارى و 

استخدامى کشور- طبقه همکف – دبیرخانه مرکزحراست سازمان – تلفن: 021-85351118
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

توليدنفتاوپكبهپايينترينسطحپنجسالهافتكرد

اعتراضونزوئالبهتحريمهاينفتيامريكا
ونزوئال اعالم كرد ك�ه تحريم هاي امريكايي 
س�بب ش�ده اند تجديد اعتبار ب�راي وام ها 
و ف�روش نف�ت اي�ن كش�ور مختل ش�ود. 
به گزارش مهر به نق��ل از رويترز از ژنو، ونزوئال 
)جمعه، ١4تيرم��اه( امريكا را مته��م كرد كه 
با تحريم ها، س��بب جلوگيري از دسترس��ي به 
واردات غذا و دارو به ونزوئال ش��ده و ميلياردها 
دالر ب��ه دارايي هاي نفتي ونزوئال آس��يب زده 
است. »ويليام كاستيو«، معاون وزير امور خارجه 

ونزوئال خطاب به ش��وراي حقوق بشر سازمان 
ملل در شهر ژنو در سوئيس گفت: امروز امريكا 
حدود 30 ميليارد دالر از دارايي هاي ش��ركت 
ملي نفت ونزوئال )پدوس��ا( را مص��ادره كرده و 
40 بانك حدود 5 ميليارد و 400 ميليون دالر 
از دارايي ها را توقيف كرده ان��د و از خريد غذا و 
دارو از س��وي ونزوئال جلوگيري مي كنند. وي 
افزود: ونزوئال نمي تواند وام هاي خود را تجديد 

اعتبار كند.

جهاننما


