
امريكايي ه�ا از س�ال ها پي�ش در خاورميانه 
حض�ور نظام�ي دارن�د. به ه�ر حال، ش�عار 
جن�گ علي�ه تروريس�م فق�ط ي�ك دود 
اس�تتار اس�ت، چراك�ه امريكايي ها بيش�تر 
از ه�ر چيز ب�ه دنبال توس�عه حض�ور نظامي 
خود در منطق�ه كليدي خاورميانه هس�تند. 
امريكا همواره به دنبال يافتن ذخاير نفت است و 
عالوه بر كسب سود با فروش نفت، مي تواند از اين 
راهبرد براي كنترل فضاي سياسي با ديكتاتوري 
نظامي منطقه اي بهره گيرد. در هفته هاي اخير، 
دهها مقاله در رس��انه هاي بين الملل��ي در مورد 
سياست تهاجمي اياالت متحده در سوريه منتشر 
شده است. ترامپ و مارك اسپير، وزير دفاع دولت 
وي اعالم كرده اند كه ارتش امريكا براي حفاظت از 
ميادين نفتي سوريه در اين كشور حضور يافته اند. 
هر چند شوراي امنيت س��ازمان ملل يا رهبران 
س��وريه به عنوان مالكان اصلي اي��ن ثروت با اين 

اقدام موافقت نكرده اند. 
از زمان اش��غال نظامي س��وريه در سال ۲۰۱۳ 
مي��الدي، امريكايي ها در حال اس��تخراج ثروت 
س��وري ها بر خالف مقررات بين المللي هستند. 
اين تجارت مجرمانه توسط سربازان ارتش اياالت 
متحده و شركت هاي پيمانكار خصوصي نظير بلك 

واتر )آكادمي كنوني( انجام شده است. 
نظاميان امريكايي در حال اس��كورت كاروان هاي 
نفتكش هاي پر شده با نفت سوريه از طريق قاميشلي 
به سوي مرز عراق و گذرگاه مرزي تل عفر هستند. 
اين محموله ه��ا به عن��وان نفت ع��راق فروخته 
مي شوند. براس��اس پاره اي گزارش ها، واشنگتن 
اخيراً تعداد نيروهاي بلك واتر را در مناطق مختلف 
آشوب زده دنيا به ويژه اس��تان ديرالزور سوريه به 
۲ هزار و 5۰۰ نفر افزايش داده اس��ت. اين نيروها 
منافع زيادي براي امريكايي ها دارند. اين راهبرد 
تعداد س��ربازان كشته ش��ده امريكايي را كاهش 
داده و بخشي از قراردادهاي ميليون دالري آنها با 

حاميانشان آنها در واشنگتن تقسيم مي شود. 
در گذش��ته كردها در تج��ارت غيرقانوني نفت 
فعالي��ت زي��ادي داش��تند و ح��دود ۷5 درصد 
محموله هاي نفتي سرقتي از س��وريه را دريافت 

مي كردند. 
پ��س از جلس��ه آوري��ل گذش��ته در يك��ي از 
پايگاه هاي نظامي اياالت متحده در عين عيس��ا 
ميان نمايندگان پنتاگون و رهبران ارشد جبهه 
دموكراتيك س��وريه، امريكايي ها سهم بيشتري 
از درآمدهاي نفتي براي كرده��ا در برابر ارتباط 
نزديك كنوني با آنه��ا در نظر گرفتند. ميزان اين 

درآمدها ۱۰ ميليون دالر در ماه اعالم شده است. 
بانك يونيون و بانك البركه از طريق ش��عبه هاي 
خود در عراق در سازوكار پولشويي اين درآمدها 
نقش آفريني خواهند كرد. اين بانك ها در شهرهاي 
القياره و كركوك و نزديك��ي پايگاه هاي نظامي 

امريكا داراي شعبه هاي فعال هستند. 
در دير افروز همچنان عناص��ر باقيمانده داعش 
حضور دارند و اخيراً با رهبر جديد داعش ابوابراهيم 

الهشيمي القريشي بيعت كرده اند. 
امريكايي تمايلي به نابود ك��ردن افراد باقيمانده 
داعش در اين اس��تان ندارند. آنه��ا نمي خواهند 
پروژه نابودي داع��ش را با وجود هزينه هاي مالي 
و انس��اني چش��مگير به صورت كامل ب��ه اتمام 
برسانند. پنتاگون خواهان تخصيص درآمدهاي 
نفتي س��وريه ب��ه كردها اس��ت و با ره��ا كردن 
جهادي هاي باقيمانده داعش به جنگ بلندمدت 

با تروريست هاي اسالم گرا مي انديشد. 
با تداوم اين جنگ، آنها مي توانند دو پروژه خود را 
در خاورميانه به سرانجام برسانند: كردها و داعش. 
بدين ترتيب امكان تداوم حضور و نفوذ واشنگتن 

در قلب خاورميانه وجود خواهد داشت. 
براساس اظهارات اخير رهبران كاخ سفيد، مي توان 
دريافت كه امريكايي ها تمايلي به پنهان كردن اين 

حقيقت كه جنگ آنها در س��وريه ب��راي مقابله 
با تروريس��م و پايان دادن به درگيري ها نيست، 
ندارند. در حقيقت آنها به دنبال نفت اين كش��ور 
بحران زده هس��تند. امريكايي ها نيز به س��ادگي 

حاضر به تغيير موضع كنوني خود نيستند. 
  ميادين نفت ليبي در كان�ون توجه كاخ 

سفيد
اما سوريه تنها كشوري نيست كه نفتش به عامل 
درگيري تبديل شده و واشنگتن يكي از بازيگران 
نبردها محس��وب مي ش��ود. در ليبي پس از يك 
كودتا و سرنگوني قذافي، امريكايي ها توانستند به 
ذخاير طبيعي اين كشور دست يابند. پس از مرگ 
قذافي، دولت ليبي نتوانس��ت در برابر ناآرامي ها 
مقاومت كند و جنگ داخلي در سراسر اين كشور 
باال گرفت. امريكا در اين س��ال ها ب��ه برنده اين 

زدوخورد ها تبديل شده است. 
ايميل هاي افش��ا ش��ده هي��الري كلينتون در 
ويكي ليكس به روشني نشان مي دهد كه مهم ترين 
دليل اعزام نظاميان امريكايي به كشور بحران زده 
ليبي، س��لطه بر ذخاير عظيم طالي س��ياه اين 

كشور بوده است. 
هم اكنون ليبي با حاكميت دوگانه اداره مي شود. 
دولت همبس��تگي ملي به رهبري فايز الس��راج 
زيرنظر اياالت متحده فعاليت مي كند. آنها مخالف 
ارتش ملي ليبي به رهبري ژن��رال خليفه حفتر 

به عنوان رقيب اصلي خود هستند. 
اياالت متحده اجازه ثبات در ليبي را نمي دهد و 
با شادماني از شرايط آشوب زده كنوني به صدور 
نفت ليبي و پشتيباني از هواداران خود مي پردازد. 
وجود حاميان داعش، اخوان المسلمين و القاعده 
در ميان رهبران ارتش ملي ليب��ي به پيچيده تر 

شدن شرايط كنوني منجر شده است. 
رهبران كنوني دو جن��اح حاكم بر ليبي متهم به 
جرائمي نظير برده داري، ش��كنجه، خش��ونت و 
آدم ربايي هستند. گروه هاي مسلح نيز آزادانه به هر 
اقدامي در اين كشور دست مي زنند. امريكايي ها 
از شرايط كنوني حاكم بر ليبي رضايت دارند و در 
هفت سال اخير، نيروهاي آنها در اطراف ميادين 
نفتي اين كشور حضور دارند. اين شرايط شباهت 
زيادي با س��وريه امروز دارد. فراموش نكنيد كه 
امريكايي ها به دليل همكاري نك��ردن قذافي با 
شركت هاي امريكايي جهت اكتشاف و توليد نفت 

خام در اين كشور، دولت وي را سرنگون كردند. 
واشنگتن در تجارت نفت ليبي حضوري فعال دارد 
و همه روزه چند نفتكش با حمايت امريكايي ها در 
پايانه مديترانه، بارگيري و روانه كشورهاي خريدار 
مي شوند. امريكايي ها با حمايت از گروه هاي مورد 
حمايت خود در حال غارت ثروت ملي دو كشور 

سوريه و ليبي هستند. اين بازي ادامه دارد. 
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نفت خواری امریکا از 3 کشور اسالمی در روز روشن!
حضور گسترده امريكا در خاورميانه براي چيست؟

سوريه، كردستان عراق و ليبي 3 كشوري هستند كه امريكا نفت آنها را در اختيار خود گرفته است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

  بانك ها ۱۰۰ هزار ميليارد تومان
 اموال مازاد دارند

مديركل وزارت اقتصاد با بيان اينكه بانك ها موظف هستند امالك 
مازاد خود را واگذار كنند، گفت: براساس برآوردي كه كرديم بانك ها 
چيزي حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان ام�الك و اموال مازاد دارند. 
مديركل امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد در برنامه تيتر امشب شبكه 
خبر گفت: س��امانه اموال مازاد بانك ها را اگر راه مي انداختيم و چه راه 

نمي انداختيم بانك ها موظف بودند امالك مازاد خود را واگذار كنند. 
 عباس مرادپور افزود: براساس برآوردي كه كرديم بانك ها چيزي حدود 

۱۰۰ هزار ميليارد تومان امالك و اموال مازاد دارند. 
وي گفت: اين اموال يا تمليكي از ناحيه تضامين تسهيالت گيرندگان 
است كه بدهي ش��ان را پرداخت نكرده اند يا امالكي است كه بانك ها 
زماني نياز داشته اند و خريده اند مثل شعب، اما االن به آن نياز ندارند و 

سوم هم امالكي است كه بابت بدهي دولت، دريافت كرده اند. 
مديركل امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد افزود: آمار دقيقي از اموال و 
امالك مازاد بانك ها نداشتيم و آمار ها متفاوت بود، اما با راه اندازي اين 
سامانه براي نخستين بار اين اتفاق افتاد و بيشترين اموال هم متعلق به 

بانك هاي ملي، ملت و تجارت است. 
مرادپور تصريح كرد: بعد از آمار بايد سراغ تسهيل و تسريع واگذاري ها 
برويم و تالش كنيم همه موانع واگذاري ها رفع شود و ما تعهد كرده ايم 

تا آخر ماه دي، قوانين الزم را در اين باره تهيه كنيم. 
وي با بيان اينكه س��امانه واگذاري، نظارت عمومي و مردمي را ممكن 
مي كند، گفت: حدود ۱5 هزار ملك مازاد در سامانه ثبت شده كه 8 هزار 
ملك قابل واگذاري، حدود 5 هزار تا هم تخليه است و حدود ۷ هزار واحد 

هم متصرف و معارض دارد كه قابليت واگذاري ندارد. 

کاهش 4/7 درصدي واردات نفت کره جنوبي 
در ماه نوامبر

نوامب�ر  م�اه  در  كش�ور  اي�ن  نفت خ�ام  واردات 
گذش�ته  س�ال  مش�ابه  م�دت  ب�ه  نس�بت  4/7درص�د 
كاه�ش يافت�ه و ب�ه 9۰/9 ميلي�ون بش�كه رس�يده اس�ت. 
به گ��زارش فارس، آماره��اي اولي��ه وزارت تجارت، صنع��ت و انرژي 
كره جنوبي نش��ان داد واردات نفت خام اين كش��ور در ماه نوامبر 4/۷ 
درصد نسبت به مدت مشابه س��ال گذش��ته كاهش يافته و به 9۰/9 
ميليون بشكه رسيده است.  اين آمار نش��ان داد مجموع واردات نفت 
كره جنوبي در ماه اكتبر به نسبت سال گذشته ۱5/8 درصد افت كرده و 

به 8۲/۳ ميليون بشكه رسيده است. 

احتمال بيشتر شدن ميزان کاهش توليد اوپك 
به ۱/6 ميليون بشکه در روز

اوپك و همپيمانان توليدكننده اش كاهش بيش�تر توافق كاهش 
توليد كنوني به ميزان حدود 4۰۰ هزار بش�كه در را براي رسيدن 
ب�ه كاه�ش روزان�ه 1/6 ميليون بش�كه بررس�ي خواهن�د كرد. 
به گزارش رويترز، وزير نفت عراق گفت اوپك و همپيمانان توليدكننده اش 
كاهش بيشتر توافق كاهش توليد كنوني به ميزان حدود 4۰۰ هزار بشكه 
در را براي رسيدن به كاهش روزانه ۱/6 ميليون بشكه بررسي خواهند كرد.  
تامر غصبان به خبرنگاران در بغداد گفت: سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت و همپيمانانش موسوم به اوپك پالس، در نشست اين هفته خود در 
وين افزايش ميزان كاهش توليد را بررسي خواهند كرد.  صادركنندگان 
نفت خام اوپك پالس سه سال است براي توازن بازار و تقويت قيمت ها، 
توليد خود را هماهن��گ كرده اند. توافق كنوني كه بر اس��اس آن روزانه 
۱/۲ميليون بش��كه نفت در روز از ماه ژانويه كاهش توليد صورت گرفته 

است در پايان ماه مارس منقضي خواهد شد. 
اين مقام عراقي گفت عراق صد درصد به توافق كاهش توليد پايبند بوده 
است.  وزارت نفت عراق ديروز اعالم كرد اين كشور در ماه نوامبر روزانه 
۳/5 ميليون بشكه نفت صادر كرده است. مجموع توليد نفت اين كشور 

در ماه نوامبر 4/6۲ ميليون بشكه در روز بوده است. 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران ونداد توسعه 
درتاریخ 1398/9/2 به شماره ثبت 70273 

به شناسه ملى 14008781771

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (682418)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى صنعتى پوششکاران پوالد 
به شماره ثبت 2907 و شناسه ملى 10780063787

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (677302)

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره کل ثبت اسناد استان مرکزي

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان کمیجان 

م الف: 1097/ رئیس ثبت اسناد و امالك کمیجان-  علیرضا اناري 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/12 - نوبت دوم: 1398/10/3

آگهى تغییرات شرکت تعاونى ماهى سان
 به شماره ثبت 4698 و شناسه ملى 10780081600 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (677299)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى توزیعى دهیاران بخش 
مرکزى سرخس شرکت تعاونى به شماره ثبت 478 

و شناسه ملى 10860229783

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سرخس (682417)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولید و توزیع توفال اراك 
به شماره ثبت 3488 و شناسه ملى 10780069554 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (677300)

آگهى تغییرات شرکت توان نور شازند با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 20 و شناسه ملى 10861580525 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (677301)

آگهى تغییرات شرکت فوالد اخگر ساینا ساویس شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 739 و شناسه ملى 14004078460 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سرخس (682419)

آگهى تغییرات شرکت نام آوران رایانه خراسان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3105 و شناسه ملى 10860099520 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (682415)

آگهى تغییرات شرکت نام آوران رایانه خراسان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3105 و شناسه ملى 10860099520 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (682416)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى عایق رطوبتى یکتا بام دلیجان
 به شماره ثبت 296 و شناسه ملى 10860441657 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (677303)


