
باي�دن، كار خ�ود را با نف�ت ش�روع مي كند؛ 
ونزوئ�ا از او خواس�ته اس�ت تحريم ه�اي 
نفت�ي عليه كش�ورش را لغ�و كن�د و او هم در 
نخس�تين مرحله قصد دارد يكي از مهم ترين 
تصميم�ات ترام�پ را در اين حوزه لغ�و كند. 
روي كاغذ ج��و بايدن دل خوش��ي از نفت ندارد؛ 
او به تأس��ي از دموكرات ها كه محيط زيست را بر 
هر چيزي ترجيح مي دهن��د، راه خود را در پيش 

مي گيرد. 
شركت هاي نفتي امريكايي كه اصوالً جمهوري خواه 
و از ه��واداران ترام��پ بودن��د، مي ترس��ند ك��ه 
تصميم گيري هاي رئيس جمهور منتخب، آنها را به 
وادي ضرر بكشاند و هر چه كاشته بودند، دود شود، 
به ويژه آنكه بايدن اعالم كرده قصد دارد به معاهده 
پاريس بازگردد؛ اين معاهده براي كاهش گازهاي 
گلخانه اي مورد تأييد باراك اوباما قرار گرفته بود، 
اما ترامپ با البي شركت هاي نفتي از آن خارج شد 
تا هيچ مزاحمي براي تولي��د نفت از منابع داخلي 

اين كشور نباشد. 
در دوره ترام��پ، ح��دود 4ميلي��ون بش��كه ب��ه 
ظرفيت توليد اياالت متحده افزوده شد تا فعاالن 
محيط زيس��ت در امريكا نس��بت ب��ه تصميمات 

رئيس جمهور خود دست به اعتراض بزنند. 
  پاياني بر خط لوله پرحاشيه

روزگذشته رسانه هاي امريكايي از تصميم بايدن 
براي لغو پروژه 9ميليارد دالري خط لوله اي گفتند 
كه اوباما آن را لغو، ترام��پ آن را اجرايي و بايدن 

مي خواهد دوباره آن را متوقف كند. 
اي��ن خ��ط لول��ه نف��ت تولي��دي را از كان��ادا به 
پااليشگاه هاي امريكا منتقل می كند و كساني كه 
مخالف اين خط لوله هستند، خواستار آن هستند 
كه مانع از عملياتي ش��دن اين پروژه شوند چراكه 
اين خط لوله را يك جنگ بين كشاورزان امريكايي 
عليه ش��ركت هاي خارجي مي دانند؛ جنگي بين 
فعاالن محيط زيست و منافع شركت هاي بزرگ. 
پروژه خط لوله كي استون از فوريه 2005 ميالدي 

آغاز شد. 
نخس��تين بخ��ش از اي��ن خ��ط لول��ه از منطقه 
هارديستي در آلبرتا تا مرز امريكا بود و در سپتامبر 

2007ميالدي تأييديه الزم را دريافت كرد و دولت 
امريكا نيز در مارس 2008 ميالدي اجازه ورود اين 

خط لوله را به مرزهاي اين كشور داد. 
فاز نخس��ت اين خط لوله به طول 2147 مايل از 
كانادا تا منطقه پاتوكا در ايلينوي بوده و فاز دوم اين 
خط بالفاصله پس از اتمام فاز اول آغاز شده است.

 اين فاز از خط لوله نفت را از آلبرتا به يك هاب نفتي 
در اوكالهما پمپاژ مي كند ك��ه اين خط در فوريه 

2011 ميالدي عملياتي شد. 
فاز3 نفت كانادا را به بندر آرتور در تگزاس منتقل و 
اين بخش از خط لوله همچنين نفت توليدي امريكا 

در اوكالهما را منتقل مي كند. 
جري��ان انتقال نف��ت از طريق اين خ��ط لوله نيز 
از ژانوي��ه 2014 ميالدي آغاز ش��ده اس��ت. اين 
پروژه به دليل مسائل حقوقي در امريكا، پيشرفت 
كندي داشته است و همچنين با مخالفت فعاالن 
محيط زيست روبه روس��ت كه با ضديت با خطوط 
لوله جديد براي منتقل كردن نفت به پااليشگاه ها، 
به دنبال كنترل توس��عه ماس��ه هاي نفتي كانادا 

هستند. 
ترامپ در سال 2017 يك مجوز رياست جمهوري 
صادر كرد كه اجازه مي داد كار ساخت اين خط لوله 

ادامه پيدا كند. اين اقدام ش��كايت چندين گروه 
محيط زيستي از دولت امريكا را در پي داشت. 

حاال بايدن قصد دارد اين خط لوله را متوقف كند، 
طرفداران كي استون به انتقاد از او پرداخته اند. 

به عنوان نمونه جيس��ون كني، نخست وزير آلبرتا 
در توييتر هش��دار داد، ابطال مجوز اين خط لوله 
به حذف مش��اغل، تضعيف روابط مي��ان امريكا و 
كانادا و تضعيف امنيت ملي امريكا به دنبال افزايش 

وابستگي به واردات نفت اوپك، منجر مي شود. 
س��فير كانادا در امريكا گفته است كه به تالش ها 
براي متقاعدكردن دولت امريكا براي اجراي اين 
خط لوله كه بين كانادا و امريكا اجرا مي شود، ادامه 
خواهد داد؛ چراكه اجراي آن با معيارهاي زيست 

محيطي دو كشور همخواني دارد. 
  درخواست براي نفت ونزوئا

از س��وي ديگر، ش��ركت هاي نفتي كه در ونزوئال 
س��رمايه گذاري هاي س��نگيني ك��رده و به دليل 
تحريم هاي ترام��پ مجبور به قط��ع همكاري با 
كاراكاس ش��دند، تالش ه��اي خود را ب��راي لغو 
تحريم ها عليه صنعت نفت ونزوئال خواستار شدند.

 در همين باره رويترز نوش��ته است: نمايندگاني از 
عرضه كنندگان سوخت به ونزوئال، واردكنندگان 

نفت ونزوئال و گروه هاي مدافع اعالم كردند، قصد 
دارند دولت بايد اين را براي برداش��تن ممنوعيت 
مبادله نفت خام در ازاي ديزل با ونزوئال تحت فشار 
قرار دهند. دولت ترام��پ در آخرين فصل 2020 
شركت ها را از ارسال س��وخت ديزل به ونزوئال در 
ازاي نفت خ��ام منع كرد. اي��ن معامله ها به مدت 
بيش از يك سال از تحريم هاي شركت نفت دولتي 

ونزوئال معاف بودند.
 نگراني هاي��ي در مورد تأثي��رات كمبود احتمالي 

ديزل بر زندگي مردم به وجود آمده است. 
اين س��وخت در حمل و نقل عمومي، كشاورزي و 
ژنراتورهاي ونزوئال جهت تقويت شبكه برق آن و 

جلوگيري از خاموشي ها كاربرد دارد. 
شركت هاي نفتي اميدوارند دولت بايدن رويكرد 
راهبردي تري در قبال ونزوئ��ال در پيش بگيرد و 
تحريم هايي كه زندگي مردم را با مش��كل مواجه 
مي كنند و تأثيري در عملكرد دولت حاكم ندارند، 

بردارد. 
هنوز مشخص نيس��ت بايدن چه تصيمي در اين 
باره اتخاذ مي كند، اما بيش��تر شركت هاي نفتي، 
نگران اقدامات رئيس جمهوري هستند كه تاكنون 
تصميم نهايي خود را براي لغ��و دو تصميم اخير 
ترامپ گرفته است؛ دو تصميمي كه ترامپ را نشانه 
گرفته و مي تواند روزهاي پرچالشي را براي صنعت 

نفت امريكا رقم بزند. 
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بايدنجنگراازنفتشروعمیکند
رئيس جمهور جديد امريكا در نقش دشمن تصميمات اوپك وحیدحاجیپور

گزارش

بستهبنديتخممرغالزامینیست
رئي�س س�ازمان دامپزش�كي كش�ور از لغ�و دس�تورالعمل 
ال�زام عرض�ه تخم م�رغ بس�ته بندي خب�ر داد ك�ه چن�دي 
پي�ش ب�ه فروش�گاه هاي عرض�ه موادغذاي�ي اب�اغ ش�ده ب�ود. 
علي صفر ماكنعلي، در گفت وگو با صدا و سيما با بيان اينكه برنامه ملي ارتقا 
كيفيت تخم مرغ چندي پيش با بررسي كميته هاي تخصصي، تنظيم و 
ابالغ شد، اظهار داشت: اين برنامه ايجابي بوده و نبايد دستورالعمل مربوط 
به آن به صورت سلبي تنظيم مي شد، به اين معنا براي كساني كه تخم مرغ 
را به صورت بسته بندي عرضه مي كنند بايد مزايايي قائل شويم نه اينكه 
عرضه تخم مرغ به صورت بس��ته بندي را اجباري كرده و از عرضه فله اي 
اين محصول جلوگيري كنيم. وي ادام��ه داد: تدوين برنامه ارتقا كيفيت 
تخم مرغ كه برنامه اي مشترك ميان س��ازمان دامپزشكي كشور، وزارت 
بهداشت و تشكل هاي عرضه تخم مرغ است از مدت ها پيش آغاز و مقرر 
شده بود از تاريخ اول بهمن ماه ارائه تخم مرغ به صورت بسته بندي الزامي 
شود. ماكنعلي تصريح كرد: سازمان دامپزش��كي كشور به عنوان يكي از 
راهبرد هاي خود اين موضوع را در دس��تور كار دارد كه هيچ برنامه ارتقا 
كيفيت و بهبود به صورت سلبي و اجباري نباش��د. وي گفت: در همين 
راستا در عرضه تخم مرغ به صورت بس��ته بندي هم هيچ اجباري وجود 
ندارد و اين موضوع به صورت كتبي به تمام استان ها اعالم شده و تمامي 
تخم مرغ هاي تولي��دي در مزارع مرغ تخم گذار داراي پروانه بهداش��تي 
مي توانند مانند گذشته در اشكال مختلف به بازار عرضه شوند و در دسترس 
مردم قرار گيرند. براساس اين گزارش و پس از ابالغ اجباري شدن عرضه 
تخم مرغ به صورت بسته بندي، انتقادات بسياري از سوي مردم و واحد هاي 
صنفي مطرح شد و اين طرح را بهانه اي براي افزايش قيمت تخم مرغ بيان 
كردند، چون تقريبا قيمت تخم مرغ بسته بندي در حال حاضر حدود 30 

تا 40درصد گران تر از تخم مرغ فله اي عرضه مي شود. 

تصمیمگیريهايعجوالنهعاملکاهشصادرات
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، ندانم كاري ها 
و تصميمات عجوالن�ه را عامل كاهش صادرات كش�ور بي�ان كرد و 
گفت: متأس�فانه در دو، س�ه هفته گذش�ته قيمت ارز كاهشي شده 
و قرار اس�ت به زير 2۰ هزار يا حت�ي زير 1۵ هزار تومان هم برس�د و 
اين موجب ش�ده صادركننده نتواند برنامه ريزي داشته باشد، يعني 
نمي داند كاال را با چه قيمتي در داخل بخرد و با چه قيمتي صادر كند. 
تجار و بازرگانان جزو كساني بودند كه از باال رفتن قيمت ارز در سال هاي 
اخير حمايت كرده و معتقدند كه با رش��د نرخ ارز صادرات رشد مي كند، 
اما براساس آمار با وجود افزايش قيمت ارز در سال جاري صادرات كاهش 
يافته و تجار همچنان نگران كاهش بيشتر نرخ ارز هستند. در اين خصوص 
مسعود خوانساري، در نوزدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران گفت: س��ال 97 با افزايش قيمت ارز انتظ��ار مي رفت كه صادرات 
كش��ور نيز افزايش يابد، يعني در حالي كه ارزش پ��ول ملي چهار تا پنج 
برابر كاهش يافته بود، صادرات به جاي افزايش، كاهش يافت كه علت آن 
را بايد در تصميمات عجوالنه اخذ شده جست وجو كرد. وي افزود: البته 
تصميم سه ماه قبل س��ران قوا مبني بر اينكه صادركننده مي تواند با ارز 
حاصل از صادرات كاال وارد كند يا آن را در اختيار فرد ديگري قرار دهد، 
اجازه داد كه صادركنندگان با انگيزه بيشتري به صادرات اقدام كنند. وي 
ادامه داد: متأسفانه در دو، سه هفته گذشته قيمت ارز كاهشي شده و قرار 
است كه به زير 20هزار يا حتي زير 15هزار تومان هم برسد و اين موجب 
شده صادركننده نتواند برنامه ريزي داشته باشد، يعني نمي داند كاال را با 
چه قيمتي در داخل بخرد و با چه قيمتي صادر كند. از اين رو انتظار داريم 
حرف و سخني كه از سوي مسئوالن زده مي شود كارشناسي بوده و تأثير 

آن در واردات و صادرات سنجيده شود.

رس�انه هاي امريكاي�ي از 
تصمي�م بايدن ب�راي لغو 
پ�روژه 9ميلي�ارد دالري 
خط لوله اي گفتند كه اوباما 
آن را لغ�و، ترام�پ آن را 
اجرايي و بايدن مي خواهد 
دوباره آن را متوقف كند. 
اين خط لوله نفت توليدي 
را از كانادا به پااليشگاه هاي 
امري�كا منتق�ل می كن�د

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
19790890سرمايه گذاري تامين اجتماعي

710-20700داروسازي جابرابن حيان 
1230-26590فوالدخراسان

19550250پتروشيمي شازند
359201710صنايع پتروشيمي كرمانشاه

30-10680مخابرات ايران
38330160آهنگري تراكتورسازي ايران 

150-2910سرمايه گذاري نيرو
8670-164880پارس خزر

70-14690سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
10370490توسعه معادن وفلزات 

12990610ليزينگ صنعت ومعدن 
210-4750فروسيليس ايران 

5160-111700داروپخش )هلدينگ 
10010470حفاري شمال

16780430سيمان شاهرود
22280510سيمان هگمتان 

1240-23720سرمايه گذاري پارس توشه 
865204120پتروشيمي پرديس

1430-27290موتورسازان تراكتورسازي ايران 
62200350نيروكلر

9960470واسپاري ملت
1370-26460سيمان غرب 

90-6080سرمايه گذاري پرديس
1500-34000مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

1210-33300س.صنايع شيميايي ايران
1850-35310سيمان خزر

350-6710سرمايه گذاري سايپا
1300-24770 پگاه آذربايجان غربي 

420-15100كالسيمين 
40100490گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

1130-23050نوردآلومينيوم 
620-11850سيمان داراب 

8360390سيمان سپاهان 
60-2710قطعات اتومبيل ايران 

260-10690سرمايه گذاري آتيه دماوند
190-5200سرمايه گذاري بوعلي 

1370-26140تايدواترخاورميانه 
2790-53010موتوژن 

870-16640سيمان كرمان 
8920420سرمايه گذاري خوارزمي

33840310سيمان فارس نو
1600-30450تراكتورسازي ايران 
3290-62670توليدمحورخودرو

6310300سيمان شرق 
16850730داروسازي امين 

2120-40280بورس كاالي ايران
1210-23040داروسازي كوثر

26950460سيمان اروميه 
15890750معدني وصنعتي گلگهر

3200-60800نفت پارس 
1570-29890توليدي چدنسازان

410-7940بيمه دانا
15340720سيمان فارس وخوزستان

39000بانك اقتصادنوين 
18370870معدني وصنعتي چادرملو

3446010شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
260-5170سرمايه گذاري مسكن 

640-12240شيشه همدان 
27930880سيمان تهران 

1290-24530كارت اعتباري ايران كيش
37750920فنرسازي زر

3930-74780صنايع كاشي وسراميك سينا
1640-31160فرآوري موادمعدني ايران 

2610-49620صنايع شيميايي فارس 
53710930نفت بهران 

210-4250 سالمين 
1360-26020ايركاپارت صنعت

548102610فوالداميركبيركاشان
514102360توليدمواداوليه داروپخش 

300-9810سيمان شمال 
1740-33140رادياتورايران 

365060بانك ملت

گزارش

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان نیکشهر/نوبت اول

امالك واقع در قطعه یک بخش 13 بلوچستان  شهرستان فنوج

امالك واقع در قطعه یک بخش 13 بلوچستان - الشار 

امالك واقع در بخش 15- بلوچستان قطعه یک شهرستان قصرقند 

م الف: 851/ ابراهیم میرى 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نیکشهر 

در اجراى مواد 11 و 12 قانون ثبت و ماده 59- آئین نامه قانون ثبت اسامى اشخاصى که نسبت به امالك آنها پذیرش ثبت به عمل  آمده
 و همچنین پرونده هایى که در اجراى قانون تعیین تکلیف پذیرش درخواست ثبت گردیده است به شرح ذیل جهت اطالع عمومى اگهى مى شود.


