
نگاهلي بله وضعيلت ايلن روزهلاي ونزوئلا 
و كملك بنزينلي ايلران بله اين كشلور، يك 
واقعيلت را عيلان مي كنلد. امريكايي هلا بلا 
ايجاد وابسلتگي اقتصادي كشلورها به خود، 
در زمان مقرر از هملان ابزار بلراي ضربه زدن 
بله كشلورهاي وابسلته اسلتفاده مي كننلد. 
به گ��زارش »جوان«، رابط��ه ونزوئال ب��ا امريكا تا 
زمان روي كار آمدن هوگ��و چاوز رابطه اي نزديك 
بود، اما در دوران چاوز، اين رابطه از نظر سياس��ي 
دچار مشكل شد، اما با اين وجود، روابط اقتصادي 
و به وي��ژه نفتي دو كش��ور دس��تخوش تغييرات 

چنداني نشد. 
  ريشه يك همكاري

اول ژانويه 1976 بود كه ونزوئال، نفتش را ملي كرد 
و شركت ملي نفت خود را تشكيل داد. در آن دوره 
كه صنعت نفت اين كش��ور در دست شركت هاي 
امريكايي قرار داش��ت، امريكايي ها ذيل ش��ركت 
ملي نفت ونزوئال قرار گرفتند. گرچه در ابتدا اين 
ملي شدن منجر به افزايش توليد اين كشور شد، 
اما در دهه 90 ميالدي اوضاع كمي به هم ريخت تا 
سياست در هاي باز به روي شركت هاي امريكايي 

تدوين و اجرايي شود. 
در فاصل��ه س��ال هاي 1998- 1993 سياس��ت 
در  هاي باز، ونزوئال را در مس��يري قرار داد با راهي 
كه در 15 سال از آن دنبال مي كرد، بسيار متفاوت 
بود. نه تنها اجازه سرمايه گذاري خارجي داده شد 
بلكه اين امر با معافيت برخي از پروژه ها از سيستم 
مالياتي نفتي تشويق شد. معمار و اجراكننده اين 
سياست ها هم كسي نبود جز لوئيز گيوستي رئيس 
هيئت مديره ش��ركت دولتي نف��ت ونزوئال كه با 
جذاب كردن آينده اين كشور با حضور شركت هاي 
امريكايي مي خواست نفت اين كشور را در اختيار 

واشنگتن قرار دهد. 
در دوره پيش از چاوز، ميزان صادرات نفت ونزوئال 
به اياالت متحده از حدود يك ميليون بش��كه در 
س��ال 1991 به 1/8ميليون بشكه در روز در سال 
1997 رسيد و در واقع 17درصد كل واردات نفت 
اياالت متحده را تشكيل مي  داد. شوراي امنيت ملي 
دولت بيل كلينتون اين پيروزي جديد در تأمين 
امنيت انرژي را جش��ن گرفته و اعالم كرده است: 
»ما يك گام و شركت اساسي در كاهش وابستگي 
به خاورميانه برداشته و به انجام رسانده  ايم و اكنون 
ونزوئال عرضه كننده خارجي ش��ماره يك نفت ما 

شده است.«
در همان دوره كه اوپك قصد داشت ميزان توليد 
اعضا را كاهش دهد، ونزوئال مخالفت كرد و تأكيد 

كرد: مخالف كاه��ش توليد اس��ت و نمي خواهد 
بازارهاي خود را از دست دهد؛ امريكايي ها هم از 

اين اتفاق خوشحال بودند. 
  آغاز توقيف ها

در هم��ان دوره، دول��ت ونزوئال تصمي��م گرفت 
همكاري هاي خود را با امريكا گسترش دهد و در 
بازار اين كشور حاضر شود. شركتي به نام سيتكو 
تشكيل ش��د كه بخش مهمي از دارايي هاي نفتي 
ونزوئال را در امريكا مديريت مي كرد. اين شركت 
همان ش��ركتي اس��ت كه پس از خودخواندگي 
رياست جمهوري گوايدو، از سوي ترامپ به سود 
وي توقيف ش��د. يكي از پااليشگاه هاي ونزوئال در 
امريكا وقتي توقيف شد، به معناي از دست رفتن 

بازار 210 هزار بشكه اي بود. 
ونزوئاليي ها كه بيش از 50 درصد از صادرات نفت 

خود را به امريكا اختصاص دادند و در امريكا مراكز 
نفتي و پااليشگاهي خريداري كرده بودند، پس از 
تحريم هاي امريكا در تنگناي ب��دي قرار گرفتند. 
براي صادرات نفت ونزوئال به مقاصد ديگر بس��يار 
س��خت بوده و اس��ت هرچند كه در دوران چاوز، 
چين در دستور كار ونزوئال قرار گرفت. اين كشور 
سرمايه گذاري هاي خارجي خود را در معرض خطر 
مي بيند و رسماً نمي تواند روي آنها حساب باز كند. 
شركت نفت اين كش��ور، صاحب 50 درصد سهام 
يك پااليش��گاه در س��وئد ني��ز بود كه ب��ه دليل 
تحريم هاي امريكا و تهديد كاخ سفيد، سهم خود 
را به 15درصد تقليل داد و سهمش را فروخت. در 
واقع امريكايي ها هم سرمايه گذاري هاي خارجي 
ونزوئال را عقيم كرده و هم اج��ازه نمي دهد هيچ 
شركت امريكايي و غيرامريكايي، تجهيزات مورد 

نياز براي بخش پااليشگاهي كاراكاس را تأمين كند 
تا بحران بنزين، گريبان دولت را بگيرد. 

  بحران در ونزوئا
گروگانگي��ري امريكايي ها از ونزوئال به واس��طه 
قرارداده��اي جذابي كه در ده��ه 90 با كاراكاس 
امضا كردن��د، حاال تبديل به پاش��نه آش��يل اين 
كشور شده است. واشنگتن با توقيف سرمايه هاي 
خارجي به سود دولت مورد حمايت خود دسترسي 
دولت قانوني به منابعش را از بين برده و از س��وي 
ديگر، با بيرون كشيدن شركت هاي امريكايي كه 
سال هاست در ونزوئال كار مي كنند، اين كشور را 

دچار يك بن بست كرده است. 
در چنين ش��رايطي، ايران به كمك كشوري رفته 
است كه به شدت نيازمند بنزين است؛ هم قرار است 
پااليشگاه هاي ونزوئال را راه اندازي كند و هم بنزين 
مورد نياز اين كشور را تأمين كند. اين اتفاق براي 
دولت يازدهم و دوازدهم مي تواند اين حقيقت را 
آشكار كند كه تمركز بيش از اندازه روي غربي ها، 
و مطرح كردن اين ادعا ك��ه با قراردادهاي نفتي با 
آنها مي توان مانع تنش هاي سياسي شد، تنها يك 
توهم است و اگر قرار بود جمهوري اسالمي ايران 
مانند ونزوئال رفتار كند، سال ها پيش صنعت نفت 

ايران بطور كامل تعطيل مي شد. 
  صادرات پايدار بنزين

در اين ميان و با توجه به اوض��اع جاري در ونزوئال، 
زمان مناس��بي براي صادرات پاي��دار بنزين ايجاد 
شده اس��ت. با توجه به اينكه ايران داراي ظرفيت 
صادرات روزانه حداقل 25 ميليون ليتر بنزين است، 
صادرات اين حامل انرژي به ونزوئال حداقل در يك 
سال آينده بس��يار جذاب است. گرچه قراردادهاي 
ف��روش فراورده ه��اي نفت��ي مانن��د قراردادهاي 
فراورده بلندمدت هم اس��ت، به ط��وري كه برخي 
پااليشگاه ها قراردادهاي بلندمدتي را با كشورهاي 
مصرف كننده منعقد مي كنند تا بخشي از توليدات 
خود را به مش��تريان خود اختص��اص دهند. يكي 
از پااليش��گاه هاي داخلي عربس��تان را به صورت 
يك ساله به يكي از تجار فرآورده هاي نفتي فروخته 

بود كه امكان بلندمدت كردن آن نيز وجود دارد. 
اكثر تريدره��اي بزرگ نفتي با امري��كا در ارتباط 
هستند، يا با اين كشور تجارت دارند يا بانك هايي 
كه از آنها اس��تفاده مي كنند به نوع��ي در ارتباط 
با اياالت متحده هس��تند، بنابراين ريسك نكرده 
و نمي خواهند مش��مول جريمه هاي وحشتناك 
شوند، اين در حالي اس��ت كه جمهوري اسالمي 
اي��ران مي توان��د از اين ش��رايط به س��ود منافع 

خوداستفاده كند. 
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گروگان هاي پااليشگاهي امريكا
واكاوي داليل بحران بنزين در ونزوئا و كمك تهران به كاراكاس

اعتماد بزرگ ونزوئا در دهه 90 ميادي به امريكا، پااليشگاه هاي اين كشور را در سال 2020 قفل كرده است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

كاهش شديد صادرات گاز امريكا
صلادرات گاز طبيعلي مايلع امريلكا بله دليلل كاهلش تقاضلا 
به واسلطه شليوع ويلروس كرونا بله يك سلوم كاهلش يافت. 
به گزارش راش��اتودي، ميزان صادرات گاز طبيع��ي مايع امريكا با لغو 
سفارشات از س��وي برخي كشورها به يك س��وم كاهش يافته و ده ها 
س��فارش محموله صادراتي امريكا به دليل افت تقاضا در كشورها لغو 

شده است. 
خبرگزاري روس��ي، راش��اتودي به نقل از S&P گلوبال پالتز نوشته 
اس��ت، حدود 45محموله LNG امريكا تنها در ماه جوالي از س��وي 
مشتريان لغو ش��ده اس��ت كه نيمي از آنها مربوط به شركت چني ير 

انرژي بوده است. 
ميزان لغو محموله هاي صادراتي امريكا در ماه جوالي نس��بت به ماه 
ژوئن دو برابر ش��ده است كه باعث ش��ده ميزان صادرات اين كشور به 

يك سوم كاهش يابد. 
براس��اس اين گزارش در حال حاضر بازار جهاني گاز مايع تحت فشار 
شديد همه گيري ويروس كروناست كه باعث كاهش شديد تقاضا شده 
است، اما ش��رايط ديگري هم وجود دارد كه بازار گاز را متفاوت از بازار 

نفت كرده است. 
پالتز اعالم ك��رد: در حال حاضر قيمت گاز طبيع��ي مايع در منطقه 
آسيا به ش��دت در س��طح بس��يار پاييني در ماه هاي گذشته معامله 
مي شود، با اين وجود همه گيري ويروس كرونا قيمت ها را روز به روز 
تحت فشار قرار داده، به طوري كه قيمت گاز به 2/125 در ماه جوالي 

رسيده است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه »تعداد كنسلي هاي بيشتري در انتظار 

محموله هاي صادراتي گاز طبيعي امريكاست.«

ضرر ۵ ميليارد دالري ليبي از محاصره نفتي
شلركت ملي نفت ليبلي اعام كلرد كه صلادرات نفت بله دليل 
محاصلره تأسيسلات نفتلي توسلط نيروهلاي وفلادار بله 
ژنلرال خليفله حفتلر 92 درصلد سلقوط كلرده و ايلن كشلور 
نزديك بله 5 ميليلارد دالر درآملد نفتي از دسلت داده اسلت. 
به گزارش ايسنا، ش��ركت ملي نفت ليبي در بيانيه اي اعالم كرد: اين 
محاصره كه از 19 ژانويه آغاز ش��ده، باعث كاهش كم سابقه صادرات 
نفت شده است و درآمدهاي اين كشور براي پوشش 10 درصد حقوق 

كارمندان كافي نيست. 
نيروهاي ارتش ملي ليبي به فرماندهي ژنرال حفتر با نيروهاي دولت 
وفاق ملي كه از سوي جامعه جهاني به رسميت شناخته شده است، از 
آوريل سال گذشته براي تصرف طرابلس، پايتخت اين كشور در حال 

نبردند. 
گروهي از ش��به نظاميان وابس��ته به نيروهاي ژنرال حفت��ر در ژانويه 
پايانه هاي صادرات نفت را به همراه خطوط لوله و ميادين نفتي محاصره 
كردند. بالفاصله پس از اين محاصره، شركت ملي نفت ليبي وضعيت 
اضطراري براي صادرات نفت اعالم كرد و مصطفي س��اناال، رئيس اين 
شركت هشدار داد كه محاصره تأسيسات نفتي روزانه 55ميليون دالر 
ضرر براي ليبي خواهد داش��ت. در آن زمان كاهش توليد بين 550 تا 
800 هزار بش��كه در روز برآورد ش��د و تا پايان ژانويه توليد نفت ليبي 
حدود 300هزار بشكه در روز بود، اما ساناال هشدار داد كه توليد ممكن 
است به ركورد اندك 72 هزار بشكه در روز سقوط كند. تا اوايل آوريل 
توليد اين كشور به پايين 100 هزار بشكه در روز رسيد كه در مقايسه 
با 1/2 ميليون بش��كه در روز پيش از محاصره، آمار اندكي بود.  توليد 
سوخت و فرآورده هاي نفتي به دليل اينكه پااليشگاه هاي تحت محاصره 
ناچار شده اند فعاليت شان را متوقف كنند، تقريباً به صفر رسيده است. 

دسترسي ونزوئال به ذخاير طال
ونزوئلا بلا امريلكا بله توافلق رسليده تلا از طلاي خلود 
در بانلك مركلزي انگليلس بلراي خريلد غلذا و للوازم 
پزشلكي طلي بحلران شليوع ويلروس كرونلا اسلتفاده كنلد. 
به گزارش راشاتودي، ونزوئال با امريكا به توافق رسيده تا از طالي خود در 
بانك مركزي انگليس براي خريد غذا و لوازم پزشكي طي بحران شيوع 

ويروس كرونا استفاده كند. 
 اين خبر دو هفته پس از آن منتشر شد كه بانك مركزي ونزوئال عليه 
بانك مركزي انگليس براي پس گرفتن بيش از يك ميليارد دالر طالي 

خود اقدام قانوني كرده بود. 
 انگليس از اس��ترداد طالي ونزوئ��ال خودداري مي كن��د چون دولت 
نيكالس م��ادورو را به خاطر تخل��ف در انتخابات 2018 به رس��ميت 
نمي شناسد. رئيس بانك مركزي ونزوئال اعالم كرد، طبق اين قرارداد 
منابع مالي حاصل از فروش اين طال مستقيماً به برنامه توسعه سازمان 
ملل منتقل مي شود تا اطمينان حاصل ش��ود از آن براي مقاصد ديگر 
استفاده نمي شود، ولي وي مقدار فروش اين طال توسط بانك مركزي 
انگليس را ذكر نكرد.  بانك مركزي انگليس دومين نهاد ذخيره سازي 
طال در جهان پس از بانك فدرال رزرو نيويورك است. اين بانك حدود 
250 ميليارد دالر ذخيره طال دارد كه مربوط به كشورهاي بسياري از 
جهان از جمله ونزوئال مي شوند. بانك مركزي انگليس از 2018 بارها 
درخواست ونزوئال براي استرداد طالي ونزوئال را به تعويق انداخته است. 
اين بانك انگليسي در ژانويه مانع برداش��ت 1/2 ميليارد دالر از ذخاير 
طالي اين كشور ش��د. مقامات امريكا خواستار قطع دسترسي ونزوئال 
به سرمايه هاي خارجي آن ش��ده بودند.   طبق اطالعات دانشگاه جان 
هاپكينز، تا روز پنج شنبه  هزار و 245 مورد ابتال به ويروس كرونا و 11 

مرگ ناشي از اين ويروس در ونزوئال گزارش شده است. 

 نوسازي ناوگان جاده اي
 با كاميون هاي دست دوم!

بلا وجلود كاهلش تجلارت خارجلي در حلوزه واردات و 
صادرات كه سلبب كاهلش ظرفيلت حمل بلار و به تبلع آن افت 
درآمد رانندگان شلده، مشلخص نيسلت چله اسلتداللي براي 
نوسلازي ناوگان بلاري بلا كاميون هاي دسلت دوم وجلود دارد. 
حسن كريمي سنجري كارشناس صنعت خودرو در گفت و گوبا ايسنا 
با اشاره به واردات كاميون دست دوم با صرف هزينه 20 هزار ميلياردی 
اظهار كرد: در چنين شرايطي معلوم نيس��ت با كدام تدبير اين ميزان 
ارز از كشور خارج ش��ده يا قرار است خارج ش��ود؛ آن هم براي واردات 

كاميون هاي دست دوم و كاركرده اروپايي!
وي ب��ا بيان اينك��ه در ش��رايط تحري��م، ظرفيت ن��اوگان حمل و نقل 
برون شهري در حوزه باري به شدت دچار ركود شده است، تصريح كرد: 
در واقع از يك سو تعديل بودجه عمراني كشور و از سوي ديگر كاهش 
تجارت خارج��ي در ح��وزه واردات و صادرات باعث ش��ده كه ظرفيت 
تقاضاي حمل بار بس��يار كاهش يافته و درآمد رانن��دگان حمل و نقل 
جاده اي بسيار افت كند. در چنين شرايطي خروج ميلياردها دالر ارز از 
كشور براي واردات اين كاميون ها با كدام منطق صورت پذيرفته است؟
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نوسازي ناوگان فرسوده تجاري كه رئيس جمهور وعده آن را در ابتداي 
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نسبت به حوزه مسافري داراي اولويت است؟
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شايد مردم عادي اطالع نداشته 
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طور ويژه برخوردارند. 

كاهش تدريجي سهميه بنزين پايه وانت بارها 
معلاون برنامه ريلزي سلازمان راهلداري و حمل و نقلل جاده اي 
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يك ماه به تعويق افتاد و تقريباً از  تيرماه سهميه هاي بنزين پايه وانت بارها 
كاهش مي يابد.  وي اضافه كرد: اين كاهش سهميه سوخت پايه، تدريجي و 
پلكاني است و ناگهاني نخواهد بود و معموالً حدود 50 تا 100 ليتر است. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:

امالك واقع در قريه قهفرخ ( فرخشهر ) بشماره پالك 22-اصلى 
-   7511فرعى اقاى هدايت اهللا زاد كيانى نسبت به  ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 175/54 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مظفر مشرف

امالك واقع درقريه  شهر كيان  بشماره پالك 40 – اصلى مكرر كه به پالك 1574-اصلى تبديل گرديده است.
- 1820 فرعى خانم مريم ايازى وانانى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 228/65 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از نوروز على على دوستى و شركا ة

- 4854 فرعى اقاى عباس  گنجى ممسنى نسبت به شش دانگ يك باب خانه به مساحت 194/72 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از عوض على مالكى شهركى 
 به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمايد  و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت شهركرد تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد با معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/3/10- نوبت دوم:يكشنبه 1399/3/25

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهركرد بخش ده استان چهارمحال و بختيارى 

ايرج عليارى - رييس داره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان شهركرد
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 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 
امور خدماتى، نظافت اماكن و نگهدارى فضاى سبز/ نوبت اول

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران 
مركز تحقيقات كاربرد مواد معدنى غرب كشور

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران مركز تحقيقات كاربرد مواد معدنى غرب كشور (مركز پايلوت 
آذرشهر) در نظر دارد مناقصه عمومى انجام كليه امور خدمات (شامل خدمات ادارى، پشتيبانى، خدمات نگهدارى 
فضاى سبز و نظافت در مركز تحقيقات كاربرد مواد معدنى غرب كشور و دفتر تبريز با نيروى انسانى) به شماره 
فراخوا ن 2099030222000001 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خوا هد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 00: 10 روز شنبه تاريخ 1399/3/10 مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت 00: 14 روز شنبه تاريخ 1399/3/17

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد ساعت 00: 14 روز سه شنبه تاريخ 1399/3/27 
زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 00: 10 روز شنبه تاريخ 1399/3/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس 
دفتر تبريز، خيابان وليعصر، فلكه معلم ( بارنج سابق) نبش كوچه خورشيد، طبقات فوقانى بانك ملت، ساختمان آلومينا، 

تلفن 33290207-041 و 33290205-041 و 041-34226607 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهى: 860334
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فراخوا ن 2099030222000001 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خوا هد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 00: 10 روز شنبه تاريخ 1399/3/10 مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت 00: 14 روز شنبه تاريخ 1399/3/17

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد ساعت 00: 14 روز سه شنبه تاريخ 1399/3/27 
زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 00: 10 روز شنبه تاريخ 1399/3/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس 
دفتر تبريز، خيابان وليعصر، فلكه معلم ( بارنج سابق) نبش كوچه خورشيد، طبقات فوقانى بانك ملت، ساختمان آلومينا، 

تلفن 33290207-041 و 33290205-041 و 041-34226607 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهى: 860334

با توجه به اينكه تقاضاي نفت چين افزايش يافته 
و حتي به باالتر از تقاضا قبل از همه گيري ويروس 
كرونا رسيده است، ايران تاش مي كند نفت مورد 
نياز پكن را از تمام ميادين نفتي خود تأمين  كند. 
به گزارش اويل پرايس، با توج��ه به اينكه تقاضاي 
نفت چين افزايش يافته و حتي ب��ه باالتر از تقاضا 
قبل از همه گيري ويروس كرونا رسيده است، ايران 
تالش مي كند نفت مورد نياز پكن را از تمام ميادين 
نفتي خود تأمين  كند. اين كار مستلزم بهينه كردن 
توليد از ميادين نفتي بزرگ در منطقه نفتي غرب 
كارون اس��ت. ايران تالش مي كند ن��رخ بازيابي از 
ميادين نفتي قديم��ي را افزايش ده��د و توليد از 
ميادين نفتي مشترك با عراق و كويت را باال ببرد. 
همه اين اقدامات دو هدف دارند: افزايش توليد نفت 

ايران تا 5/7 ميليون بش��كه در روز تا پايان برنامه 
ششم توسعه و اطمينان از اينكه ايران مي تواند نفت 
مورد نياز چين را تأمين كند. با توجه به حمايت هاي 
روسيه از ايران طي س��ال هاي اخير، تهران عقيده 
دارد چين فرص��ت بهتري براي آينده اين كش��ور 
است. چين هم مانند روس��يه يك رأي از پنج رأي 
اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل را در اختيار 
دارد )به عالوه بر امريكا، انگليس و فرانس��ه(. ولي 
چين برخالف روس��يه به خاطر اس��تراتژي »يك 
كمربند يك جاده« قطعاً به ايران در خاورميانه نياز 
دارد.    از نظر امريكا، افزايش توليد نفت ايران از اين 
ميادين نفتي به خاطر فضاي تحريم هاي فعلي كاماًل 
نامطلوب است. مخصوصاً اينكه بيشتر نفت توليد 

شده از اين ميادين نفتي به سمت چين مي رود.

افزايش 4/5 برابري قيمت مسكن در 2 دولت روحاني
در حاللي متوسلط قيملت مسلكن طلي ملرداد 92 حلدود 
3/8 ميليلون توملان بلود كه بلا رشلد حلدود 4/5 برابلري در 
ارديبهشلت 99 به بيش از 1۷ميليون تومان افزايش يافته اسلت. 
به گزارش تسنيم، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
در مرداد سال 92 كه وزير مستعفي راه و شهرسازي از مجلس رأي اعتماد 
گرفت، متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق بيست و 
دو گانه تهران 3 ميليون و 834 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره 5 هزار 
و 550 فقره قرارداد در س��امانه امالك و مستغالت كش��ور ثبت شد و 
بيشترين قيمت نيز مربوط به منطقه يك با 8 ميليون و 567 هزار تومان 

بود.  در اسفند سال 92 متوسط قيمت مسكن در تهران 3ميليون و 834 
تومان بود كه نسبت به ماه اول فعاليت دولت يازدهم تغييري نكرد. اسفند 
سال 93 متوسط قيمت مسكن در مقايسه با ماه مشابه سال قبل )92( 
با رشد حدود 11درصدي به 4 ميليون و 254 هزار تومان افزايش يافت.  
در اسفند سال 94 نيز متوسط قيمت مسكن روند افزايشي خود را طي 
كرد. در آخرين سال 94 متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
مناطق بيست و دو گانه تهران با رش��د 1/38 درصدي نسبت به اسفند 
93 رقم 4 ميليون و 312 هزار تومان را ثبت كرد.  متوسط قيمت مسكن 
در تهران همچنان روند صعودي خود را در سال بعد طي كرد. در اسفند 

سال 95 متوسط قيمت مسكن با رش��د 5/24 درصدي به 4 ميليون و 
538 هزار تومان رسيد.  در اسفند 96 كه حدود هفت ماه از عمر دولت 
دوم روحاني گذشته بود، متوسط قيمت مسكن نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن 6/12 درصد افزايش يافته 4ميليون و 816 هزار تومان را ثبت 
كرد. روند افزايش قيمت مسكن از اواخر سال 96 آغاز شد و سال 97 نيز 
ادامه داشت.  به اعتقاد كارشناسان و صاحب نظران اقتصاد مسكن، اصرار 
وزير مستعفي راه و شهرسازي بر تحريك تقاضا و نبود برنامه اي مشخص 
براي بازار مسكن باعث شد متوسط قيمت مسكن در اسفند 97 با رشد 

128/58 درصدي به 11 ميليون تومان افزايش يافت. 

مسکن

تالش ايران براي استفاده تأمين نفت چين 


