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داستان هميشگي نفت در خاورميانه ادامه دارد

جنگ سارقان براي نفت سوريه

بهناز  قاسمی

وحیدحاجیپور
گزارشیک

جوالن دالالن در بازار فوالد 
 معاون دادستان: 500 مشتري فوالد در بورس 

حرفه فوالد ندارند!
متولي�ان صنعت فوالد آنق�در به بازار ف�والد بي اعتناي�ي كردند و 
هشدارهاي قوه قضائيه را نسبت به دالل بازي و عرضه قطره چكاني 
فوالد در بورس جدي نگرفتند كه قيمت ه�اي انواع ميلگرد، ورق و 
ساير محصوالت فوالدي بيش از 100 درصد افزايش يافت، به طوري 
كه معاون دادستان با ارس�ال نامه دوم به وزارت صمت و بورس كاال 
بار ديگر از تخلف�ات دالالن در بورس پرده برداش�ته و خواس�تار 
رسيدگي به بازار اين كاال شده است. هرچند وزارت صمت همچنان 
سكوت اختيار كرده و منتظر واكنش هاي بازار و توليدكنندگان است. 
سياستگذاري ستاد تنظيم بازار به واسطه قيمت گذاري تثبيتي و اختصاص 
غيركارشناسي سهميه به صنايع پايين دستي، آشفتگي بازار فوالد را تشديد 

كرده است. 
   انتقاد توليدكنندگان از دخالت هاي قيمتي دولت 

محمدرضا احرامي��ان، يك عضو انجم��ن فوالد معتقد اس��ت دولت با 
دخالت هاي قيمت��ي در اين صنعت نه از توليد كنن��ده دفاع مي كند،نه 
از صادركننده و مصرف كننده، بلكه س��ود اين صنعت به جيب دالالن 
بورس��ي مي رود. وي در گفت وگو با »جوان« مي گوي��د: »توليدكننده، 
س��رمايه گذاري مي كند روي صنعت فوالد يا مع��دن و كااليي را توليد 
مي كند، اما اجازه فروش و صادرات ندارد، زيرا دولت آن كاالي توليدي را 
كاالي ملي مي داند و خودش بايد تصميم گيري و قيمت را تعيين كند.« 
وي مي افزايد: »برخي توليدكنندگان دولتي به آساني توليد و صادرات 

مي كنند، اما بخش خصوصي اين صنعت بايد تابع باشد.« 
  تعطيلي در صنايع پايين دستي فوالد

بررسي ها نش��ان مي دهد كيفيت سياس��تگذاري س��تاد تنظيم بازار در 
سال هاي اخير به آشفتگي بازار فوالد دامن زده و تخلفات حوزه معامالت 
فوالد، صداي قوه قضائيه را نيز درآورده است. در همين رابطه عمراني،معاون 
قضايي دادستان كل كشور در نامه ثانويه به معاون رئيس جمهور به تاريخ 
23 تيرماه سال جاري ضمن انتقاد شديد از آنچه در حوزه معامالتي مقاطع 
فوالدي مي گذرد، آورده است: »به دليل عدم عرضه مواد اوليه، ويژه فروشي 
و ايجاد ران��ت، فاجعه در تعطيلي صنايع پايين دس��تي توليد محصوالت 
فوالدي و بيكاري كارگران در راه است.« البته عمراني پيش تر نيز در نامه 
جداگانه اي به سرپرست وزارت صمت به اثرپذيري مستقيم معيشت مردم از 
فعل  و انفعاالت قيمتي در انواع محصوالت فوالدي اشاره و تصريح كرده بود: 
»سالطين فوالد يك روز بايد در محكمه عدل نظام اسالمي پاسخگو باشند، 
مهندسي عرضه و قيمت فوالد و خام فروشي، كارخانجات پايين دستي را تا 

مرز سقوط پيش برده است.« 
در همين رابطه بهرام شكوري، رئيس كميسيون صنايع معدني اتاق ايران 
در گفت وگو با ف��ارس با بيان اينكه بخش عم��ده اي از محصوالت فوالدي 
كشور در حال صادرات اس��ت، گفت: »از 28ميليون تن توليد ساالنه انواع 
محصوالت فوالدي، بيش از 12ميليون تن آن صادر مي شود. اين آمار نشان 
مي دهد كمبودي در كشور وجود ندارد تا به اين بهانه، قيمت ها حتي باالتر 
از قيمت هاي جهاني عرضه شود.«  وي افزود: »اختالف قيمت بورس كاال و 
بازار آزاد، برخي از فعاالن صنعت فوالد را وسوسه مي كند تا از طريق فروش 

سهميه بهين ياب در بازار آزاد، سود قابل توجهي را به دست آورند.« 
  مچينگ چه بر سر بازار فوالد آورده است؟ 

در كنار تالش براي كسب سود بيشتر به واسطه جذابيت اختالف نرخ بورس 
كاال و بازار آزاد، عرضه گسترده انواع ورق هاي فوالدي به شيوه مچينگ نيز 
تاريكخانه اي ايجاد كرده كه منجر به شكل گيري امضاي طاليي و اختصاص 
سهميه مازاد نياز به برخي واحدهاي توليدي شده است. اين مسئله تا جايي 
شدت پيدا كرده كه برخي فعاالن صنعت فوالد، از تالش برخي سودجويان 
براي تأسيس صوري شركت  جهت فرآوري مقاطع فوالدي خبر مي دهند. 

عرضه ورق فوالدي به روش مچينگ با هدف تأمين بي وقفه و بدون دغدغه 
فوالد مورد نياز صنايع استراتژيك از ساليان قبل برقرار شده، در حالي كه 
توأم با ضرورت بازنگري در سهميه واحدهاي توليدي و كاهش سهم عرضه به 
روش مچينگ در حوزه فوالد از همان تابستان 97 مورد اجماع و تأكيد ستاد 

تنظيم بازار بوده است، اما در عمل همچنان مچينگ تاخت و تاز مي كند. 
بررسي مصوبات ستاد تنظيم بازار نشان مي دهد با وجود ضرب االجل تعيين 
شده براي تدوين دستورالعمل عرضه فوالد به شيوه مچينگ، اما از تير سال 
گذش��ته اين موضوع در دستور كار س��تاد قرار گرفته و سهم 60 درصدي 
ورق سرد، 80 درصدي ورق قلع اندود و 40درصدي ورق گرم فوالد مباركه 
اصفهان به روش مچينگ حاكي از عرضه اغلب مقاطع فوالدي به روش��ي 

غيرشفاف و زيرزميني است. 
  500 مشتري فوالد در بورس حرفه شان فوالد نيست

 معاون قضايي دادستان كل كش��ور با انتقاد از عرضه محدود فوالد در بازار 
گفت: »همه تمركز ما روي سكه اس��ت، اما امروز فوالد به جاي استفاده در 
توليد، نقش كاالي س��رمايه اي را بازي مي كند. هر جا بين قيمت كارخانه 
و قيمت بازار اختالف باشد حلقه تاريكي وجود دارد كه نشان دهنده رانت 
است. متأس��فانه امروز در چرخه عرضه فوالد، حياط خلوت و نقاط تاريك 
را مي بينيم.« سعيد عمراني در گفت وگو با خبر 21 شبكه يك سيما با بيان 
اينكه در مسئله فوالد افزون بر وجود رانت، بحث اخالل در نظام اقتصادي 
مطرح است گفت:»در حالي كه مواد اوليه فوالد در كشور دهها ميليون تن 
بيش از مصرف است اما بيشتر كارخانه هاي پايين دستي اين صنعت با 10 تا 
20 درصد كارگر فعالند. دهها ميليارد دالر از سرمايه هاي مردم براي ساخت 
كارخانه هاي بزرگ فوالد هزينه شده است اما ضد مردم استفاده مي شود.« 
وي بيان كرد: »پذيرفتني نيست يك عده سهامدار خاص در صنعت فوالد هر 
كار بخواهند انجام بدهند. حدود 500 مشتري فوالد را در بورس مي شناسيم 
و مي دانيم كساني هستند كه اصاًل حرفه آنان فوالد نيست و افراد معروف 

سرشناسي هستند كه اين جاي  بسي تأمل دارد.«

صعود قيمت ها در بازار راکد خودرو!
خودرو

اين روزه�ا افزايش قيمت ه�ا در حال�ي همچنان ادام�ه دارد 
ك�ه معامالت خ�ودرو در ب�ازار به صفر رس�يده اس�ت و كمتر 
خري�دار و فروش�نده اي حاض�ر ب�ه معامل�ه هس�تند. 
به گزارش تسنيم، افزايش افسارگسيخته قيمت خودرو اين هفته 
نيز نسبت به هفته گذشته ادامه داش��ته و حتي رشد قيمت ها در 
خودروهاي داخلي و مونتاژي بيش از س��اير محصوالت موجود در 
بازار اس��ت. البته افزايش قيمت ها در حالي همچن��ان ادامه دارد 
كه معامالت خودرو در بازار به صفر رس��يده است و كمتر خريدار و 

فروشنده اي حاضر به معامله هستند. 

به اعتقاد فروشندگان خودرو كسي حاضر به فروش خودروها آن هم 
به قيمت ارزان نيست و همه مي خواهند ماشين هاي خود را گران تر 

از روزهاي گذشته به فروش برسانند. 
عالوه بر اين روند كند عرضه خودرو در بازار عاملي شده تا افزايش 
قيمت ها در انواع خودروهاي داخلي مش��اهده شود. البته قرار بود 
براساس تصميم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
با اعالم قيمت هاي جدي��د كارخانه ب��ازار فقط مجاز ب��ه افزايش 
10درصدي قيمت ها نسبت به كارخانه باشد اما فروشندگان خودرو 
مي گويند اين بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هيچ تدبيري 

براي مديريت قيمت ها در بازار خودرو به وجود نيامده است و همين 
موضوع باعث شده تا با نوسانات قيمت ارز و كاهش خريدار معامالت 
به صفر برسد و نمايشگاه داران ترجيح دهند واحدهاي خود را زود 

تعطيل كنند و به بهانه كرونا راهي خانه شوند. 
در حال حاضر مشاهدات بازار نشان مي دهد پژو 2008، 740 ميليون 
تومان، پژو 206 تيپ دو 164 ميليون تومان، پژو 206 تيپ پنج 199 
ميليون تومان و مزدا 3 با رقم 820 ميليون تومان قيمت گذاري شده 
است. سراتو نيز در حال حاضر رقم 530 ميليون تومان و استپ وي 

385 ميليون توماني را ثبت كرده است.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

9000084800معدنيدماوند
105705176بيمهدانا

295002510چرخشگر
634605000پتروشيميشيراز

257601410تايدواترخاورميانه
12810610بانكخاورميانه

1695008070سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
546102600ايركاپارتصنعت

47637022680پارسالكتريك
20380970گروهپتروشيميس.ايرانيان

22104010520پارسخزر
15970760موتورسازانتراكتورسازيايران

632603010توسعهمعادنرويايران
678903230كاشيسعدي

416201980بيمهآسيا
979604660پليپروپيلنجم-جمپيلن
857804080سرمايهگذاريشفادارو

576102740سرمايهگذاريتأميناجتماعي
1389906610قندثابتخراسان

750703570گروهصنعتيسپاهان
218701040توليدنيرويبرقآبادان
429202040گروهداروييبركت
20410970ماشينسازياراك

383101820سرمايهگذاريپارستوشه
673803200داروسازيجابرابنحيان

457202170آهنگريتراكتورسازيايران
324901540گروهبهمن

20500970گروهستوسعهصنعتيايران
210401000سرمايهگذاريسپه

20260960بانكسينا
10030470سرمايهگذارياعتبارايران

228601080سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
377301790تراكتورسازيايران

555602640آبسال
257201220كارخانجاتتوليديشيشهرازي

1007704790ايرانتاير
416001910توليديچدنسازان

362901720نفتسپاهان
13660650ليزينگايرانيان
19560930بيمهپارسيان
312901490سبحاندارو

337101600سرمايهگذاريبهمن
797603790مسشهيدباهنر

219801040سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
495202350صنايعشيمياييفارس

552402630داروسازياسوه
685303260پارسسويچ
14200670گلوكوزان

362001720داروييلقمان
779103710توليدمواداوليهداروپخش

993904730نوشمازندران
42749020350سايراشخاصبورسانرژي

564302680گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
380701810فروسيليسايران

1588707560آلومراد
23129011010درخشانتهران

900704280معادنمنگنزايران
17860850ليزينگصنعتومعدن

274501300كارتاعتباريايرانكيش
645503070سرمايهگذاريشاهد

13630640فيبرايران
229201090بيمهملت

939104470پتروشيميخراسان
18040850سيمانداراب
12000570سايپاآذين
850001000نفتپارس

45000640رينگسازيمشهد
877004170نيروترانس
14260670پالسكوكار

14570690سرمايهگذاريپرديس
28875013750دشتمرغاب

354601680كيميدارو
541902580كشتوصنعتپياذر

317501510سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
14330250محورسازانايرانخودرو
261801240كنترلخوردگيتكينكو
320001250ماشينسازينيرومحركه

734103490كمكفنرايندامين
9300190كارتنايران

644803070ايرانترانسفو
11570550بيمهدانا

1532307290پارسسرام
6520310بانكاقتصادنوين
245201160تأمينسرمايهاميد

276901310سرمايهگذاريصنعتنفت
44154021020صنايعشيمياييسينا

419301990توريستيورفاهيآبادگرانايران
-45350670صنايعكاغذسازيكاوه

-31880460سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
9460260صنايعريختهگريايران
18830890عمرانوتوسعهفارس

311701480شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
21800490س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

30450780پتروشيميشازند
25220790حملونقلتوكا

247501160سرمايهگذاريبوعلي
-41300550دادهگسترعصرنوين-هايوب

1199902610گروهصنعتيبوتان
221101050سرمايهگذاريسيمانتامين

32610640صنعتيبهشهر
593202820توليدمحورخودرو

ب�ا انعق�اد ق�رارداد غيرقانون�ي امريكايي ها 
با ُكردهاي س�وريه ب�راي توليد نف�ت، تركيه 
عصباني تر از گذش�ته ش�ده و جنگ سارقان 
نفت سوريه با اين قرارداد گويا باال گرفته است. 
نفت سوريه و عراق از دو دهه پيش مورد توجه 
امريكا بوده است؛ امريكايي كه در اين دو كشور 
جنگ هاي بس��ياري به پا كرده و از قبل آن به 
قراردادهاي بسياري در نفت رسيده است. سال 
2003 كه بوش به عراق حمله كرد، شركت هاي 
امريكاي��ي و نزدي��ك ب��ه جمهوري خواهان با 
هداي��ت رئيس جمهور وارد نفت عراق ش��دند 
و بخش عمده اي از قرارداده��اي نفتي را از آن 

خود كردند. 
  نفت خواران امريكايي

يكي از اين شركت ها »هالي برتون« بود؛ شركتي 
كه در پشت پرده خود »ديگ چني« معاون جرج 
بوش را مي دي��د كه پيش از ورود به كاخ س��فيد، 
مديريت آن را بر عهده داشت. دو سال پيش بود كه 
رسانه امريكايي »انتليكجول« در گزارشي نوشت: 
ش��ركت خدمات نفتي هاليبرتون متعلق به ديگ 
چني، معاون وقت رئيس جمه��وري )جرج بوش 
پسر( و شركت كي بي آر شعبه امنيتي آن در عراق 
يكي از بزرگ ترين كاس��بان جنگ و شركت هايي 

به حس��اب مي آيد ك��ه از اش��غال و ويراني عراق 
سود بردند. امريكا حداقل 138ميليارد دالر براي 
ش��ركت هاي خصوص��ي امنيتي و ش��ركت هاي 
پش��تيباني و پيمانكاران بازسازي هزينه كرده كه 
سهم چني 40 ميليارد دالر بوده است. اين در حالي 
بود كه چني و امريكايي ها در برنامه نفت در برابر 
غذا كه به عراق تحميل شده بود، سودهاي كالني به 
جيب زدند و نفت صدام را با روش ها و پوشش هاي 
مختلف با قيمتي ناچيز قاچاق  كردند. جالب است 
بدانيد از طرف ديگر، چني معتقد بود هالي برتون 
تحريم هاي چندجانبه علي��ه عراق را بعد از جنگ 
1991- 1990 خواهد پذيرفت، اما در سال 1998 
سازمان ملل متحد قطعنامه اي را به تصويب رسانيد 
كه به موجب آن به عراق اجازه داده مي شد تا براي 
صنعت نفت و گاز ويران ش��ده خود قطعات يدكي 
خريداري كند. چني سريعاً دست به كار شد تا از 
اين فرصت اس��تفاده كند، اما تالش كرد اقدامات 
هاليبرتون در باره عراق از چش��م سياستمداران 
و مردم امري��كا مخفي بماند. در خ��الل مبارزات 
انتخاباتي سال 2000، چني هرگونه معامله با عراق 
را انكار كرد و گفت: »سياست قاطع من اين بوده كه 
هيچ كاري در عراق انجام ندهيم حتي اقداماتي كه 

ممكن است جنبه قانوني داشته باشد.«

  تكرار تاريخ در سوريه
با گذش��ت 17 س��ال از آن روزها، اما امريكايي ها 
همچنان از همان روش پيروي مي كنند. چند روز 
پيش بود كه يك سناتور امريكايي فاش كرد فرمانده 
نيروهاي سوريه دموكراتيك)قسد( توافقي را با يك 
شركت نفتي امريكا براي توسعه ميادين نفتي در 
شمال شرق سوريه امضا كرده اس��ت. اين قرارداد 
غيرقانوني به حس��اب مي آيد؛ چراكه با يك طرف 
مسلح غيرقانوني در سوريه بدون هماهنگي با دولت 
دمشق امضا شده اس��ت. به نظر مي رسد نيروهاي 
امريكايي با اين توافق به دنبال تثبيت حضور خود 

در سوريه و ماندن در اين كشور هستند. 
پس از امضاي اين قرارداد بود كه دمشق به شدت 
توافق امضا ش��ده ميان ش��به نظاميان س��وريه 
دموكراتيك )قسد( و يك شركت نفتي امريكايي 
را براي سرقت نفت سوريه  محكوم و تأكيد كرد 
اين توافق را باطل و فاقد وجاهت قانوني مي داند. 
اين منب��ع ديپلماتيك تأكيد ك��رد اين توافق به 
منزله يك دزدي تمام عيار است و تنها مي توان آن 
را معامله اي ميان دزداني توصيف كرد كه برخي 
از آنها دست به س��رقت زده و دزدان ديگر قصد 
خريداري آن را دارند و حاكميت سوريه را نقض 
مي كنند. اين كار ادامه روش خصمانه امريكا در 

قبال سوريه در س��رقت منابع و ثروت هاي مردم 
اين كش��ور و س��نگ اندازي در مسير تالش هاي 
دمش��ق براي بازس��ازي آنچه محسوب مي شود 
اس��ت كه تروريس��م مورد حمايت خود امريكا 

تخريب كرده است. 
  عصبانيت تركيه

آنكارا كه به دليل مشكالت عميق خود با ُكردهاي 
س��وريه، س��عي در قلع و قمع آنها دارد نيز از اين 
قرارداد عصباني شده است. كشوري كه خود نفت 
داعش را تجارت مي كرد، در شرايطي اعتراض خود 
را اعالم كرده اس��ت كه ترامپ بارها گفته عاشق 
نفت سوريه است. وزارت خارجه تركيه روز دوشنبه 
اقدام يك شركت امريكايي در امضاي توافقنامه اي 
با نيروهاي س��وريه دموكراتيك )قسد( در حوزه 
منابع نفتي سوريه را محكوم كرده و آن را به معناي 

ناديده گرفتن قوانين بين المللي دانسته است. 
 LLC Energy Crescent Delta شركت امريكايي
اين توافقنامه را با نيروهاي »قس��د« براي اس��تخراج 
و فروش نفت در شمال شرق س��وريه به امضا رسانده 
است. در بيانيه وزارت خارجه تركيه آمده است: »گروه 
»تروريس��تي ي. پ. گ/پ. ك. ك با به دست گرفتن 
منابع طبيعي متعلق به مردم سوريه، آرزوي خود براي 

جدايي از سوريه را آشكارا نشان داد.« 
وزارت خارجه تركيه در بيانيه خود ضمن تأكيد 
بر لزوم بازگرداندن منابع طبيعي سوريه به مردم 
اين كشور، نس��بت به حمايت امريكا از اين اقدام 
كه در نق��ض قوانين بين المللي ب��وده و تماميت 
ارضي و حاكميت ملي سوريه را تهديد كرده است 
و پوشش��ي براي تأمين مالي تروريسم را فراهم 
مي كند، ابراز تأس��ف كرد. بر اس��اس گزارش ها، 
منطقه تحت كنترل كردها در شمال شرق سوريه 
روزانه 45 هزار بش��كه توليد نفت دارد كه ارزش 
اين ميزان از نفت با قيمت ه��اي كنوني نفت در 
بازارهاي جهاني نزديك 950 ميليون دالر در سال 
اس��ت. البته دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
اخيراً اعالم كرده  ارزش ماهانه ميزان توليد نفت از 
مناطق كردنشين سوريه ماهانه 45 ميليون دالر 
است كه با اين حساب ساالنه نزديك نيم ميليارد 

دالر درآمد براي كردها خواهد داشت. 
با اين حال، تركيه در حالي امريكا را به سرقت نفت 
سوريه متهم مي كند كه پيش��تر و در سال هاي 
گذش��ته خبرهاي متعددي درب��اره انتقال نفت 
سوريه به تركيه از سوي داعش منتشر شده بود. 
هفته گذشته نيز روسيه اتهام مشابهي را به امريكا 
وارد كرده بود اما در پاسخ به اين اتهامات، وزارت 
دفاع امريكا مي گويد درآمد ناش��ي از استخراج و 
فروش نفت س��وريه قرار نيست به اياالت متحده 
تعلق گيرد، بلكه ب��ه كردها و متح��دان آنها در 

شمال شرق سوريه خواهد رسيد.

نوبت دومآگـهی مناقصه  عمومی

sajar mporg ir
– –

برآورد مبلغ شرح عملیاتردیف
ریالى پروژه

مبلغ سپرده شرکت
درصد نقد حداقل رتبه الزممحل اجرا در مناقصه  به ریال
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شهـردارى فـردیس

شهردارى فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399، پروژه هاى ذیل را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى به متقاضیان واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم
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