
دانيل يارگين كتاب جديد خود را با عنوان »نقشه 
جديد؛ انرژي، آب و هوا و برخورد ملت ها« در ماه 
سپتامبر امس�ال روانه بازار كرده است. يارگين 
در گفت وگو با وبگاه نيكي آسيا از كشور چين به 
عنوان برنده دوره گذار جهاني انرژي ياد مي كند. 
همه گي��ري كرونا به گ��ذار جهاني انرژي س��رعت 
چشم گيري داده اس��ت. بس��ياري از افراد در خانه 
مش��غول انجام كارهاي اداري خود و ش��ركت ها و 
دولت ها در حال كاهش انتشار گاز كربن اقتصادهاي 
خود هس��تند، اما در ش��رايط كنوني، ك��دام يك از 
كشورها از بهترين جايگاه در اين گذار بزرگ به عصر 

جديد برخوردار است؟
دانيل يارگين، كارش��ناس برجس��ته انرژي، پاسخ 
روشني به اين پرسش دارد. چيني ها برنده اين كارزار 
بزرگ هستند. يارگين كه معاون مديرعامل مؤسسه  
اي اچ اس ماركيت است، در س��ال ۱۹۹۲ ميالدي 
جايزه پوليتزر را به پاس انتش��ار كت��اب »غنيمت، 
جست وجو براي يافتن نفت، پول و قدرت« دريافت 

كرد. 
يارگين ك��ه در كتاب جدي��د خ��ود از چندپارگي 
جهاني س��ازي خبر مي ده��د، در گفت وگو با نيكي 
آسيا اظهار كرد: »موانع تجاري كاهش يافته اند، اما 
هم اكنون ژئوپلتيك با تجارت جهاني پيوند خورده 
است. ما در آغاز اين مسير هستيم و در آينده شاهد 
نقش آفريني بيش��تر ژئوپلتي��ك در تجارت جهاني 

خواهيم بود.« 
يارگين در مورد تأثير همه گي��ري ويروس كرونا بر 
تقاضاي انرژي مي گويد: »همه گيري كرونا به توسعه 
ديجيتالي شدن سرعت بخشيده است. در هفت ماه 
گذشته ما برابر با هفت سال گذشته پيش از آن، شاهد 
پيشرفت اين فناوري بوده ايم، اما پرسش كليدي اين 

است كه كارمندان در كجا كار خواهند كرد.«
  چه كشوري برنده است؟

ديجيتالي ش��دن كه با كرونا سرعت گرفته، مصرف 
انرژي در بس��ياري از كش��ورها را تغيير داده است. 
دولت چين ۷۰درص��د نفت مصرفي خ��ود را وارد 

مي كند و كاه��ش ترددها و افول تقاض��اي نفت به 
دليل كاه��ش واردات، براي رهبران پكن س��ودآور 
خواهد بود.  در اين ش��رايط، چيني ها برنده اند و در 
مقابل روسيه و دولت هاي خاورميانه، بازندگان بزرگ 
اين وضعيت خواهند بود. اين كشور هم اكنون يك 
زنجيره تأمين گس��ترده از سلول هاي خورشيدي و 
باتري هاي ليتيوم يوني دارد كه چيني ها را به كشور 
پيشرو در حوزه انرژي هاي تجديدپذير تبديل كرده 
است. كشورهاي اروپايي به سازمان تجارت جهاني 
شكايت كرده اند كه دولت چين از مقررات بين المللي 

تجارت تبعيت نمي كند. 
قدرتمندش��دن رهبران پكن و تبديل شدن آنها به 
شريك تجاري اكثر كشورهاي دنيا، زنگ خطر براي 

بلوك غرب و متحدان آنها به شمار مي رود. 
يارگين مي گويد: »يكي از رهب��ران امريكاي التين 
چندي پيش در دي��داري خصوصي به من گفت كه 
نمي خواهد كشورش در ميانه رقابت دو قدرت غرب و 

چين در دام بيفتد.«

چي��ن بزرگ ترين خري��دار نفت اكث��ر دولت هاي 
صادركننده طالي سياه محسوب مي شود و صدها 
ميليارد دالر پروژه نيز در اين كشورها سرمايه گذاري 
كرده اس��ت. هرگون��ه تغيي��ر در ش��رايط كنوني، 
آسيب هاي اقتصادي هنگفت براي توليدكنندگان 

نفت بر جاي خواهد گذاشت. 
يارگين در بخشي ديگري ازاين گفت وگو مي گويد: 
»تغيير ساختار اقتصادي كشورهاي نفت خيز بسيار 
دشوار است. يكي از مشاوران سياست گذاري دولت 
عربستان سعودي در گفت وگو با وي اعالم كرده كه 
حتي اگر نيمي از راهبرد متنوع سازي اقتصاد رياض 
به رهبري شاهزاده محمد بن سلمان عملي شود، يك 

موفقيت بزرگ براي آنان خواهد بود.«
   آينده بازار انرژي دنيا

هم اكنون ۱/4ميليارد خودرو در جاده هاي دنيا وجود 
دارد و در سال ۲۰۵۰ ميالدي، تعداد اين خودروها از 

مرز ۲ميليارد دستگاه فراتر خواهد رفت. 
 در س��ال ۲۰۵۰ ميالدي، ۶۰ ت��ا ۸۰ درصد خودرو 
عرضه شده در بازار برقي يا هيدروژني خواهند بود. در 
مجموع يك سوم خودروها در سال ۲۰۵۰ ميالدي 
از برق يا هيدروژن استفاده خواهند كرد، اما دوسوم 
بقيه از س��وخت هاي فس��يلي براي پيمايش بهره 
مي گيرند. از سوي ديگر، محصوالت پتروشيمي نظير 
پالستيك ها نيز همچنان س��هم بازار قايل توجهي 

خواهند داشت. 
 يارگين مي گوي��د: »با همه گيري وي��روس كرونا، 
اهميت پالس��تيك ها پررنگ تر ش��ده است.« وي 
پيش بيني مي كند: »در قرن بيست و يكم، نفت و گاز 
طبيعي همچنان در سبد انرژي دنيا باقي خواهد ماند، 
اما فناوري هاي جذب و ذخيره سازي كربن به سرعت 
توسعه مي يابد، اما يارگين به نكته اي كليدي نيز اشاره 
مي كند؛ دنياي ما در شرايطي غيرقابل پيش بيني به 
سر مي برد و  پيش بيني آينده دشوارتر از هميشه شده 
است. تعدادي از اعضاي ستاد انتخاباتي اياالت متحده 
از ممنوعيت عمليات شكس��ت هيدروليك و توقف 
اكتشاف و توليد از س��ازندهاي شيل براي حفاظت 
از محيط زيست سخن گفته اند. اين وضعيت نگراني 
زيادي در ميان شركت هاي نفتي پديد آورده است.«

جو بايدن به عنوان نامزد دموكرات ها از سابقه طوالني 
فعاليت در كاخ سفيد برخوردار است. او اقتصاد اياالت 
متحده را به خوبي مي شناسد و هيچكس نمي تواند 
قدرت و نفوذ انقالب شيل براي امريكايي ها را ناديده 

بگيرد. 
Nikkei :منبع
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چين، ابرقدرت نظام انرژي دنيا
نگاه ويژه توليدكنندگان انرژي جهان به كشوري كه مصرف كننده بزرگ انرژي است

كارشناس حوزه انرژی: در قرن بيست و يكم، نفت و گاز طبيعي همچنان در سبد انرژي دنيا باقي خواهد ماند، 
اما فناوري هاي جذب و ذخيره سازي كربن به سرعت توسعه مي يابد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

هراس اوپك پالس از سناريوي نفتي ترسناك
براساس سند محرمانه اي كه از سوی رويترز مشاهده شد، اوپك 
و متحدانش از اين واهمه دارند كه موج دوم ش�يوع كوويد - 1۹ و 
جهش توليد ليبي، به اشباع عرضه نفت در سال 2۰21 منتهي شود. 
به گزارش رويترز، كميته فني مش��ترك اوپك پالس اين سناريو را در 
نشست ماهانه مجازي خود در روز پنج شنبه مورد بررسي قرار داد. اين 
كميته در س��پتامبر تحت هيچ س��ناريويي مازاد عرضه را پيش بيني 

نكرده بود. 
مازاد عرضه احتمالي نفت، برنامه هاي اوپك و متحدانش براي افزايش 
توليد به ميزان حدود ۲ميليون بشكه در روز از ابتداي سال ۲۰۲۱ را به 
هم مي زند. با اين حال اوپك تاكنون تصميمي براي لغو افزايش توليد 

نگرفته است. 
طبق محتواي اين سند محرمانه، نش��انه هاي اوليه از بهبود اقتصادي 
در بخش هايي از جهان تحت الشعاع شرايط شكننده و بدبيني فزاينده 
نسبت به روند احيا قرار گرفته است. به خصوص افزايش مجدد موارد 
ابتال به كوويد - ۱۹ در سراسر جهان و چشم انداز قرنطينه محدود در 
ماه هاي زمستان ممكن است ريسك هايي متوجه روند احياي اقتصادي 

و تقاضا براي نفت را پيچيده كند. 
در اين سند چندين سناريو پيش بيني شده است. در سناريوي پايه، 
كمبود ۱/۹ ميليون بش��كه در روز عرضه در س��ال ۲۰۲۱ پيش بيني 
ش��ده كه البته كمتر از پيش بيني كمبود ۲/۷ ميليون بش��كه در روز 
در سپتامبر اس��ت، اما در بدترين سناريو، پيش بيني ش��ده كه بازار 
ممكن اس��ت با ۲۰۰هزار بش��كه در روز مازاد عرضه در سال ۲۰۲۱ 

مواجه شود. 
اوپك پالس امسال توافق كرد دور جديدي از كاهش عرضه را به اجرا 
بگذارد و از ماه مه توليدش را ۹/۷ميليون بشكه در روز محدود و از اوت 
ميزان محدوديت عرضه خود را به ۷/۷ ميليون بش��كه در روز تسهيل 
كرد و در مرحله بعد قصد دارد محدوديت عرضه را از ژانويه سال ۲۰۲۱ 
به ۵/۷ ميليون بشكه در روز برساند.  تحت بدترين سناريو، ذخاير نفت 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه معيار مورد استفاده اوپك پالس 
براي سنجش بازار است، در س��ال ۲۰۲۱ باالتر از ميانگين پنج ساله 
خواهد ماند. همچنين موج دوم شديدتر و طوالني تر كوويد - ۱۹ در سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در اروپا، امريكا و 

هند به احياي اقتصادي كمتر منتهي خواهد شد. 

چراغ سبز اروپا براي ازسرگيري پرواز بوئينگ
رگوالتور ايمني هوانوردي اروپا قرار است موافقت با پرواز هواپيماي 
مسافري ۷۳۷ مكس ش�ركت بوئينگ را تا پايان سال اعالم كند. 
به گزارش ايسنا، سيگنال اخير آژانس ايمني هوانوردي اتحاديه اروپا 
مانع مهمي را از سر راه اين هواپيما براي بازگشت به فعاليت جهاني پس 

از دو سانحه مرگبار و كشته شدن ۳4۶ نفر برمي دارد. 
پس از اينكه معلوم شد سيستم ضد واماندگي هواپيماي ۷۳۷ مكس 
معيوب بوده و در س��وانح مرگبار اين هواپيما نقش داشته و در نتيجه 
اين هواپيما در مارس س��ال ۲۰۱۹ زمين گير ش��د، رگوالتور ايمني 
هوانوردي اروپا بر نظارت دقيقتر روي فرآيند تجديدمجوز ۷۳۷ مكس 

تأكيد داشت. 
از آن زمان تحقيقات انجام گرفته نشان داد بوئينگ اطالعات مربوط به 
ضعف سيستم ها را از رگوالتورها و خلبانان پنهان كرده است. سازمان 
هواپيمايي فدرال امريكا در داخل و خارج كشور براي ضعف نظارت بر 
ساخت ۷۳۷ مكس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بوئينگ ميلياردها 
دالر براي رفع اين مش��كل و پرداخت خس��ارت قربانيان و ايرالين ها 

هزينه كرد. 
پاتريك كاي، مدير اجرايي آژانس ايمني هوان��وردي اتحاديه اروپا در 
مصاحبه با بلومبرگ اظهار كرد: اين آژانس سرگرم انجام بازبيني نهايي 

سند پيش از صدور دستورالعمل صالحيت پرواز در ماه آينده است. 
وي در اظهاراتي به فايننش��يال تايمز گفت: تحليل و بررسي ما نشان 
داده كه اين هواپيما ايمن اس��ت و س��طح ايمن��ي آن از نظر ما كافي 

محسوب مي شود. 
بوئينگ 4۵۰ فروند هواپيم��ا توليد كرده و منتظر تحويل آنهاس��ت. 
تحليلگران انتظار دارند كه ۱۸ ماه يا بيشتر زمان ببرد تا انبارهاي اين 
شركت خالي شوند، اما ش��مار زيادي از اين هواپيماها ديگر مشتري 

ندارند. 

ركورد زني كسري بودجه امريكا 
تالش ه�اي دولت امريكا ب�راي مقابله با ويروس كرونا باعث ش�د 
در پايان س�ال مالي 2۰2۰ با كس�ري بودجه عظيمي روبه رو شود. 
به گزارش سي ان بي سي، . آخرين داده ها نشان مي دهد كسري بودجه 
نهايي سال مالي ۲۰۲۰ به ۳/۱۳تريليون دالر رسيده است كه اين بيش 
از سه برابر كسري بودجه ۹۸4 ميليارد دالري سال گذشته و دو برابر 
ركورد قبلي كسري بودجه است كه با ۱/4 تريليون دالر در بحران مالي 

سال ۲۰۰۹ به ثبت رسيده بود. 
بيشترين خسارتي كه امسال به بودجه وارد شد مربوط به بسته كمك 
مالي ۲/۲ تريليون دالري دولت امريكا براي مقابله با ويروس كرونا بود. 
طبق داده هاي خزانه داري، درآمدهاي دولت امسال به ۳/4۲تريليون 
دالر رسيد در حالي كه هزينه كردهاي آن بالغ بر ۶/۵۵ تريليون دالر شد. 
از اين هزينه ها بيش��ترين مبلغ در ماه ژوئن صرف شد كه در آن دولت 

۱/۱ تريليون دالر خرج كرد. 
از س��وي ديگر س��ال مالي ۲۰۲۰ در حالي به پايان رس��يد كه بدهي 
امريكا به حدود ۲۷ تريليون دالر رس��يد كه ۶تريليون دالر آن بدهي 

عموم مردم بود.

 صادرات 160 ميليون دالری 
 لوازم خانگي ايراني 

متوس�ط  ط�ور  ب�ه  س�االنه  خانگ�ي  ل�وازم  صنع�ت  در    
مي ش�ود.  انج�ام  ص�ادرات  دالر  1۷۰ميلي�ون  ت�ا   1۶۰
عباس هاشمي دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه در حال حاضر اطالعات مربوط به صادرات لوازم خانگي تا آخر 
سال ۱۳۹۷ در دسترس اس��ت، تصريح كرد: كولر آبي يخچال و آبگرمكن 
كاالهاي اصلي صادرات ايران هستند و ساالنه و بس��ته به شرايط به طور 
متوس��ط ۱۶۰ تا ۱۷۰ميليون دالر صادرات در صنعت لوازم خانگي انجام 
مي شود.  وي همچنين عراق، افغانستان و تركيه، پاكستان، امارات و اردن 
را مقاصد صادرات لوازم خانگي عنوان ك��رد و گفت: با توجه به مالحظات 
امنيتي ناشي از تحريم ها اطالعات دقيقي از ميزان صادرات در سال وجود 
ندارد.  دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در ادامه در پاسخ به اينكه آيا با 
وجود مشكالت مربوط به تأمين ارز و مواد اوليه و همچنين خروج برندهاي 
خارجي از كش��ور امكان اين ميزان صادرات در س��ال جاري وجود دارد، 
تصريح كرد: صادرات يك مقوله جدا از بازار داخل است و اگر سازمان توسعه 
تجارت و بانك مركزي تسهيالت الزم در زمينه بازگشت ارز انجام دهند و 
همچنين بازارهاي صادراتي وجود داش��ته باشد، صادرات روال خودش را 

طي مي كند. البته قطعا بازار داخل اولويت واحدهاي صنعتي است. 
به گفته وي به طور كلي با در نظر گرفتن توانمندي توليد كشور و نياز بازار 

داخل صادرات ساالنه ۱۵۰ تا ۱۶۰ميليون دالر منطقي است. 

مشكلي در تأمين آرد  و گندم  وجود ندارد
 در كش�ور ن�ه كمب�ود آرد و ن�ه كمب�ود گن�دم وج�ود ن�دارد. 
به گزارش فارس، يزدان سيف مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران 
گفت: حدود ۹۰هزار نانوايي از طريق 4۰۰كارخان��ه توليد آرد كه ماهانه 
۹۰۰ هزار تن، گندم را تبدي��ل به آرد مي كنند، از طريق ش��بكه حمل و 
نقلي منسجم و برنامه ريزي شده در سه دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد 

دريافت مي كنند. 
مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران افزود: از م��ردم تقاضا داريم از 
نانوايي هايي كه داراي پروانه فعاليت، جواز كسب و پروانه بهداشت تضمين 

شده هستند، خريد كنند. 
وي بيان داشت: گاهي اوقات ديده شده برخي از نانوايي ها كه پروانه كسب 
نداش��ته و اجازه فعاليت هم ندارند و آرد مورد نياز خود را از طريق شبكه 
غير رس��مي تأمين مي كرده اند با كمبود آرد مواجه ش��ده اند و موجبات 

سوء استفاده براي رسانه هاي ضد انقالب را فراهم كرده اند. 
س��يف در مورد نانوايي هاي آزادپز هم گفت: نانوايي آزادپز ديگر در كشور 
وجود ندارد و همه نانوايي ه��ا به دو مدل يارانه اي ي��ك و دو، از دولت آرد 
دريافت مي كنند كه در نوع اول به صورت كاماًل دولتي و به قيمت هر كيلو 

۶۶۵تومان و نوع دوم كه به صورت آزاد آرد دريافت مي كنند. 
وي افزود: هر سال در نيمه دوم سال، به دليل اينكه روز ها كوتاه مي شود و 
تعطيلي خيلي از ادارات و فضا هاي كاري توام با يكديگر مي شود، متأسفانه 

شاهد شلوغي و ازدحام متقاضيان نان در صف نانوايي ها هستيم. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: علت ديگري كه امكان دارد 
نانوايي، نان كمتري پخت كند اين است كه بعضي نانوايي ها به جاي هشت 

ساعت كار شش ساعت فعاليت مي كند. 
سيف افزود: در هيچ نقطه اي از كشور، نه در حال حاضر بلكه در گذشته و 
حتي در آينده هيچ مش��كلي در تهيه آرد و نان نداريم ضمن اينكه ميزان 
ذخاير راهبردي كشور هم بي نظير اس��ت.  وي گفت: يكي از نانوايي ها در 
استان البرز كه مرتكب تخلف هم شده، فيلمي از واحد صنفي خود را براي 
يكي از شبكه هاي فارسي زبان خارجي فرستاده كه اين فيلم كاماًل دروغ 
بوده و بعد از بررسي ها، مشخص شد اين نانوايي تخلفات گسترده اي داشته 

كه در حال حاضر در حال رسيدگي از طريق مراجع ذيربط هستيم. 

كاهش ۴0 تا 60 درصدي فروش پوشاك
ناي�ب رئي�س س�ابق اتحادي�ه توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان 
پوش�اك با بي�ان اينك�ه ب�ه دلي�ل ش�يوع كرون�ا و گران�ي كاالها، 
ف�روش پوش�اك بي�ن ۴۰ ت�ا ۶۰ درص�د كاه�ش يافت�ه اس�ت، 
گف�ت: ص�ادرات پوش�اك تقريب�ًا ب�ه صف�ر رس�يده اس�ت. 
مهدي رهبري در گفت و گو با مهر، در مورد وضعيت بازار پوش��اك اظهار 
داشت: به دليل باال رفتن قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم و البته نگراني 
از شيوع كرونا، شاهد كاهش تقاضا بوديم، اما آنطور كه برخي از افراد اعالم 

مي كنند تقاضا صفر رسيده درست نيست. 
اين فعال صنايع پوش��اك افزود: در حوزه كت و شلوار و لباس هاي رسمي 
كه بيشتر براي عزا و عروسي استفاده مي شود به دليل شيوع كرونا شاهد 
كاهش ۶۰ درصدي تقاضا هستيم. اما اين عدد در حوزه لباس هاي راحتي 
4۰ درصد است.  وي ادامه داد: بنابراين به دليل شيوع كرونا و گراني پوشاك 
نسبت به دوران عادي، كاهش فروش بين 4۰ تا ۶۰درصد بوده است. البته 
اين عدد در بين دهك هاي مختلف و مناطق مختلف كشور متفاوت است. 
رهبري تأكيد كرد: به هر حال پوش��اك كاالي مصرفي و مورد نياز مردم 
است و هرگز تقاضاي اين بازار به صفر نمي رسد.  نايب رئيس سابق اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با بيان اينكه توليدكننده پوشاك 
بيشترين ضرر را كرده است، اظهار داشت: نرخ مواد اوليه نسبت به دو سال 
پيش چهار برابر افزايش يافته و همچنين نرخ ماشين آالت توليد پوشاك 
نيز به دليل نرخ ارز رش��د چهار برابري داش��ته اما  اي��ن دو موضوع توان 
توليدكنندگان پوشاك را تضعيف كرده اس��ت.  اين فعال صنايع پوشاك 
گفت: طي چهل سال گذشته وزارت صمت عزمي براي خودكفا كردن توليد 
پوشاك نداشته اس��ت. وزارتخانه حتي براي توليد سوزن، نخ و ملزوماتي 
همچون زيپ و دكمه هيچ اقدامي نكرده،  در واقع ابتدايي ترين نياز صنعت 

پوشاك هم وارداتي بوده و در كشور توليد نمي شود. 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي سیستان و بلوچستان
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پیام مدیریت مصرف  
با ترویج فرهنگ صرفه جویی، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاري کنیم

م الف: 564/ شناسه آگهی: 1022450نوبت دوم

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

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

  با توجه به افزايش روز افزون جمعيت دامي، 
رش�د س�ن دام، زايش هاي جدي�د پاييزه و 
كاهش تقاضا، در هفته جاري قيمت گوش�ت 
قرمز از جمله گوشت گوساله كاهش مي يابد. 
به گزارش ايرنا، منصور پوريان رئيس ش��وراي 
تأمين دام كش��ور درباره وضعيت بازار گوشت 
قرمز افزود: در هفته هاي اخير قيمت گوش��ت 
قرمز به ويژه گوشت گوساله به دليل افزايش نرخ 
نهاده هاي دامي از جمله )ذرت، كنجاله سويا و 
جو( روند افزايشي به خود گرفته بود كه به زودي 
تعديل مي ش��ود. اين در حالي است كه صنعت 
دامپروري كشور با مشكل جدي كاهش تقاضا 
روبه رو اس��ت كه همين امر مش��كالتي را براي 

توليدكنندگان اين بخش ايجاد كرده است. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كش��ور تصريح كرد: 
توان توليد دام زنده س��نگين و سبك در كشور 
افزايش پيدا ك��رده تاجايي ك��ه طبق گزارش 
مركز آمار ايران ما با پروار س��نگين گوساله در 
حد ۳۳۵ هزار رأس و گوسفندي ۷۰هزار رأس 

روبه رو هستيم. 
پوريان ادام��ه داد: اكنون قيم��ت ميانگين هر 
كيلوگرم دام زنده گوساله ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان 
و گوسفندي 4۲ تا 4۳ هزار تومان است كه نرخ 

بااليي به شمار مي رود. 
وي تصريح كرد: وضعيت توليد دام زنده در حدي 
اس��ت كه نياز داخلي را تأمي��ن مي كند و ديگر 
نيازي به واردات گوشت قرمز نيست، اما علت باال 
بودن قيمت گوشت در كشور وجود دالالن است 

كه اجازه كاهش قيمت ها را نمي دهند. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كاه��ش تقاضا براي 
مصرف گوشت قرمز را در كشور بي سابقه دانست 
و اضاف��ه كرد: اكنون ب��ازاري ب��راي دام زنده و 
گوشت قرمز وجود ندارد و در صورت ادامه روند 
باال بودن قيمت گوشت قرمز، توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان متضرر خواهند شد.  وي تنها 
راهكار براي س��اماندهي بازار گوشت را تأمين 
نهاده هاي دامي با ن��رخ مصوب، حذف دالالن و 

متعادل شدن عرضه و تقاضا عنوان كرد. 

قيمت گوشت قرمز كاهش مي يابد
بازار

مدير نظارت ب�ر ب�ازار ب�ورس كاال گفت: در 
حال حاضر ش�ركت فوالد مباركه ورق س�رد 
خود را در ب�ورس عرضه مي كند، ولي س�اير 
توليدكنندگان ورق سرد خود را با قيمت هاي 
بس�يار باال و در خارج از بورس مي فروش�ند. 
به گزارش صدا و سيما، سيدجواد جهرمي اظهار 
داشت: در حال حاضر شركت فوالد مباركه ورق 
سرد خود را در بورس عرضه مي كند، ولي ساير 
توليدكنندگان ورق س��رد خود را با قيمت هاي 
بسيار باال و در خارج از بورس مي فروشند. آنچه 
كه وزارت صمت و نهاد نظارتي تاكنون پيگيري 
آن نبوده اين بوده، شركت هايي كه ورق گرم را 
با قيمت هاي پايين ت��ر از بورس خريده اند و بايد 
ورق هاي س��رد توليدي خود را در بورس عرضه 

كنند، چرا به تعهدات خود عمل نكرده اند؟!
مدير نظارت بر ب��ازار ب��ورس كاال گفت: وقتي 
ورق سرد ش��ركت هاي مزبور در كنار ورق سرد 
شركت فوالد مباركه قرار گيرد نياز خودروساز، 
صنعت لوازم خانگي، بشكه ساز و قيرساز تأمين 

خواهد شد. 
وي افزود: اين صنايع همانند سال هاي گذشته 
نمي توانن��د ورق وارد كنند، پ��س تقاضاي آنها 
امروز به بازار وارد ش��ده و در كنار س��اير صنايع 
بايد خريد انواع ورق فوالدي را از شركت مباركه 
انجام دهند، از اين رو ضرورت دارد وزارت صمت 
بر عرضه فوالد خارج از ب��ورس به صورت جدي 

نظارت كند
جهرمي بيان داشت: مشكالت سامانه بهين ياب 
بسيار جدي است؛ ضرورت ايجاب مي كند نواقص 
و اشكاالت اين س��امانه هرچه سريع تر برطرف 
ش��ود. براي تنظيم بازار ف��والد از حيث قيمتي 
ضرورت دارد عرضه و تقاضا توأمان س��اماندهي 
شود.  مدير نظارت بر بازار بورس كاال يادآور شد: 
الزمه دستيابي به اين هدف اين است كه فروش 
خارج از بورس وجود نداشته باشد. به عبارتي همه 
شركت ها موظف باشند تمامي عرضه داخلي خود 
را در بورس انجام دهن��د و ديگر اينكه تقاضاها، 

تقاضاهاي واقعي توليدكننده باشد. 

ورق سرد فوالد در خارج از بورس عرضه مي شود


