
اي�ران دومي�ن كش�ور خاورميان�ه اس�ت 
ك�ه بيش�ترين حج�م س�وزاندن گازه�اي 
هم�راه را ب�ه ن�ام خ�ود ثبت ك�رده اس�ت و 
ب�راي  نف�ت  وزارت  وع�ده  وج�ود  ب�ا 
جم�ع آوري گازه�اي هم�راه در دول�ت 
دوازدهم، اما همچن�ان بي�ش از 30 ميليون 
مترمكع�ب گاز روي مش�عل ها مي س�وزد. 
موضوع سوزاندن گازهاي همراه نفت و همچنين 
ميادين گازي روي فلرها سال هاست مورد انتقاد 
بسياري از كارشناسان قرار داشته است؛ هرچند 
كه دولت ه��ا در اين خص��وص برنامه هاي خود را 
ارائه داده و پروژه هاي بسياري را كليد زدند، اما از 
دهه 70 تا به امروز كه موضوع جمع آوري گازهاي 
همراه مطرح شده است، اتفاق بزرگ و خاصي در 

اين حوزه رخ نداده است. 
ساالنه افزون بر ۱۵0ميليارد متر مكعب گاز تحت 
عنوان فلرينگ )يا س��وختن گازها در مشعل( در 
جهان به مواد آالينده تبديل مي شود كه براساس 
آمارهاي بانك جهاني اين رقم چيزي معادل يك 
سوم مصرف گاز كل اروپاست. از كل حجم گازهاي 
آالينده، 7۵درصد آن متعلق به ۱0كشور است كه 

ايران هم جزو آنها محسوب مي شود. 
با توج��ه به چنين آم��اري در رابطه با س��وزاندن 
گازهاي همراه نفت، ايران بايد سازوكار و چارچوبي 

را طراحي نمايد تا بتواند نس��بت به كش��ورهاي 
منطقه گازهاي هم��راه نفت كمتري بس��وزاند. 
الزمه اين امر، بهره برداري از طرح هاي جمع آوري 
 ،NGL گازهاي همراه نفت همچ��ون واحدهاي
تزريق گازهاي همراه نفت به مخازن نفتي، توليد 
برق و پروژه هاي ديگر اس��ت. البته بخشي از اين 
سازوكار مي تواند ايجاد بستر مناسب براي حضور 
بخش هاي غيردولتي در جمع آوري گازهاي همراه 
نفت باشد تا بتوان از امكانات اين بخش ها در اين 

زمينه استفاده كرد. 
با اين حال زنگنه مش��كل اصلي در بدسوزي فلر 
گازها و پتروش��يمي هاي عس��لويه را مش��كالت 
ناشي از تحريم ها عنوان كرده و گفته كه بخشي از 
فلرها نيز به اين دليل است كه برخي تجهيزات در 
پااليشگاه هاي جديد نصب و تنظيم نشده و البته 
اين سال ها ميزان گاز در ۱0 فاز اول كم شده و به 

مرور كم تر هم خواهد شد. 
در اين مورد، در مفاد مرتبط با وزارت نفت در ماده 
۴۸ قانون برنامه ششم توس��عه كشور آمده است 
كه تمامي طرح هاي جم��ع آوري، مهار، كنترل و 
بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مش��عل در 
تمامی ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با 
تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر 
سه  ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون از طريق 

فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار كند، 
به گون��ه اي كه تا پايان برنام��ه حداقل 90 درصد 

گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد. 
  پاسخ زنگنه به مجلس

وزير نفت همچنين به تازگي در پاسخ به انتقادات 
نمايندگان مجلس در اين خص��وص گفت: آنچه 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير را در 
اين زمينه نابود كرد، تبصره ۱۴ بود كه بر اس��اس 
آن تمامي منابع خرج يارانه ها مي ش��ود و مقدار 
كمي براي بهينه سازي در نظر گرفته شد كه آن هم 
تخصيص داده نمي شود. در زمينه طرح گاز مشعل، 
طرح بيدبلند خليج فارس به عنوان بزرگ ترين طرح 
كشور براي جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه 
نفت است كه در آستانه بهره برداري قرار دارد و تا 
سال ۱۴0۱ همه گازهاي همراه فرآورش و خوراك 

پتروشيمي ها مي شود. 
همچنين براي جمع آوري گازهاي هر كدام از فلرها 
در مناطق نفت خيز جنوب برنامه ريزي شده و قرار 
است حدود 90 درصد از گازهاي همراه جمع آوري 
شود. عمده گازها در ميادين كوچك است كه امكان 
احداث تأسيسات جمع آوري در آنها نبوده، اما براي 
اين ميادين به گفته س��عيد كوت��ي - مدير توليد 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب - برنامه هايي 

در نظر گرفته شده است. 

    استقبال بخش خصوصي 
ايس��نا در اين باره نوش��ته اس��ت: ظاه��راً بخش 
خصوصي از پروژه هاي گازهاي همراه اس��تقبال 
بسيار خوبي كرده و در اين راستا مناقصه ها برگزار 
و برنده آن نيز مشخص ش��ده كه برخي پروژه ها 
راه اندازي و برخي در حال احداث است و با انجام 
اين پروژه ها گاز و گاز ماي��ع به ميزان گاز توليدي 
كشور اضافه مي شود؛ در واقع گاز به ميزان توليد 
گاز طبيع��ي و مايعات به خوراك پتروش��يمي ها 

تبديل خواهد شد. 
   كارشناسان چه مي گويند؟

در همين رابطه محمد خطيبي - كارشناس حوزه 
انرژي با اش��اره به اهميت جمع آوري گاز هاي فلر 
و تأثيرات آن بر اقتصاد و مس��ائل زيست محيطي 
كشور گفت: با توجه به اينكه جمع آوري گازهاي 
مشعل ضمن منافع مستقيم اقتصادي داراي منافع 
غيرمستقيم زيادي همچون كاهش آلودگي هاي 
زيست محيطي است و در برنامه ششم توسعه نيز 
تأكيدات ويژه اي به جمع آوري اين گازها صورت 
گرفت��ه، وزارت نفت بايد با جديت در اين مس��ير 

گام بردارد. 
وي با بيان اينكه بايد ديد بر اساس اسناد باالدستي 
وزارت نفت تا چه ميزان در اين مسير گام برداشته 
است، تصريح كرد: پخش شدن گاز هاي فلر در هوا 
ايجاد آلودگي مي كند ضمن آنكه اين موضوع يك 
ثروت اس��ت و جمع آوري آن مي تواند به اقتصاد 

كمك كند. 
اين كارش��ناس حوزه انرژي با بي��ان اينكه الزم 
است اقدامات بيشتري براي س��ر و سامان دادن 
به اين موضوع صورت گي��رد، اظهار كرد: البته در 
سال هاي اخير ش��اهد بهبود نس��بي اين مسئله 
هستيم و اميدواريم كه برنامه هاي در نظر گرفته 

شده عملياتي شود. 
در س��ال هاي بعد از انقالب اس��المي و با تغيير 
رويكرد بهره برداري از ميادين نفت و همچنين 
افزاي��ش مزي��ت اقتص��ادي گاز در مدل ه��اي 
اقتصادي، تالش براي بهره ب��رداري از گازهاي 
هم��راه منس��جم تر ش��د، بديهي اس��ت كه به 
دليل ش��رايط اقتصادي خ��اص دوران جنگ و 
محدوديت ه��اي مالي و فن��اوري، همچنان در 
طراحي توس��عه ميادين به گازهاي همراه نفت 
اولويت كمتري داده مي شد. احداث واحدهاي 
جمع آوري گازهاي هم��راه در دولت هاي پس 
از جنگ نيز با جديت پيگيري ش��ده است، در 
دول��ت يازدهم و دوازده��م نيز اين مس��ئله به 
عنوان يك��ي از اولويت هاي وزارت نفت ش��اهد 
دستاوردهاي مهمي بوده كه انعقاد قرارداد جمع 
آوري گازه��اي همراه نف��ت در مناطق نفتخيز 
براي تأمين خوراك پااليش��گاه بيدبلند خليج 

فارس از آن جمله است.

رئي�س س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي گف�ت: در ح�ال حاضر 
موجودي كااله�اي اساس�ي در بنادر كش�ور كه البت�ه عمده 
آن در بن�در ام�ام خمين�ي )ره( اس�ت، ح�دود 3ميلي�ون 
ت�ن مي رس�د و باي�د كاري كني�م ك�ه تخلي�ه و بارگي�ري 
آن ب�ه اس�تان هاي كش�ور س�رعت بيش�تري پي�دا كن�د. 
محمد راستاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از ابتداي امسال تاكنون 
بيش از ۶0 ميليون و ۳۵ هزار و ۶۱۴ تن ميزان تخليه و بارگيري انواع 
كاال در بنادر كشور بوده است كه از اين ميزان ۱۵ ميليون و ۱۸۲ هزار و 
90۴ تن واردات كاالهاي غير نفتي و ۱۶ ميليون و 97۸ هزار و ۱۶7تن 
صادرات غير نفتي صورت گرفته اس��ت. وي اف��زود: ميزان تخليه و 
 TEU 7۶9 بارگيري كانتينري نيز در اين بازه زمان��ي ۸0۵ هزار و

)واحد اندازه گيري ظرفيت كانتينر( بوده اس��ت و ميزان موجودي 
انبارهاي بنادر كشور از همين نظر 9۵ هزار و TEU ۵۳۲ است.

 رئيس سازمان بنادر و دريانوردي درباره ميزان موجودي انبارهاي 
بنادر كش��ور از حيث كاالهاي غير كانتينري و كاالهاي اساسي نيز 
گفت: هم اكنون ۶ميلي��ون و 9۶0 هزار و ۸۴0 تن كاالهاي مختلف 
غير كانتين��ري و ۳ميليون و ۴7۱ هزار و ۶۴ تن كاالي اساس��ي در 
انبارهاي بنادر موجود است و معموالً در بازه هاي زماني مختلف ميزان 
موجودي انبارهاي بنادر بين ۲ميليون و ۸00 هزار تن تا ۳ ميليون و 

۱00 هزار تن بوده است. 
راستاد در پاسخ به س��ؤالي درباره اينكه چرا برخي اوقات كاالهاي 
وارداتي در بنادر مي ماند و تخليه نمي ش��ود، گفت: در لحظه ورود 

كشتي ها و تخليه محموله ها و انتقال آنها به انبارهاي بنادر تأخير و 
كندي وجود ندارد و اين فرآيند با حداكثر سرعت ممكن و باالترين 
نرم هاي عملياتي انجام مي ش��ود. وي با بي��ان اينكه واردكنندگان 
تعمدا و براي گران ش��دن محصولي، كاالي خ��ود را در بنادر نگه 
نمي دارند، تأكيد كرد: در تخليه كاالها از بن��ادر و بارگيري آنها به 
استان هاي مختلف نيز بايد مكانيسمي انديشيده شود تا با سرعت 
بيشتري اين اتفاق بيفتد، اما رويه نسبتاً متعادلي در اين زمينه وجود 
دارد و به محض خروج محموله ها ورود و تخليه آنها را داريم. از سوي 
ديگر همه دس��تگاه هاي متولي تالش مي كنند تا حداكثر سرعت 
ممكن در تخليه اين كاالها و توزيع مويرگي آن در كشور اتفاق بيفتد 

و مشكلي از اين نظر وجود ندارد.
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بازي مشعل هاي گازي با منافع ملي
عقب ماندگي دولت در جمع آوري گازهاي همراه همچنان ادامه دارد

  گزارش  یک

چقدر كاالي اساسي در انبارهاي بنادر است؟
   خبر

رئيس انجم�ن ملي طي�ور اي�ران با اش�اره به 
زي�ان مرغداري ها طي ش�ش ماه اخي�ر گفته 
فقط صنعت م�رغ مادر طي اي�ن مدت متحمل 
2هزار ميليارد تومان ضرر و زيان ش�ده است. 
به گ��زارش فارس، در جلس��ه ش��وراي گفت وگو 
دولت و بخش خصوصي كه به موضوع مش��كالت 
تأمين نهاده ه��اي دامي پرداخته ش��د، غالمعلي 
فارغي رئيس انجمن ملي طيور ايران گفت: صنعت 
مرغداري طي شش ماه اخير به شدت آسيب ديده 
و طي اين مدت ضرر واحدهاي م��رغ مادر ۲هزار 
ميليارد تومان بوده است. وي افزود: با وجود افزايش 
تمام هزينه ها قيمت تمام شده جوجه به هزار تومان 
يعني يك س��وم قيمت تمام ش��ده رسيده است و 
با وضعيت در اين ش��رايط ادامه حي��ات و فعاليت 

توليدكننده امكان پذير نيست. 
فارغي اظهار داش��ت: وقتي مرغ گ��ران يا كمياب 
مي ش��ود هيج كس از مجري و تصميم گير سؤال 
نمي كند و همه از توليدكنن��ده را مقصر مي دانند 
و او را مؤاخ��ذه مي كنند، اين در حالي اس��ت كه 
توليدكننده مجري تصميم هاي غيركارشناس��ي 
است و قيمت هاي دستوري و قيمت هاي كمتر از 
قيمت تمام شده كمر توليدكننده را شكسته است. 
ماشااهلل عظيمي با اشاره به مشكالت تأمين خوراك 
دام و طيور گفت: براي تبديل خوراك به محصول 
ضريب تبديل وجود دارد، در حالي كه اكنون در اين 
زمينه منطقي وجود ندارد و وضعيت خطرناك است 
و به عبارتي زنگ خطر تأمين غذاي اصلي در عمق 
بيماري هلندي مخصوصاً براي بخش خصوصي به 

صدا در آمده است. 
دبير كل اتاق تعاون با انتقاد از شرايط سخت تأمين 
خوراك دام و طيور بيان داشت: آقاي همتي براي 
گاو و گوسفندان س��خنراني كنند، ببينند كه آيا 

مي توانند آنها را قانع كنند كه غذا نخورند. 
وي با بيان اينكه اشتغال مويرگي در اين بخش 
توليدي به خطر افتاده اس��ت، خط��اب به وزير 
امور اقتصاد و دارايي بيان داش��ت: وقتي قيمت 
تمام ش��ده باال باش��د توليد كنن��ده دام مولد و 
زيرس��اخت ها را با قيمت مصرف مي فروش��د و 
در اين ش��رايط ش��ما بايد با دالرهاي نفتي كه 

وجود ندارد و قرض بروي��د غذا تأمين كنيد. وي 
گفت: وقتي تأمين كننده كنار افزايش نرخ دالر و 
تضعيف پايه پولي، نرخ تعيين مي كند اين همان 
بيماري هلندي است كه در خاستگاه آن يك بار 
اتفاق افتاد اما در كشور ما هر سال و هر چند ماه 

يك بار تكرار مي شود. 
عظيمي بيان داشت: ترديد نكنيدكه كشور در لبه 
تيغ قرار دارد و بايد كار اورژانسي براي آن انجام شود 
اگر در جوجه ريزي تأخير ۱۵ روزه ايجاد شود چه 

كسي پاسخگوي اين فاصله و تأخير خواهد بود؟ 
وي اظهار داشت: سال گذش��ته گوشت گران تر 

و خوراك نصف قيمت بود امروز گوش��ت ارزان 
است خوراك گران تر، چون نرخ دستوري از باال 
به پايين است. عظيمي با تأكيد بر اينكه در اين 
كارزار اقتصادي هماهنگي الزم بين دستگاه هاي 
اجرايي وجود ندارد، گفت: روزهاي س��ختي در 

انتظار داريم. 
   مهم ترين مشكالت حوزه نهاده هاي دامي

گفتني است در اين جلسه محس��ن عامري نيز از 
اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران به ارائه گزارشي 
در مورد وضعيت تأمين و مش��كالت خوراك دام و 
طيور پرداخت و گفت: در ماه هاي اخير مشكل عدم 
تخصيص به موقع ارز از سوی وزارت صمت و عدم 
تأمين به موقع ارز توسط بانك مركزي و همچنين 
دپو ش��دن نهاده هاي دامي در بنادر باعث كمبود 
عرضه و افزايش قيمت نهاده هاي دامي تا چند برابر 
نرخ مصوب شده است. وي بيان داشت: مهم ترين 
مش��كالت حوزه نهاده هاي دامي عدم تخصيص و 
تأمين ارز، ناكارآمدي سيس��تم توزيع و سياست 

گذاري دستوري در حوزه قيمت و توليد است. 
عامري در ادامه به مش��كالت ناكارآمدي سيستم 
توزيع اش��اره كرد و گفت: عرضه نهاده هاي خام به 
پرورش دهندگان دام و طيور، عدم شفافيت سامانه 
بازارگاه در فرآيند توزيع و نداشتن امكان پايش و 
رصد آن، يكس��ان نبودن زمان و فرصت خريد در 
س��امانه براي متقاضيان، تحويل ب��ا تأخير نهادها 
در مقابل خريد نقدي ص��ورت گرفته و عدم وجود 
نهاده ها به ميزان كافي و معدوم سازي جوجه هاي 

يك روزه را از جمله مشكالت برشمرد. 

 ضرر 2 هزار ميليارد توماني صنعت مرغ مادر
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

90205262بيمه پارسيان
635003020كربن ايران 
5980280پارس مينو

292501390داده پردازي ايران 
-2210110شركت ساستان خراسان جنوبي

14600300گروه دارويي سبحان
32319015390سپنتا

4220200ليزينگ پارسيان
393801870صنايع سيمان دشتستان
1283606110نوردوقطعات فوالدي 

434901510سيمان قائن 
43010650صنايع كاشي وسراميك سينا

-258701360كاشي الوند
-309601620آبسال 

-7860410سايپاآذين 
-3410170سرمايه گذاري صنعت بيمه 

-11360590بيمه ملت
-790804160گروه صنعتي بوتان 

-213301120چرخشگر
-10310540كمباين سازي ايران 

-561802950شيمي داروئي داروپخش 
-252701320داروسازي كوثر

-198401040دوده صنعتي پارس 
-310001630داروسازي اسوه 
-21891011520درخشان تهران 

-8320430فنرسازي زر
-267301400فرآورده هاي تزريقي ايران 

-347601820كارخانجات قندقزوين 
-434602280قندهكمتان 
-250801320قندلرستان 

-5230270حمل ونقل بين المللي خليج فارس
-304301600حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

-15050790حمل ونقل توكا
-7730400سرمايه گذاري اعتبارايران

-258901360كابل البرز
-244101280كيميدارو

-633403330كاشي سعدي 
-372201950صنايع كاغذسازي كاوه 

-704903700المپ پارس شهاب 
-10810560ليزينگ ايرانيان

-255501340لوله وماشين سازي ايران 
-16910880لبنيات پاك 

-264501390كشاورزي ودامپروي مگسال 
-9610500محورسازان ايران خودرو

-1048605510توليدي مهرام 
-631603320ايران مرينوس 
-362801900نوردآلومينيوم 

-395402080فراورده هاي نسوزايران 
-258201350افست 

141060شركت ساستان خراسان شمالي
150070شركت ساستان زنجان

141060شركت ساستان قم
147070شركت ساستان مركزي

-487802560پمپ سازي ايران 
-9120470پالسكوكار

-6810350سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
-10480550سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

-6020310صنايع ريخته گري ايران 
-16340850كارت اعتباري ايرانكيش

1014104820شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
7570360صنايع ريخته گري ايران 

429502040افست 
714703400فراورده هاي نسوزايران 

527501270مارگارين 
252101200داروسازي امين 

319701520تأمين سرمايه لوتوس پارسيان
488902320قندهكمتان 

2008809540ملي سرب وروي ايران 
417901990مهندسي نصيرماشين 

486002310شيشه همدان 
314201000سرمايه گذاري پارس توشه 

16670790سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1505507160پارس سرام 

412101960صنايع آذرآب 
670203190ايران ترانسفو

17350820بيمه البرز
378501800داروسازي كوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركه اصفهان
273901300سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

358101700كارخانجات قندقزوين 
230701090معدني وصنعتي چادرملو

16350440سيمان ايالم 
17830840توسعه معادن وفلزات 

289101370سرمايه گذاري ملي ايران 
495002350توسعه معدني وصنعتي صبانور

11980570پارس مينو
323601540ملي صنايع مس ايران  

11650550 سالمين 
13700650بانك سينا

503502310آهنگري تراكتورسازي ايران 
281901340سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

730001740پارس سويچ 
1190305660خوراك دام پارس 

432202050لعابيران 
14910710ليزينگ خودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامان گستراصفهان 
328801560كابل البرز

331901480الكتريك خودروشرق 
333501580كاشي الوند

517802460پرداخت الكترونيك سامان كيش
466702220گروه مپنا)سهامي عام(

13350630مهركام پارس 
448602130فجرانرژي خليج فارس

3200150بانك تجارت
8540400س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

14800700محورسازان ايران خودرو
3430160بانك صادرات ايران
236501120گروه دارويي بركت

672703200ايران ارقام 
924704400پتروشيمي خراسان

737002620نيروترانس 
444302110فرآورده هاي نسوزآذر

22400870كارت اعتباري ايران كيش
14770700فيبرايران 

824103920پديده شيمي قرن
55200026280معدني دماوند

303201440سرمايه گذاري شاهد
307001440سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

561402670صنايع پتروشيمي كرمانشاه
268301270توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

354101680ماشين سازي نيرومحركه 
9210430سرمايه گذاري نيرو

625002700توليدمواداوليه داروپخش 
214201020سرمايه گذاري صدرتامين

19120910فوالدكاوه جنوب كيش
331101570بين المللي محصوالت پارس 

376701790نوردآلومينيوم 
401801910توليدي كاشي تكسرام 

350701190قندلرستان 
15060710تأمين سرمايه اميد

586802280مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
9220430حمل ونقلبي نالمللي خليج فارس

11820560بين المللي توسعه ساختمان
1417006740دشت مرغاب 
273001300آلومينيوم ايران 

16150330بانك خاورميانه
6280570صنايع ريخته گري ايران 

535202540بيسكويت گرجي 
485602310پاكسان 

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادن بافق 

40000800گلتاش 
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگ صنعت ومعدن 
641903050پتروشيمي خارك 

246401170حمل ونقل توكا
2089809950پتروشيمي نوري
1129105340قندثابت خراسان 

1021704860صنايع جوشكاب يزد

ادغام نفتي چند ميليارد دالري ديگر 
در جديدترين توافق ادغ�ام توليدكنندگان امريكايي، ش�ركت 
نف�ت و گاز، دوون انرژي ش�ركت ان�رژي دبليو پ�ي ايكس انرژي 
را در قراردادي ب�ه ارزش 2/56 ميليارد دالر خري�داري مي كند. 
به گزارش رويترز، اين قرارداد در شرايطي انجام مي گيرد كه شركت هاي 
نفت شيل امريكا به دليل قيمت ضعيف نفت و مشكالتشان براي تهيه 

سرمايه به منظور بازپرداخت بدهي، متحمل ضررهاي مالي شده اند. 
بر اساس قرارداد ميان دو ش��ركت، ارزش سهم شركت دبليو پي ايكس 
۴/۵۶ دالر تعيين ش��ده كه ۲/7 درصد باالت��ر از قيمت نهايي معامالت 
جمعه است. ارزش سهام اين شركت پس از انتشار خبر ادغام، ۱۱/۵درصد 
جهش يافت و ۴/9۵ دالر معامله ش��د، در حالي كه سهام دوون انرژي با 
۴/7 درصد افزايش،9/۲۳ دالر بود. قرارداد دوون، دومين قرارداد بزرگ 
ادغام پس از شوك قيمت نفت در آوريل است. شركت شورون در ژوئن 
توافق كرد، ش��ركت نوبل انرژي را در قراردادي به ارزش ۵ ميليارد دالر 
خريداري كند. دوون اظهار كرد: انتظار مي رود اين قرارداد در اوايل سال 
۲0۲۱ نهايي شود و به كاهش هزينه ها و افزايش جريان نقدينگي ساالنه 

به ميزان ۵7۵ ميليون دالر تا پايان سال آينده كمك خواهد كرد. 
احتمال اينكه قراردادهاي ادغام بيش��تري در راه باش��د، وجود دارد. 
بازيگران بزرگ صنعت انرژي براي تحم��ل هر بحراني حتي اگر ناچار 
به كاهش هزينه و كاهش مش��اغل باش��ند، توانايي كافي را دارند، اما 
شركت هاي مستقل متوسط آسيب پذيرتر هستند. اين امر به خصوص 
در صنعت نفت شيل امريكا به خوبي قابل مشاهده است. توليدكنندگان 
مقروض از يكسو با نابودي تقاضا بر اثر ش��يوع ويروس كرونا و از سوي 

ديگر با فشار سرمايه گذاران براي سوددهي باالتر مواجه هستند. 
موج ادغام ها و خريدها يكي از مش��خصه هاي هر رك��ودي در صنايع 
دوره اي است، اما اين بار حتي اين موج هم مبهم است، زيرا پاندمي كرونا 
باعث شده اس��ت خريداران احتمالي تمايلي براي ريسك كردن پول 
خود نداشته باشند. اگر تقاضا براي نفت به وضعيت عادي برنگردد، هيچ 
دليلي براي سرمايه گذاري در دارايي هاي نفتي وجود نخواهد داشت. 
با اين حال خبر ادغام شركت هاي دوون انرژي و دبليو پي ايكس نشان 
مي دهد كه ممكن است هنوز اميدي براي قراردادها در فضاي نفت و گاز 
وجود داشته باشد. براي بسياري از شركت ها در اين بخش، ادغام تنها 
راه بقاست، زيرا نفت در محدوده ۴0 دالر محبوس شده كه بسيار كمتر 

از قيمت سودآوري بسياري از توليدكنندگان نفت شيل امريكاست. 
........................................................................................................................

 بازار مسكن امريكا 
بزرگ ترين بستر پولشويي كارتل ها 

به دلي�ل ش�يوع وي�روس كرون�ا و تبع�ات اقتص�ادي آن تقاضا 
ب�راي مس�كن در امري�كا ب�ه باالترين ح�د خ�ود رس�يده ، اما 
اي�ن ب�ازار يك�ي از اصلي تري�ن ابزاره�ا ب�راي خالف�كاران و 
جنايت�كاران ب�راي پولش�ويي و تزري�ق پول هاي كثيف اس�ت. 
به گزارش يوبانت، در طي هفته هاي گذشته و به خاطر تبعات اقتصادي 
شيوع ويروس كرونا، تقاضا براي مسكن در امريكا به باالترين حد خود 
رسيده است، اما اين بازار از طرف ديگر يكي از اصلي ترين بسترها براي 
خالفكاران و جنايتكاران در زمينه پولشوي و تزريق پول كثيف به شمار 
مي رود. طي هفته اي كه گذشت برخي شركت هاي گمنام درست شبيه 
همان هايي كه نام شان در اسناد فينسن به چشم مي خورد، در زمينه 
خريد امالك در راستاي ايجاد پوشش براي فعاليت هاي غير قانوني در 

امريكا اقدام كردند. 
در صورتي كه دولت امريكا در زمينه افزايش شفافيت شركت ها اقدام 
عاجل انجام ندهد، شركت هاي پوشش��ي همچنان به استفاده از اين 
شكاف براي شستن پول هاي خود اس��تفاده كرده و همين امر امكان 

خريد مسكن براي مردم امريكا را روز به روز سخت تر مي كند. 
الكساندريا رابينز، مشاور سياس��تگذاري در مؤسسه گلوبال ويتنس، 
مي گويد تاثير ش��يوع ويروس كرونا و متعاقباً بح��ران اقتصادي پيش 
آمده با يك مصيب��ت و گرفتاري قديمي به نام ش��ركت هاي گمنام و 
حضور آنها در اين بازار همزمان شده است. بازار مسكن همواره يكي از 
بسترهاي پولشويي بوده و استفاده از شركت هاي گمنام و پوششي يكي 
از ابزارهاي شبكه هاي خالفكاري براي پوشش بر منابع مالي غيرقانوني 
آنها و پنهان كردن پول هاي كثيف زير سايه ملك و امالك بوده است. 
افشاي اسناد فينسن كه نشان دهنده هزاران ميليارد دالر پولشويي و 
نقل و انتقال پول مشكوك از طريق بانك هاي بزرگ بين المللي و نظام 
اجرايي ناتوان امريكا، باعث ش��د تا دوباره توجه سازمان هاي مبارزه با 
پولش��ويي در سراس��ر جهان به خأل هاي قانوني موجود در اين زمينه 
جلب شود. خأل قانوني كه در بازار مس��كن امريكا به چشم مي خورد، 
به خالفكاراني كه مي خواهند پول غيرقانون��ي خود را پاك كنند، اين 

سيگنال را مي دهد كه بازار امريكا براي اين نيت آنها باز است. 
رابينز مي گوي��د در حالي كه طرف هاي پولش��و مي خواهن��د از نظام 
مالي امريكا سوء اس��تفاده كنند به آن ورود مي كنند، مردم معمولي و 

اجاره نشين ها همچنان با مشكل در خريد مسكن مواجه هستند. 

چشم بازار نفت به تحوالت كرونا 
رئي�س دفت�ر مطالع�ات ان�رژي وي�ن گف�ت: ب�ازار نف�ت، ب�ه 
خب�رگان  از  بيش�تر  ميكروب شناس�ان،  پيش بيني ه�اي 
نفتي به�ا مي ده�د؛ زيرا بازگش�ت ي�ا ترمي�م تقاض�اي جهاني 
نف�ت، در گ�روي بازگش�ت نس�بي تقاض�ا و مص�رف اس�ت. 
فريدون بركشلي، در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه بازار جهاني نفت، 
چند واقعه مهم را پشت سرگذاشته و هنوز هم وقايع مهم تري را پيش 
رو دارد، گفت: چند روزي است كه از برگزاري كم سرو صداي شصتمين 
سالگرد تأسيس اوپك مي گذرد. قبل از آن اجالس وزراي نفت كميته 
موسوم به كميته وزارتي نظارت بر بازار اوپك پالس گذشته است. ۲7 
و ۲۸ س��پتامبر هم وزراي نفت و انرژي گروه۲0 به رياست عربستان، 
اجالس مجازي داشت، اما هنوز شايد مهم تر انتظار براي نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در تاريخ ۲ نوامبر است. وي درباره قيمت نفت 
نيز توضيح داد: قيمت هاي جهاني نفت، مدت نسبتاً طوالني است كه 
روي ۴0 دالر براي برنت و اندكي پايين تر براي دبليو تي اي، قفل كرده 
است. نوسان گيري و معامالت كاغذي، گاه اندك افزايشي را در دامنه 
محدود از خود نش��ان مي دهد، اما بازار عالي��م محكمي و آدرس هاي 

درستي از دست اندركاران اصلي بازار دريافت نمي كند. 
   65 درصد تقاضاي نفت در دست اوپكي ها

به گفته وي در اين ميان نفت و گاز ش��يل كه بيش��ترين لطم��ات را به 
محيط زيست وارد مي كنند، تحت حمايت همه جانبه قرار دارند و كمترين 
فشاري را از سوي هواداران محيط زيست تحمل نمي كنند. دوشيزه گرتا 
تونبرگ سوييدي كه طي دوسال گذشته، پرچمدار حمايت از محيط زيست 
بود و به عنوان سفير حاميان محيط زيس��تي به كشورهاي متعدد، سفر 
كرده است، در گفت وگويي در ۲س��پتامبر با تلويزيون سوييس گفت كه 
حاال متوجه شده كس��اني كه برايش برنامه ريزي مي كردند، هيچ چيز از 
محيط زيست نمي دانستند. اين كارشناس بين المللي نفت گفت: در اين 
ميان بايد، نقش اوپك را تحسين كرد. اوپك در دوره اي كه پرچم مديريت 
و ثبات بازار را به دست گرفت، ۶۵ در صد توليد جهاني نفت را در اختيار 
داشت. اوپك امروز كمتر از يك سوم تقاضاي جهاني نفت را به عهده دارد، 
اما با بهنگامي و همراه س��اختن، توليد كنندگان غير اوپك، تنها مرجع 
مسئول ثبات بازار جهاني نفت است. اوپك در ۶0سالگي، اثري از كهولت 
ندارد و هدايت بازار بين المللي و ثبات بازار را در اختيار دارد. در اينجا توجه 
به اين واقعيت، حائز اهميت اس��ت كه در فضاي ابهام در بهبود معني دار 

تقاضاي نفت، اطالعات گمراه كننده هم تأثيرات بدي دارد. 


