
س�قوط تولي�د نف�ت امري�كا در راه اس�ت؛ 
كش�وري كه طي چند س�ال گذش�ته با توسعه 
مناب�ع غيرمتع�ارف نفت�ي خ�ود توانس�ت به 
صادركنن�ده خال�ص ان�رژي تبدي�ل ش�ود. 
از سال 2010 تا به امروز امريكايي ها با توسعه منابع 
شيل نفت و شيل گاز خود توانسته اند ميزان توليد 
خود را بيش از 4ميليون بشكه در روز افزايش دهند. 
واش��نگتن که در ابتداي قرن بيست و يكم نيمي از 
انرژي مورد نياز خود را وارد مي کرد، در اس��تراتژي 

جديد خود روي چندمحور تمرکز کرد. 
يكي از اين محورها، افزايش توليد از منابعي بود که 
به دليل مسائل زيست محيطي و گران بودن توليد 
سال ها به حال خود رها شده بود. اين منابع که براي 
اس��تخراج نفت و گاز از آن اختالف نظرات بزرگي 
در امريكا به پا ک��رده بود، در دوران ب��اراك اوباما با 
حساسيت بيش��تري دنبال ش��د تا تصميم نهايي 
درباره آن گرفته ش��ود. بهره برداري از نفت ش��يل 
در امريكا به ده��ه 1٩٧0 برمي گردد ک��ه به دليل 
نبود تكنولوژي هاي مورد نياز، در منابع باقي ماند. 
با گذشت زمان امريكايي ها که نفت را يك موضوع 

امنيتي براي خود مي دانند، از سال 2010 با پرداخت 
وام، معافيت هاي مالياتي، تس��هيل سرمايه گذاري 
و... توس��عه اين منابع را کليد زدند و در اين ميان، 
عربستان با باال نگه داشتن قيمت نفت کمك بزرگي 
براي اين کشور بود. در دوران ترامپ به ميزان توليد 
شيل نفت افزوده شد و همين موضوع، تبديل به يكي 
از دستاوردهاي رئيس جمهور فعلي امريكا محسوب 
ش��د، اما افزايش انتقادها به حفاري هاي بي حساب 
در برخي مناطق نفتي اين کش��ور، اختالف بزرگي 
را در اين کش��ور رقم زد، ولي ترامپ ب��ا حمايت از 
ش��رکت هاي نفتي، اجازه کاهش حفاري ها را نداد. 
سقوط قيت نفت طي چند س��ال گذشته و شيوع 
ويروس کرونا که منجر به کاه��ش مصرف نفت در 
جهان ش��د، ش��رکت هاي توليدکننده شيل نفت 
را دچار بح��ران کرد تا آنها ب��راي بازپرداخت وام ها 
دچار چالش بزرگي شوند، به طوري که برخي از اين 

شرکت ها اعالم ورشكستگي کردند. 
  دلسردي شيل نفت

بس��ياري از مؤسس��ات و ش��رکت ها نظير مورگان 
استندلي، ريستاد انرژي، وود مكنزي و IHF مارکت 

معتقدند بعيد به نظر مي رسد طي سال جاري يا سال 
آينده ميالدي شاهد رشد دوباره توليد نفت امريكا 
باش��يم. در صورتي که پيش بيني اين مؤسس��ات 
درس��ت از آب در بيايد تا س��ال 2023 توليد نفت 
امريكا دوباره به رقم 12ميليون بشكه در روز خواهد 
رسيد. حتي اگر سياستگذاران نفت شيل امريكايي 
تصميم بگيرند دکل هاي نفت��ي را فعال کنند، بايد 
پول داشته باشند که بتوانند به شرکت هاي مجري 
پرداخت کنند. از طرف ديگر آنها بايد مطمئن باشند، 
مي توانند نفت استخراج شده را با قيمتي که صرفه 
اقتصادي دارد به فروش برسانند. براساس مطالعات 
انجام شده از سوی مؤسس��ه ديلويت شرکت هاي 
نفت شيل امريكايي بدون اينكه سود کنند تاکنون 
300ميلي��ارد دالر مجموعاً هزين��ه کرده اند و تنها 
حرفي که اي��ن صنعت در حال حاض��ر براي گفتن 
دارد حجم توليد باال بود که امريكا را به بزرگ ترين 
توليدکننده نفت جه��ان بدل کرد و باعث ش��د تا 
جهان درگير مازاد عرضه نفت شود که حاال همين 
مس��ئله هم در حال آس��يب زدن جدي به صنعت 
نفت امريكاس��ت. در عين حال بانك ها هم از ارائه 

کمك هاي مالي دلسرد شده اند که يكي از داليل آن 
س��قوط قيمت نفت در بازار جهاني است و از سوي 
ديگر س��وددهي چاه هاي نفتي نيز کمتر از ميزان 

مورد انتظار بوده است. 
در چنين وضعيت��ي، برخي ش��رکت هاي نفتي به 
ادغام با يكديگر اقدام، در حالي که س��ايرين اعالم 
ورشكس��تگي کرده اند. صنعت نفت ش��يل امريكا 
امسال مش��كالت زيادي را متحمل شده و ممكن 
است مشكالت بيشتري براي اين بخش در راه باشد، 
زيرا جو بايدن، رئيس جمهور منتخ��ب وعده داده 
است حفاري جديد نفت و گاز در زمين ها و آب هاي 

فدرال را ممنوع خواهد کرد. 
  كمك هاي خيره كننده دولت

lBai  طبق تحليل جديد گروه هاي محيط زيستي
outWatch، پابليك س��يتيزن و دوستان زمين، 
صنعت سوخت فسيلي بين 10/4 ميليارد تا 15/2 
ميليارد دالر کمك اقتصادي مستقيم دريافت کرده 
و بيش از 2۶ هزار شرکت زغال س��نگ، نفت و گاز 
مستقيماً از اين کمك ها بهره مند شده اند. به عالوه، 
مزاياي غيرمس��تقيم به اش��كال خريد منابع اوراق 
قرضه توسط بانك مرکزي و ميلياردها اوراق قرضه 
صادره جديد، کمك دولت به اين صنعت را به باالي 
110 ميليارد دالر رسانده است. اين گروه ها حمايت 
دولت از شرکت هاي انرژي کثيف ضررزده را به باد 
انتقاد گرفته و اين شرکت ها را که از برنامه هاي دولت 
فدرال استفاده کرده ، تقبيح کرده اند. در اين گزارش 
از کنگره امريكا خواسته شده اس��ت در بسته هاي 
کمك کرونايي، مانع کمك بيشتر به صنعت سوخت 
فسيلي آينده ش��ود. برخي تحليل هاي ديگر نشان 
داده اس��ت که ش��رکت هاي انرژي امري��كا از پول 
دولت تنها براي افزايش پرداخت به مديران ارشد و 
حفظ سود سهام سهامداران استفاده نكرده اند. طبق 
تحليل هيوستون کرونيكل، از ژوئيه برنامه حمايت 
از پرداخت حقوق کارمندان با بيش از يك ميليارد 
دالر وام هاي بخشودني براي شرکت ها، کمك کرده 
است، بيش از نيمي از مشاغل ميدان نفتي در تگزاس 
حفظ شود. براساس تحليل آمار سازمان کسب و کار 
کوچك در تگزاس، شرکت ها در تگزاس توانسته اند 
٩3 هزار و 11٧ ش��غل يا بيش از نيمي از 1۸2 هزار 
و 500 ش��غلي که در اين بخش وجود داشته است 
را حفظ کنند. ش��رکت حقوقي هاينس اند بون در 
جديدترين آم��ار که تا 31 اکتبر بوده اس��ت، اعالم 
کرد: »پس از موج ورشكستگي ها در سه ماهه سوم، 
توليدکنندگان نفت و شرکت هاي خدمات ميدان 
نفتي امريكاي ش��مالي در ابتداي سه ماهه چهارم 

خواستار حمايت در برابر طلبكاران شده اند.«
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آغاز سقوط توليد نفت امريكا
نگاهي به وضعيت صنعت نفت امريكا و خطر بزرگي كه در حال تحقق است

با افزايش اعالم ورشكستگي  شركت هاي نفتي در امريكا، ميزان توليد اين كشور در حال كاهش است

وحیدحاجیپور
گزارش

انگليس در يك بحران بي سابقه 
وزي�ر خزان�ه داري انگلي�س اعالم ك�رد تا س�ال 2۰22 ش�رايط 
اقتص�ادي اي�ن كش�ور ب�ه دوره قب�ل كرون�ا ب�از نمي گ�ردد. 
به گزارش ش��ينهوا، وزير خزانه داري انگليس با بيان اينكه اقتصاد اين 
کشور امسال 11/3 درصد کوچك خواهد شد از مواجه شدن اقتصاد اين 

کشور با بزرگ ترين بحران 300سال اخير خبر داد.
 وي که در جمع اعضاي کميته بودجه انگليس حاضر شده بود، گفت: 
تا پايان سال 2022احتمال بازگش��ت اقتصاد به سطح پيش از بحران 
ممكن نخواهد بود و پيامدهاي اقتصادي کرونا ت��ا مدت زيادي ادامه 

خواهد داشت. 
سوناك با اش��اره به حمايت 2۸0 ميليارد پوندي دولت از بخش هاي 
مختلف اقتص��اد دو دوره کرونا از راه اندازي ي��ك بانك جديد با هدف 
تقويت نقش بخش خصوصي در توسعه زيرساخت هاي شمال انگليس 

خبر داد. 
پيش از اين نيز بانك مرکزي انگليس در گزارشي هشدار داده بود که 
اقتصاد اين کشور ممكن اس��ت با بدترين وضعيت خود از زمان جنگ 
جانشيني اسپانيا در سه قرن پيش مواجه ش��ود. اين بانك در سناريو 
بدبينانه خود رشد اقتصادي منفي 30درصدي را در نيمه نخست امسال 
براي پنجمين اقتصاد بزرگ جهان پيش بيني کرده و افزوده است در سه 

ماهه دوم سال رشد اقتصادي احتماالً منفي 25 درصد خواهد بود. 
اين بانك همچنين نرخ بيكاري انگلي��س را ٩ درصد پيش بيني کرده 
که در صورت تحقق، دو برابر رش��د نرخ بيكاري فعلي است. همچنين 
۸0 درصد شاغالن تحت تأثير شيوع کرونا با کاهش درآمدهاي خود يا 

تعديل موقتي مواجه شده اند. 
به گفته بانك مرکزي انگليس، انتظار مي رود روند بازگشت اقتصاد به 
سطوح عادي خود از نيمه دوم س��ال به تدريج آغاز شود. اندرو بيلي، 
رئيس بانك مرکزي انگلي��س در همين رابطه گف��ت: انتظار داريم با 
پيامدهاي بلندمدتي روي اقتصاد مواجه شويم، اما تأثير آنها در بسياري 

از سناريوها کم خواهد بود. 

ريزش بورس هاي غربي
در ش�رايطي ك�ه دس�ت ك�م نتاي�ج باليني اوليه س�ه واكس�ن 
براي مقابل�ه با كرونا چش�مگير گزارش ش�ده اس�ت، روز به روز 
ش�ماري بيش�تري از مردم جهان جان خود را بر اث�ر ابتال به اين 
ويروس مرگب�ار از دس�ت مي دهند، ام�ا همچن�ان اميدواري ها 
به تغيي�ر جدي وضعي�ت در فصل بهار س�ال آينده وج�ود دارد. 
به گزارش بلومبرگ، در اروپا خبر ش��رکت نكردن مجدد آنگال مرکل 
براي صدراعظمي آلمان در انتخابات 10ماه ديگر اين کشور روي روند 
معامالت اثرگذار بوده اس��ت. مرکل طوالني ترين دوره صدراعظمي را 
در تاريخ آلمان داشته است و يكي از سرسخت ترين طرفداران اتحاديه 

اروپا به شمار مي رود. 
در وال استريت، بيشتر شاخص ها نزولي بودند تا جايي که دو شاخص 
از سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 0/5۸ درصد کاهش 

نسبت به روز قبل و در سطح 2٩ هزار و ۸٧2/4٧ واحد بسته شد. 
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص »فوتسي 100« بورس 
لندن با 0/44 درصد کاهش نس��بت به روز قبل و در سطح ٩۶/۶3۶2 

واحد بسته شد. 
ش��اخص »دکس 30« بورس فرانكف��ورت در آلمان ب��ا ريزش 0/02 
درصدي و ايستادن در س��طح 13 هزار و 2۸۶/5٧ واحدي به کار خود 
خاتمه داد و ش��اخص »کك 40« بورس پاريس با افت 0/0۸ درصدي 
در سطح ٧٩/ 55۶۶ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 

0/٧4 درصد پايين رفت و به ۶0/ ۸104 واحد رسيد. 

دزدان نفتي در نزديكي امريكا 
در پ�ي رش�د دزدي درياي�ي در دوران همه گي�ري وي�روس 
كرون�ا، دزدان درياي�ي ب�ه نزدي�ك س�واحل امري�كا رس�يده 
و تهدي�د جديدي ب�راي صنع�ت اي�ن كش�ور ايج�اد كرده اند. 
به گزارش اويل پرايس، دزدي دريايي يك مش��كل قديمي در صنعت 
انرژي است که معموالً در غرب آفريقا و س��اير مناطق جهان مشاهده 
شده است، اما در پي رشد اين پديده در دوران همه گيري ويروس کرونا 
در سال 2020، دزدان دريايي به نزديكی سواحل امريكا رسيده و تهديد 

جديدي براي صنعت نفت اين کشور ايجاد کرده اند. 
نفتكش هايي که ب��ه آرامي در اين منطقه حرک��ت مي کنند، به منزله 
هدف آس��اني براي دزدان دريايي هس��تند که به دنب��ال فرصت هاي 

باج گيري مي گردند. 
اين پديده در خليج کامپچه مكزيك که بخ��ش قابل توجهي از توليد 
نفت امريكا معادل 1٧درصد از توليد نفت و 5 درصد از توليد گاز طبيعي 
اين کش��ور را تش��كيل مي دهد، در حال تبديل ش��دن به يك رويداد 

متداول است. 
راکفورد وايتس، مدير مطالعات دريايي در مدرسه فلچر دانشگاه تافتس 
به فوربس گفت: حمالت اخير دزدي دريايي در خليج مكزيكو، پديده 
جديدي در نزديك آب هاي امريكا محس��وب مي شود. صدها نفتكش 
حامل نفت و فرآورده هاي نفتي براي ترانزيت نفت به پااليش��گاه هاي 
تگزاس و لوييزيانا و انتقال و فرآورده هاي نفتي از آنها، ساالنه از خليج 

مكزيكو عبور مي کنند. 
تهديدهاي دزدي دريايي در کامپچه اوايل امسال به رکورد بااليي رسيد 
و وزارت خارجه امريكا را وادار کرد در آوريل براي بخش جنوبي خليج 
مكزيكو هشدار رسمي درباره دزدي دريايي صادر کند، با اين همه توجه 

رسانه اي اندکي به اين موضوع شده است. 
پيش از اين آب هاي ونزوئال و پرو ب��ه عنوان کانون هاي فعاليت دزدان 
دريايي شناخته ش��ده بودند، اما به نظر مي رسد کانون فعاليت آنها در 

حال گسترش است. 
اين روند جدي��د در پي افزاي��ش دزدي دريايي در واکنش به ش��يوع 

کوويد l 1٩ روي داده است. 
دزدي دريايي جهاني در سال 201٩ به پايين ترين ميزان در 25 سال 
اخير س��قوط کرد و تنها 41مورد در کش��تي هاي بزرگ با تناژ باالي 
100گزارش شد اما همه گيري کوويد l 1٩ باعث ذخيره بيشتر نفت در 

دريا شده و گزارش ها از دزدي دريايي افزايش پيدا کرده است.
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بررس�ي وضعي�ت طرح ه�اي نيم�ه تم�ام 
صنعت�ي معدن�ي در كش�ور نش�ان مي دهد 
ك�ه ب�راي تكمي�ل بي�ش از ۳۷ه�زار طرح 
نيم�ه تم�ام ك�ه ج�واز تأس�يس دارن�د به 
۶21ه�زار ميلي�ارد تومان پ�ول نياز اس�ت. 
به گزارش مهر، بررسي آخرين وضعيت طرح هاي 
نيمه تمام در بخش صنعت و معدن کشور نشان 
مي دهد که بي��ش از 3٧ ه��زار طرح ک��ه جواز 
تأس��يس گرفته اند به صورت نيمه تمام مانده اند 
و هنوز تكميل نشده اند که از اين تعداد 20 هزار 
و 52۸ ط��رح پيش��رفت 20 درص��د، 13هزار و 
133 طرح پيش��رفت ۶0درصد و 3 هزار و ۸33 
طرح ۸0 درصد پيش��رفت فيزيكي داشته اند. در 
صورتي که اي��ن 3٧ هزار طرح تكميل ش��وند، 
زمينه اشتغالزايي براي يك ميليون و 430 هزار 
نفر فراهم خواهد شد. همچنين براي تكميل اين 
طرح ها ب��ه ۶21هزار ميليارد توم��ان منابع نياز 
اس��ت. پيگيري ها از وزارت صمت حكايت از آن 
دارد که اين وزارتخانه به دنبال جذب سرمايه گذار 
ب��راي طرح ه��اي اولوي��ت دار و طرح هاي��ي که 
پيش��رفت فيزيكي باالي ۸0 درصد دارند، است. 
اي��ن طرح ها متعلق ب��ه بخش خصوص��ي بوده 
و بخش��ي از مبالغ مربوط به س��رمايه گذاري از 
آورده خود صاحبان طرح ها و بخشي هم از منابع 

بانك هاست. همچنين بررس��ي طرح هاي نيمه 
تمامي ک��ه پروانه بهره برداري گرفته اند، نش��ان 
مي دهد تاکنون ٧3 ه��زار و 45٧ ط��رح پروانه 
اخذ کرده اند، اما به صورت نيمه تمام مانده اند که 
اگر تكميل شوند براي 2ميليون و 4۶٩ هزار نفر 
شغل ايجاد خواهد شد. نياز اين طرح ها به منابع 
مالي در حالي است که صندوق هاي پروژه يكي 
از ابزارهاي نوين بازار سرمايه هستند که عالوه بر 
بخش هاي دولتي ب��راي تأمين اعتبار پروژه هاي 
عمراني، بخش هاي خصوصي ه��م مي توانند با 
اس��تفاده از اين ابزار و اخذ مجوزهاي مربوطه از 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تأمين مالي 
پروژه هاي صنعتي کنند. به عنوان مثال وزارت راه 
و شهرسازي براي پروژه هاي آزادراهي، به دنبال 
راه اندازي صندوق هاي پروژه است؛ اين صندوق ها 
پس از جمع آوري نقدينگي و فروش يونيت هاي 
صندوق در بازار سرمايه، سود اين سرمايه گذاري 
را از محل عوارض آزادراهي به سرمايه گذاران باز 
پس مي دهد. بخش خصوصي نيز مي تواند پس 
از اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صمت، اقدام 
به راه اندازي صندوق پروژه براي تأس��يس مرکز 
توليديl خدماتي کرده و س��ود سرمايه گذاران 
نيز پس از آغاز فعاليت واحد صنعتي مربوطه، به 

خريداران يونيت هاي اين صندوق باز پس دهد.

 نياز به ۶۲۱هزار ميلياردتومان اعتبار
 براي پروژه هاي نيمه تمام

ايران با صادرات گاز تركمنستان به افغانستان 
مي توان�د انگيزه اقتص�ادي خط لول�ه تاپي را 
حاش�يه نش�ين كرده و نقش خ�ود در تجارت 
گاز ب�ه وي�ژه در منطق�ه را تحكي�م بخش�د. 
جواد سليمان پور، کارشناس حوزه صادرات گاز در 
گفت وگو با مهر با تأکيد بر اينكه بايد تالش کنيم تا 
صادرات گاز به افغانستان و پاکستان را با استفاده از 
گاز ترکمنستان و نه گاز ايران توسعه دهيم، تصريح 
کرد: در چنين شرايطي انگيزه اقتصادي خط لوله 
تاپي که قرار بود رقيب خط لوله صلح ايران باشد، 
کاهش مي يابد و در مقابل موجب افزايش وابستگي 
ترکمنستان به ايران مي شود. اگر گاز ترکمنستان 
را به صورت مستقيم يا سوآپ صادر کنيم مي توانيم 
جايگاه خود ب��ه عنوان مرکز تج��اري گاز منطقه 

تقويت کرده و بايد به اين سمت حرکت کنيم. 
اين کارشناس حوزه گازي اظهار داشت: بهتر است 
اگر خواهان بهره برداري از منافع سياس��ي حوزه 
صادرات گاز هس��تيم، صادرات گاز به افغانستان 
از طريق بخ��ش دولتي يا بخ��ش خصوصي مورد 
دسترس��ي و مديريت دولت انجام شود تا بتوانيم 
از مزاياي سياس��ي صادرات گاز بهره ببريم. طبق 
گفته هاي اين کارشناس حوزه صادرات گاز ميزان 
صادرات گاز معهود ترکمنس��تان به افغانستان از 
طريق خط لوله تاپي، 5 ميليارد مترمكعب اس��ت 

البته اطالعات دقيقي درباره نياز گازي افغانستان 
وجود ندارد چراکه اساس��اً زيرساخت مصرفي گاز 
ندارد.  بررس��ي ها نش��ان مي دهد ه��ر چه ميزان 
صادرات گاز در منطقه اي افزايش مي يابد به همان 
ميزان رفاه عمومي مردم و توسعه و رونق اقتصادي 

و در نتيجه تقاضا افزايش مي يابد. 
سليمان پور گفت: افغانستان بي شك زيرساخت 
انتقال گاز دريافتي به مراکز مورد مصرف خود را به 
صورت گسترده ندارد و اگر بخواهيم صادرات گاز 
کوتاه مدت به اين کشور داشته باشيم براي مصارف 
نيروگاهي افغانستان است. عمده نيروگاه هاي اين 
کش��ور نزديكي کابل و مزارشريف اس��ت که در 
محدوده شرق و شمال شرقي اين کشور قرار دارد 
که دورتر از مرزهاي ايران است و اگر قصد گازرساني 
به اين نيروگاه ها را داشته باشيم بايد برنامه ريزي 
براي احداث خط لوله آن وجود داش��ته باشد که 

بتوانيم در بلندمدت به آن گاز صادر کنيم. 

 پيشنهاد گازرساني ايران به افغانستان
 با گاز تركمنستان

خبرکوتاه

اغلب خودروهاي گمركي، مشمول قاچاق هستند
هزار سواري وارداتي منتظر حكم قضايي

ناظ�ر گم�ركات اس�تان بوش�هر ب�ا تش�ريح وضعي�ت ه�زار و 4۰ 
دس�تگاه خودروي س�واري مانده در گم�رك گف�ت:  منتظر حكم 
قضاي�ي ب�راي تعيين تكلي�ف هس�تيم. همچني�ن ه�زار كانتينر 
كاال و 9ه�زار ه�زار ت�ن كاالي غيركانتين�ري متروك�ه ش�د. 
بهروز قره بيگي در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد 
خودرو سواري در گمرکات استان بوشهر مانده و امكان ترخيص آنها وجود 
ندارد، اظهارداشت: براساس مصوبات سال ٩۸ دولت همه خودروهايي که 
با ثبت سفارش معتبر قابليت ترخيص داشت، تشريفات آنها انجام شد. در 
حال حاضر 100دستگاه خودرو به دليل مشكل ثبت سفارش نتوانستند 
ترخيص ش��وند و به همين دليل متروکه ش��ده و به سازمان جمع آوري 
و فروش اموال تمليكي ابالغ ش��ده اس��ت. ناظر گمرکات استان بوشهر 
گفت: بالغ بر هزار و 40 دستگاه خودرو سواري با توجه به مشكالت ثبت 
سفارش، پرونده قضايي دارند که تحت رسيدگي بوده و هنوز حكم قطعي 
آنها صادر نشده است. در اين زمينه اقدامات خوبي صورت گرفته و اخيراً 
نيز رئيس دادگستري و بازرسي و اس��تان بازديدي داشتند. وي با بيان 
اينكه اين خودروها بيشتر مربوط به دو شرکت هيونداي کره و تويوتا ژاپن 
و همچنين يك دستگاه بي ام دبيلو است، بيان داشت: خودروهايي که به 
مرجع قضايي معرفي شده مشمول قانون قاچاق هستند و در صورتي که 
حكم تبرئه بگيرند، براساس مصوبه گذش��ته دولت نياز به مصوبه جديد 

نداشته و قابل ترخيص هستند. 
قره بيگي ادامه داد:  عالوه بر اين خودروها، 40دس��تگاه خودرو س��واري 
باالي 2500سي س��ي وجود دارد که متروکه شده و به س��ازمان اموال 
تمليكي ابالغ شد. مديرکل گمرك بوشهر در مورد حجم کاالهاي متروکه 
در گمرك بوشهر عنوان کرد: هزار کانتينر کاال و ٩ هزار تن کاالي انباري 
متروکه شده که اظهارنامه هاي آن براي سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي ارسال شد. البته بر اساس مصوبه اخير دولت در رابطه با کاهش 
کاالهاي رسوبي تا چهارشنبه گذشته 4هزار تن کاالي کانتينري و غيره 
که مربوط به مواد اوليه توليد بوده و منع خروج نداشت از گمرکات استان 

تخصيص شدند.
 ناظر گمرکات استان بوشهر در مورد کاالهاي اساسي موجود گفت: 24 
هزار تن برنج داشتيم که حدود 3هزار تن آن مربوط به بخش خصوصي 
و مابقي براي شرکت بازرگاني دولتي است که از اين ميزان 11 هزار تن 
ترخيص شده و 11 هزار تن ديگر در شرف انجام تشريفات گمرکي قرار 

دارد. 

توزيع مرغ در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران 
مديركل شركت پشتيباني امور دام اس�تان تهران از توزيع ۶۵۰ تن 
مرغ گرم از امروز خبرداد و گفت: قرار است از امروز مرغ گرم عالوه 
بر ميادين ميوه و تره بار در فروشگاه هاي زنجيره اي نيز توزيع شود. 
رضا سالمي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه از ابتداي هفته جاري توزيع 
مرغ گرم و منجمد را آغاز کرديم، گفت: روز ش��نبه 50تن، يك ش��نبه 
1۶0تن، دوشنبه 2۶0تن، س��ه شنبه 2٩0تن، چهارش��نبه 350تن و 
پنج شنبه نيز 500 تن مرغ گرم با قيمت 1۸هزار و500تومان و در کنار آن 
روزي 300تن مرغ منجمد با قيمت 15هزار تومان براي مصرف کننده در 
ميادين توزيع کرديم و اين توزيع تا زماني که قيمت مرغ به نرخ مصوب 

برسد ادامه خواهد داشت. 
وي ادامه داد: توزيع مرغ گرم فعاًل در استان تهران انجام مي شود، ولي مرغ 
منجمد در همه استان ها در حال توزيع است. وي در پاسخ به اين سؤال که 
چرا با وجود هشدارهاي داده شده مبني بر کاهش جوجه ريزي و احتمال 
کاهش عرضه مرغ به بازار و افزايش قيمت آن، شرکت پشتيباني امور دام 
زودتر اقدام به توزيع مرغ گرم در بازار نكرد، گفت: اين ش��رکت براساس 
وظيفه اي که دارد بايد مرغ ذخيره و در مواق��ع الزم اقدام به توزيع مرغ 
در بازار کند که اين اقدام صورت گرفت. به گفته وي، شرکت پشتيباني 
امور دام از ابتداي هفته به دليل کاهش عرضه مرغ، توزيع را آغاز کرد و با 
وجود اينكه مصرف مرغ ميادين روزانه ۶0 تا ٧0 تن بود، توزيع 10 برابري 

را آغاز کرديم. 
س��المي با اش��اره به اينكه بايد به ريش��ه اين گرانی ها توجه کرد، گفت: 
بهمن سال گذش��ته در تأمين ارز نهاده هاي دامي وقفه اي ايجاد شد و تا 
ارديبهشت امسال به دليل کاهش تخصيص ارز نهاده هاي دامي، واردات 
کمتري صورت گرفت. در حقيقت بانك مرکزي به دليل محدوديت هاي 
منابع ارزي و تحريم ه��ا ارز کمتري تخصيص داد و بع��د از آن نيز ديگر 
جوجه ريزي براي توليدکنندگان صرفه اقتصادي نداشت، زيرا مطمئن 
نبودند که نه��اده به موقع در اختيارش��ان قرار بگيرد و ب��ه همين دليل 
جوجه ريزي کاهش ياف��ت. با کاهش جوجه ريزي جوج��ه يكروزه روي 
دس��ت توليدکننده باقي ماند و آنها مجبور ش��دند جوجه هاي 2 هزار و 
٧00 توماني خود را با قيمت هاي بس��يار کمتر بفروشند و از شهريورماه 
بخش��ي از تخم مرغ هاي نطفه دار را داخل دستگاه هچر و ستر نبردند تا 

جوجه اي توليد نشود. 

معاون وزير اقتصاد خبرداد
 ارائه داراسوم

 منتظر ثبت شركت ها  و وضعيت بورس
معاون امور بيم�ه و بانك وزارت ام�ور اقتصادي و داراي�ي در مورد 
اينكه چه زماني داراس�وم ارائه مي ش�ود،  گفت: ارائ�ه اين صندوق 
منوط به ثبت نزد ش�ركت ها و نيز اوضاع مناس�ب بازار بورس است. 
عباس معمارنژاد در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به اين پرسش که چه 
زماني صندوق داراسوم در بورس عرضه مي شود، گفت: صندوق داراسوم 
که مرکب از باقيمانده س��هام دولت در سه بانك صادرات، ملت و تجارت 
اس��ت، آماده ش��ده و هر وقت که کارهاي ثبتي آن انجام شود و شرايط 
بازار بورس براي عرضه واحدهاي سرمايه گذاري مناسب باشد، تا سقف 
5ميليون تومان براي هر کدملي ارائه مي ش��ود.  وي اف��زود: واحدهاي 
صندوق سرمايه گذاري داراسوم براي هر کدملي تا سقف 5ميليون تومان 
و با تخفيف جديد 20 درصد ارائه مي شود، يعني اگر فردي قباًل از تخفيف 
استفاده کرده باش��د، در صندوق داراسوم هم تا سقف 5ميليون تومان با 
تخفيف 20 درصدي مي تواند واحدهاي سرمايه گذاري را خريداري کند.


