
پس از فروپاشي استاندارد طالي برتون وودز 
در اوايل دهه 1970، اياالت متحده با عربستان 
سعودي توافق كرد تا قيمت نفت را از نظر دالر 
استاندارد كند. به واسطه اين توافق، سيستم 
دالر نفتي همراه با تغيير نرخ هاي ارز همسان 
و ارزهاي م�ورد حماي�ت طال ب�ه رژيم هايي 
با نرخ ش�ناور و بدون پش�توانه متولد ش�د. 
پترودالر، دالر امريكا را در س��طح ارز اندوخته 
جهاني ارتقا داد و به همين دليل، اياالت متحده 
از كسري تجاري مقاومي برخوردار است و يك 
پيشواي اقتصاد جهاني به شمار مي رود. پترودالر 
همچنين بازارهاي مالي با منبع نقدينگي روان 
و ورودي س��رمايه خارجي از طريق »بازيافت« 
دالر نفتي را براي بازارهاي مالي اياالت متحده 

فراهم مي كند. 
  چرا عربستان؟

دول��ت نيكس��ون در مواجهه با افزاي��ش تورم، 
بدهي هاي ناش��ي از جنگ ويتنام، روند فزاينده 
هزينه ه��اي داخل��ي و ت��وازن مداوم كس��ري 
پرداخت ها، در آگوس��ت 1971تصميم گرفت 
كه به طور ناگهان��ي و تكان دهن��ده اي قابليت 
تبديل دالر امريكا به طال را خاتمه دهد. در پي 
اين »شوك نيكسون«، جهان پايان دوره طال را 

مشاهده كرد و سقوط آزاد دالر امريكا در ميان 
تورم فزاينده رخ داد. 

از طري��ق توافقنامه هاي دوجانبه با عربس��تان 
س��عودي كه از س��ال 1974 آغاز ش��د، اياالت 
متحده موفق ش��د اعضاي س��ازمان كشورهاي 
صادر كننده نفت )اوپك( را تحت تأثير قرار دهد 
تا فروش نفت به دالر را كليد بزنند. عربس��تان 
و ساير كش��ورهاي عربي در قبال صورتحساب 
نفت در واح��د پولي دالر، نفوذ اي��االت متحده 
در درگيري هاي اسرائيل و فلس��طين را همراه 
با كمك نظامي امريكا در يك فضاي سياسي به 
ش��دت نگران كننده را حمايت كردند كه حمله 
شوروي به افغانستان، سقوط شاه ايران و جنگ 
ايران و عراق در آن ديده مي شد و به واسطه اين 
توافقنامه سودمند و متقابل، سيستم پترو نفتي 

شكل گرفت. 
  مزاياي سيستم دالر نفتي

از آنجا كه بيش��ترين كاالي مورد جس��ت وجو 
در جهان، نف��ت، به دالر امري��كا قيمت گذاري 
مي ش��ود، دالر نفتي به افزاي��ش ارزش دالر به 
عنوان پول رايج در جهان كمك كرد. دالر امريكا 
با ارزش بااليي كه دارد، همانطور كه برخي ادعا 
كرده اند از امتيازاتي مانن��د تأمين مالي مداوم 

كسري حساب جاري خود برخوردار است كه اين 
امر با صدور دالر اسمي با نرخ بهره بسيار پايين و 
همچنين تبديل شدن به پيشوا اقتصادي جهاني 

ميسر شده است. 
به عنوان مثال، كشورهايي مانند چين كه مقادير 
زيادي بدهي اياالت متحده را در اختيار دارند، در 
گذشته نگراني هاي خود را در مورد اثرات كاهش 
احتمال��ي دارايي هاي خود در ص��ورت كاهش 

ارزش دالر ابراز داشتند. 
با اين ح��ال، امتيازات ك��ه به واس��طه توانايي 
مديريت كسري حس��اب جاري مداوم به دست 
مي آيد با يك هزينه همراه است. به عنوان ذخاير 
ارزي، اياالت متحده موظف است اين كسري ها 
را براي تأمين اندوخته مورد نياز در يك اقتصاد 
جهاني كه در حال گسترش است، مديريت كند. 
اگر اياالت متح��ده از مديريت اين كس��ري ها 
كوتاهي كن��د، كمب��ود نقدينگي ناش��ي از آن 
مي تواند جهان را به ركود اقتصادي بكش��اند. با 
اين حال، اگر كسري هاي مداوم به طور نامحدود 
ادامه يابد، سرانجام كشورهاي خارجي در مورد 
ارزش دالر ش��ك خواهن��د ك��رد و دالر امريكا 
ممكن است نقش خود را به عنوان ارز رايج ذخاير 
بانك هاي مركزي از دس��ت بدهد. اين به عنوان 

معضل »تريفين« شناخته مي شود. 
همچنين سيس��تم دالرنفتي، مازادي از ذخاير 
دالر امريكا را براي كشورهاي توليدكننده نفت 
ايجاد مي كند كه نياز ب��ه »بازيافت« دارند. اين 
دالرهاي اضافي صرف مصرف داخلي مي ش��ود 
و براي ايجاد توازن پرداخت كشورهاي در حال 
توسعه به خارج از كش��ور وام داده مي شود يا در 
دارايي هاي دالر اس��مي امريكا س��رمايه گذاري 
مي ش��ود. اين آخرين نكته بيش��ترين س��ود را 
ب��راي دالر امريكا دارد، زيرا دالره��اي نفتي راه 
خود را براي بازگشت به اياالت متحده مي يابند. 
اين دالرهاي بازگش��ته براي خريد اوراق بهادار 
اياالت متحده )مانند اسناد خزانه داري( استفاده 
مي ش��ود كه باعث ايجاد نقدينگي در بازارهاي 
مالي مي شوند كه نرخ بهره را پايين نگه مي دارد 
و رش��د غير تورمي را تقويت مي كن��د. عالوه بر 
اين، كش��ورهاي اوپك مي توانند از خطر تبديل 
ارز جلوگيري كرده و در سرمايه گذاري هاي امن 

اياالت متحده ورود كنند. 
اخي��راً نگراني هاي��ي مبن��ي بر تغيي��ر جهت از 
پترودالر به ارزه��اي ديگر وج��ود دارد. ونزوئال 
در س��ال 2018 گفت كه فروش نفت خود را با 
يوان، يورو و س��اير ارزها آغاز مي كند. س��پس، 
در سال 2019، عربستان س��عودي تهديد كرد 
اگر اي��االت متحده اليح��ه NOPEC را تأييد 
كند، نفت را با ارز ديگري معامل��ه مي كند. اين 
اليحه به وزارت دادگستري اياالت متحده اجازه 
مي دهد تا اقدامات ضدانحص��اري عليه اوپك را 
براي دس��تكاري قيمت هاي نفت دنبال كند. به 
طور خالصه، تغيير چشم انداز بازار جهاني انرژي 
مي تواند منجر به خاتمه عملياتي توافقنامه نفتي 

اياالت متحده و عربستان شود. 
  دست باز امريكا

با اين ح��ال، اياالت متح��ده براي اولي��ن بار از 
دهه 1960 به ي��ك صادركننده اصل��ي انرژي 
تبديل شده است. به عقيده كارشناسان، صادرات 
انرژي و درآمدهاي به دست آمده از آن مي تواند 
جايگزين »ورود س��رمايه س��عودي ها« شود و 
تقاضاي جهاني دالر امري��كا را تقويت كند. يك 
مزيت ديگر ب��راي اياالت متحده اين اس��ت كه 
امنيت انرژي داخلي را تضمين مي كند كه دليل 

اصلي توافقنامه دالر نفتي بود. 
با اين وج��ود، اگرچه اي��ن امر يك ش��به اتفاق 
نخواهد افتاد، اما كاهش دالرهاي نفتي بازيافتي 
)بازگشتي( مي تواند نقدينگي بازارهاي سرمايه 
امريكا را بخش��كاند، كه اين ام��ر باعث افزايش 
هزينه هاي اس��تقراض )به دليل نرخ بهره باالتر( 
ب��راي دولت ه��ا، ش��ركت ها و مصرف كنندگان 

مي شود، زيرا منابع مالي كمياب خواهند شد. 
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دالر،مديون نفت و عربستان!
گزارش »جوان« از روند قدرت گيري دالر در بازارهاي مالي وحید حاجی پور 

  گزارش  

جنگ شوراي رقابت با کاهش قيمت خودرو
عضو كميس�يون صنايع و مع�ادن مجلس 
مي گوي�د: در هفته ه�اي گذش�ته قيم�ت 
خودرو در بازار كاهشي ش�ده بود، در واقع 
تمام�ي س�يگنال ها مبن�ي بر اين ب�ود كه 
قيمت ها بايد كاهش�ي ش�ود، اين در حالي 
اس�ت كه نه تنها خودرو ارزان نش�د بلكه 
با تصميم ش�وراي رقاب�ت گران نيز ش�د. 
عليرضا س��ليمي در گفت وگو با خانه ملت، با 
انتقاد از تصميم شوراي رقابت مبني بر افزايش 
قيمت خودرو در كارخانه، گفت: مبنا و منطق 
افزايش قيمت خ��ودرو در ش��رايطي كه نرخ 
ارز روزبه روز كاهش مي يابد، مش��خص نبوده 
و اس��تدالل آقايان براي اين تصميم ش��فاف 

نيست. 
نماين��ده مردم محالت و دليج��ان در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: در حال حاضر اين سؤال 
ايجاد شده كه چرا در گذشته كه قيمت خودرو 

لحظه اي افزايش مي يافت، خودروسازان علت 
را تأثيرگذاري ارز بر قيمت تمام ش��ده مطرح 
مي كردند اما در شرايط كنوني كه با افت نرخ 
ارز، قيمت مواد اوليه مانند فوالد نيز كاهش��ي 
مي شود، بهاي چارچرخ ها در كارخانه افزايش 

مي يابد؟
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس  اضافه 
كرد: در هفته هاي گذش��ته قيمت خودرو در 
بازار كاهشي شده بود در واقع تمامي سيگنال ها 
مبني بر اين بود كه قيمت ها بايد كاهشي شود 
اين در حالي است كه نه تنها خودرو ارزان نشد 
بلكه گران نيز شد.  خودروس��ازان بايد تجربه 
سال هاي گذشته  را پيش روي خود قرار دهند، 
چراكه در آن روزها مردم تمايل چنداني براي 
خريد خودرو نداش��تند و آنها ناچار شدند كه 
براي فروش محصوالت خود مشوق هايي براي 

خريداران در نظر گيرند. 

       کوتاه

نايب رئيس كان�ون انجمن صنف�ي مرغداران 
گوشتي گفت: بنابر آمار توليد جوجه 10درصد 
كاهش يافته اس�ت ك�ه امي�دوار هس�تيم با 
افزايش سن كشتار اين كس�ري جبران شود. 
به گزارش تسنيم، حبيب اس��داهلل نژاد از كاهش 
10درصدي توليد جوجه خب��ر داد و گفت: اگر از 
پتانسيل توليد جوجه به درستي استفاده كنيم، نه 
 تنها نيازي به واردات نداريم، بلكه هميشه صادرات 
تخم مرغ نطفه دار داريم كه در برخي مواقع مديريت 
ناصحيح باعث شده است مزيت صادرات از بين رود. 
اسداهلل نژاد با بيان اينكه نيازي به واردات تخم مرغ 
نطفه دار و جوجه يك روزه نيس��ت، افزود: با توجه 
به ممنوعيت صادرات جوجه بايد مش��خص شود 
جوجه هايي كه ب��دون مجوز از واح��د مرغ مادر 
خارج شدند كجا رفته اند، چراكه با احتمال پديده 
قاچاق، عرضه جوجه كاهش يافته است. اين  مقام 
مس��ئول نرخ مصوب هر قطعه جوجه يك روزه را 
4هزار و 200 تومان اعالم كرد و گفت: هم اكنون هر 
قطعه جوجه با نرخ 6 تا 7 هزار تومان در بازار عرضه 
مي شود. وي از كمبود شديد جوجه خبر داد و اظهار 
كرد: به رغم اختالف 2هزارتوماني قيمت مصوب با 
نرخ بازار، اما در برخي مواق��ع امكان تأمين با اين 
نرخ هم وجود ندارد كه اين موضوع توليدكنندگان 

را دچار چالش كرده است. اس��داهلل نژاد ادامه داد: 
بنابر آخرين آمار تا 24فروردين حدود 80 ميليون 
قطعه جوجه ريزي در واحدهاي مرغداري صورت 
گرفت كه با ميزان 125 ميليون جوجه ريزي ستاد 
تنظيم بازار اختالف دارد. بدين ترتيب انحراف در 
آمار وجود دارد و حدود 10 ميليون قطعه جوجه 
انحراف به وجود آمده اس��ت كه رقم كمي نيست. 
اس��داهلل زاده با بي��ان اينكه ماهان��ه 125 تا 127 
ميليون قطعه جوجه ريزي شده است، اظهار كرد: 
با توجه به نياز مرغ كشور، اين  ميزان جوجه ريزي 

جوابگوي نياز داخل است. 
وي با اشاره به تأثير قاچاق جوجه يك روزه بر بازار 
مرغ افزود: قاچاق جوجه يك روزه به عنوان موجود 
زنده همانند قاچاق آهن آالت و ديگر كاالها نيست 

كه به سهولت در بازار اثر بگذارد. 

   اصناف

توزيع 10هزار ميليارد تومان سود شرکت ها 
مديرعامل ش�ركت س�پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس�ويه وجوه از توزيع 10هزار 
ميليارد تومان سود ش�ركت هاي بورسي به 
صورت متمركز از طريق سامانه سجام خبرداد. 
حس��ين فهيمي در گفت وگو با فارس، در مورد 
اينكه تاكنون چه ميزان از س��ود سهامداران از 
طريق سامانه جامع اطالعات مشتريان، سجام 
واريز شده است، گفت: در مرحله اول واريز سود 
س��هم عدالت كه قبل از عيد انجام شد، حدود 
4هزار و 300 ميليارد تومان سود سهام عدالت 
بين 44ميليون نفر از سهامداران در سراسر كشور 
واريز شد و 50 درصد دوم سود سهام عدالت هم 
به زودي از طريق سجام و به اندازه همين مبلغ 
واريز مي شود. تاكنون 130 شركت بورسي سود 
س��االنه مجامع خود را به مبلغ 10هزار ميليارد 
تومان براي 8ميلي��ون س��هامدار و ذي نفع در 
قال��ب 20ميليون تراكنش واري��ز كرده اند. وي 

در مورد اين پرس��ش كه آيا مي شود شركت ها 
را به واريز سود از طريق سجام اجبار كرد، گفت: 
اين اجبار دست ما نيس��ت و بايد مصوبه داشته 
باشد، اما شركت ها با توجه به اينكه سهامداران 
به صورت ميليوني اضافه شده اند و اكثراً داراي 
سهام خرد هستند، شركت هاي سرمايه پذير به 
تدريج استقبال مي كنند و ترجيح مي دهند سود 
س��هامداران ُخرد را از طريق سجام و به صورت 

متمركز واريز كنند. 

ضربه کرونا به سرمايه گذاري جهاني
داده هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نشان مي دهد جريان 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2020 با سقوط سنگين 
۳۸ درصدي نسبت به سال 2019 به ۸۴۶ ميليارد دالر رسيده است. 
به گزارش راشاتودي، داده هاي س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
نشان مي دهد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 
2020 با سقوط سنگين 38درصدي نسبت به س��ال 2019 به 846 
ميليارد دالر رسيده است. در گزارش اين سازمان آمده است: پاندمي 
كرونا باعث شده است سرمايه گذاري مستقيم خارجي به طور پيوسته 
كاهش يابد و به پايين ترين سطح خود از 2005 تا كنون برسد. در سال 
2020 ميزان سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي تنها يك درصد توليد 
ناخالص داخلي جهان بود كه اين پايين ترين نسبت از 1999 تاكنون 
به حس��اب مي آيد. در سال گذش��ته جريان ورودي س��رمايه گذاري 
خارجي )اف دي آي( در اكثر كشورهاي جهان سقوط كرد. در اتحاديه 
اروپا اف دي آي با سقوط س��نگين 70 درصدي روبه رو شد. اف دي آي 
در كشورهاي جي 20 با س��قوط 28درصدي مواجه شد، در حالي كه 
سرمايه گذاري اين كشورها در كشورهاي ديگر 43 درصد سقوط كرد. 
چين ب��راي دومين ب��ار از امري��كا جل��و زد و به بزرگ تري��ن مقصد 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در جهان تبديل شد. چين و امريكا 
به ترتيب 212 ميليارد دالر و 177ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب 

كردند. هند و لوكزامبورگ نيز در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. 

رکوردزني بدهي عربستان
عربس�تان در س�ه ماهه اول س�ال ج�اري ميالدي س�ريع ترين 
رش�د نرخ بدهي عمومي را تجربه ك�رد و بدهي آن با رش�د 5/۶ 
درصدي نس�بت به پاي�ان 2020 ب�ه 901/۴ ميليارد ريال رس�يد. 
 به گزارش عرب نيوز، بدهي عربستان حدود 5/6 درصد طي سه ماهه 
اول سال جاري ميالدي نسبت به سه ماهه پاياني 2020 افزايش يافته 
و به 901/4  ميليارد ريال )240/4ميليارد دالر( رسيده است. اين رقم 
سريع ترين نرخ رشد بدهي عربستان از بهار سال گذشته ميالدي است 
كه به خاطر تأثيرات همه گيري ويروس كرونا ايجاد شده است. بدهي 
عربستان 24/6  درصد نس��بت به 723/46 ميليارد ريال ثبت شده در 
همين دوره در 2020 افزايش يافته است. طبق اطالعات وزارت دارايي 
عربستان، حدود 57درصد از رقم بدهي اين كشور بدهي داخلي است 
كه به  513/74 ميليارد ريال مي رسد. بدهي خارجي عربستان برابر با 
387/63 ميليارد ريال است.  نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در 
پايان سه ماهه اول سال جاري ميالدي به 35/6 درصد رسيده است. اين 
رقم در پايان 2020 برابر با 32/3  درصد بود.  بدهي عمومي عربستان 
در ش��رايطي افزايش يافته كه كس��ري بودجه اين كشور در سه ماهه 
اول 2021 به پايين ترين رقم از تابس��تان 2018رسيده است. درآمد 
نفتي عربستان 9 درصد به صورت ساالنه كاهش يافته ولي درآمدهاي 
غيرنفتي آن افزايش داشته است.  عربستان سعي دارد از نرخ پايين بهره 
در بازارهاي بدهي استفاده كند. وزارت دارايي اين كشور قباًل تخمين 
زده بود بدهي عمومي عربستان در سال جاري ميالدي به 937 ميليارد 

ريال مي رسد چون بحران كرونا سطح هدف آن را باال برده است. 

احتمال تصويب حق مسكن ۴۵0هزارتوماني 
دبيركل كانون عال�ي انجمن هاي صنف�ي كارگران درب�اره مصوبه 
حق مس�كن كارگ�ران گف�ت: مطابق آخري�ن اخب�ار مصوبه حق 
مس�كن در كميس�يون اقتص�ادي دول�ت تصويب ش�ده اس�ت و 
اميدواريم ب�راي تأييد نهايي به هيئت دولت ارجاع ش�ده باش�د. 
هادي ابوي، در گفت وگو با تسنيم بيان كرد: به نظر مي رسد كه با تصويب 
اين مصوبه در كميسيون اقتصادي دولت، اين موضوع براي تصميم گيري 
نهايي و طرح به هيئت دولت ارجاع شده باشد. با توجه به اهميت موضوع 
اميدواريم طي جلس��ات آينده در هيئت دولت تصويب ش��ود. يكي از 
بندهاي مورد بحث در افزايش مزد ساالنه كارگران، حق مسكن است كه 
رقم آن در شورايعالي كار از سوی نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت 
پس از تعيين به هيئت وزيران پيش��نهاد داده مي شود و بايد در جلسه 
هيئت دولت به تصويب برسد. 23 اس��فند 99 بود كه جلسه شورايعالي 
كار تشكيل شد و حداقل دستمزد كارگران به 39 درصد افزايش يافت. با 
آن مصوبه، حداقل حقوق كارگران از يك ميليون و 910 هزار تومان به 
2ميليون و 655 هزار تومان و حق مسكن كارگران به 450 هزار تومان 
و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزايش يافت، همچنين پايه سنوات 
140هزار تومان تعيين شد. »حق مسكن« تنها مؤلفه دستمزد است كه 
تصويب نهايي و ابالغ آن، نيازمند نظر و رأي هيئت وزيران است؛ يعني 
تصميم و رأي ش��ورايعالي كار براي افزايش اين مؤلفه مزدي به تنهايي، 
قابليت اجرايي ندارد و بايد حتماً افزايش حق مسكن در هيئت دولت به 
تصويب برسد؛ اميدواريم مانند سنوات گذشته نباشد كه پروسه تصويب 

اين مصوبه چند ماه يا حتي يك سال طول بكشد. 

توقف تجارت با قوانين غلط
 عض�و هيئت مدي�ره اتحادي�ه توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان 
ف�رش دس�تباف ب�ا اش�اره ب�ه وض�ع قواني�ن دس�ت و پاگي�ر 
در ح�وزه تج�ارت گف�ت: قواني�ن غل�ط و دس�ت و پاگي�ر 
ح�وزه تج�ارت بخش�ي از تج�ارت را متوق�ف ك�رده اس�ت. 
حامد چمن رخ، در گفت وگ��و با فارس با تأكيد بر اينك��ه دولت فعلي در 
عبور از تحريم ها بس��يار ناموفق عمل كرد، بيان داشت: در حوزه تجارت 
با افزايش قيمت ارز ي��ك فرصت طاليي براي ص��ادرات به وجود آمد كه 
متأسفانه با وضعي قوانين دست و پاگير در حوزه تجارت، فرصت استفاده 
فعاالن اقتصادي از اين موقعيت از دست رفت. وي با اشاره به رويه غلط رفع 
تعهد ارزي از سال 97 بيان داش��ت: دولت به جاي اينكه صادركنندگان 
را براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات تحت فش��ار قرار مي داد، بايد با 
تعامل با صادركنندگان مسير را براي توسعه تجارت غيرنفتي بازمي كرد 
تا براي صادركنندگان امكان توليد و صادرات بيشتر و در نتيجه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات فراهم مي ش��د و به اين ترتي��ب چرخ هاي اقتصاد 
نيز به گ��ردش مي افتاد. عض��و هيئت مديره اتحادي��ه توليدكنندگان و 
صادركنندگان فرش دستباف بيان داشت: اين در حالي است كه با وضع 
قانون رفع تعهد ارزي، صادركنندگان مجبور ش��دند ت��ا پول حاصل از 
صادرات خود را در سخت ترين شرايط به كشور بازگردانند و در شبكه هاي 
بانكي كشور كه بانك مركزي آن را تعيين كرده بود، عرضه كنند. وي با 
بيان اينكه به رغم افزايش قيمت ارز به بيش از 30هزار تومان در برخي از 
مقاطع، اما بسياري از صادركنندگان اقدام به صادرات نمي كنند، گفت: 
بخشي از صادرات متوقف شده است، زيرا صادركنندگان از عدم امكان رفع 
تعهد ارزي مي ترسند. چمن رخ با بيان اينكه در دو سال گذشته پايين ترين 
ميزان صادرات فرش را داشتيم، گفت: در جلساتي كه با حضور مسئوالن و 
بخش خصوصي در راستاي رفع مشكالت برگزار مي شود، به ما مي گويند 
كه حق با شماست، اما بعد از جلسات همه چيز فراموش مي شود. وي افزود: 
دولت آينده بايد دست از هزينه كردن منابع نفتي بردارد و در مرحله دوم 
تمام توان خود را صرف حمايت و تقويت توليدكنندگان و صادركنندگان 
كند و اجازه دهد كه صادركنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه 
اقتصادي بدون وج��ود موانع فعاليت كنند و در اين ش��رايط اس��ت كه 
چرخ هاي اقتصاد به حركت مي افتد و حتي تحريم ها نيز مش��كلي براي 

اقتصاد كشور نخواهد داشت. 

نيازي به واردات جوجه نداريم

))آگهی مناقصه((
نوبت دوم

احتراما به استحضار می رساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد امور مربوط به عمليات آماده سازی كشت و 
داشت و برداشت انواع بچه ماهيان خاوياری و استخوانی مراكز سه گانه بازسازی و حفاظت ژنتيكی ماهيان خاوياری و 
استخوانی شهيد مرجانی، سد وشمگير و كلمه روستای سيجوال بندرتركمن را برای مدت 11 ماه از تاريخ 1400/3/1 
لغايت 1401/1/31 را با مش��خصات و شرايط اسناد ضميمه از طريق س��امانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به 
نشانی www.setadiran.ir واگذارنمايد، لذا داوطلبان و متقضيان می توانند از تاريخ درج نشر آگهی )نوبت دوم( 
به مدت 10روز از س��اعت 8 صبح الی 14 جهت راهنمايی و اخذ تمهيدات الزم برای كسب اطالعات بيشتر با شماره 
تلفن 32345770 )دبيرخانه كميسيون ( و يا به نشانی اداره كل شيالت گلستان واقع در گرگان بلوار شهيد شكاری 

مراجعه نمايند.
روابط عمومی اداره کل شیالت گلستان

اداره كل شيالت گلستان

شناسه آگهی: 11۳1۸۴۸

پيش بيني بزرگ براي قيمت مس 
بانك امري�كا پيش بيني كرد  با كاهش ذخاي�ر جهاني، قيمت مس 
طي چهار س�ال آينده به 20 ه�زار دالر در هر تن خواهد رس�يد. 
به گزارش فارس بانك امريكا هش��دار داد، شكاف تدريجي بين عرضه 
و تقاضا احتماالً منجر به كمبود مس در جهان مي ش��ود و قيمت اين 
فلز را به 20 هزار دالر در هر تن در چهار س��ال آينده خواهد رس��اند. 
مايكل ويدمر تحليلگر كاالهاي اساس��ي در دومين بانك بزرگ جهان 
اعالم كرد:  ذخاير مس در كمترين ميزان خود طي پنج س��ال گذشته 
رسيده كه تنها مي تواند سه هفته تقاضاي جهاني را پوشش دهد. اين 
تحليلگر گفت: در ارتباط با اين مسئله پيش بيني مي كنيم كمبود در 
بازار مس وجود داشته باشد و ذخاير طي امسال و سال آينده كاهشي 
باشد. وي افزود: كاهش ذخاير مي تواند باعث نوسانات قيمت در بازار 
شود كه خطر جدي براي بازار به حساب مي آيد. كاهش ذخاير مس و 
نوسان قيمتي مسئله تازه اي نيست و پيش تر فلز نيكل در بازار بورس 
لندن در س��ال هاي 2007- 2006 ،300درص��د افزايش يافت. بانك 
امريكا پيش بيني مي كند: قيمت فلز مس پس از اينكه نخستين  بار طي 
10سال اخير از 10هزار در هر تن دالر عبور كرد، سال آينده هم به رقم 
13 هزار دالر هم برسد. ويدمر مي گويد: در صورتي كه پيش بيني هاي 
ما براي افزايش عرضه مس تحقق نيابد ذخاير جهاني طي س��ه سال 
آينده تخليه خواهد شد و نوسان بيشتري در بازار مس ايجاد مي شود 
كه احتماالً قيمت را به 20هزار دالر در هر تن مي رساند. براساس اعالم 
ديويد نوهيزر مؤسس و مديرعامل صندوق اليورمون پارتنرز افزايش 
قيمت مس بيش��تر تحت تأثير تضعيف ارزش دالر و گرايش به سمت 

زيرساخت هاي سبز ايجاد شده است. 

آمارهاي باور نكردني از مصرف برق
بيت كوين پرطرفدارتري�ن ارز مجازي در جهان به ش�مار مي رود و 
براي استخراج آن برق زيادي مصرف مي شود و پيش بيني مي شود، 
اين روند طي چند س�ال آينده افزايش چش�مگيري داشته باشد. 
به گزارش هايپ بيست، طي چهار روز گذشته 133تراوات ساعت برق 
در جهان براي استخراج بيت كوين مصرف شده است. به طور كلي برق 
مورد نياز براي استخراج بيت كوين در جهان نزديك به ميزان برقي است 
كه تمام كشورهاي جهان مصرف مي كنند و انتظار مي رود تا سال 2024 
برق مصرفي براي اس��تخراج بيت كوين از مجموع ب��رق مصرفي 121 
كشور در جهان فراتر رود. براي اس��تخراج بيت كوين هم اكنون صدها 
ميليون  كامپيوتر 24ساعته در حال كار هس��تند و همه اينها به خاطر 
ميزان گرماي ايجادشده ناشي از سنگيني محاسبات نياز به خنك شدن 
و استفاده از كولر دارند. جالب است بدانيد برخي كشورها نظير ايران به 
خاطر استخراج بيت كوين با كمبود برق مواجه شده اند و همين امر باعث 

شده، مزارع استخراج بيت كوين خود را تعطيل كنند. 
بيل  گيتس بنيانگذار شركت مايكروس��افت هم مي گويد: بيت كوين از 
هر تراكنش ديگري كه بشر تاكنون تجربه كرده، مصرف برق بيشتري 
دارد. نكته حائز اهميت اينكه هر چقدر كه مي گذرد، بايد كامپيوترهاي 
بيشتري براي استخراج بيت كوين در جهان به كار گرفته شود و همين امر 
هم سود استخراج آن را كاهش و هم مصرف برق آن را افزايش مي دهد. 

قيمت ها با دالر باال نرفت!
س�خنگوي انجم�ن توليدكنن�دگان ل�وازم خانگ�ي گف�ت: 
رش�د دس�تمزد و ن�رخ م�واد اولي�ه خ�ود ب�ه خ�ود منج�ر به 
افزايش قيم�ت لوازم خانگي مي ش�ود و ش�ركت ها ب�راي تغيير 
قيم�ت مدارك خ�ود را ب�ه س�ازمان حماي�ت ارس�ال مي كنند. 
حميدرضا غزنوي در گفت و گو با مهر، در م��ورد افزايش قيمت لوازم 
خانگي اظهار داشت: با توجه به افزايش 39درصدي دستمزد كارگران و 
افزايش نرخ مواد اوليه به خصوص مس، فوالد و آلومينيوم، توليدكننده 
لوازم خانگي چاره اي جز افزايش قيمت ندارد چراكه قيمت هر كااليي 
متأثر از نرخ مواد اوليه و هزينه هاست. سخنگوي انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگي در مورد افزايش 25درصدي نرخ كاالهاي شركت پارس 
خزر گفت: بسياري از ش��ركت ها افزايش قيمت نداده اند و بعضي نيز 
همچون همين شركت افزايش قيمت داشته است. نكته اي كه بايد به 
آن توجه كرد اين است كه افزايش قيمت در شرايط فعلي اجتناب ناپذير 
است. وي ادامه داد: فوالدس��ازان معادن، گاز، برق و نيروي كار ارزان 
قيمت دارند، ولي زماني كه قرار است محصول خود را به توليدكننده 
داخلي بفروشند، قيمت ها را با قيمت جهاني محاسبه مي كنند. از آن 
طرف هم قيمت جهاني افزايش داشته است و به همان تناسب فوالدساز 

كاال را با قيمت باالتري به داخلي ها مي فروشد. 
غزنوي گفت: لوازم خانگي نه ارز 4ه��زار و 200 توماني مي گيرد و نه 
مشمول چيز ديگري مي شود، از اين رو شرايط بازار قيمت ها را مشخص 
مي كند؛ توليدكننده مدارك را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان مي فرستد و سپس اقدام به تغيير قيمت مي كند.


