
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به دپوي شش 
ماهه كاالهاي اساسي گفت: به دليل تجربه هاي قبلي 
هيچ چيز ما را در شرايط بحران غافلگير نخواهد كرد 
و شرايط تاب آوري براي گذر از هر بحراني را داريم. 
افزايش قيمت كاالهاي اساسي در ماه هاي اخير باعث 
ايجاد شايعاتي مبني بر كمبود كاال و عدم پيش بيني 
دولت از ميزان مصرف و ذخيره سازي شد. هر چند كه 
مسئوالن مربوطه دليل افزايش قيمت ها را دالل بازي 
و افزايش قيمت مواد اوليه اعللام كردند، اما به دليل 
ضعف در سيسللتم توزيع، نظارتي و بازرسللي، روزانه 
شللاهد كاهش عرضه كاال و افزايش قيمت ها بوديم. 
به گفته وزير جهاد كشاورزي دشمنان خارجي همه 
ظرفيت ها و توانمندي هاي خود را در جهان و در عرصه 
بين الملل به كار گرفتند و اگر مللا در دام جنگ رواني 
آنها گرفتار نشويم مشللكلي براي عبور از اين بحران 
نخواهيم داشت. حجتي مي گويد: مشكات اقتصادي 
آنطور كه در فضاهاي مجازي و رسانه هاي بيگانه جلوه 
مي دهند، نيست. بنيه اقتصادي كشور فوق العاده قوي تر 
از هر زمان ديگر اسللت ما بايد خودمان را باور كنيم و 
توانمندي هاي كشور را بشناسلليم.  در اين خصوص 
مديرعامل سللازمان مركزي تعاون روسللتايي ايران 
درباره آمادگي كشور براي مقابله با شرايط بحران در 
بخش كشاورزي و غذا خبر داد و گفت:  در حال حاضر ما 
شرايط تاب آوري براي گذر از هر بحراني را داريم. ذخاير 
راهبري كاالهاي اساسللي ما وضعيت مطلوبي دارد و 

نگراني در بخش تأمين كاالهاي اساسي وجود ندارد.  
به گفته شيرزاد  در حال حاضر با ميزان كاالي اساسي 
ذخيره شده در انبارها حداقل تا شش ماه بدون حتي 
يك كيلوگرم واردات دوام خواهيم آورد، ضمن اينكه 

ذخاير انبارها دائم در حال نو شدن هستند. 
وي توليد محصوالت كشاورزي و غذا را در داخل كشور 
بسيار مطلوب ارزيابي كرد و افزود: امسال توليد گندم 
در كشور در سطح بسيار مناسبي قرار دارد و بار ديگر 

خودكفايي در توليد اين كاالي اساسي تكرار مي  شود.  
شلليرزاد ادامه داد: در پي بارندگي هاي اخير مراتع ما 
شرايط بسلليار  خوبي دارند، به نحوي كه در ۱۵ سال 
گذشللته بي نظير اسللت و اين به معني تأمين علوفه 
مورد نياز دام ها براي توليد شللير و گوشت در سطح 

مناسب است. 
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به شكل گيري بازار 
تهاتر مرزي با كشورهاي منطقه،  اين امر را راهكاري 

براي تأمين بخشللي از نياز كاالهاي اساسللي كشور 
دانست.  شيرزاد با تأكيد بر اينكه در همين شرايط نيز 
بسياري از كشورها با ما تبادالت تجاري بااليي دارند، 
افزود: ما همچنان با كشورهاي امريكاي التين، روسيه، 
اوكراين و كشورهاي آسياي ميانه ارتباط خوبي داريم و 
مراودات تجاري با آنها بر قرار است.  مديرعامل سازمان 
مركزي تعاون روستايي ايران نيز ضعف شبكه توزيع را 
دليل گراني هاي اخير دانسته و در پاسخ به اين پرسش 
كه با وجود فراواني كاالهاي اساسي چرا شاهد افزايش 
نجومي قيمت ها هسللتيم، گفت: نظام توزيع كشور 
مشللكل دارد، شللبكه مويرگي توزيع همراه با شبكه 
اقتصاد كان كشور نيست و اين موضوع يكي از داليل 
گراني است.  شيرزاد افزايش هزينه هاي سربار را دليل 
ديگر افزايش قيمت كاالهاي اساسي برشمرد و افزود: 
در شرايط فعلي افزايش هزينه هاي سربار طبيعي است، 
به طور مثال، هزينه دموراژ و بيمه در بخش حمل و نقل 

دريايي براي كشور باال رفته است. 
وي اضافه كرد: بيمه حمل و نقل كشتي به طور متعارف 
نيم درصد است، اما اكنون براي كشور ما به ۷ تا ۸ درصد 

افزايش يافته است. 
معاون وزير جهادكشاورزي يادآور شد: هر چند در توليد 
و تأمين كاالهاي اساسي با مشكاتي رو به رو هستم، اما 
شرايط سامت مردم نشان مي دهد كشور ما كشاورزي 
قدرتمندي دارد كه غذاي سللالم و كافي براي جامعه 

توليد مي كند. 

كارشناس�ان بر اين باورند ك�ه بودجه ريزي مبتني 
ب�ر درآمدهاي نفت�ي ديگر به بن بس�ت رس�يده و 
اكن�ون باي�د ب�ا تصميم ه�اي منطق�ي به خصوص 
بازنگ�ري درس�ت بودج�ه، تهدي�د تحريم ه�اي 
نفت�ي را ب�ه فرصت�ي ب�راي قط�ع ارتب�اط بودجه 
ب�ا نف�ت و رها س�ازي اقتص�اد از نف�ت ب�دل كرد. 
سال گذشته بود كه مقام معظم رهبري طي دستوري به 
دستگاه هاي اجرايي و مجلس شوراي اسامي خواستار 
اصاح ساختار بودجه كشور شدند. اكنون از فرصت چهار 
ماهه تنها يك ماه مانده تا پيش نويس، گزارش يا حتي 
اليحه اصاح ساختار بودجه كشللور به مجلس تقديم 
شود. دولت در اليحه بودجه در سللال قبل حداقل ۱2 
اصاح ساختار و تغيير را لحاظ كرده بود، اما بايد پذيرفت 
كه با توجه به شللرايط خاص اقتصادي كشللور واكنش 
خاصي به اين اصاحات نشان داده نشد. اين ۱2 تغيير 
به صورت مقطعي اعمال مي شللد و اثرات بلندمدتي در 
اقتصاد ايران نداشت از اين جهت مقامات ارشد كشور بر 

تغيير و اصاح اساسي ساختار بودجه تأكيد كردند. 
اكنون با توجه به مهلت كوتاه مانده براي بازنگري بودجه 
به نظر مي رسد كه بازنگري بودجه بايد بسيار جدي و با 
تصميمات سخت و اولويت بندي هاي منطقي در دستور 
كار قرار بگيرد، امللا اين اولويت هللا و محورهاي اصاح 

بودجه چيست ؟ 
  كاهش فساد در شركت هاي دولتي 

وحيد شقاقي شللهري، يك كارشناس اقتصادي با بيان 
اينكه بودجه ريللزي مبتني بر نفت اقتصاد كشللور را به 
بن بست برده  است، در اين باره گفت: يكي از اولويت هاي 
برنامِه اصللاح سللاختار بودجلله، شللفافيت در نحوه 
هزينه هاي شركت هاي دولتي براي پايان  دادن به فساد 

اين مجموعه ها است. 
وي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه سهم ماليات از 
بودجه عمومي دولت حدود 30 درصد و اين نسبت براي 
ساير كشورها حدود ۷0 درصد است، گفت: نسبت پايين 
سهم ماليات به ساير درآمدهاي دولت يكي از معضات 

تاريخي بودجه ريزي در ايران بوده است. 
شللقاقي ابراز كرد: حدود 3۵ درصللد از منابع بودجه از 
طريق درآمدهاي نفتللي و مابقي نيز از طريق انتشللار 
انواع اوراق تأمين مي شود. اين رويه باعث شده است در 

سال هاي متمادي به خصوص در سنوات اخير با كسري 
بودجه قابل توجه مواجه شويم. به نظر مي رسد توان اداره 
كشور با بودجه ريزي مبتني بر نفت وجود ندارد، اما تنها 
در مواقعي با بحراني مثل تحريم مواجه مي شويم كه اين 

اولويت مد نظر قرار مي گيرد. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه يكي از محورهاي 
ضروري اصاح بودجه، بحث تغيير ساختار بودجه ريزي 
شركت هاي دولتي اسللت، گفت: ۷0 درصد بودجه كل 
كشور به شركت هاي دولتي اختصاص پيدا مي كند كه 
نحوه هزينه كرد در اين شللركت ها شللفاف نيست.  وي 
افزود: بسياري از مفاسللد اقتصادي، اعم از حقوق هاي 
نجومي، اسللتخدام هاي خارج از قاعده، فساد و رانت در 
همين شللركت هاي دولتي به وقوع پيوسته است كه با 
اصاح سللاختار بودجه بايد وضعيت اين شركت ها نيز 

تعيين تكليف شود. 
به گفته شقاقي شهري، بسللياري از شركت هاي دولتي 
در ۱0 سال اخير به سمت زيان دهي حركت كرده اند و 
به  جاي اينكه اندازه و حجم دولت و شركت هاي دولتي 

كاهش پيدا كند يك روند صعودي را طي كرده اند. 
دولت يا صندوق دريافت و پرداخت؟ 

اين اقتصاددان با بيان اينكه حللدود ۸0 درصد بودجه 
و درآمدها صرف پرداخللت حقوق و هزينه هاي جاري 
مي شود، گفت: متأسفانه سهم هزينه هاي عمراني در 
بودجه كشللور ناچيز بوده و حتللي در تخصيص ها نيز 
ميزان پرداخت هاي عمراني با كاهش روبه رو مي شود.  
شللقاقي شللهري با ابراز اينكه در آينده با صفر شدن 
پرداخت هاي عمراني، بودجه و دولت تنها به صندوق 
دريافت و پرداخت تبديل خواهند شد، گفت: شفافيت 
در هزينه هللا يكي از اولويت هاي اصلللي برنامه اصاح 

ساختار بودجه است. 
اين كارشللناس اقتصللادي اداملله داد: افزايش سللهم 
درآمدهاي مالياتللي از طريق مبارزه با فللرار و كاهش 
معافيت هاي مالياتي يكللي از اولويت هاي مهم اصاح 
ساختار بودجه در ايران اسللت. همچنين در اين برنامه 
بايد به كاهش انتشار اوراق نيز پرداخته شود. پيش از اين 
بارها تأكيد شده كه انتشار اوراق معنايي جز آينده فروشي 
ندارد، از همين رو بايد در برنامه اصاح ساختار بودجه 

براي اين معضل تدبير جدي انديشيد. 

  تعيين تكليف سفته بازان 
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظام نيز با اشللاره به 
محورهاي اصلي اصاح سللاختار بودجه، چندي پيش 
گفته بود براي كاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش 
سللهم درآمدهاي مالياتي بايد برنامه وصول ماليات از 
درآمدهاي بادآورده سفته بازان در اصاح ساختار بودجه 
لحاظ شود.  غامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه منظور 
اصلي اصاح ساختار بودجه تراز شدن واقعي درآمدها و 
هزينه هاي دولت اسللت، گفت: متأسفانه دولت ها براي 
جبران كسللري بودجه ايجاد شللده به دنبال مدل هاي 
مختلف استقراض، اعم از انتشللار اوراق و... مي روند كه 
اين موضوع در بلندمدت اثرات نامطلوبي روي بخش هاي 
مختلف اقتصاد خواهد گذاشللت.  وي با اشاره به اينكه 
كاهش وابسللتگي به درآمدهاي نفتي از سال ها پيش 
مطرح بوده است، گفت: زماني اصاح ساختار بودجه به 
معناي واقعي انجام شده كه اثر درآمد حاصل از درآمد 
نفتي در بودجه به صفر رسيده باشد. به عقيده بنده ظرف 
چهار تا پنج سللال با لحاظ كردن يللك برنامه اصاحي 
مي توان به حد صفر كردن درآمد حاصل از فروش نفت 

در بودجه دست يافت. 
  ماليات بر عايدي سرمايه حلقه مفقوده 

مصباحي مقدم ادامه داد: از سوي ديگر بايد براي جبران 
هزينه ها روي مالياتي كه به خاطللر خأل قانوني وصول 

نمي شللود، تمركز كرد. به عنوان مثللال امروز وضعيت 
وصول ماليات از درآمدهاي اتفاقي مشللخص نيسللت. 
همچنين سال 9۷ كه با شوك ارزي مواجه شديم بايد 
تكليف درآمدهاي بادآورده ناشي از افزايش قيمت ارز، 
افزايش قيمت خودرو، مسللكن، طا و سللكه مشخص 
شود. به اعتقاد بنده با اصاح ساختار بودجه تكليف اين 
درآمدهاي بادآورده هم مشللخص مي شللود. به عبارت 
سللاده تر يكي از محورهاي مهم اصاح ساختار بودجه 
استفاده از اهرم ماليات بر عايدي سرمايه مي باشد كه با 
اين ابزار مي توان عاوه بر ايجاد عدالت مالياتي، كسري 

بودجه دولت را هم جبران كرد. 
  ۳ محور اصلي اصالح ساختار بودجه

رئيس كميسلليون اقتصادي مجلس وابستگي بودجه 
عمومي به نفللت، ماليات و يارانه ها را سلله محور اصلي 
اصاح ساختار بودجه اعام كرد و گفت: ساختار بودجه 
را به نحوي اصاح خواهيم كللرد كه اثر تحريم نفتي در 
اقتصاد ايران امسللال به حداقل ممكن و در سللال هاي 

آينده به صفر برسد. 
محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه ظرفيت اقتصاد ايران 
نشان داده كه دسللتيابي به اين هدف امكانپذير است، 
افزود: البته به اين مفهوم نيسللت كه نفت را نفروشيم، 
ما حتي اگر حجم درآمد هاي نفتي را در بودجه به صفر 
برسانيم به اندازه نياز از سللهممان در بازار جهاني نفت 

خواهيم فروخت. 
وي گفت: در خصوص موضللوع ماليات ها نيز تغييرات 
اساسي در دستور كار قرار گرفته، همچنين در خصوص 
موضوع يارانه هاي موجود در كشور چه نقدي و غيرنقدي 
و چه پنهان و غيرپنهان كه حجللم عظيمي در اقتصاد 
كشور است ضرورت ساماندهي وجود دارد كه اين موضوع 
هم در دستور كار است. البته اين اقدامات در حالي انجام 
مي شود كه همه تعهدات به محرومان و اقشار آسيب پذير 
به قوت خود باقي خواهد بود، اگرچه تعهدات در اين حوزه 

نيز نيازمند ساماندهي است. 
همانطور كه اين كارشناسان به آن اشللاره دارند امروز 
نياز اصلي كشور بر اين است تا تمام نيروي كارشناسي 
قوه مقننه و مجريه به جاي تمركللز بر طرح هايي مانند 
تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صمت بر محور كسب 
درآمدهاي جديد و البتلله كاهش هزينه هاي غير ضرور 

باشد. 
  مديران اضافي و چند شغله را كم كنيد

يك كارشناس اقتصادي در  اين باره با اشاره به اينكه تنها 
در سال 9۸ حدود ۸0 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي 
به صندوق هاي بازنشستگي مختلف تزريق خواهد شد، 
گفت: بايد اين صندوق ها بلله دور از تعارفات معمول و 
منافع كوتاه مدت برخي نماينللدگان مجلس و صاحب 
منصبان نسبت به ادغام شركت هاي كوچك و زيان ده 
كه اتفاقاً بيشللترين هزينه هايشللان مديران ناكارآمد و 
سفارشي است در دسللتور كار قرار گيرد.    وي با تعميم 
دادن اين وضعيت درباره شركت هاي دولتي و شبه دولتي 
به خصوص در حوزه شركت هاي اقتصادي زير مجموعه 
دولت افزود: هيچ دليلي ندارد كه يللك نفر در چندين 
هيئت مديره مشغول به كار باشد، در حالي كه اكثر اين 
شركت ها زيان ده هستند. چرا بايد دهها مدير در شركت 
ايران خودرو چند شغله باشند يا مديراني در دستگاه هاي 
دولتي و نيمه دولتي با چند شغل مديريتي صدها ميليون 

تومان حقوق و مزايا بگيرند ؟ 
اين كارشللناس اقتصادي تأكيد مي كنللد: اكنون زمان 
تصميمات سخت اسللت و نبايد تنها تمام تمركز بدنه 
كارشناسي در بحث و جدل درباره تصميمات را معطوف 

به نحوه توزيع يارانه ها كرد. 
وي تأكيد كرد: در بازنگري بودجه بايد براي اين موضوع 
مهم كه از كجا و چگونه بايد ماليات گرفت وقت بسياري 
گذاشت، زيرا فراريان مالياتي اتفاقاً همان جايي هستند 
كه گراني ها را با استفاده از رانت هاي دولتي رقم زده اند. 
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 دولت به صندوق دریافت و پرداخت حقوق
 فروکاسته شده است! 

هيچ دليلي ن�دارد كه يك 
نف�ر در چندي�ن هيئ�ت 
مدي�ره مش�غول ب�ه كار 
باشد، در حالي كه اكثر اين 
شركت ها زيان ده هستند. 
چ�را باي�د دهها مدي�ر در 
ش�ركت ايران خودرو چند 
ش�غله باش�ند يا مديراني 
در دس�تگاه هاي دولت�ي و 
نيمه دولت�ي با چند ش�غل 
مديريت�ي صده�ا ميليون 
تومان حقوق و مزايا بگيرند ؟ 

گزارش »جوان« از لزوم بازنگري جدي در بودجه 

بسياري از مفاسد اقتصادي، اعم از حقوق هاي نجومي، استخدام هاي خارج از قاعده، فساد و رانت در همين شركت هاي 
دولتي به وقوع پيوسته است كه با اصالح ساختار بودجه بايد وضعيت اين شركت ها نيز تعيين تكليف شود

    مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

معاونوزیرکشاورزی:کاالیی6ماهدپوشدهاستوهرگزغافلگیرنمیشویم
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

ریزش مجدد لير ترکيه
مرك�زي  بان�ك  ارزي  جدي�د  تصميم�ات  از  پ�س 
ياف�ت.  كاه�ش  ه�م  ب�از  لي�ر  ارزش  تركي�ه، 
به گزارش اهوال، بانك مركللزي تركيه در دسللتورالعمل جديدي از 
بانك هاي اين كشور خواست تا اجراي برخي از قراردادهاي خريد ارز 
خود را به تعويللق بيندازند. اين تصميم كه موجللب افزايش نگراني ها 
از تشديد كنترل مقام پولي تركيه بر سرمايه شللد، ارزش لير در برابر 

بسياري از همتايانش را كاهشي كرد. 
در معامات ديروز صرافي هاي اسللتانبول هر دالر با 0/۸ درصد افزايش 
به ازاي 6/06 لير مبادله شللد تا زيان لير در برابر دالر از ابتداي امسللال 
تاكنون به بيش از ۱3 درصد برسللد. همچنين هر يورو به ازاي6/۷693 
لير و هر پوند به ازاي ۷/۷۱2۸ لير مبادله شد.  چارلز رابرتسون، كارشناس 
مسائل اقتصاد جهاني در مؤسسه »رنسانس كپيتال« در توييتي نوشت: 
دستورالعمل جديد احتماالً به افزايش تقاضا براي خريد ارز منجر خواهد 
شد، چراكه خريداران اين احتمال را مي دهند كه محدوديت زماني از يك 
روز به يك هفته يا يك ماه افزايش پيدا كند.   سللرمايه گذاران در تركيه 
خواهان خروج دولت از سيسللتم كنترل ارزي بللازار و انجام اصاحات 
ساختاري در نظام ارزي و بانكي اين كشللور به ويژه در خصوص مشكل 
وام هاي معوق و ترازنامه ها هستند. بحران ارزي تركيه باعث شده است 
تا بسياري از شركت هاي بزرگ و بانك هاي اين كشور براي بازپرداخت 

بدهي هاي خارجي خود با مشكات جدي مواجه شوند. 

تحریم هاي امریكا عليه خط لوله گازي روسيه 
زودي  ب�ه  امري�كا  دارد  انتظ�ار  امري�كا  ان�رژي  وزي�ر 
تحريم هاي�ي علي�ه ش�ركت هايي ك�ه در پ�روژه خ�ط لول�ه 
ن�ورد اس�تريم 2 روس�يه مش�اركت دارن�د، تصوي�ب كن�د. 
به گزارش ايسنا، روسلليه مي خواهد پيش از اينكه قرارداد ترانزيت با 
اوكراين منقضي شود، اين خط لوله كه قرار است گاز روسيه را به آلمان 
برساند تكميل شود.  هرگونه تحريم هاي امريكا كه پيمانكاران را وادار 
كند پروژه ساخت خط لوله نورد استريم 2 را ترك كنند ممكن است آغاز 
فعاليت اين خط لوله را به تأخير بيندازد و روسيه را وادار كند به استفاده 
از مسير ترانزيتي اوكراين ادامه دهد.  امريكا همواره مخالف خط لوله 

نورد استريم 2 و حامي اوكراين در اختافاتش با روسيه بوده است. 
شللايلين هاينس، دبير مطبوعاتي وزارت انرژي امريكا به »اس اند پي 
گلوبال پاتس« گفت: نظر ريك پري، وزير انرژي اين است كه كنگره 
درباره اليحه تحريم خط لوله نورد اسللتريم 2 عمل خواهد كرد و اين 

اليحه براي قانوني شدن روي ميز رئيس جمهور قرار مي گيرد. 
ريك پري كه براي شللركت در مراسللم تحليف رئيس جمهور جديد 
اوكراين به اين كشللور رفته بود، در كي يف به خبرنگاران اظهار كرده 
بود: سللناي امريكا اليحه تحريم نورد استريم 2 را تصويب خواهد كرد 
و مجلس نمايندگان آن را تأييد مي كند و دونالد ترامپ نيز اين اليحه 
را امضا خواهد كرد.  وي درباره مسللائل انرژي با نخست وزير اوكراين 
گفت و گو كرد و در اين ديدار تأكيد كرد: امريكا با ساخت نورد استريم 

2 مخالف بوده است. 
اين پروژه خط لوله گازي ۱۱ ميليارد دالري به مسللافت هزار و 222 
كيلومتر از بستر درياي بالتيك از ميادين گازي روسيه تا آلمان امتداد 
پيدا مي كند و مسيرهاي زميني در اوكراين، لهستان و باروس را دور 
مي زند. اين پروژه ظرفيت سللاالنه ۵۵ ميليارد متللر مكعب خط لوله 
»نورد اسللتريم« فعلي را دو برابر خواهد كرد و انتظار مي رود تا پايان 
سال جاري عملياتي شود.  اگرچه ترامپ بابت سياسي كردن اين خط 
لوله آماج انتقاد قرار گرفته است، اما رؤساي جمهور سابق امريكا شامل 
باراك اوباما و جورج دبليو بوش نيز به دليل نگراني هاي امنيتي با اين 
خط لوله مخالف بودند. واشللنگتن اين خط لوله را يك تهديد امنيتي 
مي داند و مدعي اسللت به روسلليه اين فرصت را مي دهد تا تجهيزات 
شنود زيردريايي مانند دستگاه هاي استراق سمع را در درياي بالتيك 

نصب كند. 
اگر امريكا تهديد خود را عملي كرده و تحريم هاي خود را تصويب كند، 
شركت هايي كه ممكن است هدف اين تحريم ها قرار بگيرند شامل شل، 
وينتر شال، يوني پر، او ام وي و انژي هستند كه شريك گازپروم در نورد 

استريم 2 به شمار مي روند. 

تبعات جنگ تعرفه اي چين و امریكا 
فروش�گاه زنجي�ره اي والم�ارت امري�كا ك�ه بزرگ تري�ن 
فروش�گاه  زنجيره اي در جهان محس�وب مي ش�ود اع�الم كرده 
كه ب�ه دليل جن�گ تج�اري با چي�ن قيم�ت كااله�اي مصرفي 
واردات�ي از چين براي م�ردم امريكا ب�ه زودي افزاي�ش مي يابد. 
به گزارش رويترز، شركت فروشگاه هاي زنجيره اي والمارت امريكا كه 
به فروش اجناس با قيمت پايين شهره است اعام كرده كه اين قيمت ها 
به دليل جنگ تجاري با چين به زودي افزايش مي يابد. اين شركت كه 
بزرگ ترين فروشگاه زنجيره اي جهان محسوب مي شود اعام كرده كه 
به زودي قيمت كاالهايي كه از چين وارد مي شود افزايش خواهد يافت.  
اقدام هفته گذشته دولت امريكا در اعمال تعرفه بر واردات 200 ميليارد 
دالر كاال از چين دليل اصلي باال رفتن قيمت اجناس والمارت اعام شده 
است كه البته اين مسئله شامل هزاران قلم كاال در امريكا خواهد شد. 

دونالد ترامپ همچنين تهديد كرده اسللت كه اعمال تعرفه را به همه 
كاالهاي وارداتي از چين تعميم خواهد داد. 

نانديتا بوز، كارشناس تجاري مي گويد: ترامپ بارها گفته كه چين هزينه 
اين تعرفه ها را پرداخت خواهد كرد، اما بر اساس بيانيه والمارت، كامًا 
مشخص است كه واقعيت اينگونه نيسللت و اين اقدام در واقع ماليات 
بستن بر مصرف كنندگان امريكايي اسللت و اين تعرفه ها به باال رفتن 
قيمت منجر خواهند شللد و اين مردم و شركت هاي امريكايي هستند 
كه بايد هزينه آن را بپردازند.  البته والمارت كه بزرگ ترين وارد كننده 
در امريكا نيز به شمار مي رود گفته كه در تاش است تا با تأمين كاالها 
از ديگر كشورها از باال رفتن قيمت جلوگيري كند.  اما مسئله افزايش 
قميت ها به والمارت ختم نمي شللود، چراكه شللركت فروشللگاه هاي 
زنجيره اي ميسيز نيز اعام كرده كه داستان اعمال اين تعرفه ها فروش 
مبلمان اين فروشگاه ها را تحت تأثير منفي قرار داده و اگر امريكا اعمال 
تعرفه را به تمام كاالهاي وارداتي از چين تعميم دهد فروش تجهيزات 

تزئيني جانبي و پوشاك اين فروشگاه ها نيز آسيب خواهد ديد. 

طرح: كيوان وارثي| ايلنا


