
ترکمنستان در بحران؛ کشوري که 70 درصد 
از درآمدهاي خود را در صادرات گاز مي بيند، 
ولي طي چند س�ال گذش�ته به دليل کاهش 
قيمت گاز و همچنين از دست دادن دو مشتري 
اصلي خود، در وضعيت بغرنجي به سر مي برد. 
بزرگ ترين منتفعان اين وضعيت عشق آباد، 
روسيه و چين هس�تند، هر چند که ايران هم 
مي تواند ب�ا جدي تر کردن مذاک�رات خود با 
دولت اين کشور، مانند چين و روسيه امتيازات 
خوبي را از اين کشور دريافت کند به ويژه آنکه 
در پرونده شکايت گازي ترکمنستان از ايران، 
بهتر اس�ت پيش از صدور حکمي ل�ه يا عليه 
طرفين، تجارت گاز ميان دو کشور احيا شود. 
س��قف قرارداد گازي ايران و ترکمنستان ساالنه 
8 ميلي��ارد مترمکعب بود که ب��ه دليل اختالف 
طرفين در سال 95، ترکمنس��تان صادرات گاز 
به ايران را متوقف ک��رد تا اختالف دو طرف پس 
از مذاکرات نامنظم، به داوري برده ش��ود. به جز 
ايران، ترکمنستان به کشورهاي چين و روسيه 
نيز گاز صادر مي ک��رد که با کن��ار رفتن تهران 
و مسکو از خريد گاز ترکمنس��تان، چين يگانه 
خريدار گاز همس��ايه شمالي ايران ش��د. با اين 
وجود، روس ها چندي پيش ق��راردادي را براي 
واردات گاز از ترکمنستان امضا کردند که داراي 

ويژگي هاي عجيبي است. 
  ورود روسيه

روسيه از سال 2016 واردات گاز از ترکمنستان را 
متوقف کرده بود و چندي پيش قرارداد جديدي 
را براي واردات 5/5 ميليارد مترمکعب در س��ال 
امضا کرده ک��ه اطالعاتي درب��اره قيمت آن درز 
نکرده اس��ت. روس��يه مراودات گازي خود را با 
اين کش��ور با ق��راردادي به مي��زان 40 ميليارد 
مترمکعب در سال از سال 2003 آغاز کرد. مسکو، 
در سال 2010 حدود 10 ميليارد مترمکعب گاز 
از عشق آباد دريافت مي کرد که اين رقم در سال 
2015 به نصف کاهش يافت و در نهايت در سال 
2016 به صفر رس��يد و حاال پس از سه سال از 
توقف تجارت گاز، ق��رارداد جدي��دي ميان دو 
طرف امضا ش��ده است که براس��اس آن، روسيه 
ساالنه 5/5  ميليارد مترمکعب گاز از ترکمنستان 
وارد مي کند. نکته مهم در اين باره اين اس��ت که 
پس از قطع واردات گاز روس��يه از اين کش��ور، 
دولت ترکمنستان از نظر درآمد دچار مشکالت 

بزرگي شد. 
گرچه روسيه دليل رس��مي را براي توقف خريد 
گاز ترکمنستان اعالم نکرد، ولي اصلي ترين دليل 
اين اقدام گازپروم آن بود که اين شرکت، با خريد 
ارزان گاز و با اضافه کردن آن به گاز توليدي خود، 

اين حامل انرژي را با قيمتي گران تر به مشتريان 
اروپايي خود مي فروخت، ولي از سال 2016 که 
قيمت گاز در اروپا دچار روند کاهشي شد، روس ها 
تصميم گرفتند واردات گاز از اين کشور را به دليل 

کاهش صرفه اقتصادي متوقف کنند. 
در س��ال 2017 اما ايران هم به دليل مشکالت 
قيمتي خود با ترکمنستان، واردات از اين کشور 
را متوقف کرد. خروج دو مشتري گازي اين کشور، 
عشق آباد را بيشتر از گذشته به چين وابسته کرد 
و پکن هم با سوءاستفاده از اين وضعيت، واردات 
گاز خود را به بي��ش از 33 ميلي��ارد مترمکعب 
در روز افزايش داد و اکنون ب��ا موضعي باالتر در 
چانه زني، گاز ارزان تري از ش��رکت ترکمن گاز 
دريافت مي کند و عشق آباد هم چاره اي جز کوتاه 
آمدن در قبال خواسته هاي چين ندارد. چيني ها 
بزرگ ترين مش��تري ترکمنس��تان هستند که 
بر اس��اس آمارهاي رس��مي ش��رکت بي پي، در 
سال 2018 بيش از 33 ميليارد مترمکعب گاز از 
همس��ايه خود وارد کرده اند که اين رقم در سال 

2017 حدود 31/7 ميليارد مترمکعب بود. 
گرچه اين آم��ار درآمد خوبي ب��راي ترکمن ها 
محس��وب مي ش��ود، اما نباي��د فرام��وش کرد 
بخش مهمي از اي��ن درآمد، باب��ت بازپرداخت 
سرمايه گذاري چيني ها در تأسيسات و ميادين 
گازي ترکمنستان به پکن برمي گردد که همين 
موضوع س��ود کمي را عايد اين کش��ور مي کند. 
حاال ف��رض کنيد ب��ا کاهش قيم��ت نفت طي 
س��ال هاي جاري چه اتفاقي ب��راي درآمدهاي 
گازي ترکمنستان رخ داده است، به ويژه قرارداد 
با چين که فرمول قيمت گذاري گاز آن بر اساس 

قيمت نفت خام تعيين شده است. 
از س��وي ديگ��ر، چي��ن در حال متنوع س��ازي 
منابع موردنيازش اس��ت و به همي��ن دليل جز 
ترکمنس��تان، با کشورهاي روس��يه، قزاقستان 
و ازبکس��تان قراردادهايي را به امضا رسانده که 
همين موضوع، قدرت چانه زني اين کشور را در 

مقابل ترکمنستان افزايش داده است. 
روس��يه نيز از اين وضعيت براي افزايش منافع 
خود استفاده کرده، به گونه اي که برخي منابع در 
روسيه مي گويند پيشنهاد روس ها به ترکمنستان 
رق��م 110 دالر براي ه��ر ه��زار مترمکعب گاز 
طبيعي بوده اس��ت. يعني ب��ه ازاي دريافت هر 
مترمکعب گاز طبيعي 11س��نت ب��ه دولت اين 
کش��ور پرداخت مي کند که يکي از پايين ترين 
قيمت هاي امروز بازار منطقه است. ترکمنستان 
ناچار به کنار آمدن با اين شرايط است، زيرا تنها 
مشتري گاز آن چين است و با توجه به وابستگي 
شديد اين کشور به درآمدهاي گازي، مجبور به 

پذيرش چنين شرايطي است به ويژه آنکه بدانيم 
مهم ترين دليل روس��يه براي قطع واردات گاز از 

ترکمنستان، قيمت گاز اين کشور بوده است. 
با اين وجود، ترکمنس��تان قص��د دارد با احداث 
خط لوله ترنس - کاسپين در بستر درياي خزر، 
گاز خود را به ترکيه و اروپا برس��اند، اما به دليل 
اختالفات م��رزي و حوزه اي ميان همس��ايگان 
درياي خزر، اين پروژه با مش��کالت خاص خود 
مواجه اس��ت. از س��وي ديگر، اين کش��ور قصد 
دارد با پيگيري و اجراي پروژه تاپي س��االنه 33 
ميليارد مترمکعب گاز را به کشورهاي افغانستان، 
پاکستان و هندوستان برساند، اما اين پروژه هم 
با چالش امنيتي روبه رو شده است، ضمن اينکه 
همين ميزان گاز، در اختيار چين قرار گرفته است 
و قطعاً چيني ها عالقه اي ندارند با راه اندازي پروژه 

تاپي، گاز ارزان ترکمنستان را از دست بدهند. 
در چنين شرايطي طبيعي است که ترکمنستان 
انعطاف بيشتري در قبال روس��يه داشته باشد، 
زيرا از نظر اقتصادي و بودجه اي، مي تواند با يک 
قرارداد نه چن��دان بزرگ هم کم��ي از وضعيت 
بحراني خارج شود، کما اينکه قصد دارد روسيه را 
براي توسعه ميادين گازي و صنايع پايين دست 

مانند پتروشيمي متقاعد کند. 
از س��وي ديگر، با وج��ود اينکه مس��کو با خطر 
کاهش س��هم خود در بازار اروپا مواجه است، اما 
در س��ال 2018 با افزايش مي��زان صادرات گاز، 
توانست س��هم خود را در بازار اروپا از 34 درصد 
به حدود 37 درصد برساند. با توجه به پروژه هاي 
نورد اس��تريم 2 و ترکيش اس��تريم که مسکو با 
س��رعت در حال اجراي آن است، استفاده از گاز 
ارزان ترکمنس��تان براي صادرات گاز مي تواند 
يک برگ برنده مهم براي روس��يه باشد. روسيه 
هر مترمکع��ب گاز طبيعي خ��ود را به مبلغ 25 
س��نت به اروپا مي فروش��د که حتي در صورت 
کاهش قيمت گاز ب��ه دليل افزاي��ش عرضه در 
اروپا، خريد گاز ارزان ترکمنستان و فروش آن به 
قيمتي باالتر يک سود ويژه براي والديمير پوتين 

محسوب مي شود. 
اين نکته را نبايد فراموش کرد که بازار اروپا براي 
روسيه بسيار حياتي است و به همين دليل، اين 
کشور از همه ابزار خود براي حذف راهکارهايي که 
مي تواند نقش مسکو را در انرژي اروپا کم رنگ تر 
کند، مقابله خواهد کرد از جمله خط لوله ترنس 
کاسپين که منافع اين کش��ور را به خطر خواهد 

انداخت. 
  بحران اقتصادي 

ترکمنس��تان هم اوضاع مالي پريشاني را تجربه 
مي کند؛ هر مترمکعب گاز طبيعي که اين کشور 

به چين صادر مي ک��رد از قيمت 50 س��نت به 
26 س��نت در س��ال 2017 کاهش پي��دا کرده 
است. وضعيت اقتصادي ترکمنستان نيز وخيم 
است، به طوري که ارزش پولي ملي اين کشور به 
شدت سقوط کرده و اختالف منات – واحد پول 
ترکمنس��تان- در بازار آزاد و نرخ رس��مي اعالم 

شده، بسيار افزايش يافته است. 
کار ب��ه جايي رس��يده اس��ت ک��ه برنامه هاي 
جيره بندي غذايي در اين کش��ور اجرا مي شود 
و بازارهاي س��ياه کااله��ا را با قيمت��ي باالتر به 
فروش مي رسانند. ش��هروندان عادي اين کشور 
با مشکالت اساسي مواجه شده اند و بودجه دولت 
نيز با کاهش درآمدها دست و پنجه نرم مي کند، 
به طوري که نخس��تين بخش متأثر شده از اين 
وضعيت، سيس��تم درماني و رفاه��ي مردم اين 

کشور است. 
همچنين کاهش درآمدهاي ارزي ترکمنستان 
پرداخت پول به پيمانکاران خارجي اين کش��ور 
را س��خت ک��رده که همي��ن موض��وع، موجب 
کاهش س��رمايه گذاري و دور شدن شرکت هاي 
خارجي از اين کشور شده است. گرچه دولت از 
خصوصي سازي گفته است، اما همه کارشناسان 
مي دانند واگذاري بخش ه��اي دولتي به بخش 
خصوصي تنها براي رها شدن دولت از هزينه هايي 

است که ديگر توان پرداخت آن را ندارد. 
درآمد صادراتي ترکمنس��تان در س��ال 2014 
معادل 11/4 ميليارد دالر بود که در سال 2017 
به 7/6 ميلي��ارد دالر کاهش ياف��ت؛ البته بايد 
توجه داش��ت بخش مهمي از اي��ن رقم مربوط 
به ص��ادرات گاز ب��ه چين اس��ت که ب��ا توجه 
به عدم وج��ود اطالعات رس��مي از بازپرداخت 
سرمايه گذاري چيني ها در ميادين و تأسيسات 
گازي ترکمنستان، مشخص نيست خالص درآمد 

گازي چين به چه ميزان است. 
با اين وج��ود، چيني ها در س��ال 2018 واردات 
خ��ود را  از ترکمنس��تان 25 درصد نس��بت به 
س��ال 2017 افزايش دادن��د و افزايش تقاضاي 
گاز چين از ترکمنستان، موجب بهبودي اندک 
اقتصاد ترکمنستان شده است. با اين وجود آغاز 
صادرات گاز ازبکستان، قزاقس��تان و روسيه به 
چين به مراحل اجرايي خود نزديک ش��ده است 
که خطري بزرگ براي عشق آباد به شمار مي رود. 
آمارها نشان مي دهد چين در چه جايگاهي براي 
ترکمنستان قرار دارد و اگر روزي چيني ها تجارت 
گاز با عشق آباد را کاهش دهند، ترکمنستان با چه 

بحراني مواجه خواهد شد. 
  راهکار ترکمنستان چيست؟

عش��ق آباد در حال تالش براي يافتن بازارهاي 
جديد است؛ ترنس کاسپين با چالش هاي فراواني 
مواجه ش��ده و بعيد اس��ت طي چند سال آينده 
به سرانجام روشني برسد؛ روس��يه نيز به عنوان 
مخالف سرس��خت اين پروژه، درصدد است گاز 
ترکمنس��تان را با قيمتي ارزان تر دريافت کرده 
و با خطوط لوله جديد خ��ود، آن را به اروپا صادر 
کند. البته ترکمنستان به خوبي مي داند با وجود 
حمايت هاي امريکا از اين خط لوله، فعاًل چاره اي 
جز کنار آمدن با خواس��ته روس ها ندارد و آغاز 
تجارت گاز ميان دو کش��ور را بايد در اين بستر 

ارزيابي کرد. 
چين هم با سرمايه گذاري در ترکمنستان نه تنها 
گاز ارزاني از اين کش��ور درياف��ت مي کند، بلکه 
اصل سرمايه گذاري و س��ود خود را هم از درآمد 
صادرات گاز ترکمنستان کسر مي کند و عالقه اي 
ندارند عشق آباد را به عنوان يک منبع ارزان انرژي 
از دست بدهند. خط لوله تاپي نيز با انتقاداتي از 
سوي پاکستان و نخس��ت وزير اين کشور مواجه 
شده و اختالفات در افغانس��تان نيز بيشتر شده 
اس��ت. ترکمن ها در يک بحران بزرگي به س��ر 
مي برند و امروز بهترين زمان براي آغاز مذاکرات 
مجدد براي برقراري تجارت گاز با اين کشور است. 
در اين شرايط منافع روسيه، ايران و چين در يک 
مس��ير قرار مي گيرد و با دور شدن ترکمنستان 
از تاپي، مي ت��وان رؤياي ص��ادرات گاز ايران به 

پاکستان را محقق کرد. 
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يک زمين بازي براي 3 قدرت جهانی

مهران ابراهیمیان

گزارش تحليلي »جوان« از موقعيت مناسب ايران براي پايان دادن به چالش گازي

چين، روسيه و ايران بزرگ ترين منتفعان شکست خط لوله تاپي و برنامه امريکا هستند 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

جنگ تجاري چين و امريکا به نقطه جوش رسيد
افت يوآن و سقوط وال استريت 

جنگ تج�اري چي�ن و امريکا به نقطه جوش رس�يده اس�ت و در پي 
اعمال تعرفه هاي امريکا روي کاالهاي چيني، چين نيز خريد کاالهاي 
کش�اورزي را از امريکا ممنوع کرد و در عين حال ي�وآن ارزش خود 
را 1/4 درص�د از دس�ت داد که امريکا اي�ن افت را عامدان�ه مي داند. 
به گزارش »جوان«، جنگ تجاري بين امريکا و چين طي اين هفته باال رفته 
و تحليلگران وال اس��تريت در يک مقياس يک تا 10، امتياز 11 را به اقدام 

تالفي جويانه چين در برابر امريکا مي دهند. 
س��ي ان بي س��ي، در گزارش��ي گف��ت: »تحليلگ��ران وال اس��تريت به 
سرمايه گذاران هش��دار داده اند خود را آماده تش��ديد جنگ تجاري بين 

امريکا و چين کنند.« 
کريس کروگر، تحليلگر وال استريت مي گويد: » دولت چين يک شنبه وضع 

عوارض جديد امريکا را تالفي کرد تا توجه ترامپ را جلب کند.«
يک تيم از تحليلگ��ران مورگان اس��تنلي گفتند: »س��رمايه گذاران بايد 
طوري رفتار کنند که انگار جنگ تجاري در 2019 تشديد مي شود«. اگر 
اين اتفاق بيفتد، پيش بيني مي ش��ود طي 9 ماه آين��ده جهان دچار رکود 

اقتصادي شود. 
مورگان استنلي اعالم کرد: »ما اين پيام افزايش عوارض را جدي مي گيريم. 
اين يک الگوي پاسخ به پيشرفت ناکافي مذاکرات در مورد جنگ تجاري 

است.« 
»اين مرحله جديد حساس تر است و نشان مي دهد درگيري هاي تجاري 

بين دو اقتصاد بزرگ جهان افزايش مي يابد.«
چين پاسخ اعالم افزايش 10 درصدي عوارض بر 300 ميليارد دالر کاالهاي 
چيني را در روز دوشنبه به دو روش داد. بانک مرکزي چين اجازه داد  يوآن 
به زيرسطح هفت در برابر دالر برس��د که يک آستانه بسيار حساس است. 
بانک پيپل چين اتهام دستکاري عمدي ارز خود را براي مقابله با عوارض 
رد کرد. اين بانک اعالم کرد اين کاهش ارزش توسط بازار ايجاد شده است، 
ولي چين س��ابقه دس��تکاري ارز خود را دارد. ارزش يوآن در برابر دالر به 

پايين ترين حد از 2008 تا حاال رسيده است. 
در همين حال وزارت خزانه داري امريکا ط��ي بيانيه اي اعالم کرد: » چين 
س��ابقه اي طوالني در پايي��ن آوردن ارزش پ��ول خود از طري��ق مداخله 
طوالني مدت و گسترده در بازار ارز خارجي دارد. طي روزهاي اخير چين 
اقداماتي در جهت پايين آوردن ارزش يوآن انجام داده است، در حالي که 
اين کشور ذخاير قابل توجه ارز خارجي در اختيار دارد و قباًل هم از چنين 

ابزاري استفاده کرده است.« 
»مفهوم اين اقدامات و غيرقابل قبول بودن دلي��ل اصلي ثبات بازار چين 
مشخص مي کند که هدف پايين آوردن ارزش يوآن، به دست آوردن يک 

مزيت رقابتي ناعادالنه در تجارت بين الملل است.« 
سقوط 1/4 درصدي ارزش يوآن پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ 
بازارهاي مالي را با اعالم وضع ع��وارض 10 درصدي بر 300 ميليارد دالر 
واردات چين از اول سپتامبر شوکه کرد. ترامپ با اينکار آتش بس بين اين 
دو کشور در اين جنگ تجاري را نقض کرد. ادامه جنگ تجاري بين امريکا و 

چين زنجيره جهاني عرضه را مختل و اقتصاد را کند کرده است. 
آخرين بار امريکا در سال 1994 چين را به دستکاري ارز خود متهم کرده 
بود. خزانه داري امريکا در 1988 همين اتهام را به تايوان و کره جنوبي زد و 

در همان سال کنگره قانون کنترل ارزي را تصويب کرد. 
پس از اين اظهارات خزانه داري امريکا، ارزش دالر در برابر يورو به پايين ترين 

حد طي دو هفته گذشته رسيد. 
کروگر گفت: » در حالي که يوآن اخيراً ضعيف ش��ده بود، ولي اين حرکت 
سريع نشان دهنده تغيير سياست چين اس��ت و اينکه اين کشور به دنبال 

يک قرارداد در کوتاه مدت نيست.«
کروگر اش��اره کرد که خريداران دولتي چين ديگ��ر از امريکا محصوالت 
کشاورزي وارد نمي کنند. ترامپ در ماه ژوئن ادعا کرده بود رئيس جمهور 
چين با خريد مقادير زيادي از محصوالت کشاورزي امريکا موافقت کرده 
است. به عالوه، ترامپ ماه گذشته جزئيات بسته کمکي 16 ميليارد دالري 

را براي کشاورزان امريکا اعالم کرد. 
ولي ترام��پ مي گويد وضع ع��وارض جدي��د 10 درص��دي نتيجه عمل 
نکردن شي جين پينگ به تعهداتش است. در حالي که چين ادعا مي کند 
اتهام توقف خريد محصوالت کشاورزي امريکا درس��ت نبوده است، ولي 
تحليلگران اعتقاد دارند اين کش��ور قبل از اقدام به خريد از امريکا، منتظر 

نتيجه مذاکرات تجاري بود. 
عالوه بر اين دو پاسخ چين، به نظر مي رس��د اين کشور قصد دارد فشار بر 
ش��رکت هاي خارجي که در داخل مرزهاي چين فعاليت مي کنند را هم 

افزايش دهد. 
در کل، تحليلگران اعتقاد دارند از شدت جنگ تجاري به اين زودي ها کاسته 

نمي شود و اين مسائل به سرعت حل نمي شوند. 
مورگان استنلي اضافه کرد: » اگر موضع چين همچنان ثابت بماند، دولت 

امريکا جنگ تجاري را افزايش مي دهد.«
  سقوط سنگين وال استريت 

روز گذشته پس از اينکه خزانه داري امريکا به دنبال سقوط شديد يوآن اعالم 
کرد چين يک »دستکاري کننده نرخ ارز« است، شاخص هاي وال استريت 

به شدت سقوط کردند. 
رويترز گزارش داد: »پس از اينکه خزانه داري امريکا به دنبال سقوط شديد 
يوآن، اعالم کرد چين يک »دستکاري کننده نرخ ارز« است، شاخص هاي 

وال استريت به شدت سقوط کردند. 
در جلسه معامالتي روز دوشنبه وال استريت )شب دوشنبه به وقت تهران(، 
شاخص اس اندپي500 حدود 3درصد سقوط کرد تا بدترين سقوط يک روزه 
خود را از 4 دسامبر تا کنون ثبت کند. طبق داده هاي رفينيتيو، اين سقوط 
معادل ضرري 766 ميليارد دالري براي اين ش��اخص است. اين ششمين 
سقوط متوالي اس اندپي است و حاال اين شاخص 6 درصد از رکورد تاريخي 
26 جوالي خود پايين تر است. داوجونز 767/27 واحد يا 2/9 درصد سقوط 

کرد و کامپوزيت نزدک هم با سقوط سنگين 3/47 درصدي روبه رو شد. 
طبق يک گزارش که توسط شرکت مشاور جانسون اسوشيييتز منتشر شد، 
بسياري از کارکنان وال استريت امسال با کاهش دستمزد روبه رو خواهند 
شد، چراکه اکثر بانک ها و شرکت هاي مديريت پولي، به برنامه هاي کاهش 

هزينه خود ادامه خواهند داد. 
به اين ترتيب انتظار مي رود بس��ته هاي دس��تمزد س��االنه فروشندگان 
اوراق و سهام، 15- 10 درصد کاهش يابد و مديران سرمايه هم با کاهش 

دستمزدي 5- 0 درصدي روبه رو خواهند شد. 
  چين واردات محصوالت کشاورزي از امريکا را متوقف مي کند

در پي تش��ديد جنگ تجاري ميان دو اقتصاد برتر جه��ان، چين واردات 
محصوالت کشاورزي از امريکا را متوقف مي کند. 

وزارت بازرگاني چين روز دوش��نبه خبر داد که پکن بر تمامي محصوالت 
کشاورزي امريکايي که از سوم آگوست )12خرداد( وارد اين کشور شده اند 
تعرفه در نظر خواهد گرف��ت.  در پي اين تصمي��م وزارت بازرگاني چين، 
ش��رکت هاي اين کش��ور نيز خريد محصوالت کش��اورزي توليد شده در 
امريکا را متوق��ف کردند.  اين بيانيه وزارت چين در حالي صادر مي ش��ود 
که گزارش هايي از سوي رس��انه هاي چيني از جمله شينهوا درباره اعمال 

تعرفه هاي جديد بر محصوالت کشاورزي امريکا منتشر شده است. 
پيشتر نيز شبکه خبري بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در 
پي تشديد تنش هاي تجاري با امريکا، پکن از شرکت هاي دولتي خواسته تا 

واردات محصوالت کشاورزي از امريکا را متوقف کنند. 
پنج شنبه گذشته و يک روز پس از آنکه مذاکرات دو اقتصاد بزرگ جهان در 
شانگهاي با شکست مواجه شد، دونالد ترامپ،  رئيس جمهور امريکا هشدار 
داد که از روز اول س��پتامبر )10 ش��هريور( روي 300 ميليارد دالر کاالي 

چيني تعرفه 10 درصدي اعمال خواهد کرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

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

ب�ا وج�ود اينک�ه بررس�ي ها نش�ان مي ده�د ک�ه کاه�ش 
ن�رخ بي�کاري ب�ه دلي�ل افزاي�ش اش�تغال نيس�ت، بلک�ه 
ب�ه دلي�ل خ�ارج ش�دن اف�راد از ب�ازار کار و افزاي�ش قاب�ل 
توج�ه جمعي�ت غير فعال اس�ت، وزي�رکار خبر از ايج�اد 100 
ه�زار ش�غل در س�ه ماه�ه نخس�ت س�ال ۹۸ داده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، هرچند آمارها نش��ان مي دهد نرخ بيکاري در 
فصل بهار 1398 نسبت به فصول مش��ابه در سه سال اخير کاهش 
داشته است، اما با توجه به ساير ش��اخص هاي بازار کار، بايد توجه 
داش��ت کاهش نرخ بيکاري نه به دليل افزايش اشتغال قابل توجه، 
بلکه به دليل خارج شدن افراد از بازار کار و افزايش جمعيت غيرفعال 

رخ داده است. 
نتاي��ج برآوردهاي مرک��ز پژوهش هاي مجلس نش��ان مي دهد در 
صورتي که اين افراد از بازار کار خارج نمي ش��دند نرخ بيکاري کل 
کشور به 13/9درصد مي رسيد که نس��بت به نرخ اعالم شده 1/3 
درصد بيشتر اس��ت. در واقع در صورتي که افراد خارج شده از بازار 
کار در فصل بهار 1398 همچنان تقاضاي شغل داشتند نه تنها نرخ 

بيکاري 1/3 درصد کاهش نمي ياف��ت، بلکه 1/6درصد نيز افزايش 
مي يافت. اين موضوع در نرخ بيکاري زنان بس��يار جدي تر اس��ت، 
به طوري که با اين فرض نرخ بيکاري زن��ان به جاي 3/17 درصد به 

1/28 درصد مي رسيد. 
به رغم اين آمارها اما وزيرکار مدعي ايجاد 100هزار شغل در سال 
98 است. محمد خدابخشي، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي از ايجاد 470 هزار شغل در سال 
97 و حدود 100 هزار ش��غل در س��ال 98 خبر داد و گفت: »چند 
روز گذشته محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
در کميس��يون برنامه و بودجه حضور يافت و گزارش��ي از عملکرد 

وزارتخانه در سال 97 و 98 در حوزه اشتغال ارائه کرد.« 
نماينده مردم اليگودرز در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينکه 
براساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سال 97 بيش 
از 470 هزار شغل ايجاد شده است، افزود: »براساس برآوردهاي 
اعالمي در نشست ديروز در سه ماهه نخست سال 98 حدود 100 

هزار شغل ايجاد شده است.« 

وي ادامه داد: »براساس گزارش ارائه شده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي در س��ال 97 و 98 برنامه هايي براي حمايت از واحدهاي 
توليدي عملياتي کرده تا شغل افرادي که در اين واحدها مشغول به 

کار بوده اند تثبيت شود. 
خدابخشي با بيان اينکه هزار و 800 واحد اقتصادي در سال 97 
مورد حمايت قرار گرفته اند، تأکيد کرد: »بيش از 370 هزار نفري 
که در اين هزار و 800 واحد اقتصادي شاغل بوده اند، تثبيت شده 

و اين برنامه در سال 98 تداوم مي يابد.« 
سخنگوي کميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي، افزود: »گرچه هدفگذاري هاي انجام شده در قانون برنامه 
ششم توسعه درباره ايجاد ساالنه يک ميليون شغل محقق نشده، اما 
عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با توجه به شرايط تحريمي 

مناسب بوده است.« 
خدابخشي با اشاره به ايجاد 100 هزار ش��غل در سه ماهه نخست 
سال 98 گفت: »شريعتمداري از ايجاد 470 هزار شغل در سال 97 

و حدود 100 هزار شغل در سال 98 تاکنون خبر داد.« 

۱۰۰ هزار شغل در 3 ماهه نخست سال  ۹۸ ايجاد شد؟!
اشتغال


