
تاالرشيشهاي
تغييرقيمتقيمتپایانینامشركت

1430430شركت ساستان زنجان
1169508620معدني دماوند

4460270بانك صادرات ايران
15680720تامين سرماي هلوتوسپارسيان

22160990تراكتورسازي ايران 
2320100شركت ساستان خراسان جنوبي

11360470بيمه  پارسيان
423601670صنايع كاشي وسراميك سينا

23430780صنعتي بهشهر
5700180پارس مينو

27860830داده پردازي ايران 
21460590س.نفت وگازوپتروشيميتأمين

873102250گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
17620320گروه پتروشيميس.ايرانيان
26440460توسعه شهري توس گستر

60480890كربن ايران 
22240280نفتسپاهان

28200310توليديچدنسازان
3078003300سپنتا

22730220سرمايه گذاري پارس توشه 
154190790معدني دماوند

402020ليزينگ  پارسيان
3751080صنايع سيمان دشتستان
122250230نوردوقطعات فوالدي 

5995030سرمايه گذاري شفادارو
82700سايپاآذين 

3890400نهادهاي ماليبورسانرژي
832400گروه صنعتي بوتان 
278900توليدي چدنسازان

265900داروسازي كوثر
356600دارويي لقمان 

2304300درخشان تهران 
112700فيبرايران 

87500فنرسازي زر
281300فرآورده هاي تزريقي ايران 

365800كارخانجات قندقزوين 
372600قندمرودشت 

801400فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
55000حمل ونقل بين المللي خليج فارس

320300حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام(
158400حمل ونقل توكا

272500كابل البرز
210000فنرسازي خاور

741900المپ پارس شهاب 
113700ليزينگ ايرانيان

177900لبنيات پاك 
102200ليزينگ ايران 

101100محورسازان ايران خودرو
85900مهركام پارس 
381800نوردآلومينيوم 

124300نوسازي وساختمان تهران 
271700افست 

13500شركت ساستان خراسان شمالي
13500شركت ساستانقم

14000شركت ساستانمركزي
742600گروه  صنعتي پاكشو

95900پالسكوكار
63300صنايع ريخته گري ايران 

171900كارت اعتباري ايرانكيش
198700داروسازي روزدارو

126200سيمان داراب 
82200سيمان دورود

1123300سيمان اصفهان 
108000سيمان ايالم 

227400سامان گستراصفهان 
208600سيمان غرب 

77700شهدايران 
308900سيمان خزر

111600سيمان كردستان
90800سرمايه گذاري نيرو

282000شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
257200سرماآفرين 

150700سيمان شاهرود
76700سيمان شرق 

154200تكنوتار
247300ايران ياساتايرورابر

37580بيمه پارسيان
10-306350دشت مرغاب 
10-106660سيمان فارس 

20-155640آلومراد
10-68390نيروترانس 

10-66670كاشي سعدي 
10-66480ايران مرينوس 

20-123580سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
10-59130شيمي داروئي داروپخش 

10-58510كمك فنرايندامين 
10-52890ذغال سنگ نگين ط بس 

10-49700كشت وصنعت چين چين
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جاي پاي گازي امریکا  در ترکیه
امریکاییهاازتوسعههمکاریهایآنکاراباپکنومسکوبيمناكند

مترجم: محسن داوري
  گزارش  یک

۲۰۲۱ سال سقوط دالر 
استفانروچ،اقتصاددانمعروفوازاس�اتيدارشددانشگاهیيل
امریکا،هشداردادسالآیندهسالسختيبرايدالرخواهدبود.
به گزارش سي ان بي س��ي، او گفت: احتمال يك رك��ود عميق ثانويه 
براي اقتصاد امريكا افزايش يافته است و ايده س��قوط دالر ديگر ايده 
نامعقولي به نظر نمي رس��د. ما داده هايی داريم كه نشان مي دهد هم 
ميزان پس اندازها و هم وضعيت حساب جاري از آنچه انتظار داشتيم، 

بدتر است. 
استفان روچ گفت: كسري حس��اب جاري بين المللي دولت امريكا كه 
معيار گسترده اي از عدم توازن بين المللي ما با ساير جهان است، در سه 

ماهه دوم به شدت بدتر شد. 
همچنين در سه ماهه دوم امسال يك اتفاق ش��وم ديگر براي اقتصاد 
امريكا افتاد و آن اين بود كه ميزان پس ان��داز خالص ملي كه مجموع 
پس اندازهاي افراد، ش��ركت ها و بخش دولتي است در اين سه ماهه با 
بدترين سقوط تاريخ خود روبه رو ش��د و براي اولين بار از بحران مالي 

جهاني تا كنون به محدوده منفي سقوط كرد. 
در حال حاضر شاخص دالر امريكا در ۹۴ واحد قرار دارد، در حالي كه 
در ماه ژوئن كه استفان روچ پيش بيني كرده بود ارزش دالر ۳۵درصد 

سقوط مي كند، اين شاخص در ۹۶ واحد قرار گرفته بود. 
در آن زمان روچ، پيش بيني كرده بود اين س��قوط ارزش دالر در يكي 
دو سال آينده اتفاق خواهد افتاد، اما حاال او مي گويد اين اتفاق تا پايان 

۲۰۲۱ رخ خواهد داد. 
او گفت: با نداشتن پس انداز اگر بخواهيم رشد كنيم بايد كسري حساب 
جاري بين المللي خود را باال ببريم تا پس انداز نداش��ته خود را از جاي 
ديگري قرض كنيم. اين اقدام هميشه ارزش ارز را پايين مي آورد، دالر 

هم در برابر چنين اتفاقي ايمن نيست. 
روچ كه قباًل رئيس مورگان استنلي آسيا بود در مورد ريكاوري اقتصادي 
امريكا از پاندمي كرونا نگران است و مي گويد: شانس وقوع ركود ثانويه 

اقتصاد امريكا باالي ۵۰ درصد شده است. 

محدودیت امریکا
 براي بزرگ ترین تراشه ساز چین

امری�کابرايص�ادراتبهش�ركتSMICچي�نباای�نادعاكه
تجهيزاتای�نش�ركتتراشهس�ازممکناس�تب�راياهداف
نظاميم�ورداس�تفادهق�رارگي�رد،محدویتهایيوض�عكرد.
به گزارش ايسنا، براساس نامه اي كه روز جمعه از سوي وزارت بازرگاني 
امريكا منتشر شده است، تأمين كنندگان برخي تجهيزات براي شركت 

SMIC چين اكنون بايد ابتدا مجوزهاي صادرات دريافت كنند. 
اقدام اخير به منزله تغيير رويه سياست امريكاست كه اوايل سال جاري 
اعالم كرده بود، فروش به ش��ركت SMIC نيازي به مجوز ندارد. اين 
تراشه ساز چيني اعالم كرد اطالعيه رسمي درخصوص محدوديت ها 
را دريافت كرده اس��ت و گفت: هيچ ارتباطي با ارتش چين ندارد. اين 
شركت مجدداً تأكيد كرد كه نيمه رس��اناها را توليد كرده و تنها براي 
 SMIC كاربران غيرنظامي و تجاري خدمات فراهم مي كند.  شركت
جديدترين شركت فناوري بزرگ چيني اس��ت كه با محدوديت هاي 
تجاري امريكا روبه رو مي ش��ود كه با استناد بر مس��ائل امنيتي ملي يا 
سياست هاي خارجي امريكا وضع مي شوند. دسترسي شركت مخابراتي 
هوآوي به تراشه هاي پيش��رفته امريكايي هم پس از افزوده شدن اين 

شركت به ليست سياه وزارت بازرگاني امريكا، محدود شده است. 
 

کدام کشورها بیشترین ذخایر ارزي را دارند؟
چي�نبيش�ترازه�ركش�وردیگ�ريدرجه�انذخي�ره
روس�يه س�وئيس، ژاپ�ن، كش�ورهاي و دارد ارزي
دارن�د. ق�رار بع�دي رتبهه�اي در هندوس�تان و
به گزارش بيزينس اس��تاندارد، ذخاير ارزي يكي از مؤلفه هاي كليدي 
اطمينان بخشي به فعاالن اقتصادي در هر كشوري است. اين ذخاير در 
صورتي كه در سطح مطلوبي باشند به بانك هاي مركزي كمك خواهند 
كرد تا ثبات را در بازار ارز حكمفرما كنند تا  در شرايط بحراني بر اوضاع 
مسلط ش��وند و به س��رمايه گذاران اطمينان الزم را بدهند. بدون اين 
ذخاير، كشورها ممكن است با بحران هاي متفاوتي نظير بحران ارزي، 

ريسك نكول بدهي و تالطم بازار مواجه شوند. 
حجم ذخاير ارزي چين تا پايان ماه آگوست  ۵تريليون و ۵۷۰ميليارد 
دالر ارزيابي شده است؛ از ۱۴سال پيش تاكنون اين كشور بزرگ ترين 
دارنده ذخاير ارزي جهان بوده است. دالر امريكا، يورو، ين ژاپن و پوند 
انگليس به ترتيب بيشترين س��هم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور 
دارند.  حجم ذخاير ارزي ژاپن هم تا پايان ماه آگوست  يك تريليون و 
۴۰۲ميليارد دالر بوده است. دالر امريكا، يورو، فرانك سوييس و پوند 
انگليس به ترتيب بيشترين س��هم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور 
دارند.  سوئيس هم داراي ۹۲۹ ميليارد و ۱۴۹ ميليون دالر ذخاير ارزي 
اس��ت؛ دالر امريكا، يورو، ين ژاپني و پوند انگليس به ترتيب بيشترين 

سهم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند. 
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ادامه کاهش قیمت بلیت هواپیما

 26 سال سابقه کار
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  گزارش   یک
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تركيهدرحالافزایشوارداتگازازامریکاست
ت�اس�همای�رانوروس�يهراكاه�شده�د.
شركت كنندگان در س��ي و هشتمين كنفرانس 
امري��كا و تركي��ه معتقدن��د، همكاري ه��اي 
اياالت متحده و تركيه در حوزه انرژي در آس��تانه 
رنس��انس قرار گرفته  اس��ت. جيمز جونز، رئيس 
افتخاري ش��وراي تجاري اياالت متحده و تركيه 
مي گويد: »داليل زيادي براي خوش بيني وجود 
دارد. با وجود همه گيري ويروس كرونا و نوسانات 
گسترده در بازار انرژي، روابط انرژي اياالت متحده 
و تركيه در آستانه تحولي بزرگ و يك رنسانس قرار 
دارد.«  وي حوزه انرژي نظير ال ان جي، پروژه هاي 
خطوط لوله در عراق و آسياي ميانه و كشف ذخاير 
عظيم گاز طبيعي در آب هاي درياي سياه همراه با 
حوزه هاي پايين دستي پااليشگاهي و پتروشيمي 
را داراي فرصت هاي مناسبي براي توسعه روابط 

دوجانبه مي داند. 
بازاریابيگازي

انرژي در سياست خارجي اياالت متحده، نقشي 
كليدي ايف��ا مي كند. توليدكنن��دگان ال ان جي 
در تگ��زاس نيز با حمايت همه جانبه كاخ س��فيد 

به دنبال يافت��ن بازارهاي��ي پاي��دار در پنج قاره 
دنيا هس��تند.  امريكايي ها پس از صدها ميليارد 
دالر سرمايه گذاري در اكتش��اف و توليد از منابع 
گازطبيعي به ويژه گاز شيل براي متنوع كردن منابع 
عرضه گازهاي مايع خود استفاده می كنند و از سوي 
ديگر، رهبران تركيه در جهت كاهش وابستگي به 
خط لوله هاي واردات گاز نظير ايران و روسيه تالش 
مي كنند. گويي سياست هاي انرژي آنها در حال 

قدرتمند تر شدن و تحول قرار گرفته است. 
در نيمه نخس��ت امس��ال و براس��اس آمار اداره 
رگوالتوري بازار انرژي، واردات گاز طبيعي تركيه 
از خط لوله ها ۲۲/8درصد كاهش يافته و در مقابل 
واردات ال ان جي اين كشور ۴۴/8 درصد افزايش 
يافته است.  تركيه عالوه بر نقش آفريني به عنوان 
يك هاب مهم تجارت انرژي، يك بازيگر كليدي 
ثبات انرژي و امنيت عرضه انرژي در منطقه است. 
اين كشور بازاري بزرگ و در حال رشد است كه با 
كشف گاز طبيعي در آب هاي درياي سياه، موقعيت 

كنوني مستحكم تر خواهد داشت. 
افزایشهمکاريها

جونز مي افزايد: »اياالت متحده و تركيه دو متحد 

عضو ناتو هس��تند و در حوزه فناوري و اينترنت 
نسل۵ همكاري هاي گسترده اي را با هدف ايجاد 
ارتباطات امن آغاز كرده اند. موضوعي كه اهميت 
زيادي در ادامه راه خواهد داشت.« اياالت متحده 
معتقد است، با وجود پاره اي اختالف نظرها ميان 
دو كشور در مسئله سوريه و كردستان، زمينه هاي 
زيادي براي همكاري وجود دارد.  تركيه در دو دهه 
اخير تالش كرده تا به هاب  كليدي انرژي در جنوب 
اروپا تبديل شود. هم اكنون اين كشور به مهم ترين 
عرضه كننده نفت و گاز درياي كاسپين و كردستان 
عراق در سواحل مديترانه تبديل شده و با ساخت 
خط لوله هاي جديد به ويژه ترنس كاسپين، شاهد 
افزايش حجم تجارت انرژي در اين كشور خواهيم 
بود.  در يك س��ال اخير، تركيه يك��ي از محدود 
كشورهايي است كه حجم تجارت خود با اياالت 
متحده را با وجود همه گيري ويروس كرونا و ركود 

بر اقتصاد جهاني، افزايش داده است. 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي، 
صادرات تركي��ه به اياالت متحده براس��اس آمار 
وزارت تجارت تركيه به ۵/۵۶ ميليارد دالر رسيده 
است. بدين ترتيب، اياالت متحده با يك پله صعود، 

به دومين بازار ب��زرگ محصوالت ترك ها تبديل 
شده است. 

كاهشنفوذچينيها
دنياي امروز شرايط دشواري را پست سر مي گذارد 
و نياز به همكاري و تشريك مساعي بسيار ضروري 
خواهد بود. امريكايي ها از توس��عه همكاري هاي 
آنكارا با پكن و مسكو بيمناكند و معتقدند، نبايد 
شرقي ترين عضو ناتو به پايگاه بلوك شرق تبديل 
گردد.  واش��نگتن تالش مي كند تا حضور و نفوذ 
چيني ها در بازار تركيه را مح��دود كند. هرچند 
ايجاد فرصت براي شركت ها و صنايع امريكايي نيز 

از ديگر اهداف آنان محسوب مي گردد. 
كاخ سفيد بارها به رهبران تركيه هشدار داده كه 
راه ابريش��م جديد چين )يك كمربند، يك راه( 
يك پروژه سياسي است و بايد از پروژه هاي چند 
ميليارد دالري ساخته شده چيني ها براي توسعه 
تجارت جهاني بهره برد.  رهبران واشنگتن و آنكارا 
از دورنماي تجارت ساالنه ۱۰۰ميليارد دالري دو  
طرف س��خن گفته اند. اين عدد با همكاري هاي 
دوجانبه، دست يافتني خواهد بود.  نايل اولپاك، 
رئيس ش��وراي روابط اقتص��ادي خارجي تركيه 
مي گويد: »براي گ��ذار از اين دوره دش��وار، بايد 
اقتصادهايي پايدار و مقاوم در برابر نوسانات داشت 
و مي توان از چالش هاي كنونی، فرصت هاي نيز 

يافت.«
بازس��ازي و نوس��ازي زنجيره ارزش و بازارهاي 
بين المللي صادراتي در دستور كار رهبران تركيه 
قرار دارد. با همه گيري ويروس كرونا، كشورهاي 
دنيا دريافته اند نبايد تجارت خارجي خود را به يك 
كشور محدود كنند. در مجموع، تأمين محصوالت 
مورد نياز از يك يا چند منبع محدود، پرريسك و 

ناپايدار خواهد بود. 
اقتصاد تركيه به عنوان يك��ي از ۲۰ اقتصاد بزرگ 
جهان، نيازمند انرژي است و گستردگي اين كشور 
و موقعيت جغرافيايي كليدي آنها يك امتياز بزرگ 
محسوب مي شود. تركيه را گذرگاه غرب و شرق دنيا 
مي دانند و اين كشور هاب انرژي قرن بيست و يكم 

سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا خواهد بود. 
Sabah Dailyمنبع:صباحدیلي 
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علي بخش��ي، در گفت وگو با مهر درباره انتقادات 
مطرح شده درباره طرح برق اميد كه مصرف برق 
كم مصرف ها را رايگان مي كن��د، می افزايد: »اين 
طرح بخشي از يك طرح كامل بود. يك طرح كالن 
در صنعت برق طراحي شد كه اين تنها جزيی از آن 
بود. در آن طرح كامل چند مرزبندي تعريف مي شد؛ 
نخست كم مصرف ها، مشتركين با مصرف متوسط و 
در نهايت پر مصرف ها و صنايع انرژي بر مانند صنايع 

فوالد، آلومينيوم، ذوب آهن و...«
وي افزود: »در اي��ن مرزبندي، مص��رف برق كم 
مصرف ها رايگان، تعرفه برق مشتركين با مصرف 
متوسط را يارانه اي و تعرفه برق مشتركين پرمصرف 
و صنايع انرژي بر را با نرخ حقيقي برق در نظر گرفته 

شده بود.«  به گفته اين مقام مسئول اگر اين طرح 
به صورت جامع اجرايي مي شد، محل جبران هزينه 
تعرفه برق بخشي از مشتركين كه رايگان مي شد، 
بدون ايجاد بار هزينه مضاعف و جداگانه، جبران 
مي ش��د. به عبارتي وزارت نيرو نيازي نداش��ت تا 
محل مجزايي ب��راي جبران اي��ن بارهزينه اي در 

نظر بگيرد. 
بخشي ادامه داد: »از س��ويي ديگر در صورتي كه 
چنين طرحي به طور كامل اجرا مي شد، مشتركيني 
كه مصرف متوسط داشتند تشويق مي شدند تا با 
مديريت بيشتر، مصرف خود را كاهش داده تا در 
زمره كم مصرف ها قرار بگيرن��د. از طرفي صنايع 
انرژي بر در شرايط كنوني سودآوري كالني دارند و 
در حقيقت عمده اين سود كالن به دليل هزينه هاي 
توليد كه تعرفه برق س��هم عمده اي در آن دارند، 
تأمين مي ش��ود. در اين طرح جامع مي توانستيم 

ارزش حقيقي برق را از اين صنايع دريافت كنيم.«
رئيس هيئت مديره سنديكاي برق ايران با اشاره به 

اينكه اگر تعرفه گذاري هوشمند به طوركامل اجرايي 
مي شد، رقابت مطلوبي بين تمامي مشتركين در 
راستاي مديريت مصرف شكل مي گرفت، گفت: »در 
صورت اجراي كاملي، طرح هاي افزايش بهره وري و 
كاهش تلفات توجيه اقتصادي پيدا مي كرد و تمامي 
مشتركين انگيزه پيدا مي كردند تا اين طرح ها را اجرا 

كرده و مصرف و هزينه خود را كاهش دهند.«
وي با تأكي��د بر اينكه اج��راي كامل طرح موجب 
مي شد تا حتي بخشي از كسري بودجه وزارت نيرو 

جبران شود، تصريح كرد: »وزارت نيرو حدود ۳ تا 
۴ هزار ميليارد تومان ب��ه مجموعه هاي ذي ربط و 
پيمانكاران خود بدهكار است كه اجراي كامل طرح 
مي توانست بخشي از اين كس��ري را جبران كند. 
از س��ويي ديگر با انگيزه اي كه در راستاي كاهش 
مصرف ايجاد مي شد مي توانستيم براي برق مازاد 
برنامه ريزي صادراتي داشت  و منابع ارزي بيشتري 
را تأمين كنيم، اما بخشي از اين طرح جامع اجرايي 

شده كه هزينه زا بوده و ايجاد دين مي كند.«
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