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رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه

ورود سازمان بازرسی به پرونده فوتبال

خانه ملت

س��خنگوی کمیس��یون اصل ن��ود مجلس گفت :فس��ادها یا
سوءاستفادههایی در فدراسیون فوتبال رخ داده که میتواند پای
نهادهای ذیربط از جمله س��ازمان بازرس��ی و دادستانی را به
پرونده فوتبال باز کند.
به گزارش مهر ،علی خضریان در تش��ریح نشس��ت بررس��ی
پرونده مارک ویلموتس مربی س��ابق تیم ملی ایران ،اظهار کرد:
این دومین جلس��ه کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل
 ۹۰برای شکایت واصله درباره فساد در قرارداد ویلموتس است.
باتوج��ه به اینکه پیش از این پرونده فس��اد در فوتبال ایران در
کمیس��یون اصل  ۹۰دوره نهم مجلس مورد بررسی قرار گرفته
بود این پرونده نیز با بهرهگیری از مصوبات آن جلس��ه با حضور
اعضای فدراس��یون فوتبال ،معاون امور ورزشی وزارت ورزش و
جوانان و اعضای حقوقی و بازرسی فدراسیون فوتبال برگزار شد.
نماینده مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردیس
در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :در این جلسه تاکید شد که
کمیس��یون اصل  ۹۰قصد ورود به مباحث مدیریتی و تخصصی
فدراس��یون فوتبال را نداشته و تنها به طرز کار وزارت ورزش و
فدراس��یون فوتبال که در صالحیت ذاتی کمیس��یون اصل ۹۰
هم قرار دارد ،رس��یدگی میکند چراک��ه این موضوع باید برای
افکار عمومی بهصورت شفاف توضیح داده شود تا ضمن برطرف
کردن شبهات موجود ،ضعفها نیز اصالح شود.

کانال مالی و موضوعات منطقهای و بینالمللی محور گفتوگوی تهران-برن

ایران و سوئیس پای میز مذاکره

وزیر امور خارجه سوئیس طبق برنامهریزی
قبلی بامداد روز شنبه وارد ایران شد و در ابتدا
س��فری یکروزه به اصفهان داش��ت .وزیر امور
خارجه سوئیس و هیات همراه پس از بازدید از
آثار تاریخی اصفهان از جمله میدان امام (نقش
جهان) و جاذبههای گردشگری و صنایع دستی
این ش��هر در دیدار با استادان دانشگاه صنعتی
اصفه��ان درباره گس��ترش تعام�لات علمی،
فرهنگ��ی و فناوری به گفتوگ��و و تبادلنظر
پرداختند .وزیر امور خارجه س��وئیس با اشاره
ب��ه ش��رایط دش��وار تحریمها و س��خت بودن
ارتباطات میان کش��ورها ،دیپلماسی علمی را
راه��کاری برای تعامل بیش از پیش کش��ورها
در جه��ت صلح و آش��تی بیان ک��رد .دیدار و
گفتوگ��و با عباس رضایی ،اس��تاندار اصفهان
از دیگ��ر برنامههای س��فر وزیر ام��ور خارجه
س��وئیس به اصفهان ب��ود .وی پس از اصفهان
ب��ه تهران آمد و در برنامههای رس��می ترتیب
داده ش��ده با محوریت یکصدمین سالگرد آغاز
روابط دو کش��ور حضور یافت .به گزارش ایرنا،
کاس��یس که از س��ال  ۲۰۱۷می�لادی ردای
وزارت ام��ور خارجه س��وئیس را ب��ر تن کرده،
عالوه بر دیدار با محمدجواد ظریف ،با حس��ن
روحانی و برخی دیگر از مقامات عالیرتبه ایران
دیدارهایی داش��ت؛ دیدارهایی که محور اصلی
آنها ،رایزنی و تبادلنظر درباره موضوعات مورد
اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه ،منطقهای
و بینالملل��ی و همچنین موضوعات مربوط به
کانال مالی سوئیس بود.

 محورهای مذاکره

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان،
محوره��ای اصلی مذاک��رات و دیدارهای وزیر
ام��ور خارجه س��وئیس را رایزن��ی و تبادلنظر
درب��اره موضوعات مورد اهتمام مش��ترک در
عرص��ه دوجانب��ه ،منطق��های و بینالمللی و
همچنی��ن موضوع��ات مربوط ب��ه کانال مالی
سوئیس عنوان کرد.
س��عید خطی��بزاده
اف��زود :همانطور که
قبال هم گفته ش��ده
تاکنون  2تراکنش از
طری��ق کان��ال مالی
س��وئیس انجام شده
ک��ه نخس��تین آن
بهصورت آزمایش��ی در بهمن س��ال گذش��ته
صورت پذیرفت .در خرداد امسال هم نخستین
عملیات رس��می این کانال انجام گرفت که هر
دو مورد ش��امل انتقال اقالم دارویی با استفاده
از منابع موجود مالی ایران در سوئیس بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن قدردانی
و اس��تقبال از تالشهای سوئیس در پیگیری
ای��ن کان��ال مالی تاکید کرد :م��ا در عین حال
بهدلیل برخ��ی اقدامات مخرب ایاالت متحده
در قب��ال ای��ن کانال مال��ی ،به نی��ات امریکا
تردید جدی داریم .البته روش��ن است که تمام
اقداماتی ک��ه تاکنون از طریق این کانال مالی
صورت گرفته با داراییهای ایران نزد س��وئیس

بوده و اگر این کانال با رهایی از فشارهای امریکا
بتوان��د با بهرهبرداری از س��پردههای ایران نزد
کش��ورهای دیگر ارس��ال کاال و دارو را تسهیل
کند ،ما اس��تقبال میکنیم .این س��فر فرصتی
ب��رای تبادلنظ��ر و همفکری دو کش��ور برای
فعالتر ش��دن کانال مالی س��وئیس و بررسی
راهکارهای ممکن برای رفع مشکالت است.
خطی��بزاده به ترکیب هی��ات همراه وزیر
خارجه س��وئیس اش��اره کرد و اف��زود :برخی
از ش��خصیتهای پارلمانی س��وئیس هم وزیر
خارج��ه س��وئیس را در ای��ن س��فر همراهی
میکنند که برنامه مالقات در مجلس ش��ورای
اسالمی برای ایشان پیشبینی شده است.

 فرصتی برای توسعه کانال مالی

کانال مالی س��وئیس از ابزارهایی بود که در
یکی دو سال اخیر سوئیسیها برای تامین اقالم
بشردوس��تانه راهاندازی کردند .ب��ا این وجود
انتظ��ار میرود این کانال با بهرهگیری از منابع
ایران در سایر کش��ورها بتواند نقش موثرتری
در تامی��ن این اقالم ایفا کن��د .با خروج امریکا
از برجام و اعمال یکجانبه تحریمها علیه ایران
و در پیش گرفتن سیاس��ت فش��ار حداکثری،
ب��رن اعالم کرد درصدد راهان��دازی یک کانال
مالی برای تبادل کاالهای بشردوستانه بهویژه
غذا و دارو اس��ت .سوئیس��یها دور از هیاهو و

 آیا میانجیگری در کار است؟

ایران و س��وئیس از روابط سیاسی دوستانه و
قابل اعتمادی با یکدیگر برخوردارند؛ بهگونهای

بازدید کاسیس از «مروارید خاورمیانه»

«ایگنازیو کاس��یس» وزیر امور خارجه س��وئیس پس از دیدن اصفهان در س��فر به
ایران و بازدید از اماکن تاریخی و جاذبههای گردشگری این شهر ،اصفهان را «مروارید
خاورمیانه» توصیف کرد .به گزارش ایرنا ،کاس��یس بعد از دیدن این ش��هر در توییتی
نوش��ت :از ش��هر اصفهان ،مروارید خاورمیانه در جمهوری اس�لامی ایران دیدار کردم.
آش��نایی با فرهنگ و مردم یک کش��ور پیششرط روابط خوب دیپلماتیک است .دیدار
کاسیس از اصفهان بخشی از سفر دوروزه او به ایران برای دیدار با مقامات کشورمان و
گفتوگو درباره روابط دوجانبه بود که بهمناس��بت  ۱۰۰سال روابط دیپلماتیک ایران-
س��وئیس انجام شد .مس��ئول میز سوئیس و مدیر مرکز همکاریهای علمی بینالمللی
دانشگاه صنعتی اصفهان در این دیدار با اشاره به تاریخچه همکاری علمی میان ایران و
سوئیس به ارائه گزارشی از روند تشکیل میز سوئیس بهعنوان مرجع ملی همکاریهای
علمی بینالمللی میان دو کشور پرداخت .سیما فاخران افزود :تعیین روز مشترک علم
ایران و س��وئیس پیش��نهاد ویژه دانش��گاه صنعتی اصفهان به نمایندگی از وزارت علوم
جمهوری اس�لامی ایران بهمنظور بررس��ی بیش از پیش توسط وزرای خارجه دو کشور
است .وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع دیپلماسی علمی برای خواهرخواندههای
اصفهان هستیم ،اضافه کرد :دانشگاه صنعتی اصفهان بهعنوان نماینده ایران در سالهای
گذشته ارتباطات مستمر علمی با دانشگاهها و مراکز علمی کشور سوئیس داشته است.
ویژهتر از خبر

عکس روز

خودکفایی در حوزه دفاع زمینی و قطعهسازی

توضیح و اصالح

به قلم غالمرضا کیامهر نام
در س��رمقاله دیروز روزنامه
کتاب مدیریت کوتولهها نوشته ناصر بزرگمهر به اشتباه مدیریت
ژاپنی ذکر ش��ده بود .گفتنی است مترجم کتاب مدیریت ژاپنی
مهرداد غروی است که بدین وسیله اصالح میشود.

ص��دور بیانیههای پی در پ��ی ،از مدتها قابل
رایزنیهای گس��تردهای را ب��ا مقامات مربوطه
در ایران از یک طرف و بانکها و ش��رکتهای
سوئیسی از طرف دیگر انجام دادند تا سازکاری
قابل اطمینان ایجاد کنند .بهنظر میرسد سفر
وزیر امور خارجه س��وئیس فرصت خوبی برای
تهران و برن برای فعالتر کانال مالی س��وئیس
و بررسی راهکارهای ممکن برای رفع مشکالت
آن اس��ت .بهویژه آنکه بهنظر میرس��د باتوجه
به تراکنشهای قبل��ی این کانال مالی ،زمینه
برای مبادله بیش��تر دارو و توسعه دامنه تبادل
به س��ایر کاالها فراهم شده و میتوان به ارسال
محمولههای دیگر به ایران از طریق کانال مالی
سوئیس امیدوار بود .مبادالت صورت گرفته از
طریق کانالی مالی سوئیس از آن جهت اهمیت
پیدا میکند که سوئیس درباره این کانال مالی
اعالم کرد این مکانیسم به این دلیل ایجاد شده
ک��ه از طریق آن نیازهای حیات��ی مردم ایران
تامین شود؛ بدون آنکه تحریمهای امریکا علیه
این کشور نقض شود و امریکاییها نیز از ابتدای
شکلگیری آن در جریان بوده و مورد مشورت
و رایزنی قرار میگرفتند.

که میتوان گفت س��وئیس از جمله کشورهایی
اس��ت که روابط نزدیک و دوس��تانهای با ایران
داش��ته است .سوئیس��یها بهویژه در سالهای
گذش��ته نقش مهم��ی در کاهش تنشها میان
ای��ران و امریکا داش��تهاند .میزبان��ی مذاکرات
هس��تهای میان ایران و گروه  ۵+۱در ژنو ،نقش
س��وئیس در تبادل زندانیان ای��ران و امریکا در
سال  ،۲۰۱۶تبادل مایکل وایت و مجید طاهری
و همچنی��ن ایف��ای نقش در آزادی س��یروس
عسگری از جمله اقدامات سوئیس برای کاهش
تن��ش می��ان ایران و امریکا در س��الهای اخیر
بوده اس��ت .سیاس��تمداران سوئیسی در زمینه
سیاس��ت خارجی تالشهای این کش��ور برای
کاهش تنش بین امریکا و ایران را مثبت ارزیابی
کرده و آن را نتیجه  ۴۰س��ال اعتماد به فعالیت
سفارت سوئیس در تهران دانسته و نتیجهگیری
میکنن��د همی��ن امر وجهه س��وئیس در افکار
عموم��ی امریکا را تقویت کرده اس��ت .حتی در
اروپ��ا گروهی معتقدند در بح��ران بین ایران و
امریکا نقش هیچ کشوری در اروپا مانند سوئیس
تا این حد بااهمیت نیست و سفارت سوئیس در
ته��ران نقش مهمی در کاهش تنش بین تهران
و واش��نگتن داشته اس��ت .همزمان با سفر وزیر
خارجه س��وئیس به ته��ران ،مایک پمپئو ،وزیر
ام��ور خارجه امریکا از همتای سوئیس��ی خود
بهخاطر نقش سازنده بهعنوان حافظ منافع این
کشور در ایران و کمک به محافظت و بازگردانی
ش��هروندان امریکایی تشکر کرد .همین مسئله
هم موجب شنیده ش��دن حرف و حدیثهایی
مبنی بر اینکه مهمترین دس��تور کار وزیر امور
خارجه س��وئیس در س��فر به تهران ،رایزنی در
زمینه مناس��بات تهران و واشنگتن است ،شده
است؛ به ویژه آنکه ترامپ این روزها در مبارزات
انتخاباتی از رقیب خود ،جو بایدن عقب اس��ت
و میخواهد از هر ابزاری در معادالت انتخاباتی
در امریکا به سود خود استفاده کند .در واکنش
به ای��ن گمانهزنیه��ا ،س��خنگوی وزارت امور
خارجه ایران گفت :این س��فر ربطی به مس��ائل
رواب��ط ای��ران و امریکا ندارد .این س��فر از قبل
و در چارچ��وب رواب��ط دوجانب��ه و س��فرهای
منظ��م وزرای خارج��ه دو کش��ور برنامهریزی
ش��ده که البته بهدلیل ش��رایط ناشی از شیوع
کرون��ا با تاخیر انجام ش��د .خطی��بزاده افزود:
تماسهای ش��تابزده وزیر امور خارجه امریکا با
ش��خصیتهایی که قصد سفر به ایران را دارند،
مسئله تازهای نیس��ت و پمپئو از سر استیصال
و ناچاری س��عی میکند سیاس��ت موهوم فشار
حداکثری واش��نگتن را به هر طریقی پیگیری
کند؛ بنابراین تالش میکند کش��ورهای ثالث را
از رواب��ط عادی با ای��ران منصرف کند که البته
تاکنون شکس��ت خورده است .همانطور که در
موضوع سفر گروسی ،مدیرکل آژانس به تهران
هم شکس��ت خوردند ،این بار هم این فش��ارها
شکس��ت خواهد خورد .او تاکید کرد :جمهوری
اسالمی ایران بارها موضع رسمی خود را نسبت
به گردنکش��یهای رژی��م ترامپ اعالم کرده و
تغییری در آن ایجاد نشده است.

بازار خلوت کاسبان حوزه فرش

عکس :آیدا فریدی

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در حوزه قطعهس��ازی به خودکفایی رس��یدهایم،
گف��ت :نیروی زمین��ی توانمندی و توانایی الزم را دارد که در حوزه قطعهس��ازی بنا بر اراده
فرمانده معظم کل قوا به کشورهای دوست کمک کند.
به گزارش ایرنا ،سرتیپ کیومرث حیدری در آیین کلنگزنی نمایشگاه دائمی دفاع مقدس
اظهار کرد :باتوجه به تاکیدات فرمانده معظم کل قوا نگاه ما به نهضت قطعهس��ازی بهعنوان
یک مسئله بسیار مهم مانند نهضت الهی است.
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش افزود :امروز چرخه دفاعی را براس��اس  ۲۳رس��ته مورد نیاز
نیروی زمینی تبیین کردیم و توانستیم در حوزه قطعهسازی به خودکفایی برسیم و امروز در
چرخه دفاع زمینی محتاج بیگانگان نیستیم.
حیدری خاطرنش��ان ک��رد :نیروی زمینی توانمن��دی و توانای��ی الزم را دارد که در حوزه
قطعهسازی بنابر اراده فرمانده معظم کل قوا به کشورهای دوست کمک کند.
وی درباره روند برگزاری رزمایشهای نیروی زمینی ارتش گفت :نیروی زمینی هر س��ال
رزمایشهای مشترک و تخصصی را برای ارتقای آمادگی نیروهای خود برگزار میکند که در
این رزمایشها تاکتیکهای خاص و سالحهای ویژه مورد استفاده قرار میگیرند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه به حضور این نیرو در مرزهای شرق کشور اشاره کرد
و افزود :نیروی زمینی در مرزهای غرب و جنوب غرب مستقر بود و از سال گذشته در شمال
شرق و شرق نیز مستقر شده ،به همین دلیل نیازمند بودیم پادگانهایی که قابلیت تاکتیکی
ویژه دارند را احداث کنیم تا بتوانیم بهخوبی از مرزها دفاع کنیم.

بررسی مشکالت مالیاتی
صاحبان صنایع

آرزو خدایی -جلس��ه بررس��ی مشکالت
در حوزه امور مالیاتی شهرستان نجفآباد در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش
از اصفهان ،در این نشست
ابتدا ابوالفضل ابوتراب��ی ،نماینده نجفآباد و
تیران و کرون در مجلس ش��ورای اسالمی ،با
بیان ضرورت رعایت عدالت مالیاتی در کشور
گفت :آنچه نگرانکننده است ،نگاه سوگیرانه
یا تبعیضآمی��ز کارگ��زاران در بحث وصول
مطالبات و درآمدهای مالیاتی اس��ت که اگر
برای این موضوع تصمیمی صریح و روش��ن
اتخاذ نش��ود ،میتواند تا حد بس��یار زیادی
نارضایتی عمومی را در برداشته باشد .وی با
بیان شیوه تقنین در مجلس شورای اسالمی
از حاضران خواست تا پیشنهاد یا راهکارهای
موثر در راس��تای شفافس��ازی اجرای قانون
مالیات را با مجلس در میان بگذارند.

 برنامهریزی برمبنای اولویتها

مجتب��ی راعی ،مع��اون اس��تاندار اصفهان
و فرمان��دار وی��ژه شهرس��تان نجفآب��اد در
ادام��ه این جلس��ه ب��ا تاکی��د بر ض��رورت
برنامهری��زی در راس��تای وص��ول مالی��ات
برمبن��ای اولویتها و ضرورتها و متناس��ب
با نظام درآمدی مودیان از مردم شهرس��تان
بهعنوان س��رآمدان انصاف ،ایث��ار و صداقت
نام برد .رئیس س��تاد شهرس��تانی رفع موانع
تولی��د و تس��هیل ،با اش��اره به درخواس��ت
مودی��ان مالیاتی شهرس��تان گفت :تس��ریع
در فرآین��د تکمیل و بهرهب��رداری دفتر اداره
امور مالیاتی شهرس��تان در بخش مهردشت،
تفوی��ض اختیارات گس��ترده ب��ه اداره امور
مالیاتی شهرس��تان بهمنظور تس��ریع اجرای
ضوابط و گرهگش��ایی از امور مودیان از جمله
درخواس��تهای مودیان مالیاتی است .راعی
همچنین بر حل مشکالت موجود تاکید کرد
و اطالعرسانی گس��ترده و بهموقع از اجرایی
ش��دن یا ابط��ال بخش��نامهها ،آییننامهها و
دس��تورالعمل را ضعف بارز ای��ن نهاد خواند.
وی نبود انسجام در قوانین اجرایی ادارههای
صنع��ت ،معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی
ب��ا موازین وص��ول مالیات بهوی��ژه در زمینه
مش��اغل مبتنی بر توس��عه پایدار را از دیگر
مشکالت موجود دانسته که نیاز به بررسی و
رفع دارد .بهگفته راعی شفافسازی در میزان
هزینهکرد مالیات بهویژه مالیات ارزشافزوده،
ممانعت از دریافت مالی��ات مضاعف ازجمله
از رانندگان ماشینهای سنگین حملونقل و
رعایت اصل تکریم ارباب رجوع از دیگر موارد
قابل اصالح در این زمینه است.

 ما همواره در کنار شما هستیم

در ادام��ه نماین��دگان اصن��اف مختل��ف
از جمل��ه نظ��ام پزش��کی ،نظام مهندس��ی،
شهرکهای صنعتی ،سنگبریها ،کشاورزان
و ...به بیان مش��کالت و دغدغههای عمومی
پرداختند.
در پایان بهروز مهدلو ،مدیرکل امور مالیاتی
اس��تان اصفهان ،ضمن تقدیر از حس��ننظر
و هم��کاری معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه
شهرس��تان و نماین��ده مردم شهرس��تان در
مجلس شورای اسالمی از رویکرد شهرستان
نجفآب��اد در برگ��زاری اینگونه نشس��تها
بهعن��وان الگوی��ی موفق و قاب��ل تمجید یاد
کرد .ایش��ان ضمن پاس��خگویی به سواالت
مطرح در جلس��ه با تاکید بر این اصل که ما
همواره در کنار شما هستیم نه در برابر شما،
از اعالم آمادگی خود و مجموعه امور مالیاتی
استان برای نشس��تهای آتی در شهرستان
و پاس��خگویی قانع درباره س��ایر دغدغهها و
مشکالت خبر داد.
مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان در ادامه به
تبیین رویکرد ملی وزارت اقتصاد و دارایی و
محوری��ت امور مالیاتی بر اصل برائت مودیان
پرداخت��ه و مالیات ارزش اف��زوده را راهبرد
شفافس��ازی برای مقابله با فرارهای مالیاتی
خواند.

گزارش خبری

 کش��ف گاز در دریای سیاه عامل پایین آمدن نرخ تورم درترکیه میشود.
 گاز دریای سیاه  ۷سال نیاز ترکیه را تامین میکند. مص��رف س��االنه گاز در ترکی��ه بی��ن  ۴۶ت��ا  ۴۹میلیاردمترمکعب است.
 درآمد حاصله (تقریبی) از گاز دریای س��یاه برای ترکیه ۷۰میلیارد دالر برآورد ش��ده است .موارد یادشده بخشی از مزایای
کش��ف میدان گازی جدید در ترکیه اس��ت .کش��ف گاز از زیر
آبهای دریای سیاه موجی از شعف برای شهروندان این کشور
همس��ایه و امید برای پایین آمدن تورم افسارگس��یخته ترکیه
ایجاد کرده است .براساس برآوردهای انجام شده ،ذخیره موجود
در این میدان جدید گازی تامینکننده انرژی گاز مصرفی بیش
از  ۷س��ال کارخانج��ات و مصارف ش��هری ترکی��ه خواهد بود.
همچنین براس��اس آمارهای ارائه ش��ده  ۶۰تا  ۷۰میلیارد دالر
درآمد برای این کشور ایجاد خواهد کرد .این میدان جدید گازی
نتیجه فعالیت متههای کشتی جستوجوگر نفتی فاتح است که
نامش از س��لطان محمدفاتح گرفته ش��ده است .بهدنبال کشف
این میدان جدید گازی رئیس کمپانی ش��ل که ایس��تگاههای
پمپ بنزی��ن و پخش محصوالت نفتی ش��ل در ترکیه را دارد،
ضمن تبریک به اردوغان گفت آرزو میکنم کش��ف این مخزن
عظیم گازی با  ۳۲۰میلیارد متر مکعب گاز عامل رشد اقتصادی
ترکی��ه و افزایش رفاه اجتماعی ش��ود .بهگفته این فعال بزرگ
اقتصادی این کشف ،استراتژی انرژی ترکیه را تغییر خواهد داد.
از سوی دیگر کشف میان جدید گازی با تامین نیاز مصرفی،
وابس��تگی این کشور همس��ایه به واردات گاز را کاهش خواهد
داد .براس��اس آمار ترکیه س��ال گذشته میالدی بهطور متوسط
 ۴۸میلیارد مترمکعب مصرف گاز در حوزههای مختلف داش��ته
است .س��ازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ( )EMRAهم آمار
مصرف گاز ترکیه در س��ال  ۲۰۱۶میالدی را رقمی معادل ۴۶
میلیارد مترمعکب و در سال  ۲۰۱۹میالدی برابر با  ۴۹میلیارد
مترمکعب اعالم کرد .با کشف منبع جدید گاز دریای سیاه منابع
و اش��خاص متع��ددی در این باره اظهارنظ��ر کردهاند؛ از جمله
پروفس��ور ارهان اصانلو که معتقد اس��ت ذخی��ره این گاز برای
حدود  ۷س��ال ترکیه کافی اس��ت .او نیاز ترکیه به انرژی گاز را
ساالنه  ۵۵میلیارد مترمکعب اعالم میکند .بهگفته این تحلیلگر
اقتص��ادی در صورت افزایش ن��رخ گاز در بازارهای بینالمللی،
درآم��د حاصل از فروش یا حتی جایگزینی تولید داخل بهجای
واردات ،ارزش م��ادی باالت��ری را نصیب دول��ت و ملت ترکیه
میکند .در حالحاض��ر نیز طبق ارزیابیهای اولیه گاز موجود
در این میدان گازی  ۶۵تا  ۷۰میلیارد دالر درآمد نصیب دولت
و ملت ترک خواهد کرد .با این روند سیاستگذاران ترک بر این
باورند که کش��ف گاز در دریای س��یاه عامل اصلی پایین آمدن
نرخ تورم در ترکیه خواهد شد و طبیعی است که اثرات مثبتی
ب��ر دادههای کالن اقتصادی در عرصه تولید و همچنین اقتصاد
 SMEخواهد گذاشت .همچنین گفته میشود کشف گاز رقمی
بی��ن  ۱۳تا  ۱۹میلی��ارد دالر به تراز پرداختهای این کش��ور
کمک خواهد کرد و تمام این شرایط در حالی اتفاق میافتد که
ترکیه به بانک جهانی بدهی کالنی دارد .تحلیلگران بینالمللی
بر این باورند که کش��ف این میدان جدید گازی منجر به بهبود
شرایط اقتصادی ترکیه خواهد شد .وال استریت ژورنال در این
باره نوشت« :ترکیه در شرایط خوب اقتصادی نبود و کشف گاز
ب��ه اقتصاد ترکیه کمک و از طرفی از نزول ارزش لیر جلوگیری
خواه��د کرد .ترکیه قس��متی از گاز خود را از ایران و روس��یه
تامین میکند و طبیعی است که این کشف در بازار گاز منطقه
و استراتژی انرژی در ترکیه تاثیرگذار خواهد بود.

هیات رئیسه
مجلس قیم
نمایندگان نیست

نماینده مردم تویسرکان در جریان انتخاب ناظران شورای اقتصاد
در تذکری از عملکرد هیات رئیس��ه در این باره انتقاد کرد و گفت:
نمایندگان مجلس هر کدام ب��رای خود وزنی دارند و اظهارات آنان
مبتنی بر اس��تدالل بیان میش��ود؛ هیات رئیس��ه نباید حالت قیم
نمایندگان را داشته باشد ،بلکه باید مجلس را مدیریت کند.
محمدمهدی مفتح در جریان انتخاب ناظران ش��ورای اقتصاد در
جلس��ه علنی روز یکش��نبه گفت :این موضوع که ناظ��ران از کدام

کمیس��یون به مجلس شورای اس�لامی معرفی ش��وند ،به وظایف
شورای اقتصاد وابسته است .وظایف شورای اقتصاد به سازمان برنامه
و بودجه بازمیگردد .دبیرخانه ش��ورای اقتصاد در کمیسیون برنامه
و بودجه مس��تقر است؛ با همین استدالل در جلسه قبل درخواست
کردیم این موضوع را بررسی کنید ،اما به یکباره در این جلسه اعالم
شد نامزدهای مربوطه از کمیسیون اقتصادی معرفی شدهاند.
سخنگوی کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای

اسالمی ادامه داد :نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر کدام برای
خود وزنی دارند و اظهارات آنان مبتنی بر اس��تدالل بیان میشود؛
هیات رئیس��ه نباید حالت قیم نمایندگان را داش��ته باش��د .وظیفه
هیات رئیس��ه اداره جلسات و توجه به اظهارات نمایندگان است .در
این باره اگر تصمیمی در هیات رئیسه گرفته شده باید از نمایندگان
مخال��ف هم دعوت میش��د ،نه اینکه یکباره تصمیم هیات رئیس��ه
اعالم و اجرا شود.

