
هميش�ه پاي نفت در مي�ان اس�ت. روزي كه 
ترامپ و  بن س�لمان در حاش�يه نشست گروه 
۲۰ در ژاپ�ن در مورد نقش وليعهد عربس�تان 
در قتل جمال خاش�قچي چانه زني مي كردند، 
مايك پمپئو در آسيا و خاورميانه در حال جلب 
حمايت رهبران آس�يايي ب�راي تأمين امنيت 
كش�تيراني در تنگه هرمز و خليج فارس بود. 
آنها ب�راي مقابله ب�ا اقدامات اي�ران در تنگه 
هرمز به رايزني هاي گسترده اي دست زده اند 
ت�ا از امنيت دريان�وردي اطمين�ان يابند، اما 
همه اين اتفاقات در زير سايه نفت قرار دارند. 
امريكايي ها در سايه انقالب شيل، وابستگي خود را 
به نفت وارداتي كاهش داده اند و بيش از ۷۵درصد 
نفت مصرفي خ��ود را از ميادي��ن داخلي تأمين 
مي كنند. )نرخ مشابه در سال ۲۰۰۸ ميالدي تنها 

۳۵ درصد بوده است.(
در مقابل، همپيمانان اياالت متحده در س��ازمان 
ناتو و رقبايي نظير چين از وابس��تگي بيشتري به 
نفت خاورميانه برخوردارن��د، اما نفت خاورميانه 
در كاهش قيمت انرژي عرضه شده در بازار امريكا 
نقش��ي كليدي دارد. فراموش نكني��د كه اياالت 
متحده براي حفظ نقش رهبري ژئوپلتيك خود 

در اين منطقه، حاضر به ترك آن نيست. 
در س��پتامبر س��ال ۲۰۱۳ ميالدي، باراك اوباما 
در سازمان ملل متحد اعالم كرد: »امريكا از همه 
مؤلفه هاي قدرت به ويژه نيروه��اي نظامي براي 
محافظت از مناف��ع كليدي خ��ود در خاورميانه 
بهره خواهد برد.« وي با اشاره به كاهش وابستگي 
كشورش به نفت وارداتي افزود: »دنيا همچنان به 
عرضه نفت خاورميانه ني��از دارد و هرگونه تنش 
مي تواند همه اقتصاد جهاني را به چالش بكشد.« 

بس��ياري از امريكايي ه��ا حاضر ب��ه پذيرش اين 
اس��تدالل هاي رهب��ران كشورش��ان نيس��تند. 
واش��نگتن چند جنگ بزرگ در خاورميانه انجام 
داده است، اما اقتصاد اين كشور همچنان در برابر 

نوسانات عرضه نفت، بسيار آسيب پذير است. 
در س��ال ۱۹۹۰ ميالدي، ج��ورج اچ دبليو بوش، 
تصميم گرفت براي خارج كردن سربازان عراقي 
از كويت، ارتش اياالت متحده را روانه خاورميانه 
كند. وي در يك مصاحب��ه تلويزيوني اعالم كرد: 
»هم اكنون نيمي از نفت مصرفي اياالت متحده از 
خارج تأمين مي گردد و دولت صدام حسين به يك 
تهديد كليدي براي اس��تقالل اقتصادي كشور ما 
تبديل شده است.« اما به سرعت نقش نفت در اين 
جنگ به فراموشي سپرده شد، چراكه شهروندان 
امريكايي با ش��عار »نه به جنگ ب��راي نفت« به 
مخالفت با حض��ور نظامي واش��نگتن در مناطق 

نفت خيز دنيا پرداختند. 
در سال ۲۰۰۳ ميالدي كه بوش پسر ارتش امريكا 
را براي سرنگوني صدام روانه خاورميانه كرد، هيچ 
صحبتي از نفت نكرد، اما در س��خنراني اوباما در 
س��ازمان ملل، بار ديگر نقش پشت پرده نفت در 
راهبردهاي سياس��ت خارجي كاخ س��فيد مورد 

توجه قرار گرفت. 
  تداوم وابستگي دنيا به طالي سياه

با وجود گفت وگوهاي گس��ترده در مورد فاجعه 
تغيير آب و هوا و نقش نفت در ايجاد آن همراه با 
تالش جهت توسعه انرژي هاي خورشيدي و بادي، 
دنياي ما همچنان وابستگي زيادي به نفت دارد. 

در گزارش س��االنه آماري بي پي كه در تابس��تان 
گذشته منتش��ر ش��د، همچنان از نفت به عنوان 
دارنده بيشترين سهم در سبد انرژي دنيا ياد شده 
اس��ت. اين وضعيت در دهه بع��دي نيز همچنان 
حفظ خواهد ش��د. ۳۳/6درصد مص��رف جهاني 
انرژي در سال گذشته به نفت اختصاص داشته و 
سهم زغال سنگ و گاز طبيعي ۲۷/۲و ۲۳/۹درصد 
اعالم شده است. همچنين سهم انرژي برقابي 6/۸ 
درصد، انرژي هس��ته اي 4/4 درصد و انرژي هاي 

پاك 4 درصد بوده است. 
اكثر تحليلگران انرژي معتقدند وابستگي جهاني 
به نفت در دهه هاي فرارو كاه��ش خواهد يافت. 
محدوديت هاي دولت ها و تغيي��ر الگوي مصرف 
شهروندان و مقررات محدودكننده انتشار كربن 
در اين گذار تأثير دارند. كش��ورهاي پيشرفته در 
كنار گذاش��تن خودروهاي بنزيني و اس��تفاده از 
خودروهاي برقي پيش��گام خواهند بود، اما ساير 
مناطق دنيا با ش��رايط متفاوتي روبه رو هستند. با 
وجود تغيير الگوي مصرف انرژي در كش��ورهاي 
پيشرفته، در ساير مناطق دنيا همچنان نفت خام 
مهم ترين منبع تأمين انرژي محسوب مي گردد. 
به همين دليل، تقاضاي جهان��ي نفت به ويژه در 
آسيا، خاورميانه و آفريقا همچنان و در افق ۲۰4۰ 
ميالدي در حال افزايش اس��ت. در س��ال ۲۰4۰ 
ميالدي و براساس پيش بيني آژانس بين المللي 
انرژي، مصرف روزانه نفت خ��ام دنيا از مرز ۱۰۵ 

ميليون بشكه عبور خواهد كرد. 
ممكن است با افزايش آگاهي هاي عمومي، شاهد 
تغيير در سبد مصرف جهاني انرژي در سال هاي 
آينده باش��يم. توسعه پرش��تاب انرژي هاي پاك 
مي تواند يك انقالب زودهنگام پديد آورد. از نگاه 
ژئوپلتيك، تغيير در الگوي مصرف انرژي آغاز شده 
است. رشد مصرف نفت در اكثر كشورهاي اروپايي 
صفر يا نزولي است، اما مثاًل ميزان وابستگي ژاپن 

به نفت خاورميانه ۸۷ درصد است. 

نرخ مشابه براي هند 64 درصد و در مورد چين 44 
درصد است. همچنين با افت توليد در مناطق ديگر 
دنيا، شاهد افزايش اين نرخ ها در سال هاي آينده 
خواهيم ب��ود. بدين ترتيب اهمي��ت خليج فارس 
همچنان در حال افزايش است. بيش از 6۰ درصد 
ذخاير نفت دست نخورده دنيا در اين منطقه قرار 
دارد. يك سوم نفت صادراتي دنيا نيز از تنگه هرمز 
ترانزيت مي ش��ود، لذا اين آبراه��ه كليدي را بايد 

مهم ترين نقطه دنيا دانست. 
همزمان با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير 
شوروي در سال ۱۹۷۹ ميالدي، رژيم شاهنشاهي 
مورد حمايت كاخ سفيد سرنگون شد. اتفاقي كه 
دسترسي امريكايي ها به ذخاير نفت خاورميانه را 
با ريس��ك مواجه كرد و براي حفظ منافع اياالت 
متحده و مقابله با ابرقدرت ش��رق، بايد نيروهاي 
نظامي امريكايي در اين منطقه حاضر مي شدند. 

با حضور س��ربازان روس تبار در افغانس��تان، آنها 
به ۳۰۰ مايلي آب هاي اقيان��وس هند و نزديكي 
تنگه هرمز به عنوان كليدي ترين آبراهه ترانزيت 
نفت دنيا رسيده بودند. امريكايي ها هرگونه تالش 
براي كنت��رل خليج فارس را اقدام��ي در جهت از 
دس��ت رفتن منافع كليدي خود مي دانستند و از 
هر اقدامي به ويژه لشكركشي نظامي، براي تأمين 

منافع خود استقبال مي كردند. 
  نگاهي به دكترين كارتر 

كارت��ر، رئيس جمهور اي��االت متح��ده در اواخر 
دهه ۱۹۷۰ مي��الدي با ايج��اد نيروهاي واكنش 
سريع در منطقه خليج فارس تالش كرد تا برتري 
نظامي خود را به جهانيان ديكته كند. ريگان نيز 
كه در س��ال ۱۹۸۱ ميالدي به قدرت رسيد، اين 
نيروها را ب��ا ايجاد س��نتكام و تفويض فرماندهي 
مستقل تقويت كرد. در چهار دهه اخير، اين نيروها 
دسترس��ي امريكايي ها را به آب هاي خليج فارس 
تضمين كرده اند. اين نيروها در جنگ هاي بي پايان 

اين منطقه نيز نقش آفريني مي نمايند. 
در س��ال ۱۹۸۷ميالدي، ريگان دستور اسكورت 
نفتكش هاي كويتي را صادر كرد. اين نفتكش ها 
با تغيير پرچم و نصب پرچم اياالت متحده از تنگه 
هرمز عبور كردند. اين اقدام را بايد نخستين گام 
عملي براي تحقق دكترين كارتر دانست، اما اين 
نفتكش ها بارها توس��ط نيروهاي ايراني سوار بر 
قايق هاي تندرو مورد حمله قرار گرفتند. اتفاقاتي 
كه بزرگ ترين جنگ نفتكش هاي تاريخ را پديد 
آورد. در مقاب��ل، تهران تالش مي ك��رد رهبران 
دولت هاي عربي را به دليل حمايت از رژيم صدام 
حسين تنبيه كند. پاس��خ امريكايي ها نيز كه به 
عمليات ارنست ويل شهرت يافت، مشابه اقداماتي 

اس��ت كه در ماه هاي اخير ماي��ك پمپئو تالش 
مي كند آنها را مجدداً عملياتي كند. 

اين نيروها در سال ۱۹۹۰ ميالدي، عمليات بيرون 
راندن سربازان صدام حس��ين از كشور كويت را 
آغاز كردند؛ چراكه عالوه بر ل��زوم تأمين امنيت 
گذرگاه ه��اي ترانزيت نفت بايد براي دس��تيابي 
مطمئن امريكايي ها به ميادين نفتي نيز اقدامات 
مورد نياز انج��ام مي گرديد. اين راهب��رد، منافع 
ژئوپلتيك واشنگتن و برتري جهاني اياالت متحده 

را نيز به جهانيان ديكته مي كرد. 
امريكايي ها همواره ادعا كرده اند كه اقدامات نظامي 
آنها در خاورميانه در جهت حفظ منافع بلوك غرب 
است. اقدامي كه در جنگ نفتكش ها از آن با عنوان 
»جنگ براي صلح« ياد مي شد. هر چند آنها بيش 
از هر چيز به دنبال برتري بر روس ها در رقابت هاي 

جهاني و دارا بودن كارت بازي برتر بودند. 
به ه��ر ترتيب، امريكايي ها وظيف��ه حفظ امنيت 
جريان صادرات نفت از خليج فارس را با هزينه اي 
هنگفت بر عه��ده گرفته اند. بعدها با فروپاش��ي 
اتحاد جماهير شوروي، امريكايي ها به عنوان تنها 
ابرقدرت دنيا از راهبرد حفظ جريان عرضه انرژي 
براي چانه زني در مذاكرات خود، بهره زيادي بردند، 
لذا همه واردكنندگان نفت دنيا به اين اقدامات كاخ 

سفيد، وابستگي همه جانبه اي يافته اند. 
اروپا و ژاپن، مهم ترين طرف هاي وابسته به اقدامات 
امريكايي ها در خاورميانه در جهت تأمين امنيت 
عرضه نفت مورد نياز آنها هستند. فراموش نكنيد 
كه اين كشورها بخش اعظم هزينه جنگ كويت 

را پرداخت كردند. 
امروزه اگرچه اكثر اين كش��ورها در مورد فاجعه 
تغيير اقلي��م نگران هس��تند و ت��الش مي كنند 
وابس��تگي كمتري به نفت داش��ته باش��ند، اما 
همچنان تا س��ال ها و در كنار دولت هاي چين و  
هند، خواهان امنيت عرض��ه انرژي مصرفي خود 
هستند. در جنگ تجاري كنوني پكن و واشنگتن 
نيز اين راهبرد يكي از برگ هاي برنده كاخ سفيد 

محسوب مي شود. 
  چالش ايران انقالبي 

از ديدگاه واشنگتن، مهم ترين چالش حضور اياالت 
متحده در منطقه خاورميانه، دولت ايران اس��ت. 
ايران در منطقه شمالي تنگه هرمز و خليج فارس 
از برت��ري جغرافياي��ي و اس��تراتژيك برخوردار 
است. واقعيتي كه در دوره جنگ نفتكش ها براي 

فرماندهان پنتاگون به اثبات رسيد. 
تحريم هاي گس��ترده اياالت متح��ده عليه ايران 
در دو دهه اخير را بايد در جه��ت تقويت جايگاه 
امريكايي ها در خاورميانه دانست. البته ايراني ها 
نيز در مقابل بارها تهديد كرده اند كه تنگه هرمز را 
خواهند بست. اتفاقي كه يك فاجعه براي اقتصاد 
جهاني خواهد بود. در مقابل، امريكايي ها اين اقدام 

را خط قرمز خود اعالم كرده اند. 
پس از حمالت س��ال گذش��ته به دو نفتكش در 
نزديكي تنگه هرمز، ايران مهم ترين متهم اجراي 
اين عمليات بود. ممكن است تداوم حمالت مشابه 
در چارچوب دكترين كارتر به اقدام نظامي عليه 
ايران منجر شود.  امريكايي ها بر اطمينان از آزادي 
عبور و مرور نفتكش ها و كش��تي هاي تجاري در 
آبراه هاي بين المللي تأكيد دارند. اقدامات نظامي 
اي��ران و نيروهاي م��ورد حمايت ته��ران ممكن 
است به زدوخورد مستقيم ايران و اياالت متحده 

منجر شود. 
ايراني ها يك جبهه گسترده در برابر امريكايي ها 
تشكيل داده اند. اقدامي كه يك ريسك بزرگ بر 
سر سلطه تمام عيار واشنگتن محسوب مي شود. 
ايراني ها ب��ه بزرگ تري��ن مانع تحق��ق رؤياهاي 
استراتژيك كاخ سفيد در خاورميانه تبديل شده اند 
و امريكايي ها حاضرند با صرف هزينه اي سنگين 

اين دشمن بزرگ را به زانو درآورند. 
اگر دولت ترامپ يك جنگ تم��ام عيار با ايران را 
آغاز كند، از كلمه نفت در رس��انه ها سخن گفته 
نخواهد شد، اما نفت را بايد ريشه همه بحران هاي 

ديروز، امروز و فرداي خاورميانه دانست. 
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اقتصاد امریکا همچنان به نفت غرب آسیا وابسته است
نشريه نيشن: نفت را بايد ريشه همه بحران هاي ديروز، امروز و فرداي خاورميانه دانست

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 ورود وزارت اطالعات 
به بازار كاالهاي اساسي

وزارت اطالع�ات موظ�ف ش�د ب�ا توج�ه ب�ه اش�راف ب�ر 
وضعي�ت  گ�زارش  ماهان�ه  به ص�ورت  كش�ور،  بازاره�اي 
تأمي�ن و قيم�ت كااله�اي اساس�ي و ض�روري را ارائ�ه كن�د. 
به گزارش تسنيم، بررس��ي تازه ترين مصوبات ستاد تنظيم بازار نشان 
مي دهد، وزارت اطالعات موظف شد از اين پس به صورت ماهانه گزارش 

وضعيت تأمين اقالم اساسي را به اين ستاد ارائه كند. 
در مصوبه ستاد تنظيم بازار آمده است، با توجه به اشراف وزارت اطالعات 
بر شرايط بازار در سراسر كشور، مقرر شد وزارتخانه مذكور از اين پس 
به صورت ماهانه گزارشي از وضعيت تأمين، قيمت، پيش بيني از شرايط 
بازار كاالهاي اساسي، ضروري و مهم در سبد مصرفي خانوار را  به جلسه 

كارگروه تنظيم بازار ارائه كند. 
همچنين مقرر شد تا عملكرد استانداران در بخش برگزاري جلسات، 
بازرسي و نظارت و اجراي مصوبات و... با رتبه بندي استان هاي داراي 

عملكرد مثبت يا منفي به رئيس جمهور گزارش شود. 

تهیه گزارش استفاده از مصالح غیر استاندارد 
در ساخت وساز

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از آغاز تدوين گزارش 
جامع و ميداني از سوي سازمان ملي استاندارد براي مشخص شدن 
ميزان استفاده اقالم استاندارد در ساخت و سازها خبر داد و گفت: 
اين گزارش به زودي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد. 
چند هفته پيش بود كه رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
اعالم كرد به دليل گران شدن مصالح س��اختماني برخي سازنده ها از 
اقالم ارزانقيمت استفاده مي كنند و همين موضوع باعث كاهش كيفيت 

ساخت و ساز شده است. 
دراين خصوص محمد شكرچي زاده در گفت وگو با فارس، در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا كاهش كيفيت ساخت وساز به دليل استفاده از اقالم 
و مصالح ساختماني ارزان قيمت است، گفت: گزارش هاي پراكنده اي 
از محل هاي اجراي ساخت وس��از به دست ما رس��يده است كه برخي 
سازندگان از اقالم ارزانقيمت براي ساخت مسكن استفاده مي كنند. در 
تعاملي كه با سازمان ملي استاندارد انجام داديم قرار بر اين شد تا اين 
سازمان يك گزارش ميداني و مكتوب از اقالم استاندارد در ساخت وساز 

مسكن تهيه كند. 
وي با اش��اره به اينكه اين اقالم استاندارد حتي ش��ايد ارزانقيمت هم 
باشند، اظهار داشت: اقالم ارزان  به معني نداش��تن استاندارد نيست؛ 
چراكه برخي اقالم و مصالح س��اختماني هستند كه در حالي كه ارزان  

هستند، استاندارد خوبي دارند. 
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرس��ازي اضافه كرد: اتفاقاً در 
گزارشي كه تهيه خواهد شد تأكيد روي اقالم و مصالح ساختماني مورد 
استفاده در ساخت وساز مثل آهن، ميلگرد و سيمان است؛ چراكه اين 
اقالم هس��تند كه مي توانند بر باال بردن ايمني ساختمان ها در مقابل 

زلزله نقش بسزايي داشته باشند. 

 پرواز هواپیماهاي كشورهاي خلیج فارس 
در آسمان ایران و عراق 

خبرگ�زاري رويترز گ�زارش كرد كه خط�وط هواپيماي�ي قطر و 
امارات و چند ش�ركت هواپيمايي حاش�يه خليج فارس همچنان 
از آس�مان عراق و ايران براي پروازهاي خود اس�تفاده مي كنند. 
به گزارش فارس، رويترز گزارش كرد كه با وجود حوادث اخير منطقه، 
خطوط هواپيمايي قطر و امارات و چند ش��ركت هواپيمايي حاش��يه 

خليج فارس همچنان به پرواز در آسمان عراق و ايران ادامه مي دهند. 
رويترز مدعي شد كه برخي شركت هاي هواپيمايي حاشيه خليج فارس 
نيز به دنبال حوادث اخير در منطقه، مس��ير پروازه��اي خود را تغيير 
داده اند كه به اذعان اين شركت ها تغيير مس��ير آنها باعث وارد آمدن 

خسارت هايي براي آنها شده است. 
بر اساس اين گزارش، برخي شركت هاي هواپيمايي در منطقه همچون 
شركت هواپيمايي الخليج بحرين مسير پروازهاي خود به اروپا را تغيير 
داده و به جاي استفاده از آس��مان عراق از آسمان عربستان سعودي و 
مصر استفاده مي كند كه مسير پروازي آن را طوالني تر و مصرف سوخت 
آن را بيشتر كرده است.   رويترز همچنين در گزارش خود آورده است 
كه برخي شركت هاي هواپيمايي بين المللي از جمله شركت لوفت هانزا، 
اير فرانس و خطوط هواپيمايي سنگاپور مسير پروازهاي خود از آسمان 
ايران و عراق را تغيير داده اند.  چهارشنبه گذشته »اكبر الباكر«، رئيس 
اجرايي شركت هواپيمايي قطر اعالم كرد كه پروازهاي اين شركت به 
ايران ]و در آسمان ايران[ ادامه خواهد داش��ت. طبق گزارش رويترز، 
الباكر افزود كه در جريان تش��ديد تنش اخير در منطقه، اين شركت 

هيچ گونه لغو بليت هاي پرواز نداشته است. 

ثروتمندترین افراد قاره سیاه را بشناسید
تنه�ا هش�ت كش�ور در ق�اره آفريق�ا اف�راد ميلي�اردر دارن�د. 
به گزارش ايس��نا به نقل از فوربس، اگرچه هنوز ه��م بخش بزرگي از 
جمعيت ساكن كشورهاي آفريقايي با فقر دست و پنجه نرم مي كنند، 
اما تا پايان س��ال ۲۰۱۹، قاره آفريقا داراي ۲۰ ف��رد داراي باالي يك 
ميليارد دالر ثروت بوده كه اين ۲۰ نفر در تنها هش��ت كشور سكونت 
داش��ته اند.  مصر و آفريقاي جنوبي هر كدام با دارا بودن ۵ ميلياردر در 
صدر هستند و نيجريه با چهار و مراكش با دو ميلياردر در رده هاي بعدي 
جاي دارند. الجزيره، آنگ��وال، تانزانيا و زيمباوه نيز ديگر كش��ورهايي 

هستند كه داراي يك ميلياردر هستند. 

اوپك مي تواند اختالل عرضه نفت لیبي و عراق 
را جبران كند

افزايش توليد اوپك مي تواند، اختالل در عرضه نفت ليبي و عراق 
را جبران كند و تأثير آن بر بازارهاي جهاني نفت را محدود نمايد. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، رئيس صنايع نفتي ژاپن گفت: قيمت نفت 
به علت آخرين اتفاقات احتماالً نوساناتي داشته باشد، اما ما مجبور نيستيم 
خيلي در مورد توازن عرضه و تقاضا نگران باشيم، زيرا اوپك مي تواند كمبود 
نفت عراق و ليبي را جبران كند. رئيس اتحادي��ه نفتي ژاپن در كنفرانس 
خبري گفت: افزايش توليد اوپك مي تواند، اختالل در عرضه نفت ليبي و 
عراق را جبران كند و تأثير آن بر بازارهاي جهان��ي نفت را محدود نمايد.  
تاكاشی تسوكيوكا كه رئيس پااليشگاه ايدميتسو كوسان نيز است، گفت: 
پااليشگاه هاي ژاپني احتماالً از ميدان نفتي مشترك ميان كويت و عربستان 
نفت بخرند، همانطور كه در گذشته از اين نفت استفاده مي كردند.  شركت 
ملي نفت اعالم كرد: پس از اينكه نيروهاي وفادار به خليفه حفتر يك خط 
لوله را بستند، دو ميدان بزرگ نفتي در جنوب غرب ليبي از روز يك شنبه 
شروع به متوقف كردن فعاليت خود كردند.  كويت و عربستان ماه گذشته، 
اختالف پنج ماهه بر سر ميدان يك مش��ترك در منطقه بي طرف را حل 
كردند. به گزارش فارس، يك منبع آگاه در شركت دولتي نفت ليبي گفت: 
صادرات نفت از بنادر شرقي و مركزي اين كشور از ديروز متوقف شدكه به 
خسارت ۷۰۰ هزار بش��كه در روز براي اين كشور منجر خواهد شد.  گفته 
مي شود، اين اقدام در راستاي تصرف طرابلس صورت گرفته است و ميزان 

توليد نفت ليبي پيش از اين تعطيلي روزانه ۱/۳ ميليون بشكه بوده است.

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

يك كارش�ناس اقتصادي با بي�ان اينكه البي 
نجومي بگيران منجر به دوپله اي شدن ماليات 
حقوق شد، گفت: اميدواريم اشتباه كميسيون 
تلفي�ق در مجل�س اص�الح ش�ده و مالي�ات 
حق�وق به صورت پن�ج پله اي تصويب ش�ود. 
اخيراً كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در 
اقدامي عجيب، ضمن رد پيشنهاد دولت براي پنج 
پله اي شدن ماليات بر درآمد كارمندان )از ۱۰ تا ۳۵ 
درصد( در بند »الف« تبص��ره 6 اليحه بودجه ۹۹، 
مصوب كرد ماليات بر درآم��د كارمندان به صورت 
دو پله اي )از ۱۰ تا ۲۰ درصد( اخذ شود. كارشناسان 
اعتقاد دارند اين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس كه 
به معناي كاهش چشمگير ماليات افرادي است كه 
حقوق هاي نجوم��ي مي گيرند، هم برخالف عدالت 
اس��ت و هم موجب كاهش ۵ هزار ميليارد توماني 

درآمد دولت از اين محل مي شود. 
اظهارات اعضاي مختلف كميسيون تلفيق مجلس در 
گفت وگو با فارس نشان مي دهد اعضاي هيئت علمي 

دانشگاه ها، قضات و به خصوص پزشكان مهم ترين 
مخالفان تصويب مدل پنج پله اي ماليات بر درآمد 
كارمندان بودند، زيرا مشمول باالترين پله مالياتي 
يعني ۳۵درصد مي شوند. به عنوان مثال، محمدرضا 
رضايي كوچي، عضو كميسيون تلفيق مجلس درباره 
اين موضوع گف��ت: »البي  هايي از بي��رون مجلس 
و پزش��كان داخل مجلس باعث ش��دند تا برخالف 
نظر دولت، مدل پن��ج پله اي ماليات ب��ر درآمد در 
كميسيون تلفيق مجلس تصويب نشود«. همچنين 
رضا شيران خراساني يكي ديگر از اعضاي كميسيون 
تلفيق مجلس با اش��اره به اعت��راض اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه ها، قضات، برخي كارمندان عالي رتبه 
ش��ركت ملي نفت، پزش��كان به ش��يوه پنج پله اي 
ماليات بر درآمد كارمندان به فارس گفت: »همان 
طبقه تصميم  گير كه بيشترين حقوق را هم دريافت 
مي  كنند، در روند تصميم گيري درباره اين موضوع 
اثرگذار هستند. اگرچه ما تالش مي  كنيم اين اتفاق 
رخ ندهد، اما براي مثال جمعي از نمايندگان مجلس 

خودش��ان عضو هيئت علمي هس��تند ي��ا مديران 
دستگاه هاي اجرايي كه با نمايندگان ارتباطات جدي 

دارند، در روال كار اثرگذار هستند«. 
دراين خصوص وحيد عزيزي در گفت و گو با مهر نيز 
درباره مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي دوپله اي 
كردن ماليات حقوق و دس��تمزد كاركن��ان اظهار 
داشت: اشكال اصلي در قانون ماليات هاي مستقيم 
اس��ت كه اين نرخ ه��اي دو پل��ه اي را تعريف كرده 
است. طي دو س��ال اخير با تالش مركز پژوهش ها 
و نمايندگان مجلس اين نرخ عادالنه تر ش��ده بود، 
به اين صورت كه پنج پله اي شد و حقوق هاي باالي 
۱۲ و ۱۸ ميليون تومان مشمول نرخ ۲۵ و ۳۵ درصد 
ماليات ش��دند.  اين كارشناس اقتصادي افزود: نرخ 
پنج پله اي ماليات حقوق يكي از معدود موارد ماليات 
ب��ر ثروتمندان در اي��ران بود؛ چراك��ه مطابق با آن 
كساني كه درآمد و ثروت بيشتري دارند بايد ماليات 

بيشتري بپردازند. 
وي با بيان اينكه در سيس��تم ماليات��ي ما برخالف 

بسياري از كشورها عدالت مالياتي رعايت نمي شود، 
گفت: در نرخ دو پله اي، به نظر مي رس��د كس��اني 
مش��مول ماليات شدند كه حقوقش��ان باالتر از ۱۸ 
ميليون تومان اس��ت كه درص��د پايين��ي از افراد 
همچون قشر پزشكان متخصص و مديران را مشمول 
مي شوند.  عزيزي افزود: با توجه به اينكه در سيستم 
پنج پله اي افرادي كه حقوق بيشتري داشتند بايد 
ماليات بااليي مي دادن��د، از اين رو الب��ي و رايزني 
كردند و تصميم گيران را به سمت ماليات دو پله اي 
سوق دادند. البته برخي از تصميم گيران خودشان 

نيز در اين دسته قرار دارند. 
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در ماليات دو 
پله اي، هم عدالت محور بودن تحت تأثير قرار گرفت 
و هم درآمد مالياتي دولت چند هزار ميليارد تومان 
كاهش خواهد يافت. عزيزي گف��ت: اميدواريم در 
صحن جلوي اين اشتباه كميس��يون تلفيق گرفته 
شود و همان اليحه دولت يعني ماليات حقوق با نرخ 

پنج پله اي تصويب شود. 
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اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، قضات و به خصوص پزشكان مهم ترين مخالفان تصويب مدل پنج پله اي ماليات بر درآمد كارمندان بودند


