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اقتصادی

تحویل سکههای پیشفروش سه ماهه از امروز
دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکههای پیش فروش با سررسید سه ماهه از  ۲۶تیرماه
خبر داد.به گزارش ایسنا ،محمود احمدی با اشاره به اینکه سکههای پیش فروش
یکماهه در زمان خود تحویل شد ،گفت :اما هر آنچه که دارندگان سکههای پیش فروش
تحویل نگرفتند ،نزد بانک امانت باقی مانده و هر وقت که اراده کنند ،میتوانند مراجعه
کرده و آن را دریافت کنند.

گزارش

رابطه بحران آب و استخرهای
خانگی  ۸۵۰هزار شهروند !

کالنشهر تهران که از دوره قاجار به عنوان مرکز
سیاسی کشــور انتخاب شد و در کمتر از صد
سال پیش ،چیزی حدود پنج درصد جمعیت
فعلــی را در خود جای داده بــود ،حاال از نظر
جمعیتی به مرز انفجار رســیده است؛ شهری
بزرگ و پــر جمعیت که اســراف در مصرف
آب به بخش جدایی ناپذیر زندگی ساکنانش
بدل شــده و متولیان منابع آب نیز در این راه،
اقدام شایســتهای انجام نمیدهند.به گزارش
«تابناک» ،شهر تهران با اینکه در سال جاری
و سالهای گذشته به نسبت بسیاری از نقاط
جغرافیایی کشور از میزان بارندگیهای بهتری
برخوردار بود و آمار بارشهایش مطلوب گزارش
میشود ،اما با احتساب جمعیت میلیونی ساکن،
به شکل جدی اسیر بحرانی است که حتی از
خشکترین مناطق کشور نیز نگران کنندهتر
اســت .برخی گزارشهای کارشناسی از هدر
رفت بیش از  ۵۰درصد منابع آب شهر تهران
در شبکههای فرسوده انتقال آب حکایت دارد
که نه تنها این رقم از سوی مدیران شهری انکار
نمیشــود ،بلکه در مواردی مثل آنچه محمد
علی نجفی ،شهردار ســابق شهر در همایش
دیپلماسی آب در سال گذشــته به آن اشاره
کرد ،بعضاً رقمهای بیشــتری مثل  ۷۰درصد
را مطرح میکند.جدا از شــبکههای فرسوده
انتقــال آب و هدر رفت بخش قابل توجهی از
منابع آب شرب شهر در این شبکهها ،موضوع
مهم دیگر ترویج مصرف بهاندازه آب از ســوی
شهروندان اســت که این موضوع نیز چندان
قابل قبول گزارش نمیشــود.با اینکه شرایط
استاندارد مصرف آب در جهان برای هر نفر در
روز چیزی حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰لیتر است و در
شرایط بحرانی این رقم تا کمتر از  ۵۰لیتر نیز
گسترش مییابد ،بررسیها نشان میدهد ،در
شهر تهران در شرایط بحرانی کنونی نیز مصرف
بی رویه آب رواج دارد و هر شهروند به صورت
میانگین روزانه  ۲۵۰لیتر آب شــرب مصرف
میکند.این البته همه ماجــرا و حکایت تلخ
بحران آب در شهر تهران نیست و سوء مدیریت
متولیان منابع نیز بر اسراف محض این منابع در
بسیاری از خانههای مسکونی دامن زده است؛
شرایط غیر قابل قبولی که شاید آمار باال بودن
میانگین مصرف آب شرب شهروندان تهرانی
را تــا حدودی منطقیتر جلوه کند.این مهم را
میتوان از ســخنان قابل تأمل یکی از اعضای
شــورای شهر تهران برداشت کرد که اخیرا ً در
هفتاد و ششــمین جلسه این شورا در رابطه با
مصرف بی رویه آب در پایتخت سیاسی کشور
گفت :مسئله آب در تهران به گونهای است که
ما برای تأمین منابع آب شــرب به شهروندان،
حفظ میراث طبیعی شــهر تهران و صیانت و
ماندگاری از فضاهای ســبز شــهری ،چارهای
جز جراحیهای بزرگ نداریم تا بتوانیم ضمن
کنترل وضعیت به تثبیت حداقلهای موجود
بپردازیم.وی افزود ۸۷ :ســال پیش ،پایتخت
شــهری بود با  ۳۰۰هزار تن جمعیت که ۴۸
رشــته قنات آب آن را به میزان  ۳۱.۵میلیون
متر مکعب تأمین میکرد؛ اما در سال گذشته،
مصرف آب شرب شهر  ۸.۵میلیونی تهران از یک
میلیارد متر مکعب فراتر رفته است.وی افزود:
میانگین مصرف آب شرب هر شهروند تهرانی
 ۹۱متر مکعب در سال یا معادل  ۲۵۰لیتر در
روز اســت و از سوی دیگر ،حدود  ۱۰درصد از
شهروندان تهرانی از آب شرب تصفیه شده برای
پر کردن اســتخرهای خود استفاده میکنند.
سخنان این عضو شورای شهر تهران در رابطه
با اینکه  ۱۰درصد شهروندان تهرانی آب شرب
تصفیه شده شهر را برای پر کردن استخرهای
خانه خود مصرف میکنند ،به قدری عجیب و
نگران کننده است که پرداختن به آن از سوی
مسئوالن و نیز پاسخگویی آنها به افکار عمومی
برای مماشات در اینباره تا کنون بسیار ضروری
است.میالنی در مورد درستی و نادرستی این
ادعای خود گفت :آنچه من در مورد مصرف آب
شرب شهر تهران توسط  ۱۰درصد از مردم شهر
در استخرهای شخصی مطرح کردم ،برگرفته از
مطالعات اخیر ســازمان آب بود و آماری است
که با بررســی و مطالعه به دست آمده است.با
فرض اینکه مطالعات مذکور صحیح بوده باشد
و در شــرایط کنونی ،چیزی حدود  ۸۵۰هزار
شهروند تهرانی در اوج بحران آب کشور و تهران
در حال اسراف محض آب تصفیه شده هستند،
پرسش مشخص از مدیران و متولیان منابع آب
کشور و استان تهران این است که به چه دلیل
چشمان خود را بر این اسرافکاریهای خسارت
بار بسته اند؟چه کسانی و بر اساس کدام قوانین
باالدستی ،اجازه مصرف خارج از عرف منابع آب
شــرب شهری را به بخش اندکی از شهروندان
متمکن و مرفه شهر ـ که عمدتاً نیز در مناطق
شمالی ســاکن هســتند ـ داده اند و در این
میان چــه زد و بندهای مالی و اقتصادی برای
چشم پوشــی از این تخلف آشکار وجود دارد؟
بر اساس کدام اصل منطقی باید هزینه مالیات
و منابع بیت المالی که صرف تأمین و تصفیه
آب شرب شهری میشود ،توسط چیزی حدود
 ۸۵۰هزار شهروند ثروتمند مصرف شود و دیگر
ت اسف بار
شهروندان در آینده نزدیک خسارا 
آن را بپردازند؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

طی هفته گذشته اخباری مبنی بر واگذاری عرصههای
مرتعی به قطریها و حتی ورود شــتر از این کشور به
ایران منتشر شد که حاشیههای زیادی به همراه داشت،
اما ترحم بهزاد  -مدیرکل امور مرتع سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری  -در اینباره به ایسنا ،گفت :قطعا این
مسئله تکذیب میشود و هیچگونه واگذاری مرتع یا حتی واردات
شتر از این کشــور نداشتهایم ،چراکه اجاره یا واگذاری عرصههای
مرتعی تخلف محسوب میشود ،اما برخی در این میان میخواهند

خودرو

بازار

قیمت سیب نجومی شد

قیمت هر کیلوگرم ســیب فصــل (گالب)
در میــدان میــوه و ترهبار بــه  8900تومان
رســید و در خردهفروشیهای سطح شهر در
محــدوده  15000تومان و در میدان مرکزی
میــوه  6000تا  18000تومــان قرار گرفت.
به گزارش تســنیم ،قیمت هر کیلوگرم هلو
در خردهفروشــی حــدود  7800تومان ،موز
 6900تومان ،آلبالو  13000تومان ،آلبالوی
پیوندی  13500تومان ،خیار  3000تومان،
گوجهفرنگــی  1800تومــان و انگور یاقوتی
 15500تومان اســت .قیمت انگور رطبی در
میادیــن میوه و ترهبــار  5900تومان ،انگور
یاقوتی  6900تومــان ،زردآلو  7800تومان،
هلو  6200تومان ،لیموترش  8200تومان و
موز  6000تومان است.

برق

ادامه قطعی برق در کشور
تا دو هفته آینده

مدیرعامل شــرکت توانیرگفت  :قطعی برق
بهعلت گرمای هوا و افزایش مصرف تا دو هفته
آینده در کشور ادامه خواهد داشت.به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،آرش کردی در برنامه
«گفتوگوی ویژه خبری» شــبکه دو سیما
افــزود :به ازای هر یــک درجه افزایش گرما،
 1500مگاوات به مصرف برق کشــور اضافه
میشود.وی ظرفیت نیروگاههای برقآبی کشور
را  14درصد مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور
دانست و گفت :این نیروگاهها پنج درصد برق
کشور را تأمین میکنند.

نفت

هشدارزنگنه
دربارهپایبندنبودناوپکیها
بهتعهداتشان

وزیر نفت در پاســخ به نامه سهیل المزروعی
رئیــس دورهای اوپک ،بر ضــرورت پایبندی
اعضا به تعهــد کاهش تولیــد تاکید کرد و
گفــت :چنانچه اعضای اوپــک به تعهدهای
خود پایبندی کامل نداشته باشند ،به تدریج
اثربخشــی تنها ســازمان موفق بینالدولی
کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به
 ۶۰سال در بازار نفت را به مخاطره میاندازد.
زنگنه بــا بیان این که بر اســاس تازهترین
گزارش ماهانــه دبیرخانه اوپک ،تولید برخی
کشورهای عضو در ماه ژوئن به مراتب بیشتر
از سهمیه تعیین شده برای آنها بوده و تخطی
از تعهدهای پذیرفته شده در کنفرانس ۱۷۱
اوپک اســت ،تصریح کرد :این نگرانی وجود
دارد که این تخطــی در ماههای باقیمانده از
اجرای توافق در ســال  ۲۰۱۸نیز ادامه یابد
و در تعارض با تصمیمهــای اجالس  ۱۷۱و
 ،۱۷۴به یک روال تبدیل شود.

کشاورزی

کشت برنج جز در شمال
ممنوع

معــاون حفاظت و بهره برداری و عضو هیئت
مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت:
کشــت برنج به غیر از اســتانهای شمالی در
تمام شــهرها یا استانهای دیگر ممنوع است.
به گزارش ایســنا ،جهانگیــر حبیبی افزود:
متاسفانه هنوز شاهد کاشت برنج در استانهایی
به غیر از شمال کشور هستیم که جهت کشت
این محصول از آبهای زیر زمینی نیز استفاده
میکنند.

از آب گل آلــود ماهی بگیرند.وی افــزود :تملک یا
اجاره اموال غیرمنقول به اشخاص حقیقی یا حقوقی
خارجی غیرمجاز است و براساس بند  ۲شیوهنامه فنی
و اجرایی ضوابط و شــرایط بهرهبرداری از مراتع که
آخرین اصالحیه آن شهریورماه سال  ۱۳۹۵انجام شد
هرگونه واگذاری از سوی بهرهبرداران و صاحبان پروانه بهرهبرداری
به اشخاص حقیقی یا حقوقی و ایرانی یا خارجی تخلف محسوب
میشــود و موجب ابطال پروانه فرد مورد نظر خواهد شد.مدیرکل

امور مرتع سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه
هیچ قراردادی از ســوی این سازمان با طرفهای خارجی از جمله
قطریها منعقد نشده است ،گفت:مسائل بسیاری در فضای مجازی
مطرح میشود و بعضا حاشیهها و چالشهایی به همراه دارد ،اما از
روزی که این شــایعه مطرح شد با جدیت و سرعت آن را در همه
کشور پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ موردی در
این زمینه وجود ندارد ،بنابراین اجاره مرتع به قطریها و واردات شتر
از این کشور به عرصههای استان فارس با قاطعیت تکذیب میشود.

گزارش آفتاب یزد از احتمال تهاتر ایران و روسیه

کاالهایروسیچگونههستند؟

فروش مدتدار خودرو
ممنوعشد

ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان اعالم کرد :تــا اطالع ثانوی
هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.
درپی دســتورالعمل اخیر ســازمان حمایت
از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان بــه
مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو،
سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت :براساس
این دســتورالعمل شــرکتهای واردکننده
موظف شدند تا اطالع ثانوی نسبت به قطع
تمــام برنامههای فروش مــدتدار بیش از
۳۰روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل
پیشفروش ،فروش مشارکتی و مشارکت در
تولید سریعا اقدام کنند.غالمرضا کاوه اظهار
کرد :براساس تصمیمات اتخاذ شده ازسوی
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی جهت
ابطال تمام ثبت ســفارشهای صادر شــده
قبــل از  ۳۱خرداد  ۱۳۹۷واردات خودرو که
از طریق سیســتم بانکی تامین ارز نشدهاند،
واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال
تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ
شــده ،هر چه ســریعتر در خصوص تعیین
تکلیف آن بخش از تعهداتشان که بهواسطه
تصمیمــات امکان تحقق نخواهند داشــت،
اقدام کنند.

اجاره مراتع ایران به قطریها تکذیب شد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :در شرایطی که تحریمهای پیش رو اقتصاد کشورمان را با چالشهای
متفاوتــی روبرو ســاخته اند ،روسها با تایید مجدد برنامه خود برای تهاتر كاال و نفت بر گســتره
تعامالتشــان با ایران افزوده اند .ماجرا از این قرار اســت که روســیه میخواهد در ازای دریافت
نفت کشــورمان ،به ما کاال ارائه دهد .پیش از این و طبق توافق ایران و روســیه مقرر شده بود كه
دو كشــور برنامه تهاتر كاال و نفت را اجرا كنند؛ برنامه ای كه اخیرا جدیتر پیگیری شده و اکنون
كارشناسان از حضور شركتهای روسی در پروژههای نفتی ایران صحبت میكنند .پیش از این نیز
روسها اعالم كرده بودند كه حاضرند  50میلیارد دالر در ایران و در بخش نفتی ســرمایه گذاری
كنند و این روزها به نظر می رسد این عزم جدی تر از همیشه پیگیری و احتماال اجرا خواهد شد.
هر چند خبری در مورد شــركتهای روسی كه می توانند در ایران سرمایه گذاری كرده و اجرای
پروژههای نفتی ایران را در اختیار بگیرند ،منتشر نشده اما به نظر می رسد حضور گازپروم به عنوان
بزرگترین شــركت نفتی روسی در ایران بیش از همیشه پررنگ شــود .یوری اوشاكوف ،دستیار
رئیس جمهوری روســیه در این راستا گفته است« :شركتهای پیشتاز نفت و گاز روسیه ،همچون
گازپروم ،گازپروم نفت ،روس نفت ،لوك اویل ،زاروبژنفت و تات نفت به طور ســاختارمند توســعه
میدانها را در ایران بررسی می كنند ».برخی تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی چنین
اقدامی میتواند مفری برای رهایی از دام تحریمهای آمریکا باشــد .اما صرفنظر از این مســائل،
موضوع حائز اهمیت در این راستا کاالهایی است که قرار است در ازای ارائه نفت به کشور ما وارد
شود .مشخصا کیفیت و قیمت کاالهای روسی بحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود؛ چرا
که این کاالها در قبال اصلی ترین و مهمترین ســرمایه مان به ما فروخته میشــوند .در این راستا
باید دید که این کاالها محصول کدام شرکتهای روسی هستند و درجه کیفیت آنها در مقایسه با
استانداردهای بین المللی چگونه است .از سوی دیگر ،باید دید که این کاالها شامل چه محصوالتی
میشود؛ اینکه کاالهای روسی قرار است چه حوزهای را پوشش دهند؟
ت کاالهای روسی
قیم 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روســیه در این
راســتا میگوید« :روسیه به جز دانه سویا و شکر
میتواند تمام اقالم اساســی مــا را تامین کند و
قیمتهایــی که ارائه میکند در حد معمول
جهانی و حتی پایینتر است».
به گزارش ایلنا ،کاوه زرگران در خصوص
تجارت ایران و روسیه اظهار داشت« :به
صورت تقریبی میــزان واردات ما یک و
نیــم میلیــارد دالر و صادرات ما
250میلیون دالر اســت.
عمــده واردات ما از این
کشــور غالت ،چوب و
ورق اســت که در سال
گذشــته توانســتیم
در مقطعــی صادارت
ســیمان نیز داشــته
باشــیم اما محصوالت
کاوه زرگران
کشاورزی حجم اصلی
را تشکیل میدادند».
وی بــا بیان اینکه روســیه ســاالنه  27میلیارد
دالر مــواد غذایی وارد میکند ،افزود« :روســیه
کشوری است که در حوزه غذا و کشاورزی دارای
پتانسیلهای زیادی اســت؛ هر چند ما بهترین
فرصت خود را در چند ســال اخیــر که مقارن
با تنش سیاسی این کشــور با اروپا و ترکیه بود
از دســت دادیم .پیش بینی ما برای سال آینده
واردات  10تــا  15میلیون تن غالت اســت که
اگر هزینههای اضافی و بانکی ناشــی از تحریمها
تحمیل نشــود رقمی معــادل  7.5میلیارد دالر
است».
زرگــران در خصوص اینکه آیا روســیه ظرفیت
50میلیارد دالر سرمایهگذاری در کشور را دارد،
گفت« :به هــر حال همواره این کشــور آرزوی
رســیدن به آبهای آزاد و احیای کریدور شمال
و جنوب را داشــته و راه اندازی خط آهن رشت

و آستارا میتواند به این هدف کمک کند .ضمن
آنکه با توجه به تحریم شرکتهای روسی از سوی
آمریکا و تمدید هر شــش ماه آنها این شرکتها
تمایل زیادی به همکاری در صنایع پایین دستی
نفــت دارند .اگر روابط دو طرفه باشــد در بحث
برخی اقالم انحصاری همچون پسته ،زعفران
و کشمش ما به راحتی میتوانیم بازار آنها
را تامین کنیم».
کاالهای چینی یا کاالهای روسی؟

این همه در حالی است که همچنان
در نوع کاالهایی که قرار اســت
از طریق مرزهای روســیه وارد
کشــورمان شــود ابهام وجود
دارد .از سوی دیگر ،با توجه به
حجم گسترده وجود کاالهای
چینی در بازار ایران ،این قیاس
به ذهن میرسد که
آیا محصوالت روسی
میتواننــد جایگزین
مناسبی در برابر نمونههای چینی خود باشند؟
این ابهامات را با رئیس سابق اتاق مشترک ایران
و روســیه مطرح کردیم .اسداهلل عسگراوالدی در
این راســتا به آفتاب یزد گفت« :درحال حاضر،
کاالهای مختلفی در بــازار ایران وجود دارند که
شــامل کاالهای اروپایی هم هســتند .کاالهای
چینی نیز به کشــور ما وارد میشوند که از نوع
باکیفیتی است و اگر در مواردی کاالهای متوسط
چینی در بازار مشاهده میشــود ،آنها از طریق
قاچاق وارد کشور شدهاند».
عسگراوالدی:
کاالی مصرفی روسیه به درد ما نمیخورد

عســگراوالدی در مورد تهاتر کاالیی با روســیه
اظهار داشت« :تهاتر با روسیه خوب است ،بهشرط
اینکه کاالیی کــه میخواهند به ما بدهند ،مواد

اولیه و ماشــین آالت باشد ،نه کاالهای مصرفی؛
نفــت ایران را ترک میکنند ،طبیعی اســت که
زیرا کاالی مصرفی روســیه به درد ما نمیخورد.
ما به سراغ شــرکتهای روسی یا مالزی برویم.
نمونههای مواد مصرفی عبارتند از کاغذ ،میلگرد
اگر بخش خصوصی بخواهد به دنبال خرید کاال
و فوالد کــه اگر اینها در ازای نفت وارد کشــور
برود ،مشــکلی ایجاد نخواهد شد ،اما خریدها یا
شوند ،برای اقتصاد کشــورمان مفید و ارزشمند
فاینانسهای دولتی هســتند که دچار مشــکل
است».
میشــوند .یکــی از مباحثی که میــان ایران و
سه کشــور اروپایی مطرح است همین است که
هنوز قرارداد تهاتر با روسیه اجرایی نشده است
اتحادیه اروپا و ســه کشور اروپایی
وی در ارتباط با روند مذاکرات کنونی در راستای
بتوانند نیازهای ایران را تامین
بحث تهاتر با روسیه تصریح کرد« :فعال همچنان
کنند .اگر این تمایل از سوی
درحال مذاکره هستیم و هنوز قراردادی در مورد
روســیه یا چین وجود داشته
تهاتر با روسیه اجرایی نشده است».
باشــد ،نتیجتا به نفع دولت و
عسگر اوالدی افزود« :از نظر بحث قیمتی،
اقتصاد ما خواهد بود».
قیمت بینالمللــی و جهانی مالک قرار
ایــن کارشــناس
میگیــرد .فوالد ،کاغــذ ،چوب و این
اقتصــادی تصریح
قبیل محصوالت ســرمایهای دارای
کــرد« :بــه نظــر
قیمت مشــخص جهانی هستند
میرســد کــه ما
و بــر همین اســاس خریداری
بایــد یــک بعــد
میشوند .از سوی دیگر،
دیگر مسئله را در
ّ
قیمت نفت مــا را اوپک
نظــر بگیریم .اگر
اسد الله عسگراوالدی
تعیین خواهد کرد».
روسهــا بتوانند
نیازهــای صنعت
کاالی مصرفی میگیریم یا کاالی سرمایه ای؟
نفــت و گاز ایــران را تامین کننــد که احتماال
این همه در حالی اســت که همچنــان در نوع
میتواننــد این کار را بکننــد ،گام مثبتی برای
کاالهایی که روسیه در قبال نفت به ایران تحویل
اقتصاد ما محسوب میشود .روسیه امروز بیش از
خواهد داد ،ابهــام وجود دارد .از قرار معلوم ،نظر
 10میلیون بشکه در روز تولید میکند و در مورد
مقامات روسی بر برخی محصوالت صنعتی است.
صنعت گاز این کشــور ،برداشــت روسیه از گاز
آندری لوگانســکی ،نماینده تجاری روســیه در
خیلی بیشتر از ایران و قطر و سایر کشورهاست.
ایران ،چندی پیش در گفت وگو با اســپوتنیک
بنابراین پیشــرفت روســیه در حوزه نفت و گاز
گفتــه بود« :مجموع حجم کاالهایی که مســکو
بسیار بیشتر از کشــورهایی است که در منطقه
تحــت عنوان توافق نفــت در برابر کاال می تواند
حضور دارند .در نتیجه ،این تفاهمها بیشــتر در
به تهران تحویل دهد ممکن است به  45میلیارد
حوزه و گاز اســت که البته در بخش هواپیما نیز
دالر در ســال بالغ شــود .این کاالها شامل لوازم
قبال تفاهمنامههایی انجام شده است».
راه آهن ،خودروهای ســنگین شــامل اتوبوس و
یک بازی برد -برد در شرایط غیرعادی کنونی
تجهیزات هواپیمایی است».
حق شناس ادامه داد« :وقتی بخش واردات ایران
از ســوی دیگــر به بــاور برخــی از تحلیلگران
را بررســی میکنیم که به طور میانگین حدود
اقتصــادی ،روســیه در صادرات چــوب ،گندم
50تــا  60میلیارد دالر اســت ،بخش عمده آن
و حبوبــات میتوانــد از ایران نفــت خریداری
کاالهای واسطهای یا سرمایهای است که به نظر
کند .آنطــور که گزارشها نشــان میدهد ،در
من ،چین و روســیه میتوانند بخش عمدهای از
سالهای گذشته مراودات تجاری با روسیه عمدتا
آنها را تامیــن کنند .اما
شــامل واردات چــوب،
کاغذ روزنامــه ،قطعات موضوع حائز اهمیت کاالهایی است که نکته کلیدی این اســت
که ما در شرایطی عادی
رآکتورهای هســته ای،
قرار اســت در ازای ارائه نفت به کشور
به سر نمیبریم و در این
کک ذغال ،شمش آهن یا
کنجاله بوده است.
ما وارد شود .مشخصا کیفیت و قیمت شرایط غیرعادی این گونه
امــا با صرفنظــر از این کاالهای روســی بحث مهمی است که تصمیمگیریها عقالیی
احتمــال به گزینه «نفت باید به آن پرداخته شــود؛ چرا که این به نظر میرســد .اگر ما
در برابر کاال» میرســیم .کاالها در قبال اصلی ترین و مهمترین حــق انتخاب داشــتیم،
طرح نفــت در برابر کاال ،ســرمایه مان به ما فروخته میشوند .قطعا شرکتهای دیگری
را انتخــاب میکردیــم؛
همــان تجربه ای اســت
در این راســتا باید دید که این کاالها
همچنانکه در پسابرجام
که ایــران در دوره قبلی
تحریمهــا نیز داشــت و محصول کدام شــرکتهای روســی به ســراغ شــرکتهای
درقبال کشورهایی مانند هستند و درجه کیفیت آنها در مقایسه اروپایی رفتیم ،اما اکنون
هنــد ،چین ،پاکســتان ،با استانداردهای بین المللی چگونه است کامال طبیعی اســت که
به ســراغ چین ،روسیه و
روســیه و کره شمالی به
مالزی برویم .بنابراین در این شــرایط ویژه ،این
اجرای آن پرداخته بود .حتی اروگوئه و نیکاراگوئه
یک بازی برد -برد میتواند باشد».
نیز در ســالهای  90و  91پیشنهاد مبادله نفت
با این حال باید نســبت به یک مسئله هشیارانه
در برابر برنج و پشم و چوب را به ایران داده بودند.
عمل کــرد .برنامه تبــادل نفــت در برابر کاال
لزوم خرید کاالهای سرمایهای
اگرچه می تواند به تهیه برخی نیازهای کشــور
تحــت تحریم کمــک کند ،اما تجربه پیشــین
در همین راســتا با یک کارشناس اقتصادی نیز
در این زمینه نشــان داد کــه چگونه در نهایت
به گفتوگو پرداختیم.هادی حقشــناس
کشــورهای طرف مبادله همــه تالش خود
در ارتبــاط با کاالهایی که قرار اســت
را بر سوءاســتفاده بیشــتر از وضعیت ایران
از روســیه خریداری شوند ،به آفتاب
کردنــد و هجوم کاالهــای درجه چندم به
یزد گفت« :وقتی درباره کاالی مورد
ایران نهتنها کمکی به اقتصاد کشــور
خرید دولت بحــث میکنیم،
نکرد و پشــتوانه ای برای ارزش
منظور لوازم آشــپزخانه،
پــول ملی ایران نشــد ،بلکه در
یخچــال ،تلویزیــون یــا
عمل بســیاری از کارگاههای
برخی اقــام الکترونیکی
نیســت ،بلکه منظور
تولیدی و صنعتی کشــور را
نیز به نابودی کشاند.
کاالهای ســرمایهای
هادی حق شناس به همین دلیل اســت
برای بخــش صنعت
که لزوم دقت مضاعف
نفت یا گاز ایران است
که برای پروژههای زیرساختی صرف میشود».
در اجــرای برنامه نفــت در برابر کاال در صورت
حقشــناس افزود« :وقتی شــرکتهایی مانند
اجبار بــه انتخاب چنین گزینه ای ،بیشــتر از
توتال و برخی دیگر از شرکتهای خارجی بازار
همیشه احساس میشود.

جزئیات پرونده سلطان سکه

رئیس پلیــس پایتخت اعالم کرد که لیســت
۵۰نفــر از خریداران عمده ســکه بــه منظور
بررسی بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی درباره
وضعیت بازار سکه و ارز اظهار کرد :سلطان سکه
همان طور که آقای اژهای اسمشــان را "حمید
مظلومین" اعــام کرد ،در اختیار پلیس آگاهی
قرار داشته و همچنین بالغ بر  ۱۸نفر از نوچهها
و همدستانش که پسرش نیز در بین آنان بود در
اختیار پلیس هستند .وی با بیان این که این فرد
در سال  ۹۱نیز دستگیر شده و در همان مراحل
دادگاه به اعدام محکوم شده بود ،اظهار کرد :اما
در مراحل دیگر ،حکم ایــن فرد تغییر کرده و
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آزاد شــده بود.رحیمی با بیان این که تحقیقات
درباره پرونده این فرد در حال پیگیری و تکمیل
اســت ،گفت :تعدادی از نوچهها و اطرافیان این
فرد نیز با وثیقههای چند میلیونی و میلیاردی
آزاد شــده بودند.به گفته رحیمی ،گردش مالی
ســلطان سکه بیشــتر از آنچه که در تحقیقات
اولیه مشــخص شــده ،بوده اســت .رحیمی با
اشــاره به اجرای طرح برخورد بــا مخالن بازار
ســکه و ارز در روزهای پایانی ســال گذشته،
خاطر نشــان کرد :تعدادی از دستگیر شدگان
به همراه سلطان سکه جزو  ۹۰نفری بودند که
در آن طرح دســتگیر شده بودند.وی ادامه داد:
همچنین لیست  ۵۰نفر از خریداران عمده سکه

که اقدام به خرید بیشــترین سکه کرده بودند
در اختیار پلیس اســت و پلیسهای تخصصی
در این زمینه تحقیقات خود را انجام میدهند.

خریــداران عمده ســکه و ارز مکلف به پرداخت
مالیات شدند

وزیر امــور اقتصادی و دارایی روز یکشــنبه از
شناســایی خریداران عمده سکه و ارز با هدف
مطالبه مالیات بر ســود اتفاقی آنها خبر داد.
به گزارش ایرنا ،مســعود کرباسیان در خصوص
جلسه خود با مدیران کل و رئیسان ادارات کل
مالیاتی اســتانها گفت :ســازمان امور مالیاتی
خریداران عمده سکه را شناسایی کرده و طبق

قانون ،آنها مکلف به پرداخت «مالیات بر سود
اتفاقی» هســتند.وی ادامــه داد ۱۰۰ :نفر اول
این لیست که بیشترین خرید را انجام دادهاند،
به صــورت اولویت دار مورد بررســی و مطالبه
مالیات قرار میگیرند.کرباســیان افزود :همین
روند در مــورد بازار ارز هم صــورت میگیرد.
هر مجموعــهای یا فردی کــه از طریق خرید
و فروش ارز ،ســود اتفاقی بدست آورده باشد،
مشمول این مالیات میشود و دایره بررسیها و
مطالبهگری ما شامل تمام بخشهای اقتصادی
کشور میشود.وزیر اقتصاد گفت :مردم مطمئن
باشــند که کوتاه نخواهیم آمــد و ریال به ریال
حق آنها را مطالبه میکنیم.

