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خبر اقتصادی

وزیر نیرو:
پروژه های آبی ایران در چارچوب 

توافقات است
ایلنا- وزیــر نیرو با بیان 
اینکه پروژه های آبی ایران 
دقیقا مطابق سیاست ها و 
پروتکل ها اجرا می شــود، 
گفت: حتما اگر ما توضیح 

دهیم نگرانی عراقی ها مرتفع خواهد شد. علی اکبر محرابیان 
درباره سیاست ایران در قبال انتقاد و نگرانی مقامات عراقی 
نسبت به پروژه های آبی ایران اظهار داشت: ما در چارچوب 
توافق ها و پروتکل هایی که از قبل تنظیم شده با کشور عراق 
همکاری داریم. وی افزود: پروژه های آبی ایران دقیقا مطابق 
سیاست ها و پروتکل ها اجرا می شود. وزیر نیرو تصریح کرد: 
مقامات عراق درخواست نشست و جلسه دادند که ما اخیرا 
پاســخ دادیم و پذیرفتیم و بزودی نشست هایی خواهیم 
داشت تا نگرانی ها رفع شود.  وی با تاکید براینکه حتما با 
این کشور مذاکره خواهیم داشت، ابراز امیدواری کرد که 
اگر مسئله و نگرانی وجود دارد، در چارچوب گفت و گوها 
برطرف شــود. محرابیان تاکید کرد: حتما اگر ما توضیح 

دهیم نگرانی عراقی ها مرتفع خواهد شد.
    

اطالعیه سازمان امور مالیاتی درباره وجوه 
واریزی به حساب های بانکی تجاری

تمام وجوه واریزی به حســاب های بانکی تجاری از 
تمام طــرق از جمله درگاه هــای الکترونیکی پرداخت، 
دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا به عنوان 
فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی است. سازمان 
امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد که با عنایت به مفاد 
قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند 
)م( تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد 
۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تمام 
وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از تمام طرق 
از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های 
کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و... به عنوان فروش 

تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می گیرد.
    

پیش بینی کاهش 30  درصدی قیمت 
برخی خودروها با احیای برجام

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تا زمانی که برجام 
اثرات ضِدتورمی در کشور نشان دهد حداقل یک تا دو سال 
طول خواهد کشید و بنده بعید می دانم که اصالً ما به آن نقطه 
برسیم. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در 
گفت وگو با قرن نو در خصوص تأثیــر برجام بر بازار خودرو 
گفت: در خصوص خودروهای وارداتی به محض اینکه برجام 
امضا شود و از فردا تبادالت آزاد شود قیمت ها در این بازار افت 
خواهد کرد. در چهار سال گذشته، بررسی قیمت  خودروهای 
وارداتی حاکی از حباب سی درصدی است و اضافه بر کاهش 
ارزش ریال، قیمت این خودروها باال رفته و در نتیجه زمانی 
که خودرو های جدید به بازار می آیند بدیهی اســت که آن 
حباب خواهد ترکید و در نتیجه حداقــل می توان انتظار 
کاهش سی درصدی قیمت  را در این قبیل خودروها داشت.

    
 رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد

یک و نیم میلیارد دالر هدررفت 
گاز طبیعی در ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: روزانه ۴۷.۵ میلیون 
مترمکعب گاز در کشور هدر می رود که اگر قیمت هر متر 
مکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم ساالنه حدود ۱.۵ میلیارد 
دالر ارزش هدر رفت این ذخایر اســت. مسعود خوانساری 
گفت: بر اســاس گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۲۱، ایران مقام نخست هدررفت گاز از میادین نفت و 
گاز خود را در میان کشور های نفت خیز جهان داشته است 
طوری که از ۱۱.۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ 
میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است که نشان از 
۲.۵ برابر شدن تولید گاز خام کشور دارد ضمن اینکه در این 
مدت تولید گاز در کشور از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در 

سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

معاون اســبق وزیر نفــت معتقد 
است: اشــکالی ندارد که از روسیه گاز 
وارد کنیم، اما باید توجه داشت نباید 
پتانسیل های گازی موجود در کشور 
را فراموش کنیم. به عبارت دیگر اتفاق 
خوبی نیست اگر گاز روســیه را وارد 
کنیم و از توســعه صنعت گاز کشــور 
غافل شویم.  وی این نکته را در پاسخ به 
اخباری اعالم کرده است که بر تصمیم 
ایران بر واردات گاز از همسایه شمالی 

داللت دارد. 
به گزارش »توسعه ایرانی« اقتصاد 
ایران در شرایط حساسی به سر می برد، 
وضعیت خاصی که یکی از مهمترین 
رقبای انرژی ایران در جهان را به شریک 
استراتژیک و ژئوپلتیک کشور تبدیل 

کرده است.
بررسی ها نشــان می دهد روسیه و 
ایران به ترتیب مقام نخست و دوم در 
زمینه دارا بودن منابع گاز طبیعی در 
جهان هستند اما تحت تاثیر تحریم های 
گسترده،  ایران نتوانسته میادین گازی 
خود را توســعه دهد و از آنها به خوبی 

بهره برداری کند. 
همان طور که ذکر شد عدم توسعه 
میادین گازی سبب شده تا ایران نتواند 
از مزایای دارا بودن مقام دوم منابع گاز 
طبیعی اســتفاده کند و در سال های 
گذشته حتی شاهد قطع گاز در بخش 
صنایع به منظور تامین گاز مورد نیاز 
بخش مســکونی در زمستان بوده ایم 
و به نظر می رسد اگر روند همین  گونه 
ادامه یابد، به زودی ناچــار به واردات 
گاز از روسیه در حجم عظیم ساالنه ۲۰ 

میلیارد متر مکعب می شود. 
البته نکته جالب در این زمینه که در 
جهان نیز سابقه دارد، واردات و صادرات 
هم زمان گاز در برخی کشورهاست و 
ایران نیز اکنون چنین وضعیتی دارد 
به طوری که هم اکنون ایران سه قرارداد 
صادرات گاز به کشورهای ترکیه، عراق 
و پاکستان دارد و ســاالنه ۱۰ میلیارد 
متر مکعب گاز از ایران به ترکیه صادر 

می شود. 
احمد العبادی، ســخنگوی وزارت 
برق عراق نیز گفته اســت؛ حجم گاز 

وارداتی از ایــران هم اکنون حدود ۴۳ 
میلیون متر مکعب است، در حالی که 
عراق به ۵۵-6۰ میلیون متر مکعب نیاز 
دارد که  مذاکرات عــراق با ایران برای 

افزایش صادرات گاز ادامه دارد.
در ســال های گذشــته قــرارداد 
صادرات ساالنه ۸ میلیارد متر مکعب 
گاز ایران به پاکســتان منعقد شده اما 
صادرات گاز به دالیل مختلفی از سال 
۲۰۱۴ تاکنون اجرایی نشــده است 
البته اعتبار این قرارداد تا سال ۲۰۳۹ 

پابرجاست. 
در هفته های اخیر خبر تفاهم نامه 
۴۰ میلیارد دالری میان شرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت گازپروم روسیه 
منتشر شد که براساس آن مقرر شده 
تا این دو کشــور در زمینه تجارت گاز 
با یکدیگر همکاری داشــته باشــند؛ 
 از جملــه محورهای ایــن تفاهم نامه 
تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دالری برای 
توســعه میدان گازی پارس شمالی و 
کیش و همچنین سرمایه گذاری ۱۰ 
میلیارد دالری برای فشارافزایی میدان 
گازی پارس جنوبــی در کنار تکمیل 
پــروژه IRAN-LNG و توســعه 
ال ان جی شــناور و ال ان جی کوچک 
مقیاس و احداث خطوط لوله صادراتی 

گاز طبیعی.  واردات و سوآپ گاز روسیه 
نیز در همین راستاست. 

در ایــن مدت طرفــداران تجارت 
و مــراوده تجاری با روســیه  تبلیغات 
فراوانی نســبت به این مساله کرده اند 
اما سیدمهدی حســینی، کارشناس 

حوزه نفت و انرژی در این خصوص به 
»توسعه ایرانی« گفت: این روزها بحث 
درباره روابط با روس ها، کامال سیاسی 
شده اما به نظر بنده در بحث معامالت 
نفت، گاز، فرآورده هــا و ... اگر واقعا در 
یک روابط درست سیاسی- اقتصادی 
فکر و برنامه ریزی کنیم، اشکالی ندارد 
و در دنیا نیز معمول است، به طوری که 
آمریکا از کانــادا گاز وارد می کند و از 
آن سو گاز را به مکزیک صادر می کند 
که تقریبــا روند عجیبی محســوب 
می شــود؛ اما در این مسیر می تواند با 
بهره گیری از ســوآپ به منفعت مالی 

برسد. 
حســینی افزود: آمریــکا عالوه بر 
اینکه وارد کننده گاز اســت به دلیل 
داشــتن ذخایر اضافی اقدام به تولید 
LNG کــرده و این محصــول را به 
بازارهایی که می توانســت در اختیار 
ما باشــد، صادر می کند. بــه عنوان 
مثال بازارهایی چــون کویت و امارات 
بازارهای بالقوه ایران بودند، اما امریکا 

به آنها LNG صادر می کند. 

موانع توسعه صنعت گاز 
وی تاکید کرد: تجارت روندی است 
که باید دید چگونه قرار اســت منافع 
حفظ شود و بر اساس منافع برنامه ریزی 

کرد. در این راه باید استراتژی و راهبرد 
درازمدت داشته باشیم و پیش  برویم. 

وی تصریح کرد: مــا از نظر ذخایر 
در دنیا در مقام اول و دوم قرار داریم و 
در رقابت با روسیه هستیم و جایگاه ما 
بسیار باالست، اما برای صادرات گاز با 
دو مساله مهم مواجه هستیم، نخست 
مصرف اضافه ای که در کشــور وجود 
دارد و مورد دوم نیز توســعه میادین 
گازی است که در صورت توسعه این 
میدان ها می توانیم صادرکننده بزرگ 
گاز باشــیم اکنون باالنس صادرات و 
واردات گاز به ایران تقریبا برابر است. 
صادرات گاز به ترکیه و عراق داریم و در 
مقابل واردکننده گاز از ترکمنستان 

هستیم. 
 به گفته وی همین نکته روشــن 
می کند ضرورت ســرمایه گذاری در 

صنعت گاز چه میزان باالست.

می توان در تجارت گاز،
»پول سازی« کرد

این کارشناس حوزه نفت و انرژی 
بیان کرد: اگر به شــکل صحیح روند 
تجارت را درک کنیم و نسبت به تجارت 
گازی درک بهتری داشته باشیم، حتم 
بدانید می توانیم هــم واردکننده، هم 
صادرکننده و هــم تولیدکننده و هم 

فروشنده باشیم و نیز امکان ترانزیت گاز 
را از کشور فراهم کنیم، می توان از این 
راه اقدام به کسب درآمد و به اصطالح 
»پول ســازی« کرد. ترکیه حتی یک 
مثقال گاز تولید نمی کند اما واردکننده 
گاز است و توانســته به دلیل ترانزیت 
تبدیل به هاب نخســت منطقه شود و 
بســیاری از خطوط لوله روسیه از این 
کشور عبور می کند و حتی خطوط لوله 
گازهای ایران از ترکیه می گذرد. اکنون 
نیز گاز خزر از طریق آذربایجان به ترکیه 
و سرانجام به یونان و سایر کشور منتقل 

می شود. 
وی افزود: این روند درآمدساز است 
بنابراین ما نیز باید برای مجموع تجارت 
گاز از لحاظ تولید، ســاخت، تجارت، 
ترانزیت و... برنامه ریزی داشته باشیم و 
در آن صورت اشکالی ندارد که از روسیه 
گاز وارد کنیم، اما باید توجه داشــت 
نباید پتانســیل های گازی موجود در 

کشور را فراموش کنیم. 

باید فرصت های تجاری را 
شکار کنیم

حسینی تاکید کرد: اگر راجع به نوع 
روابط تجاری بیندیشیم و فرصت ها را 
شکار کنیم و بدانیم همیشه قرار نیست 
فرصت ها وجود داشــته باشد و برای 
آینده برنامه ریزی کنیــم می توانیم 
نقش موثری در بازار گاز جهانی داشته 

باشیم..
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
با برنامه ریزی های دقیق می توانیم گاز 
روسیه و ترکمنستان را سوآپ کنیم. 
چه اشــکالی دارد تا گاز را به اصطالح 
بخریم و بفروشــیم و در این روند پول 
 بسازیم و کسب درآمد کنیم؛ اگر این 
موارد به صورت صحیح ســاماندهی و 
اجرایی شود می تواند موجب منفعت 

کشور شود. 

کارشناس ارشد انرژی با اشاره به مراودات گازی  ایران و همسایه شمالی

روسیه را رقیب انرژی بدانیم، نه شریک استراتژیک
محمد   میرزایی

ایران می تواند از صنعت گاز 
»پول سازی« کند. ترکیه حتی 
یک مثقال گاز تولید نمی کند 

اما واردکننده گاز است و 
توانسته به دلیل ترانزیت 

تبدیل به هاب نخست منطقه 
شود و بسیاری از خطوط 
لوله روسیه از این کشور 

عبور می کند و حتی خطوط 
لوله گازهای ایران از ترکیه 

می گذرد

صورتجلسه جلسه انتخابات اعضای انجمن همیاران 
سالمت روان همراز دیواندره

همراز  روان  سالمت  همیاران  انجمن   1401/3/30 مورخه  در 
دیواندره در راستای برگزاری انتخابات )تعیین مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره اعضای هیات مدیره ( در سالن بهزیستی با اعضای 
داوطلبان عضو انجمن برگزار نموده که در این جلسه خانم سمیه 
شایان به عنوان مدیر عامل و خانم سیده الهام حیدری به عنوان 
رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و اعضای هیئت مدیره شایسته 
بهرامی ، افسانه رژه ، گالویژ رژه ، خاطره حسن پور ،مهری شایان 

انتخاب شدند.
آدرس دفتر : دیواندره خیابان امام ، پاساژ سارال

کداقتصادی: 411477197369
شناسه ملی: 140045049060 شماره ثبت: 36

اداره بهزیستی شهرستان دیواندره

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بررسی ها نشان می دهد 
ایرالین های ایرانی زیان ده نیستند بلکه زیاده خواه هستند. 

اقبال شــاکری در گفتگو با ایلنا دربــاره افزایش اعتراضات 
مســافران در برابر تاخیرات پروازها و ارتباط تمام مشکالت به 
مسأله تحریم گفت: معتقدم برخی از موضوعات متوجه شرایط 
است و باید با نگاه واقع بینانه و متناسب با واقعیت ها توقع داشته 
باشیم اما مشکالتی که اخیرا باعث چنین تنشی بین مسافران 
و ایرالین ها شده، پیچیده و بزرگ نبودند و امکان مدیریت آنها 

وجود داشت. 
تاکید کرد: برای مجلس این موضوع ثابت نشده و مسئوالن 
باید ثابت کنند که این مشکالت به طور کامل به ریشه تحریم ها 

برمی گردد و قابل مدیریت نبودند. قبول داریم که عامل درصدی 
از این مشکالت، تحریم ها است و این میزان اثرگذاری تحریم ها 
هم باید با صداقت و متناسب با واقعیت  ها به مردم اطالع داده 

شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در هر شرایط 
نباید به مردم و مســافران بی توجهی شود، گفت: مردم از اینکه 
مشکالت بارعایت حقوق مسافران و با احترام به آنها اطالع داده 
شود، ناراضی نخواهند بود و ریشه این تنش ها به بی اطالع گذاشتن 
آنها، عدم پاسخگویی نمایندگان ایرالین ها در بروز مشکالت، عدم 

جبران خسارت های مسافران برمی گردد.
شاکری افزود: این وضعیت در حالی است که یکی از مهم ترین 

خطوط حمل و نقل کشور، خط هوایی است و به عنوان تابلوی 
ورودی وخروجی کشور محسوب می شــود. بنابراین با چنین 
اهمیتی انتظار می رود که مدیریت ایــن صنعت همتراز با این 

میزان اهمیت باشد. 
وی تاکید کرد: مسئوالن نباید با بهانه تحریم ها، رفع مشکالت 
را از سر خود باز کنند و این نهایت بی مسئولیتی است که مدیران  
با بهانه تحریم از خود سلب مسئولیت کنند و این رفتار را قبول 
نداریم. درصد بسیار باالیی از مشکالت صنعت هوانوردی قابل 

مدیریت است و وزیر راه و شهرســازی هم به این موضوع اذعان 
داشته است.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی 
و ســازمان هواپیمایی کشــوری با کمک مجلس باید یک بار 
مشــکالت اقتصادی ایرالین ها را برطرف کنند، ادامه داد: یکی 
از موضوعات، بحث قیمت بلیت است. بارها شاهد آن بودیم که 
ایرالین ها قیمت بلیت راباال برده اند اما با ورود سازمان و وزارت راه 
و مجلس قیمت ها به قیمت قبل برگشته بنابراین این رفتار نشان 

می دهد این قیمت ها واقعی نبودند.
شاکری درباره ادعای ایرالین ها مبنی بر اینکه زیان ده هستند، 
تاکید کرد : اتفاقا مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. 

ایرالینها زیان ده نیستند بلکه زیاده  خواه هستند. 
وی گفت: امیدوارم مدیران ایرالین ها این نوسانات مدیریتی 
را برطرف کنند و سازمان هواپیمایی باید با اقتدار از منافع و حقوق 
مسافران حمایت کنند و از سوی دیگر مجلس این آمادگی را دارد 

که در برابر مشکالت تحریمی از ایرالین ها حمایت کند.

یک نماینده مجلس: 

ایرالین ها زیان ده نیستند، زیاده خواه هستند

خبر

مهدی پازوکی گفت: بنده بعید می دانم اگر سفارت 
آمریکا در تهران نیز باز شود قیمت دالر به زیر عدد  ۲۳ تا 

۲۴ هزار تومان بیاید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، این کارشناس 
اقتصادی در تحلیل وضعیت بازارها در صورت احیای 
برجام یا عــدم احیای آن افــزود: اقتصاد مجموعه ای 
اســت از بازارها اگر عدم تعادلی در بازاری اتفاق بیافتد 
در سایر بازارها تاثیر خود را می گذارد؛ بازارهای اصلی 
عبارتند از بازار کاال و خدمات، کار، سرمایه و بازار پول. هر 
عدم تعادلی خصوصا عدم ثبات و عدم امنیت بر بازارها 
تاثیرگذار هستند همان طور که در دوره قبل که ما برجام 
را پذیرفتیم بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه و 

بانک مرکزی روند شاخص های اساسی اقتصاد مثبت 
شد که شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ سرمایهگذاری 
می شــود و از طرفی نرخ تورم کاهنده شد و عکس آن 
زمانی که ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد 
روند شاخص ها منفی گردید. این اتفاق به عنوان یک 
نمونه عینی ثابت می کند که بازارها و اقتصاد به شدت از 
بی ثباتی تاثیر می پذیرند و به همین دلیل است که آدام 
اسمیت پدر علم اقتصاد گفته است که یکی از مهمترین 
وظایف حکومت ها و دولت ها ایجاد امنیت، ثبات و آن 
نظم است و اگر دولت به وظیفه اساسی خود که ایجاد 
امنیت و ثبات در اقتصاد است بپردازد و از دخالت کمتر در 

اقتصاد و تصدی گری به کنار باشد به نفع اقتصاد است.

ارز ۱۰ هزار تومانی یک آرزو است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بنده بعید 
می دانم اگر سفارت آمریکا در تهران نیز باز شود قیمت 
دالر به زیر عدد ۲۳ تا ۲۴ هــزار تومان بیاید؛ قیمت ارز 
در بازار ارز به وسیله عرضه و تقاضا ارز تعیین می شود. 
وزیر نفت در برنامه هفتم ۲۰۰ میلیارد دالر قرار است 
سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنعت نفت ایران 
کند و رقمی از آن به صندوق توسعه ملی می رود که به 
خصولتی ها وام می دهد و اینها واقعیت هایی از اقتصاد 
ایران است و در نتیجه ارز ۱۰ هزار تومانی یک آرزو است و 
در صورتی که برجام پذیرفته نشود وضعیت وحشتناک 
خواهد شد به خصوص با سیاست های نابخردانه ای که 

دولت در یک سال گذشته داشته است. پازوکی در ادامه 
افزود: تصمیمات نابخردانه تعادل را در بازار ایران بر هم 
زده است. هر کجا می روید قیمت ها فزاینده افزایش پیدا 
کرده و عامل بیکاری شده است. دولت برنامه ای ندارد 
و استراتژی آن مشخص نیست و یک سال و ۱۰ روز از 
روی کار آمدن این دولت گذشته است و سیاست های 
کلی برنامه هفتم را در نیاوردهاند و برای اینکه بخواهیم 
برسیم به اهدافمان باید وضع موجود را برای رسیدن به 

کمال مطلوب بررسی کنیم.

مهدی پازوکی: 

سفارت آمریکا هم باز شود، دالر زیر ۲3 هزار تومان نمی آید
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سید مهدی حسینی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

اتفاق خوبی نیست اگر گاز 
روسیه را وارد کنیم و از 

توسعه صنعت گاز کشور 
غافل شویم. این وضعیت 

می تواند شرایط را برای 
این صنعت خطرناک کند. 

ما در کنار واردات باید 
صادرکننده گاز باشیم و 

درصورت بی توجهی به این 
امر، ممکن است با تبعات 

جبران ناپذیری روبرو شویم


