
 ي�ك كارش�ناس مس�كن با هش�دار نس�بت 
به حركت ب�ه س�مت ص�دور صورت وضعيت و 
فاكتورهاي صوري براي فرار از ماليات س�اخت 
آپارتمان گفت: هزينه ساخت هر متر آپارتمان 
براي س�ازندگان، حداكثر يك ميلي�ون تومان 
اس�ت و برخی با افزايش بی روي�ه قيمت زمين 
می خواهن�د به س�ودهای كالنی دس�ت يابند. 
هيئت دولت در  20 خ��رداد  ميزان و ش��يوه اخذ 
ماليات بر ساخت و ساز مسكن را به تصويب رساند كه 
بر اين اساس، سود حاصل از فروش هر گونه ساخت 
و ساز واحدهاي مسكوني از محل نخستين فروش 
آن، شامل ۱۵ تا 2۵درصد ماليات مي شود. به بيان 
ديگر، سازندگان مسكن بايد بين ۱۵ تا 2۵درصد از 
سود خود در نخس��تين فروش واحدهاي نوساز را 
به عنوان ماليات بپردازند، درحالي كه پيش از اين 
ماليات سازندگان مسكن معادل ۱0درصد از ارزش 
منطقه اي ملك تعيين ش��ده بود.  سيدحميدرضا 
سجادي درباره ماليات بر ساخت و ساز و مخالفت 
بسياري از انبوه س��ازان با اين روش جديد مالياتي 
گفت: معتقدم اخذ ماليات از س��اخت و ساز باعث 
مي ش��ود بس��ياري از آنهايي كه بس��از و بفروشي 
شغلشان نيست و تنها براي كسب سود هنگفت وارد 
اين بخش شده اند، كنار بروند.  اين كارشناس حوزه 
مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخذ ماليات از 
ساخت، سبب افزايش قيمت مسكن مي شود، اظهار 
داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسكن در 
كل كشور در حال س��اخت و ساز است كه بر فرض 
اخذ ماليات از سازنده آنها، پس از فروش اين واحدها 
در يك سال آينده، سبب افزايش قيمت واحدهاي 
مسكوني موجود شود. بنابراين اينها بهانه هايي است 
كه دالالن مسكن، براي افزايش بيش از حد قيمت 
به راه انداخته اند تا مجدد بتوانند با ايجاد جو رواني 
احتمال افزايش قيمت مس��كن، مردم را به خريد 
آن وادارند تا اين هجوم م��ردم را به افزايش تقاضا 
تعبير كرده و س��پس با اعالم كمبود مسكن براي 
فروش و كاهش عرضه، به افزايش قيمت آن دامن 
بزنند و به سودهاي كالني دست يابند.  وي با بيان 
اينكه ماليات اخيري كه دولت مصوب كرده، فرمول 
كامالً قابل قبولي دارد و قيمت زمين و نرخ تمام شده 
ساخت و ساز از قيمت فروش كسر مي شود، تصريح 
كرد: سر و صدايي كه مخالفان ماليات بر مسكن عليه 
مصوبه جديد دولت راه انداخته اند، براي آن است تا 
سازندگان از شفاف س��ازي در هزينه كردهاي خود 
فرار كنند. برخي از انبوه س��ازان با افزايش بي رويه 
قيمت زمين،   سودهاي كالني به جيب می زنند.  به 
گفته سجادي، قانون جديد ماليات سبب مي شود 
تا هزينه هاي ساخت و ساز كه معموالً از ۷0 ميليون 
تومان ب��راي يك واحد مس��كوني ۷0 تا ۷۵ متري 
فراتر نمي رود، از هزينه هاي زمين تفكيك ش��ود؛ 
اين موضوع چندان براي آنها خوشايند نيست. چون 

ديگر سازنده نيست كه قيمت زمين را تعيين مي كند 
بلكه اين مميزان مالياتي هستند كه نرخ كارشناسي 
براي قيمت زمين در آن منطقه را تعيين مي كنند 

كه معموالً به واقعيت نزديك تر است. 
  صدور فاكتورهاي صوري 

اين مدرس دانش��گاه با تأكي��د بر اينك��ه يكي از 
ش��گردهاي س��ازندگان در صورت اجرايي شدن 
قانون ماليات بر ساخت وس��از، صدور فاكتورهاي 
صوري است، گفت: اگر نظارت هاي سازمان نظام 
مهندسي بر فعاليت مسكن س��ازي تقويت نشود، 
ش��اهد اين خواهيم بود كه سازنده براي كاستن از 
ماليات نهايي كه بايد بدهد و كسب سود بيشتر به 
سمت صدور صورت وضعيت و فاكتورهاي صوري 
برود؛ به اين ص��ورت كه با توجه ب��ه اينكه هزينه 
ساخت و ساز از مبلغ نهايي فروش كسر مي شود، 
فاكتورهاي صوري مبن��ي بر اس��تفاده از مصالح 
درجه يك ب��راي ارائه ب��ه س��ازمان مالياتي تهيه 
مي كند، اما در عمل از مصال��ح درجه 2 و ۳ و ۴ در 
ساختمان استفاده كرده است تا به سوددهي بيشتر 

برسد.  وي اظهار داشت: همچنين اين كم فروشي 
به روش هاي توليد به شكل استفاده از تيغه آجري 
به جاي ديوار مس��تحكم يا مخلوط كردن چوب با 
ميلگرد در تهيه ستون ها نيز، ممكن است كشيده 
شود.  اين كارشناس اقتصاد مسكن درباره احتمال 
احتكار مسكن از سوي سازندگان براي دور زدن اين 
قانون، خاطرنشان كرد: برخي مي گويند از آنجايي 
كه در قانون جديد ماليات بر س��اخت و ساز آمده 
كه اگر سه سال از زمان دريافت پايان كار بگذرد و 
سپس واحد مسكوني به فروش برود، ديگر مشمول 
ماليات نخواهد شد، درنتيجه شاهد افزايش احتكار 
مس��كن خواهيم بود، اما به نظر من كاماًل اشتباه 
است؛ چراكه در حال حاضر با معضل كمبود تقاضا 
و افزايش عرضه روبه رو هستيم كه عامل آن توليد 
بيش از نياز مس��كن در سال هاي گذشته است كه 

سبب راكد ماندن سرمايه انبوه سازان شده است.
 حال اگر س��ازندگان بخواهند از فروش واحدهاي 
ساخته شده خود، سه سال صرف نظر كنند، ديگر 
س��رمايه در گردش��ي براي ساخت و س��از جديد 

ندارند. 
وي افزود: در اين حالت، واحد س��اخته شده هم از 
قيمت اوليه مي افت��د و هم بايد ت��ورم را براي نرخ 
آن محاس��به كرد؛ ب��ه همين دليل ممكن اس��ت 
درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اكنون به آن 
مي رسد، كمتر باشد؛ بنابراين نه اين حرف مخالفان 
قانون جديد ماليات بر س��اخت منطقي است و نه 
اينكه در قانون جديد آمده كه فروش واحد پس از 
گذشت سه سال از ساخت از شمول ماليات خارج 
مي شود و اين، نوعي ضعف در قانون نويسي است.  به 
گفته سجادي، اجراي قانون جديد ماليات بر ساخت 
و ساز سبب مي شود تا آنهايي كه سازنده حرفه اي 
و صاحب صالحيت هس��تند، به حوزه س��اخت و 
ساز وارد شوند و بس��ياري از افراد و صاحبان حرف 
و صنايع ديگر مانند پزش��كان، كارمندان، كسبه و 
توليدكنندگان كه در سال هاي گذشته از تخصص 
واقعي خود دور شده و براي كسب سودهاي هنگفت 
وارد فعاليت ساخت و ساز ش��ده بودند، به جايگاه 
قبلي ش��ان برگردند.  وي ادامه داد: خأل قانوني در 
زمينه ماليات بر س��اخت و ساز س��بب شده بود تا 
كساني كه هيچگونه تخصصي نداشته باشند، بساز و 
بفروش شده و به سودهاي كالن برسند؛ اين درحالي 
اس��ت كه افرادي با درآمدهاي به مراتب پايين تر، 
ماليات مي دهند يا توليدكنندگان كه در بسياري 
از كشورها از معافيت مالياتي برخوردارند، ماليات 
مي پردازند، اما مسكن س��ازان به راحتي مي توانند 
از پرداخت ماليات فرار كنند.  اين كارشناس حوزه 
مسكن درباره بهانه ديگر مخالفان قانون ماليات بر 
ساخت و ساز مبني بر اينكه اجراي آن سبب مي شود 
تا رونق اين بخش و ايجاد اش��تغال با اس��تفاده از 
افزايش ساخت و ساز به تعويق بيفتد، گفت: مشكل 
اشتغال كشور با س��اخت مسكن حل نمي شود؛ در 
همه جاي دنيا ساخت و ساز همگام با نياز و تقاضا 
به پيش م��ي رود و مانند اي��ران از اين حجم بزرگ 
كارگاهي كه در سال هاي گذش��ته در جريان بود، 
خبري نيس��ت؛ ركود فعلي س��بب ش��د تا به طور 
طبيعي به يك تعادل در عرضه و تقاضاي س��اخت 

مسكن دست يابيم.  
وي تأكيد كرد: همين تعادل عرضه و تقاضا نشان 
داد تكيه ك��ردن بر ايجاد اش��تغال با اس��تفاده از 
ساخت و س��از، اش��تباه بود و بايد مانند بسياري 
از كشورهاي پيش��رفته، به سمت اش��تغالزايي با 
اس��تفاده از »هاي تك« و تكنولوژي هاي روز دنيا 
حركت كنيم؛ بر همين اس��اس عل��ت اينكه همه 
مي خواهند با مسكن س��ازي به اش��تغال و درآمد 
برسند، اين است كه بس��ياري از دانش آموختگان 
دانش��گاه هاي ما مهارت خاصي ندارند و چون فكر 
مي كنند حرفه ساخت و ساز نيازمند داشتن مهارت 
نيست، مي خواهند در اين بخش شاغل شوند كه 

تصور اشتباهي است. 
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اخذ مالیات از ساخت و ساز
انبوه سازانی را که دنبال سود نامتعارفند حذف می کند

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 
22810سرمايهگذاريصنعتومعدن

12211سالمين
2337111مخابراتايران

202696تأمينماسهريختهگري
5219244سرمايهگذاريصنعتبيمه

3551141ايرانترانسفو
6150232بيسكويتگرجي

4022134شكرشاهرود
196647شيرپاستوريزهپگاهخراسان

378283صنعتيبهشهر
274060كارخانجاتقندقزوين

317861گروهصنعتيبارز
329244پتروشيميآبادان

259731سرمايهگذاريتوسعهصنعتيايران
114512نيروكلر

431843ايرانترانسفو
597658بانكملت
10089ايرانارقام

584152شركتارتباطاتسيارايران
32404245مهندسينصيرماشين

375327پستبانكايران
183613گسترشنفتوگازپارسيان

173510معادنبافق
1007851سرمايهگذاريصنعتومعدن

10455گروهمديريتسرمايهگذارياميد
17208گروهپتروشيميس.ايرانيان

12916باما
570125سرمايهگذاريپارستوشه

361215مخابراتايران
19366الكتريكخودروشرق

22607بورساوراقبهادارتهران
38619معادنمنگنزايران
18914پتروشيميخارك

1498230بيمهدانا
34026داروسازيزهراوي
2592445پمپسازيايران
31184بانككارآفرين

26423س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
18872الميران

51415فوالدمباركهاصفهان
13771داروسازيسينا

2148613شهد
91755سيمانخاش
81193نفتبهران

104112داروسازياسوه
181173سيمانقائن

172972البراتوارداروسازيدكترعبيدي
174082داروسازيامين

16250سرمايهگذاريپرديس
11340بانكانصار

114690گروهصنعتيپاكشو
189310پتروشيميفناوران

11960سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
23990سيماناروميه

29040توسعهشهريتوسگستر
1-10876سيمانآرتااردبيل

4-42683گلوكوزان
2-15251پارسدارو

1-7523داروسازيابوريحان
2-11739معدنيامالحايران
1-5279فنرسازيخاور
3-10243پارسسويچ

2-4929كارخانجاتداروپخش
6-14764سپنتا

2-4040سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
5-9444البرزدارو

1-1852كاشيسعدي
1-1609بانكاقتصادنوين
3-4811همكارانسيستم
10-14899سيمانبهبهان

1-1484سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
3-4378فوالدخراسان
3-4085قندهكمتان

2-2681داروسازيروزدارو
2-2644ايرانخودرو
6-7656نفتسپاهان

3-3807پتروشيميفارابي
3-3757سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

12-13454گلتاش
1-1069سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

2-2127توليديگرانيتبهسرام
29-30527توليديمهرام
1-998بانكملت

27-26576خدماتانفورماتيك
1-970بينالملليتوسعهساختمان

2-1876بيمهپارسيان
-71428قندلرستان

6-4417پااليشنفتتبريز
5-3559دادهپردازيايران
11-7335خوراكدامپارس

2-1224توسعهمعادنوفلزات
8-4607صنايعپتروشيميخليجفارس

3-1679داروسازيكوثر
13-7261كيميدارو
7-3587پارسمينو

4-2031سيمانتهران
3-1506مهركامپارس

2-984سرمايهگذاريبوعلي
4-1908گروهداروييبركت

17-7871شيشههمدان
4-1848مليصنايعمسايران

4-1825بيمهما
3-1364سرمايهگذاريتوسعهملي

2-899پالسكوكار
3-1320سرمايهگذارياعتبارايران

10-4338نفتپارس
14-5841داروسازيزاگرسفارمدپارس

4-1663معدنيوصنعتيچادرملو
3-1216سرمايهگذاريسپه

4-1549سرمايهگذاريمليايران
4-1478سيمانفارسوخوزستان
30-11038داروسازيجابرابنحيان

6-2081فوالدآلياژيايران
3-1016بانكسينا

40-12304صنايعخاكچينيايران
11-3346شيميداروئيداروپخش

3-861فنرسازيزر
13-3615مارگارين
7-1922سايپاشيشه

4-1079واسپاريملت
4-1048سرمايهگذاريبهمن
27-6881پتروشيميپرديس

23-5856كارتنايران
25-6280سرمايهگذاريداروييتأمين

29-7266فرآوريموادمعدنيايران
11-2745فراوردههاينسوزايران

10-2477كابلالبرز
6-1420سيمانداراب

8-1881بيمهملت
22-5141پااليشنفتبندرعباس

10-2216لبنياتكالبر
5-1106سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

10-2167سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
24-4886موتوژن

12-2331فروسيليسايران
129-24342آسانپرداختپرشين

5-904كمكفنرايندامين
11-1969بيمهآسيا

41-7230گروهمپنا)سهاميعام(
10-1737سيمانشمال

14-2303ليزينگايرانيان
8-1259بيمهالبرز

45-7068كشاورزيودامپرويمگسال
11-1628ليزينگصنعتومعدن

27-3983تايدواترخاورميانه
31-4523سرماآفرين

13-1765سرمايهگذاريصنعتنفت
11-1432گروهصنايعبهشهرايران

9-1166سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
129-16593سيماناصفهان
21-2669سيمانصوفيان
9-1142سيمانسپاهان

 واکنش وزارت جهاد 
به مرجوع شدن هندوانه ها از عمان

مش�اور رئي�س س�ازمان حف�ظ نباتات ب�ا بي�ان اينك�ه مرجع 
محص�والت  در  س�موم  باقيمان�ده  مي�زان  تعيين كنن�ده 
كش�اورزي، س�ازمان غ�ذا و دارو اس�ت، گف�ت: ماج�راي 
هندوانه ه�اي مرجوع�ي از عمان ربطي ب�ه وزارت جه�اد ندارد. 
س��يد محمدرضا مير در گفت وگو با مهر درباره ماجراي مرجوع شدن 
هندوانه ها و خربزه هاي صادراتي از عمان اظهار داش��ت: اين مس��ئله 
مربوط به س��ازمان غذا و داروس��ت و ربطي به وزارت جهاد كشاورزي 

ندارد. 
وي اضافه كرد: در واقع مرجع تعيين كننده ميزان باقيمانده سموم يا 

فلزات سنگين در محصوالت كشاورزي، سازمان غذا و دارو است. 
مش��اور رئيس س��ازمان حفظ نباتات با بيان اينكه نداش��تن گواهي 
باقيمانده سموم و فلزات سنگين دليل بر باال بودن سموم از حد مجاز در 
محصول نيست، افزود:اين احتمال وجود دارد كه محصول كاماًل سالم 
باشد و مجوز مربوطه را نداشته باشد؛ ممكن است شركت صادركننده با 
سير مراحل صادرات به درستي آشنا نبوده و زماني كه اقدام به صادرات 
كرده به او اعالم شده كه بايد اين مجوز را از سازمان غذا و دارو دريافت 

كند، در بسياري از موارد چنين اتفاقاتي رخ مي دهد. 
مير تصريح كرد: ضمن اينكه ما اين موضوع را از بنادر جنوبي كش��ور 
استعالم كرديم تا اين لحظه محموله برگشتي نداشته ايم، با اين حال 
نمي توان خبر را تكذيب كرد چراكه احتم��ال دارد محموله مرجوعي 

هنوز به كشور نرسيده باشد. 
به گزارش مهر، طي روزهاي گذشته برخي منابع خبري اعالم كرده اند: 
چند محموله هندوانه و خربزه ايراني به وزن ۳00 تن از بندر س��لطان 
قابوس عمان مرجوع شده است؛ دليل عدم مجوز واردات آن، باال بودن 

باقيمانده سموم دفع آفات نباتي نسبت به حد مجاز است. 

جانشینان احتمالي پژو 405 و پرايد
سازمان ملي اس�تاندارد ايران ديروز بار ديگر خودروهاي قديمي 
كش�ور را به توقف خط تولي�د در صورت عدم ارتقاي اس�تاندارد 
تهديد كرد تا مشخص شود عزم اين سازمان براي حذف محصوالتي 
مانن�د پرايد و پ�ژو 405 جدي اس�ت. طبق مصوبه س�ازمان ملي 
اس�تاندارد، خودروهايي ك�ه تا انته�اي دي م�اه 97 نتوانند 83 
اس�تاندارد خودرويي را پاس كنند، اجازه توليد نخواهند داشت. 
عزم جزم سازمان استاندارد براي حذف خودروهاي قديمي اگرچه در 
نگاه اول اقدام مثبتي به شمار مي رود، با اين حال اين نگراني نيز وجود 
دارد كه آيا جايگزيني براي حذف شدگان خواهد بود.  وقتي صحبت از 
خودروهاي قديمي توليد داخل پيش مي آيد، اذهان به سمت پرايد و 
پژو ۴0۵ مي رود، محصوالتي كه با وجود عمر طوالني، هنوز هم در بين 
مشتريان طرفداران زيادي دارند. البته ترديدي نيست كه اين محبوبيت 
به دليل ضعف رقابت در بازار ايران و نبود رقبايي جدي براي پرايد و پژو 
۴0۵ است، با اين حال نمي توان استقبال گسترده از اين دو محصول را 
منكر شد.  در اين شرايط، پرسش اينجاست كه ايران خودرو و سايپا چه 
برنامه اي براي پر كردن خأل دو محصول پر فروششان در صورت حذف 

طي سال آينده، در نظر گرفته اند. 
 بدون ش��ك اگر پرايد و پژو ۴0۵ طي سال آينده به دليل پاس نكردن 
اس��تانداردهاي 8۳ گانه از رده توليد خارج ش��وند، بازار خودرو كشور 
و سبد فروش خودروس��ازان با خأل بزرگي روبه رو خواهند شد و طبعاً 
مشتريان نيز متضرر مي شوند.  در اين ش��رايط، ايران خودرو و سايپا 
بهتر اس��ت از همين حاال به فكر ارائه جايگزين هايي مناسب براي اين 
دو محصول باشند، هرچند ظاهراً سايپايي ها تيبا را به عنوان جانشين 
پرايد در نظر گرفته اند و ايران خودرو ني��ز به دنبال محصولي خارجي 

براي پر كردن جاي ۴0۵ است. 

آغاز رتبه بندي تعاوني ها از۲ هفته آينده
مديرعام�ل صن�دوق ضمان�ت س�رمايه گذاري تع�اون از آغ�از 
ط�رح رتبه بن�دي تعاوني ه�ا از دو هفت�ه آين�ده خب�ر داد. 
مهدي حس��ين نژاد در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت اجراي 
طرح رتبه بندي تعاوني ها گفت: در حال حاضر زيرساخت هاي اجراي 
اين طرح در حوزه نرم افزاري تقريباً نهايي ش��ده و ت��ا حدود دو هفته 
آينده نهايي و طرح رتبه بندي اجرا خواهد ش��د.  وي با بيان اينكه در 
قالب اجراي طرح رتبه بندي در فاز اول شركت هاي تعاوني رتبه بندي 
خواهند ش��د، گفت: با هم��كاري وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
تعدادي از شركت هاي تعاوني رتبه بندي مي شوند و هر چند ماه يكبار 
رتبه شركت ها تجديد نظر خواهد ش��د.  مديرعامل صندوق ضمانت 
س��رمايه گذاري تعاون ادامه داد: پس از اجراي فاز نخس��ت طرح، در 
فازهاي بعدي شركت هاي تعاوني باقي مانده و شركت هاي غير تعاوني 
مشمول اين طرح مي شوند.  حسين نژاد با اشاره به اينكه شاخص هاي 
رتبه بندي ش��ركت ها از كامل ترين ش��اخص هاي بين المللي اس��ت، 
ادامه داد: با اجراي طرح رتبه بندي، فعاليت شركت ها شفاف مي شود؛ 
همچنين ش��ركت ها با دريافت گواهينامه رتبه بندي يك ش��خصيت 
حقوقي پيدا مي كنند و با تقويت زنجيره توليد، براي مش��تريان قابل 
اعتمادتر خواهند شد.  به گفته وي، بيش از ۹۹ درصد تعاوني ها از عدم 
بهره وري و مشكالت مديريتي رنج مي برند كه با اجراي طرح رتبه بندي 

از نقاط ضعف با هدف تقويت بخش تعاون شناسايي و اعالم مي شود. 
مديرعامل صندوق ضمانت س��رمايه گذاري تعاون تأكيد كرد: اجراي 
طرح رتبه بندي باعث اطمينان بخشي فعاالن اقتصادي نسبت به فعاليت 
تعاوني ها خواهد شد.  پيش از اين حس��ين نژاد به مهر گفته بود در فاز 

نخست ۵00 شركت تعاوني رتبه بندي مي شوند. 

وزير اقتصاد روسيه گفت: »ما آماده ايم كه تا 
ابد با نفت 40 دالر يا پايين تر زندگي كنيم. «

به گ��زارش پايگاه خبري اوي��ل پرايس، پس از 
آنكه بانك مركزي روسيه نرخ بهره ساالنه در اين 
كشور را به ۹ درصد كاهش داد، الويرا نابيولينا، 
رئيس كل اين بانك با انتشار بيانيه اي اعالم كرد، 
با توجه به تحوالت قيمتي اخير و چشم انداز بازار 
نفت، بانك مركزي روسيه همچنان قيمت نفت 
در س��ال جاري ميالدي را ۵0 دالر پيش بيني 
مي كند و همچنان معتقد است قيمت نفت در 
سال 20۱۹- 20۱8 ميالدي به حدود ۴0 دالر 

كاهش خواهد يافت. 
به گفته رئيس كل بانك مركزي روسيه، هرچند 
روند ترميم اقتصاد روسيه تا حدودي سريع تر از 
انتظارات اين بانك بوده، اما ريسك هاي تورمي 

ميان مدت همچنان پابرجا هستند. 
وي خاطر نش��ان كرد: در ميان مدت »با توجه 
به آش��فتگي در قيمت نفت، وضعيت اقتصادي 
خارجي احتم��االً بي ثبات باق��ي خواهد ماند. 
ما احتمال رش��د توليد نف��ت امري��كا و ديگر 
كشورهايي كه عضو توافق كاهش توليد نيستند 

را دور از ذهن نمي دانيم. ريس��ك هاي قسمت 
تقاضا نيز سر جاي خود هستند. اين ريسك ها 
ناش��ي از كاهش احتمالي رشد اقتصادي چين 
و توس��عه فناوري هاي افزايش دهنده راندمان 
مصرف انرژي و منابع انرژي جايگزين هستند.«

نابيولينا افزود: »ما همچنان فرضمان اين است 
كه قيمت نفت در سال ۱۹- 20۱8 به حدود ۴0 
دالر كاهش خواهد يافت. با توجه به اينكه اقتصاد 
روسيه تا حد زيادي خود را با قيمت هاي پايين 
نفت وفق داده است، ما انتظار نداريم كه اين افت 
قيمت تأثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي مان 

بگذارد.«
آنتون س��يلوانوف، وزير دارايي روس��يه هفته 
گذشته گفته بود، مس��كو خود را با قيمت هاي 
پايين نفت براي مدتي طوالني وفق داده و بودجه 
امسال اين كشور باالترين سطح از مقاومت را در 
برابر نوس��انات قيمت نفت طي ۹ سال گذشته 

خواهد داشت. 
ماكسيم اورشكين، وزير اقتصاد روسيه نيز گفته: 
»ما آماده ايم كه تا ابد با نفت ۴0 دالر يا پايين تر 

زندگي كنيم.«

اقتصاد روسيه
 براي نفت ۴۰ دالري آماده مي شود
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  ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه بخ�ش كش�اورزي بي�ش از 90 درص�د 
مناب�ع آبي كش�ور را مص�رف مي كند تهي�ه طرح جام�ع الگوي 
كش�ت به عنوان كار ج�دي مي تواند نق�ش تعيين كنن�ده اي در 
كاه�ش اس�تفاده از مناب�ع و ذخاير آبي كش�ور داش�ته باش�د. 
اس��حاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور در سي امين جلسه شوراي 
عالي آب با بيان اينكه »امروز موضوع آب ي��ك مطالبه و دغدغه عمومي 
است«، اظهار داش��ت: بحران كم آبي يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش 
روي كش��ور اس��ت و بايد با مديريت دقيق و برنامه ريزي جامع از تشديد 
اين بحران و پيامدهايش جلوگيري ك��رد.  وي افزود: در حال حاضر همه 
بخش هاي كشاورزي، صنعت و شرب نيازمند اصالح الگوي مصرف است؛ با 
توجه به اينكه بخش كشاورزي بيش از ۹0 درصد منابع آبي كشور را مصرف 
مي كند تهيه طرح جامع الگوي كشت به عنوان كار جدي مي تواند نقش 
تعيين كننده اي در كاهش استفاده از منابع و ذخاير آبي كشور داشته باشد. 

 تدوين طرح هاي تشويقي براي رعايت الگوي كشت
وي ادامه داد: تهيه طرح جامع الگوي كش��ت مناس��ب براي مناطق 

مختلف كشور و ابالغ آن همچنين مي تواند موجب افزايش بهره وري و 
سطح درآمد كشاورزان كشور شود، بنابراين وزارت جهاد كشاورزي بايد 

برنامه هاي خود را در اين زمينه با قوت پيش برده و نهايي كند. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه موفقيت كشور در افزايش 
توليد گندم همزمان با كاهش سطح زير كشت كاري بزرگ و ارزشمند 
اس��ت، بر تداوم برنامه هاي كنوني در توسعه كش��ت گلخانه اي و به 
كارگيري روش هاي نوين آبي��اري كه منجر ب��ه كاهش مصرف آب 
مي ش��ود تأكيد كرد.  جهانگيري با يادآوري سرمايه گذاري دولت در 
مهار آب هاي مرزي، بر برنامه ريزي براي توس��عه كش��ت متناسب با 
نياز كش��ور و اين مناطق تأكيد كرد و گفت: دولت تمهيدات قانوني 
براي حمايت از كشاورزاني كه الگوي كشت را رعايت مي كنند، فراهم 

خواهد كرد. 
  قطع آب بايد در سريع ترين زمان مرتفع شود

معاون اول رئيس جمهور در اين جلس��ه با پيگي��ري موضوع قطع آب 
شهرس��تان زابل كه اخيراً اتفاق افتاده بود، خواستار به كارگيري همه 

تدابير الزم براي رفع مشكالت س��اكنان مناطق گرمسير كشور شد و 
گفت: قطع آب حتي براي يك ساعت در مناطق گرمسير كشور دشوار 
است و در صورت اتفاق بايد در سريع ترين زمان مشكالت مرتفع شود. 
وي پس از استماع گزارش مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب 
كشور مبني بر اينكه قطع آب در شهرستان زابل براي چند ساعت اتفاق 
افتاده بود كه با پيگيري برطرف ش��د،  بر اطالع رس��اني سريع و دقيق 
درباره اقدامات انجام ش��ده تأكيد كرد و گفت: ارائ��ه گزارش اقدامات 
انجام شده به مردم مي تواند مانع سوء استفاده جريان هايي شود كه با 

شايعه سازي به دنبال ايجاد تفرقه در جامعه هستند. 
در اين جلسه كه وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، كشور، صنعت، معدن 
و تجارت و رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت حضور داشتند، 
 گزارش��ي در خصوص »مجموعه اقدامات انجام شده در مورد تغيير و 
اصالح الگوي كشت و دس��تيابي به الگوي كشت ملي با لحاظ موضوع 
آب مجازي موضوع بند ۱۱ مصوبات نهمين جلسه و نيز بند ۵ مصوبات 

پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب« ارائه شد. 
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