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روایت خبرنگار «ایران» از فصل جابه جایی

ادامه ادغام بانکها

مالکان با مستأجران خوش حساب تمدید میکنند
سهیال یادگاری
خبرنگار

مشاوران مســکن در تهران میگویند با
وجود افزایش معنادار قیمت مســکن،
امــا مالکان(موجــران) واحدهــای
مســکونی ترجیــح میدهنــد کــه بــا
مســتأجران خــوش حســاب بهصورت
خــودکار برای یک ســال دیگــر با نرخی
کمتر قــرارداد اجاره را تمدید کنند ،چرا
که کاهش درآمد مســتأجران و افزایش
افسارگســیخته قیمتها ،ریسک اجاره
واحدها بــه افراد بد حســاب را افزایش
داده است.
ëëقیمتهاچگونهافزایشپیداکرد؟
میانگین افزایش نرخ قیمت مسکن در
کشــور در سال گذشته رشد  70درصدی
داشــت .اما در تهــران اوضاع بهگونهای
دیگر اســت .بر طبق آخرین آمار بانک
مرکــزی؛ متوســط هر متــر مربــع واحد
مســکونی در شــهر تهــران با رشــد 103
درصــدی ،در ســال  97بــه بیــش از ۱۱
میلیون تومان رســید .براســاس همین
آمــار ،ســرعت رشــد اجــاره نســبت بــه
رشــد قیمــت کندتــر بــوده و میانگیــن
اجارهبهای واحدهای مسکونی در دوره
یک ساله  ۲۷درصد بود.
امــا همزمان با افزایش قیمت مســکن
در تهران خبرنگار ما به سراغ بنگاههای
معامالتی در ســطح شــهر تهران رفته
است.
کارگــزاران معامالت مســکن از کاهش
تعداد معامالت در روزهای جاری خبر
داده و از واژه «قفــل شــدن» بــرای بازار
معامالت مســکن استفاده میکنند .در
بــازار مســکن اکنون بیشــترین فعالیت
مربوط به بــازار اجاره اســت خرداد ماه
به فصــل جابهجایــی معروف اســت و
آنطور که مشــاوران امــاک میگویند،
بهخاطــر افزایــش قیمتهــا بیشــتر
مســتأجران بــه تمدیــد قــرارداد اجــاره

تمایــل دارند و موجران هــم موافق آن
هستند.
ëëکاهش ۳۷درصدیمعامالت
وقتــی مشــاوران امــاک از قفل شــدن
بــازار معامــات صحبــت میکننــد
میتــوان آن را در آمارهــا هــم دیــد .بــر
اســاس آمــار اتحادیه مشــاوران امالک
خریــد و فــروش مســکن در  ۲۱روز
ابتــدای اردیبهشــت مــاه  ۳۷درصــد
در تهــران کاهــش داشــته اســت .اما در
کل کشــور یــک درصــد افزایــش نشــان
میدهد .معامالت مسکن در فروردین
مــاه نیــز  ۳۲درصــد کاهش یافتــه بود.
مصطفی قلی خسروی ،رئیس اتحادیه
مشــاوران امــاک ،علــت کســادی بازار
مســکن پایتخت را «اعــام قیمتهای
نامتعارف از طرف بعضی فروشندگان
میداند».
ëëتعییناجارهبهسبکتعاملی
یکــی از مشــاوران امــاک در غــرب
تهــران علــت کــم شــدن معامــات را
بیاعتمــادی بــه بــازار عنــوان کــرد و
گفــت« :فروشــندگان نگراننــد بعــد از
فروش ملک قیمتها دوباره باال برود،
خریــداران هم تــوان مالــی ندارند .این
مشــاور امــاک در خصــوص وضعیت
بــازار اجــاره هــم گفــت :امســال نــرخ
اجــاره از عــرف محله یا منطقه تبعیت
نمیکند و مالکان قیمت ملک را با نظر
شــخصی و نــه بــا توجه بــه قیمتهای
منطقــه تعییــن میکننــد .بــه گفتــه او
تمدید اجارهها نسبت به سالهای قبل
بیشتر شده است».
مشــاور امالک دیگــری در مرکــز تهران
در خصوص متوســط افزایش نرخهای
اجاره گفت« :معموالً اجاره بها هر سال
 10تــا  15درصــد افزایــش دارد و البته با
توجــه بــه شــرایط اقتصادی یک ســال
ممکن اســت این عــدد کمتر یا بیشــتر
باشــد اما امسال برخی مالکان افزایش
نرخ اجاره در نظر گرفتهاند».

بهگفتــه ایــن مشــاور امــاک« ،تمدید
قراردادهای ســال گذشــته بیشــتر شده
اســت؛ هــم مالــکان و هم مســتأجران
اظهــار میکننــد تمدیــد اجــاره هزینــه
کمتــری دارد بههمین دلیــل آنها برای
تمدیــد توافق میکننــد و دیگر به بنگاه
مراجعــه نمیکننــد ،چــون کمیســیون
هم نمیخواهند پرداخت کنند .ما هم
اصراری نداریم و شرایط مردم را درک
میکنیم».
او افــزود« :البتــه تمایل مســتأجران به
تمدید اجاره بیشــتر اســت چون بیشتر
هزینههای جابهجایی بر عهده مستأجر
است ،اما با توجه به اینکه موجران هم
در شــرایط اقتصــادی امــروز بــه خوش
حســابی مســتأجر اهمیــت میدهنــد،
مالکان با مستأجر برای تمدید قرارداد
همراهــی میکننــد .مشــاوران امــاک
همچنیــن با اشــاره به برداشــته شــدن
آگهــی قیمــت مســکن از ســایتها،
ایــن اقــدام را در ثبــات قیمتهــا مؤثر
دانستند».
ëëمشاوران،صادقهستند
یکی از مشــاوران امــاک گفت« :وقتی
مردم برای معامله یا اجاره مســکن به
بنگاههــا مراجعــه کننــد ما قیمــت را با
توجه به عرف محله و با توجه به شرایط
آن ملــک تعییــن میکنیــم ،حتــی اگر
مالکی قیمــت را بیشــتر از ارزش ملک
تعییــن کــرده باشــد مشــاوران قیمــت
واقعــی را به متقاضــی میگویند ،حتی
اگــر منجر بــه ناراحتی مالک شــود ،اما
واقعیت این است که قیمت بیحساب
و کتــاب تعیین میشــود و در ســایتها
بسیاری از آگهیها قیمتهایی عجیب
دارنــد و خریــدار هــم از قیمــت واقعی
ملک بیخبر است».
دادســتانی در روز  ۱۲اردیبهشــت مــاه
دســتور داد تا قیمت مسکن از آگهیها
برداشته شود .اما روز  ۲۱اردیبهشت ماه
با لحاظ شروط چهارگانه که مهمترین

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ادغام
بانکها بخوبی در حال پیشرفت است ،گفت :مجامع بانکها
چهــــره هم باید با رعایت حقوق تمامی ذینفعان ،زودتر برگزار شود.
وی در نشســت دیروز با بانکهای ادغامی ،آخرین وضعیت
اقدامــات انجام شــده بر اســاس زمــان بندیهــای مدنظر را
بررســی کــرد .وی بــا تأکید بــر اینکه پــروژه ادغــام بانکهای
وابســته به نیروهای مســلح اقدامی ملی و مورد توافق سران
ســه قوه اســت تأکید کــرد :ایــن اقــدام در تاریخ نظــام بانکی
کشــور ماندگار خواهد بود .همتی همچنین خواستار تســریع در برگزاری مجامع
واحدهای ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذینفعان این واحدها اعم از
مشتریان ،سهامداران و بویژه کارکنان آنها تأکید کرد /.بانک مرکزی

شکر  ۳۴۰۰تومانی بدون محدودیت در حال عرضه است

ابزارهایی برای تعدیل اجاره

ســال گذشــته بــود کــه وزارت راه و
شهرســازی بــا توجــه بــه افزایــش
نگـاه نرخها در بــازار اجاره بــرای حمایت
از مســتأجران و جلوگیری از نوســانات قیمتــی در این بازار
«الیحــه الحــاق یــک مــاده و چند تبصــره به قانــون روابط
موجر و مســتأجر» را آماده کرد که در اسفندماه به تصویب
هیأت دولت رســید .براســاس این ماده واحــده« ،موجران
واحدهای مســکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری
اجــاره مکلفند پــس از انقضای زمــان قــرارداد ،در صورت
درخواســت مســتأجر بــا رعایــت ترتیبــات منــدرج در این
قانــون ،قرارداد اجــاره مربوط را برای یکســال دیگر تمدید
نمایند به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد».
اکنون نیز ابوالقاسم رحیمی انارکی از تدوین بستهای در این
بانک برای رونق مســکن خبر داده که در این بسته به گفته
آن به استعالم قیمت از اتحادیه امالک
مربــوط میشــود ،قیمــت مجــدداً در
آگهیها درج شد.
خبرنــگار مــا بــه نقــل تعــدادی از
بنــگاهداران گــزارش میدهــد کــه

انارکــی «با توجه به شــرایط موجود و بــرای مدیریت اجاره
بهــای پرداختی از ســوی مســتأجران ،بانک مســکن برای
اولین بار در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین
کرد ».برخی کارشناســان بــازار مســکن معتقدند مداخله
مستقیم دولت برای تعدیل قیمتها در بازار اجاره اثرگذار
نیســت و سیاســتگذار باید با پرداخت یارانه ،تسهیالت کم
بهره و ..از مســتأجران بویژه دهکهای پایین حمایتهای
مالی به عمل آورد .در بستهای که بانک مسکن برای رونق
بــازار مســکن تدویــن کرده همچنیــن سیاســتهایی برای
کاهش قیمت زمین ،افزایش تولید ،توجه به هر دو بخش
عرضــه و تقاضا ،فراهمســازی ابزارهای جدید بــرای ورود
بیشــتر بخش مســکن به بازار ســرمایه ،افزایش تسهیالت
با توجــه به توانایی اقســاط دهنده ،اعطــای کارت اعتباری
مصالح ساختمان در نظر گرفته شده است.

معــدودی از مالــکان هــم بــا توجــه
بهکاهــش قــدرت مســتأجران و عدم
اســتطاعت آنهــا در پرداخــت اجــاره
بــا قیمتهــای جدیــد و همزمــان بــا
افزایش نرخ تورم ،افزایشــی در اجاره

ســال آینــده نــداده و بــا شــرایط حال
مســتأجران کنار آمدهاند ،چــرا که اگر
بخواهند به معنــای واقعی کرایهها را
افزایــش دهند تا اندازه زیادی ســطح
رفاه مستأجران کاهش مییابد.

با برق کشاورزی ماینرها بهکار افتادند

استخراج بیت کوین در دل جنگل
سیاوش رضایی
خبرنگار

ساعت از  9شب گذشته است و درمیان
تاریکی جنگلهای شــمال چراغهای
روشن از دوردست خودنمایی میکند.
از فاصلــه دور صــدای کولرهــای گازی
کــه در پنجرههــای اطــراف ســوله کار
گذاشته شده به گوش میرسد .هرچه
به این ســوله نزدیک میشــویم ،صدا
هم بیشــتر میشــود .عالوه بر هشــت
کولــر گازی صــدای فــن دســتگاههای
اســتخراجکننده بیــت کوین کــه در دو
ردیــف بهصــورت شــبانه روزی کار
میکند ،قابل تحمل نیست.
درهــر ردیــف  60دســتگاه
اســتخراجکننده بیت کوین که هر یک
بین  5تا  9میلیون تومان قیمت دارد،
بــا کابلهــای رنگارنــگ به هــم وصل
شد هاند.
علــی  35ســاله صاحــب ایــن زمیــن
کشــاورزی کــه در اطــراف یکــی از
شــهرهای شــمالی از ســالها قبــل
مجــوز گلخانــه گرفتــه خیــار و گوجــه
پرورش میدهد ،امــا آوازه طی کردن
ره صدســاله در یــک شــب بــا ارزهای
مجــازی او را وارد این کار کــرده و از دو
ســال پیش بــرای نصب دســتگاههای
ماینــر یک ســوله در کنــار گلخانههای
خود ساخته است.
می گوید« :از سه سال پیش با موضوع
اســتخراج ارزهای مجازی آشنا شدم.
در آن زمــان چیز زیــادی از این کار بلد
نبــودم ،اما بــا تحقیق و کمــک یکی از
دوستان وارد این کار شدم».
بهگفتــه وی در هــر شــبانه روز هــر
دســتگاه ماینــر حدود  2صــدم بیت
کویــن اســتخراج میکنــد .گفتنــی
اســت هماکنــون قیمــت هــر بیــت
کوین به  7هزار و  113دالر رســیده که
معادل  105میلیون تومان میشود.
فعــاالن ایــن حــوزه بــا دســتگاههای
ماینر(معــدن کاو) و راهانــدازی کیف
پــول الکترونیکــی و اتصــال بــه یکی
از اســتخرهای ارزمجــازی کار خود را
آغاز میکنند.
ëëبرقیارانهایدرخدمتبیتکوین
علــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
چــرا دســتگاههای خــود را در کنــار
گلخانههــای خــود نصــب کــرده،

استخراجبیتکوینچیست

اســتخراج بیــت کویــن (بــه انگلیســی)Bitcoin Mining :
اصطالحــاً به فرایندی گفته میشــود کــه طی آن با اســتفاده از
نگـاه سختافزارهای خاص کامپیوتری در شبکه بیت کوین ،قادر به
حل مســائل رمزنگاری شــده ،تأیید صحت یک تراکنش و نهایتاً ایجاد یک
بلوک در زنجیره بلوکی (بالک چین) بیت کوین بود .افرادی که مجهز به این
ســختافزارها در شــبکه بیت کوین هســتند ،با تأیید تراکنش و تولید بلوک،
مقداری بیت کوین (بنا به میزان ســختی شــبکه در لحظه) بهعنوان پاداش
دریافــت خواهند کــرد .این میــزان در ســال  2017میــادی  12.5بیت کوین
اســت .در ســال  2009که اولین بلوکهای زنجیره بلوکی بیت کوین در حال
شــکل گرفتن بود ،سختی شبکه بســیار کمتر از حال حاضر بود .این موضوع
باعث میشــد تا بتــوان با ســخت افزارهای ســادهتر (حتی بــا کامپیوترهای
شخصی) بتوان بیت کوین تولید کرد .بههمین دلیل نیز از سال  2009تا 2017
چیزی حدود  17میلیون از کل  21میلیون بیت کوین موجود اســتخراج شــد.
اما رفته رفته با باال رفتن سختی شبکه ،سخت افزارهای خاصی با نام اسیک
( )ASICانحصاراً برای استخراج بیت کوین طراحی شد.
میگویــد« :دســتگاههای ماینــر یــا
اســتخراجکننده بــرق زیــادی مصرف
میکنــد و به همیــن دلیل اســتفاده از
برق خانگی چنــدان صرفه اقتصادی
نــدارد .امــا بهدلیــل ارزان بــودن برق
کشــاورزی نســبت بــه ســایر بخشهــا
بهترین مکان مزارع کشاورزی است».
البتــه ســروصدای زیــاد دســتگاههای
ماینــر کــه بــرای خنــک مانــدن بایــد
فنهــای قوی آنها در تمام شــبانه روز
کارکند هــم دلیل دیگری اســت که به
اصطالح مزارع ماینینگ را به اطراف
شهرها برده است.
درواقــع بهدلیــل یارانهای بــودن برق
کشــاورزی ،اســتخراجکنندگان بیــت
کوین در اراضی کشاورزی از یارانههای
پنهان هم استفاده میکنند.

ëëآیــا در ایران اســتخراج بیــت کوین
صرف دارد
اولیــن اســتخراجکنندگان بیتکویــن
بــه ازای هــر  ۱۰دقیقــه  ۵۰بیتکویــن
پاداش میگرفتنــد .بهطور تقریبی هر
چهار ســال این مقدار نصف میشود.
در ابتــدا اســتخراج هــر ماینینــگ هــر
بلوک  ۵۰بیتکوین بــود .این عدد در
ســالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۶بــه ترتیــب به
 ۲۵و  ۱۲.۵بیتکویــن کاهــش یافــت.
احتمال مــیرود نصفشــدن پاداش
بعــدی ســال  ۲۰۲۰عملی شــود و این
عدد به  ۶.۲۵برسد.
تــا چنــد ســال پیــش کامپیوترهــای
خانگــی معمولی هم میتوانســتند
بــه اســتخراج ســودآور بیتکویــن
بپردازنــد؛ امــا بــا گســترش شــبکه

بیتکوین و افزایش تعداد ماینرهای
آن اســتخراج بهصرفــه بیتکوین با
تراشـــــههایمخصـــــوصیبهنـــــــام
(ASIC) Application Specific
Integrated Circuit Chips
امکانپذیــر اســت .ســختی اســتخراج
بهشــدت افزایش یافتــه و هماکنون در
اواخــر ســال  ۲۰۱۸ایــن کار فرسایشــی
اســت .طبــق محاســبات بهصــورت
میانگیــن بــا یــک کامپیوتــر خانگی در
هر ســال شــما موفق به اســتخراج ۰.۰۱
بیتکوین میشــوید؛ یعنی اگر شــرایط
و ســختی اســتخراج مانند حــال حاضر
باشــد ،پس از  ۱۰۰ســال شــما موفق به
ماین کردن یک بیتکوین خواهید شد.
امــا ورود دســتگاههای ماینــر بــه
ایــران و بــرق ارزان شــرایط را بــرای
اســتخراجکنندگان تغییر داده اســت.
درایــن ارتباط یک کارشــناس فناوری
توگو با «ایران» میگوید « :پس
در گف 
از افت شــدید قیمــت بیت کوین که از
نزدیک  20هــزار دالر به حدود  3هزار
دالر رسید ،صرفه اقتصادی استخراج
برای بســیاری از کشورها از بین رفت و
بسیاری دســتگاههای خود را خاموش
کردند».
وی ادامــه داد« :اما در ایران این اتفاق
نیفتــاد .درایــران بهدلیــل بــرق ارزان
همچنان صرفه داشــت .درواقع چون
بقیــه اســتخراجکنندگان در دنیــا کار
نمیکردند ،پاداش استخراجکنندگان
دیگــر افزایــش یافــت ضمــن اینکــه
پیشبینی میشد که افت قیمت بیت
کوین هم موقتی باشد».
بــه گفته ایــن کارشــناس ،در یــک ماه
یک دســتگاه ماینر با « 14تراهش» در
حــدود  2صــدم بیت کوین اســتخراج
میکند به معنــای دیگر در هر  50ماه
یک بیت کوین به دست میآید.
ëëمعاملــه روزانــه  16میلیــون دالر
بیتکوین در ایران
ســایت  LocalBitcoinsکــه یــک
اســتارتاپ خرید و فــروش بیت کوین
اســت ،در آخریــن آمــاری کــه دربــاره
خریــد و فــروش بیــت کویــن توســط
کشــورهای مختلف منتشر کرد ،اعالم
کــرده بود روزانه  ۱۶میلیــون دالر بیت
کویــن توســط کاربــران ایرانــی خرید و
فــروش میشــود و از این نظــر در رتبه
 ۲۹جهانــی قــرار دارد .البته باید توجه

ت کوین
کــرد که این آمار فقط برای بی 
اســت و دیگر ارزهــای دیجیتــال رایج
مانند اتریــوم ،بیتکش یا مونروی که
بیــن ایرانیها محبوبیــت دارند در آن
لحاظ نشده است.
ëëهزینه برق مانعی بزرگ
درکنــار پیچیدگــیای کــه بســیاری از
اســتخراجکنندگان را بــا زیان مواجه
میکنــد ،هزینه باالی بــرق هم یکی
از موانــع جدی بر ســر راه اســتخراج
اســت .دراین زمینه محققان یکی از
بزرگتریــن شــرکتهای الکتریکــی
جهــان ،Elite Fixtures ،با مقایســه
هزینه برق سراسر کشورهای جهان،
ونزوئال را بهعنوان ارزانترین کشــور
بــرای اســتخراج معرفی کردنــد .در
ونزوئــا بــرای تولید یــک واحد بیت
کوین ،شــما فقــط حــدود  ۵۳۰دالر
نیــاز داریــد .این رقــم بــرای دومین
کشــور لیســت ،ترینیــداد و توباگــو
بالــغ بــر حــدود  ۱,۱۹۰دالر اســت.

در ازبکســتان کــه در رتبــه ســوم قرار
دارد ،یک ماینر برای اســتخراج یک
واحد بیت کوین باید مبلغی بالغ بر
حــدود  ۱,۷۹۰دالر پرداخــت کند .در
ایــران هزینه بــرآوردی مصرف برق
به ازای هر بیــت کوین  3هزار و 217
دالر است.
اما نکته مهم استفاده از برق یارانهای
برای به دست آوردن بیت کوین است.
دولت برای کاهش هزینه کشــاورزان و
هزینه تمام شده محصوالت کشاورزی
کمتریــن تعرفــه را بــرای بخــش
کشاورزی درنظر گرفته است که همین
ارزانی استخراجکنندگان بیت کوین را
به این ســمت جذب کرده است .روند
صعودی مصرف برق ماینرها در دنیا
که برآوردها نشان میدهد نیم درصد
برق مصرفی جهان را شامل میشود
حتــی باعــث نگرانــی فعــاالن محیط
زیســت بهدلیل گرم شدن زمین شده
است.

عباس قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت ،گفت :در حال حاضر شــکر در همه میادین میوه و
ترهبار شــهرداری و فروشــگاههای منتخب بدون محدودیت
و بــا قیمــت  ۳هــزار و  ۴۰۰تومــان در حــال عرضه اســت و از
نظر تأمین شــکر کشور مشکلی نداریم .وی در حاشیه جلسه
اطالعرسانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور با بیان این مطلب افزود :حجم زیادی
از تقاضا برای شــکر وجود داشــت که از طریق همکارانمــان در بازرگانی دولتی
تأمین شــد .وی با بیان اینکه به اندازه کافی واردات شکر خام انجام شده است،
تصریح کرد :تولید داخل نیز شــروع شــده اســت و تا چند روز آینده چغندرهای
پاییزی به کارخانجات تحویل داده میشود /.وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ëëاسامیدریافتکنندگانشکربانرخدولتیمنتشرشد
شــرکت بازرگانی دولتی ایران اســامی دریافتکنندگان شــکر به نرخ دولتی در
ســالجاری را منتشــر کرد که براســاس آن  ۳۶۴۸شــخص حقیقــی و حقوقی،
 ۱۶۸هزار تن شــکر در ســالجاری دریافت کردند .در دو ســه ماه اخیر بازار شکر
با نوســانات قیمتی مواجه شده اســت در حالی که بارها وزارت جهاد کشاورزی
و بخــش خصوصی بــر این نکته تأکید کردهاند که هیچ کمبــودی در زمینه این
کاالی اساسی وجود ندارد / .ایسنا

وجود  ۵۰۰هزار مسکن مهر بهصورت نیمه کاره

علینبیان،مدیرعاملسازمانملیزمینومسکن بابیاناینکه
 ۵۰۰هزار مســکن مهر بهصورت نیمه کاره در کشور وجود دارد،
گفت:پیگیری تکمیل این واحدها توسط استانداران و جانشینی
معاونت عمرانی استانداریها در حال انجام است .وی با اشاره
به ســاخت  ۴۰۰هزار مســکن در ســطح کشــور بهمنظور کنترل
قیمتهــا و در قالب طــرح جامع اقدام ملی ،این طــرح را از برنامههای اولویتدار
وزارت راه و شهرســازی برشــمرد .وی ادامــه داد ۲۰۰ :هــزار واحد این مســکنها در
ســطح شــهرهای جدید ۱۰۰ ،هزار واحد در قالب بازآفرینی شهری و  ۱۰۰هزار واحد
توسط بنیاد مسکن در سطح کشور ساخته میشود / .سازمان ملی زمین و مسکن

اعالم شیوه اخذ مالیات خریداران حقیقی و حقوقی ارز

قاســم پناهی  ،سرپرســت ســازمان امور مالیاتی کشــور ،نحوه
رسیدگی خریدهای ارزی سوداگرانه برخی اشخاص حقیقی
و حقوقــی را تعییــن کرد .وی نحوه رســیدگی بــه خریدهای
ارزی سوداگرانه برخی اشخاص (خرید و فروش ارز) از سوی
سرپرست ســازمان امور مالیاتی کشور را ابالغ کرد.این شیوه
نامه که  ۱۸ادریبهشــت ماه از ســوی محمد قاســم پناهی سرپرســت ســازمان
امور مالیاتی کشــور به تمامی ادارات اســتانها ابالغ شــده آمده اســت :با توجه
به تحوالت ارزی ســالهای  ۹۵تا  ۹۷و فعالیت ســوداگرانه برخی اشــخاص که
مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کردهاند و به منظور رسیدگی
مالیاتــی هماهنگ و متناســب بــا درآمد حاصله این شــیوه نامــه جهت نحوه
رسیدگی به خریدهای ارزی این گونه اشخاص ابالغ میشود/.فارس

خبرهای جدید از صادرات گاز ایران

حســن منتظر تربتی ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت:
در ماههــای پیــش رو صادرات گاز ایران به عــراق به  ۴۰میلیون
مترمکعــب در روز خواهد رســید که این مقــدار مجموع حجم
صــادرات در قالــب دو قــرارداد با مقصد بغداد و بصره اســت.
وی اظهار داشــت :حجم صادرات گاز ایــران به عراق مرتب در
حال افزایش اســت و در حال رســیدن به سقف قرارداد است .وی افزود :پیشبینی
میکنیــم در مــاه هــای آینده که اوج گرمای تابســتان را داریم و مصــرف برق عراق
افزایــش مییابد ،صادرات گاز ایران به عراق افزایش پیدا کند .معاون وزیر نفت با
بیان اینکه «در ماههای پیش رو صادرات گاز ایران به عراق به  40میلیون مترمکعب
در روز خواهد رسید» ،گفت :این مقدار مجموع حجم صادرات در قالب دو قرارداد
با مقصد بغداد و بصره است .منتظر تربتی در خصوص وضعیت قرارداد صادرات
گاز ایــران بــه ترکیه گفــت :اجرای این قرارداد بر اســاس مفــاد آن در حــال انجام و
پیگیری اســت و هیچ مشــکلی برای صادرات گاز به ترکیه نداریم .وی ادامه داد :در
قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه دیده شده که برای تمدید آن ،در  5سال آخر دو
طرف وارد مذاکرات شوند؛ که بر این اساس از سال آینده به طور جدی بحث تمدید
قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه مطرح و پیگیری میشود/.تسنیم

