اخبار

رئیس اتاق بازرگانی:

شاخص کل به کانال  ۴۰۰هزار
واحدی نزدیک شد

س��رمایه گذاران بورس��ی دیروز  ۶میلیارد و
 ۱۸۲میلیون س��هم و حق تقدم را به ارزش
 ۳۴ه��زار و  ۶۷۴میلی��ارد ری��ال خریداری
کردند.به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه،
معام�لات دیروز بورس اوراق بهادار در ۵۹۴
ه��زار و  ۱۵۹دفعه انجام ش��د که در نتیجه
آن ،ش��اخص کل با رش��د  ۳۸۷۴واحدی به
 ۳۹۵ه��زار و  ۹۱۲واحد رس��ید تا در فاصله
کوتاه��ی از  ۴۰۰ه��زار واحد ق��رار بگیرد.
ش��اخص کل هموزن هم با رش��دی ۱۶۶۴
واحدی به عدد  ۱۲۰هزار و  ۵۸۹واحد رسید.
معامالت بر روی سهام بانک ملت ،مخابرات
ایران ،ملی مس ،پتروش��یمی نوری و ایران
خودرو بیش��ترین نق��ش را در روند صعودی
ش��اخص داش��ت .در مقابل ،کاهش قیمت
سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
و فوالد خراسان ،ماع از رشد بیشتر شاخص
ش��د.در فرابورس ایران هم دیروز دو میلیارد
و  ۱۱میلیون س��هم و حق تق��دم به ارزش
 ۱۷ه��زار و  ۶۷میلیارد ریال خریداری ش��د.
شاخص کل فرابورس با رشد  ۴۹واحدی به
 ۵هزار و  ۹۴واحد رس��ید .نمادهای مارون،
کگه��ر و ارفع بیش��ترین نق��ش را در روند
صعودی شاخص داشتند.
راهاندازی دفاتر صادرات کاالهای
صنعت آب و برق

مدیرعامل شرکت س��اخت و تامین کاالی
آب و ب��رق از راه اندازی دفاتر ثابت صادرات
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و کاالی آب و
برق در خ��ارج از کش��ور خبرداد.به گزارش
خبرگ��زاری مه��ر ب��ه نق��ل از وزارت نیرو،
محمدول��ی عالءالدینی ،با تاکی��د بر اینکه
صنع��ت آب و برق در گذش��ته وابس��تگی
زیادی به واردات داشته است ،گفت :پس از
تش��کیل این شرکت در سال  ۱۳۴۷دفاتری
در خارج از کشور به منظور واردات فناوری و
کااله��ای مورد نیاز صنعت آب و برق ایجاد
شده بود ،ولی توانمندی متخصصان داخلی
و دس��تاوردهای این صنعت در طی سالیان
اخیر موجب شده است تا ساتکاب مأموریت
پیدا کند که دفاتری در خارج از کشور طبق
مصوبه مجمع عمومی برای صادرات دانش
فن��ی و تجهیزات تولیدی ح��وزه آب و برق
ای��ران ایجاد کند .به تعبی��ری صنعت آب و
ب��رق کش��ورمان که پیش از این براس��اس
نیازه��ای خود وارد کنن��ده محصوالت بود،
دیروز توانس��ته اس��ت با تالش متخصصان
داخل��ی توان ص��ادرات نیز پی��دا کند.وی با
اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی
از تجهیزات مورد نیاز شرکتهای آب و برق
توس��ط متخصصان داخلی تأمین میشود،
ادامه داد :فعالیت صورت گرفته در این زمینه
موجب شده است تا کشور ما در عرصههای
مختلف از جمله تولی��د توربین ژنراتورهای
گازی به خودکفایی رس��یده و در میان چهار
شرکت سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد.
عالءالدینی با اشاره به توان کامل ایران برای
ساخت تمامی بخشهای نیروگاههای گازی
و صادرات آن به دیگر کش��ورها ،تاکید کرد:
همین توانایی فنی و مهندس��ی متخصصان
صنعت آب و برق ایران موجب شده است تا
در کشورهای منطقه شاهد ساخت تأسیسات
مورد نیاز این مناط��ق از جمله نیروگاههای
برق از سوی شرکتهای ایرانی باشیم.
کمیسیون تلفیق افزایش وام ازدواج به
 50میلیون تومان را مصوب کرد

عض��و کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای
اس�لامی گف��ت :ای��ن کمیس��یون مصوب
ک��رد مبل��غ وام ازدواج با توجه ب��ه افزایش
هزینههای ازدواج از  30میلیون تومان به 50
میلیون تومان افزایش یابد .عضو کمیسیون
تلفیق مجلس بیان داشت :با توجه به افزایش
تورم و باال رفتن هزینههای ازدواج ،با بررسی
مجلس مشخص شد که منابع قرضالحسنه
بانکها ظرف یک س��ال گذش��ته افزایش
چش��مگیری یافته اس��ت بنابراین از محل
مناب��ع قرضالحس��نه بانکه��ا  20میلیون
مازاد را تامین میکنی��م.وی افزود :بنابراین
برای هر یک از زوجها در س��ال  1399مبلغ
 50میلیون توم��ان وام با دوره بازپرداخت 5
س��اله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته انجام
میش��ود .نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس ش��ورای اسالمی بیان داشت :براین
اساس زوجین با توجه به افزایش هزینههای
ازدواج در سال آینده در مجموع  100میلیون
توم��ان وام ازدواج دریافت میکنند .وی در
پاس��خ به این س��وال که چرا برخی بانکها
ش��رایط مص��وب مجلس ب��رای ضامن را
رعایت نمیکنند و شرایط خاص خود را برای
ضام��ن تعیین میکنند و آیا در کمیس��یون
تلفیق ب��رای حل ای��ن مش��کل راهکاری
اندیشیده شده است؟ بیان داشت :مقرر شد
دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند و
بانکها باید قانون را اجرا کنند ،قانون شفاف
است و نباید تفسیر شود.

رئیس ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه
رق��م بودجهه��ای دولتی که برای س��ال
 ۹۹پیش بینی ش��ده  ۱۴۸۰میلیارد تومان
اس��ت گفت رش��د  ۶۳۰درص��دی بودجه
ش��رکتهای دولتی نشان میدهد نه تنها

خصوصی س��ازی موفق نبوده بلکه کامال
یک اثر عکس هم داشته است .به گزارش
تس��نیم ،مس��عود خوانس��اری در دهمین
نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی
تهران گفت :در ش��اخص های اقتصادی
مش��کالت زیادی وجود دارد که حل آنها
نیازمند وفاق ملی اس��ت.وی با اش��اره به
اینکه در س��ال  97تورم ب��ه  26.7و در 7
ماهه به حدود  40درصد رس��یده اس��ت،

خصوصی سازی موفق نبوده است

تصریح کرد :رشد نقدینگی به عنوان یکی
از عوام��ل اصلی ت��ورم در  6ماهه  98به
میزان  243هزار میلیارد تومان اضافه شد
و به این ترتیب نقدینگی از  1883میلیارد
توم��ان ب��ه  2126میلیارد تومان رس��ید.
رئیس ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه
رشد س��رمایهگذاری در یک دهه گذشته
منفی بوده اس��ت ،گفت :در سالهای 74
تا  84رشد سرمایهگذاری  30درصد تولید
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ناخالص داخلی را تشکیل داده است اما در
س��ال  97به کمت��ر از  18درصد یعنی به
کمترین میزان در  40سال گذشته رسیده
اس��ت .بررس��ی ارقام بودجه شرکت های
دولتی در سال  99با اعداد ارقام بودجه در
س��ال  70که پروژه های خصوصی سازی
شروع ش��د ارقام جالبی را نشان میدهد.
به گفته وی ،در س��ال  70این رقم 1206
میلیارد توم��ان بوده که اگر تورم  99را به

آن دخالت دهیم کل بودجه ش��رکتهای
دولت��ی  201ه��زار میلیارد تومان اس��ت.
خوانس��اری با بیان اینکه رقم بودجههای
دولتی که برای س��ال  99پیش بینی شده
 1480میلیارد تومان است که نشان دهنده
 630درص��د افزایش ش��رکتهای دولتی
بوده که نش��ان میدهد نه تنها خصوصی
س��ازی موفق نبوده بلک��ه کامال یک اثر
عکس هم داشته است.

وقتی دولت اوباما هم از «» FATFعلیه ایران استفاده میکرد

معمار تحریم ها علیه ایران :تمام تراکنش های مالی ایران را میخواهیم
گ�روه اقتصادی :در حالی حامی��ان اجرای کامل
درخواس��تهای « » FATFمعتقدند تصویب
لوای��ح آن به معن��ای مقابله با آمریکاس��ت که
اظهارات معاون تروریسم و اطالعات مالی وزارت
خزان��هداری آمریکا در زمان دولت اوباما نش��ان
میدهد اجرای اس��تانداردهای « » FATFبه
افزایش اثرگذاری تحریمها کمک خواهد کرد .به
گزارش فارس ،یکی از استداللهایی که حامیان
اجرای کامل درخواس��ت های گ��روه ویژه اقدام
مالی « » FATFمطرح میکنند ،این است که
تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای
پالرمو و  CFTبه معنای مقابله با آمریکاست و
آمریکا از تصویب آنها آزرده خاطر خواهد شد.به
عنوان نمونه ،محمد صدر عضو مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام گفت« :اگر لوای��ح افایتیاف
تصویب نشوند کمک بزرگی به ترامپ کردیم».
حش��مت اهلل فالحت پیشه ،مصطفی کواکبیان،
علیرضا رحیمی که هر سه عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
هم اظهارات مش��ابهی در این زمین��ه دارند .به
عالوه ،دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
گفت« :آمریکاییها منتظرند ایران اقدامی برای
تصوی��ب لوای��ح « » FATFنکند».اما آیا این
ادعای حامیان « » FATFواقعیت دارد یا خیر؟
در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم
اذعان مقامات دولت اوباما مبنی بر اس�تفاده

ابزاری از « » FATFعلیه ایران

تاکنون اس��ناد زیادی مبنی بر اینک��ه آمریکا از
اس��تانداردهای « » FATFبه منظور افزایش
اثرگذاری تحریمها بهره برداری میکند ،منتشر
شده اس��ت .در ادامه به سند جدیدی درباره این
موض��وع که ب��ه دوره دول��ت اوباما م��ی گردد،
اشاره می کنیم:اس��توارت لوی معاون تروریسم
و اطالع��ات مال��ی وزارت خزان��هداری آمریکا
در زم��ان دول��ت باراک اوباما طی جلس��های در
کمیتهی بانکداری ،مس��کن و امور ش��هری در
س��نای آمریکا در تاری��خ  6اکتب��ر 14( 2009
مهر  )1388در ارتباط با فرایند اقدامات تحریمی

وزارت خزانهداری آمریکا علیه ایران توضیحاتی
ارائه نمود .وی در پاس��خ به س��وال سناتور ویتر
که پرس��یده بود «چه گامهایی به منظور تحریم
اقدامات نهاده��ای مالی خارج��ی و دولتهای
خارجی در حال برداشتن است که به ایران جهت
دور زدن تحریمها کمک میکنند» ،توضیح داد
که وزارت خزانهداری بانکها و موسس��ات مالی
خارجی را در این راس��تا تحریم کرده است و به
عنوان مثال به تحریم شعبه بانک ملت در مالزی
اشاره نمود .وی همچنین تعامل وزارت خزانهداری
با دولتهای همکار و بخش خصوصی در سراسر
جهان را مطرح نمود که این تعامل در راس��تای
اش��تراکگذاری اطالعات در رابط��ه با دور زدن
تحریمها توس��ط ایران اس��ت .اس��توارت لوی
همچنین به عن��وان گام آخر ب��ه «» FATF
اشاره کرد و گفت« :ما از طریق گروه ویژه اقدام
مال��ی ( )FATFجهت ایج��اد آگاهی در رابطه
با ریسکهایی که ناشی از فعالیتهای فریبنده
ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و
تامین مالی تروریس��م ایران است ،کار میکنیم.
در اکتب��ر  » FATF« ،2009هفتمین بیانیهی
خود در رابطه با ایران را منتش��ر نمود و بر روی
درخواست خود از قلمروها جهت اعمال اقدامات
مقابلهای موثر برای محافظت از بخشهای مالی
خود از این ریسکها تاکید نمود».

اس�تانداردهای « » FATFچگون�ه باع�ث

افزایش اثرگذاری تحریمهای آمریکا میشود؟

آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریمها به دنبال
ش��فافیت نظام مالی ایران در عرصه بین الملل
است .هس��ته اصلی اس��تانداردهای «FATF
» ش��فافیت نظام مال��ی و بانکی کش��ور برای
طرفهای خارجی اس��ت که منج��ر به افزایش
اثرگذاری تحریمها و بس��تن راهه��ای دور زدن
تحریم خواهد شد.بررس��ی توصیههای  ۴۰گانه
گروه ویژه اقدام مالی به خوبی نشان میدهد که
هست ه اصلی توصیهها افزایش شفافیت است .به
عنوان مثال ،توصیههای ناظر به شناسایی دقیق
ی ( )CDDیا شناسایی ذینفع واقعی یا
مشتر 
در توصیه ش��ماره  ۴۰مش��اهده میشود که این
نهاد از کشورها میخواهد اختیارات قانونی الزم
را ب��ه «واحدهای اطالعات مالی ( » )FIUخود
بدهند تا بدون محدودیت و به طور گس��ترده با
همتایان خارجی خود تبادل موثر اطالعات داشته
باشند.این بخش از توصیههای گروه ویژه اقدام
مالی ک��ه ناظر به همکاری اطالعاتی با س��ایر
کشورهاس��ت به ما نش��ان میدهد که شفافیت
نظ��ام بانکی که مدنظر « » FATFاس��ت نه
برای حاکمیت داخلی ،بلکه برای نظام بینالملل
ایجاد میش��ود .به عبارت دیگر « » FATFبه
دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بینالملل

قیمتافزایشنمییابد

افزایش٢٠درصدیمصرفتخممرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان
ته��ران ،با اش��اره به افزای��ش  ٢٠درصدی مصرف
تخممرغ در کش��ور گفت :با توجه به شرایط تولید،
پیشبین��ی افزایش قیمت این محص��ول را نداریم.
ناصر نبیپور در گفتگ��و با مهر ،میانگین قیمت هر
کیلوگ��رم تخممرغ را درب مرغ��داری ٧٨٠٠تومان
اع�لام ک��رد و گف��ت :در ح��ال حاض��ر ،تخممرغ
ارزانتری��ن محصول پروتئینی در بازار اس��ت و به
دلیل گرانی س��ایر محص��والت پروتئینی ،مردم به
خری��د این کاال روی آوردهاند.وی از افزایش حداقل
 ٢٠درصدی مصرف تخممرغ نسبت به سال گذشته
خبر داد و افزود :با این حال ،قیمت تخم مرغ افزایش
چش��مگیری نداش��ته؛ چرا که تولید آن بس��یار زیاد
است.نبی پور گفت :سال گذشته روزانه بین  ٢٥٠٠تا
 ٢٦٠٠تن تخممرغ تولید میشد؛ اما امسال این عدد
به  ٢٩٠٠تن در روز رس��یده است.وی با بیان اینکه
امس��ال با بیماریهای طیور نی��ز ،مواجه نبودهایم و
ش��رایط بهداشتی مطلوب بوده اس��ت ،ادامه داد :به
همین جهت تا پایان س��ال در حوزه تولید مش��کلی
نخواهیم داشت.نبی پور در پاسخ به این سوال که آیا

است.دیوید کوهن معمار تحریم ها علیه ایران در
تشریح دالیل موفقیت اعمال تحریمهای مالی
علیه ای��ران چهار علت اصل��ی را بیان میکند.
اولین علت موفقیت را ش��فافیت موجود در نظام
بانکی میداند و میگوید« :موفقیت تحریمهای
ما بس��تگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و
خوب تنظیم ش��ده دارد .بر اس��اس مجموعهای
از اطالع��ات کلیدی در م��ورد ماهیت معامالت
مالی ،طرفین ش��رکت کننده ،و اف��رادی که در
نهایت از آنها بهرهمند میش��وند ،ما معامالت را
ب��رای بازیگران غیر قانونی که س��عی می کنند
خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سختتر
میکنیم .به همین دلیل است که شفافیت مالی –
ساختمان آن  ،محافظت از آن  ،و اجرای آن – در
هس��ته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری
ما قرار دارد».این اظهارات نش��انگر آن است که
شفافیت و اشتراک گذاری اطالعات در FATF
 ،عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریمهای
آمریکا در سطح جهان است و « »FATFنیز در
نقش بازوی بین المللی وزارت خزانه داری آمریکا
عمل میکند.برای روشن شدن ابعاد این موضوع
که تصویب ی��ا عدم لوایح مرتب��ط با FATF
منجر به افزایش اثرگذاری تحریمها خواهد شد
یا خیر؟ کافی اس��ت نگاهی به اظهارات صریح
مقامات آمریکایی بیندازیم.خ��وآن زاراته معاون

اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در
وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه
 FATFدر فش��ار بر ای��ران در کتاب «جنگ
خزانه داری ها» صراحتا اعالم کرده است« :برای
قرار دادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط
برای این کش��ور ،به حضور کامل  FATFنیاز
است».خردادماه امسال نیز مایک پمپئو وزیر امور
خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب بدون حق
شرط دو کنوانسیون پالرمو و  CFTتوسط ایران
ش��د که این موضوع هم گواه روشنی بر جایگاه
 FATFو لوای��ح اس��تعماری آن در راهب��رد
فشارحداکثری آمریکا علیه ایران است .پمپئو در
کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور
خارجه آلمان گفت« :ایران بطور کامل نتوانسته
اس��ت تعهدات خود ذیل برنام��ه اقدام FATF
که در س��ال  2016پذیرفته است را تکمیل کند.
به عنوان بخشی از برنامه اقدام ،ایران تعهد داده
است که دو کنوانس��یون پالرمو (مقابله با جرائم
س��ازمان یافته فراملی) و کنوانس��یون) CFT
مقابله با تامین مالی تروریس��م) را تصویب کند.
اما همانطور که ما از اصلیترین کش��ور حامی
تروریس��م در جهان انتظار داشتیم ،آنها تصمیم
گرفته ان��د که این کار را انجام ندهند .امروز من
از ای��ران می خواهم که ه��ر دو معاهده را بدون
تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب
برساند».عالوه بر این ،منوچین وزیر خزانه داری
آمری��کا صراحتا گفت FATF « :مانع دور زدن
تحریم ها می ش��ود».با توجه به آنچه گفته شد،
کامال روشن است که آمریکا برای دقیق ترشدن
تحریم ها نیاز اساس��ی به اجرای لوایح FATF
توس��ط ایران دارد و وزارت خزانه داری آمریکا به
عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران
نیز از آن جهت تحریم حداکثری نهایت استفاده
را خواهد کرد .به عب��ارت دیگر ،امروز FATF
سالح تحریمی آمریکا در دقیق ترکردن تحریم
ها است و به همین دلیل هم مقامات آمریکایی
فشار زیادی برای تحمیل این لوایح به ایران وارد
می کنند چرا که در راستای راهبرد فشار حداکثری
آمریکا علیه ایران است.

ریزش  ۹۰۰هزار نفری کشاورزان

احتمال افزایش قیمت در هفتههای آینده با توجه به
افزایش تقاضا در بازار ،وجود دارد ،گفت :پیش بینی
افزای��ش یا کاهش قیمت نداریم و نرخ تخم مرغ در
همین ح��دود باقی میماند.وی در بخش دیگری از
سخنان خود با اش��اره به آمادگی تشکلهای تولید
ب��رای تأمین تخم م��رغ مورد نیاز ب��ا نرخ مصوب،
گف��ت :ما این آمادگی را به س��ازمان میادین اعالم
کردیم؛ اما آنها تمایلی نشان ندادند؛ چراکه قیمت در
بازار کام ً
ال متعادل است.نبی پور همچنین از کاهش
ص��ادرات تخممرغ خب��ر داد و گفت :در حال حاضر
میزان صادرات بس��یار کم اس��ت و عمده آن نیز به
مقصد افغانس��تان انجام میش��ود.وی همچنین از
صادرات محدود به صورت غیررسمی به عراق خبر
داد و می��زان صادرات را از خردادماه تاکنون حداکثر
 ٢٢هزار تن عنوان کرد.رئیس هیأت مدیره اتحادیه
مرغ تخمگذار اس��تان تهران همچنین با بیان اینکه
صادرات تخم مرغ به اوراس��یا امکانپذیر نیس��ت،
گفت :ما مشکلی برای صادرات به اوراسیا نداریم؛ اما
آنها تمایلی به واردات از ایران ندارند؛ چون نیازی به
این محصول از سوی آنها وجود ندارد.

افت مشاغل کشاورزی در ۱۴سال گذشته

بررسی وضعیت اشتغال فعالیتهای عمده اقتصادی
از سال  ۸۴تاکنون نشان می دهد ،بر خالف اشتغال
بخش خدمات و صنعت ،اما جمعیت شاغل در بخش
کشاورزی با افت  ۹۰۰هزار نفری مواجه بوده است.
به گزارش مهر ،صنعت ،خدمات و کش��اورزی عمده
فعالیته��ای اقتص��ادی را تش��کیل میدهند و در
سنجش شاخصهای کالن اقتصادی ،این سه بخش
به عنوان مبنا مورد بررس��ی قرار میگیرند.در پایش
وضعیت نیروی کار کش��ور و گروه بندی مش��اغل
نی��ز ،بخشهای کش��اورزی ،صنع��ت و خدمات به
عنوان فعالیتهای عمده اقتصادی مورد بررسی قرار
میگیرند.بر اساس آخرین آمار ساالنه اشتغال کشور،
در سال  ۹۷جمعیت شاغل به استناد یافتههای مرکز
آم��ار ایران  ۲۳میلیون و  ۸۱۳هزار نفر بود که از این
میزان حدود  ۱۲میلیون نفر در بخش خدمات ،بیش
از  ۷میلیون و  ۶۰۰هزار نفر در بخش صنعت و بالغ
بر  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفر نیز در بخش کشاورزی
شاغل هستند.بررسی سهم اشتغال هر یک از عمده
فعالیتهای اقتصادی «از کل اشتغال کشور» حاکی
از آن اس��ت که در سال گذشته بخش خدمات ۵۰.۳

درصد ،بخش خدمات  ۳۲درصد و بخش کشاورزی
نیز  ۱۷.۷درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص
میدهند.نسبت اشتغال هر یک سه بخش اقتصادی
کش��ور در سالهای مختلف نش��ان میدهد بخش
خدمات بیش��ترین و بخش کش��اورزی نیز کمترین
اش��تغال را به خود اختص��اص میدهند.اما در طول
سالهای گذشته ،در حالیکه اشتغال بخش خدمات
و صنع��ت روند صعودی داش��تهاند ،اش��تغال بخش
کشاورزی با روند کاهشی مواجه بوده است.جمعیت
شاغل در بخش خدمات کشور از سال  ۸۴تاکنون در
اکثر س��الها روند افزایشی داشته ولی افزایش آن از
س��ال  ۹۴نسبت به سالهای قبل بیشتر بوده است.
روند تعداد ش��اغالن بخش صنعت نیز تا س��ال ۸۶
صعودی بود ولی طی سالهای  ۸۷تا  ۸۹تقریب ًا ثابت
بوده است .با این حال تعداد جمعیت شاغل در بخش
صنعت و کارخانهای کشور طی سالهای بعد هر چند
در مقاطعی افزایش یافته اس��ت ولی تعداد آن برای
س��الهای  ۹۲تا  ۹۵را میتوان ثابت در نظر گرفت.
در مجموع میتوان گفت نمودار تعداد شاغالن بخش
صنعت از سال  ۸۴صعودی بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

معافیت مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز
قاچاق کاال و پولش��ویی اس��ت ،گفت :از مناطق آزاد نبای��د کارکردهای ضد
اقتص��اد ملی و ضد تولید بیرون بیاید.احس��ان خان��دوزی در گفتوگو با مهر
درب��اره مزایای اقتصادی مناطق آزاد ،اظهار داش��ت :طبق قانون مناطق آزاد
تجاری_صنعتی از مجموعه مزایای متنوع اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی
برخوردار هس��تند که امکان جذب سرمایه ،تولید و صادرات را نسبت به سایر
مناطق همجوارشان افزایش میدهد .اینکه فعالیت اقتصادی در این مناطق
نسبت به قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد بیشتر شده ،جای انکار ندارد.وی
افزود :اما مساله این است که مطابق سیاستهای صنعتی و تجارتی از مناطق
آزاد به عنوان پایگاههای رونق تجارت و واردات استفاده شود یا تمرکز بر تولید
و صادرات باشد؟ کارکرد مناطق آزاد طی دهههای گذشته و از زمان تصویب
قوانین تأس��یس این مناطق ،بیشتر نزدیک به این بوده که مناطق آزاد پایگاه
تجارت کشور باش��ند.این کارشناس اقتصادی گفت :واضح است در شرایطی
که مزیتهای صادراتی در مورد کاالهای مورد استفاده عموم خانوارها پایین
و جذابیتهای واردات باال اس��ت ،این مناطق به س��کوهای واردات و تجارت

تبدیل خواهند ش��د .این در حالیاست که اگر قرار بود این مناطق به سکوی
تولید و صادرات تبدیل شوند ،باید تدابیر دیگری اندیشیده میشد ،اما متأسفانه
در اصالحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.

معافیته�ای مالیات�ی مناطق آزاد مش�روط ب�ه عملکرد و صرف�اً در حوزه

مالیاتهای مستقیم باشد

خاندوزی افزود :در مناطق آزاد موفق از معافیتهای مالیاتی مشروط ،کاهنده
و زمانمند برای تش��ویق تولید کنندگان و صادرکنندگان استفاده میکنند تا
با س��هولت و رغبت بیشتری امر تولید را دنبال کنند .معافیتهای مالیاتی در
مناطق آزاد صرف ًا ناظر به مالیاتهای مستقیم است؛ همچنین به عملکرد تولید
وصادراتی فعاالن در این مناطق ،مشروط است که بعد از یک دوره زمانی به
پایان میرسد.عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد :مطالبه
مردم و نمایندگان استانهای دارای مناطق آزاد در تمدید و توسعه معافیتها
به حوزه مالیاتهای غیرمستقیم ،ضرورت بررسی کارشناسی و تخصصی در
این حوزه را افزایش میدهد .نباید تس��لیم چنین رویهها و درخواستهایی در
ش��یوه قانون گذاری کشور شد.خاندوزی با اشاره به منطق معافیت در مناطق

آزاد از مالیات مس��تقیم گفت :اگر فعال اقتصادی در مناطق آزاد به س��رمایه
گذاری ،تولید و صادرات برسد ،میتواند تا چندین سال از رقبای دیگر خود به
لحاظ هزینههای مالیاتی جلو باشد و بنابراین توان رقابت کاالیی بیشتری نیز
داشته باشد.وی افزود :اما در مورد مالیاتهای غیر مستقیم چنین منطقی وجود
ندارد .اساس ًا مالیاتهای غیر مستقیم بر فعال غیر اقتصادی تحمیل نمیشود،
بلکه فع��ال اقتصادی بار مالیاتی را به مصرف کنن��ده نهایی منتقل میکند؛
بنابراین مالیات بر ارزشافزوده فش��ار ویژهای بر فعال اقتصادی وارد نمیکند
و مزیت مهمی دارد؛ اینکه چرخه تبادالت فعاالن اقتصادی روشن میشود .با
مالیات بر ارزش افزوده حلقههای پیشین و پسین مراودات اقتصادی شناسایی
و روند تبادالت اقتصادی تا زنجیره نهایی تولید محصول قابل رصد میشود.
این کارش��ناس اقتصادی درباره کیفیت اعط��ای معافیتها به مناطق آزاد در
راستای تولید و صادرات گفت :همزمان با دفاع از اعطای مزیتهای مشروط
به تولید و صادرات و زماندار مناطق آزاد (نظیر مالیاتهای مستقیم) ،در مورد
مالیاتهای غیرمستقیم هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که مناطق آزاد را از
مالیات بر ارزشافزوده معاف کند.
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اخبار
برنامه فائو برای حمایت از پناهندگان
افغانستانی ساکن ایران

فائ��و با اج��رای پ��روژه های��ی از پناهندگان
افغانستانی س��اکن ایران حمایت می کند .به
گزارش فارس ،سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد با همکاری برنامه جهانی غذا و اداره کل
امور اتباع و مهاجرین خارجی ،یک گلخانه را در
مهمانشهر مهاجرین سمنان تأسیس کرد .هدف
از ساخت این گلخانه فراهم کردن فرصتهای
جدی��د و پای��دار معیش��تی ب��رای پناهندگان
افغانستانی ساکن در این مهمانشهر است.طبق
آمارهای رسمی دولت ،ایران هماکنون میزبان
 951هزار و  142پناهنده است .حدود  97درصد
این پناهندگان در مناطق شهری ساکن هستند
و سه درصد باقیمانده نیز در  20مهمانشهر در
نقاط مختلف کش��ور سکنی گزیدهاند.تأسیس
ای��ن گلخانه ،با حمایتهای فن��ی و مالی فائو،
پناهندگان افغانس��تانی را قادر خواهد کرد تا از
طریق فعالیتهای کشاورزی کسب درآمد کنند.
هومن معزی ،مشاور امور برنامهریزی نمایندگی
فائو در جمهوری اسالمی ایران با اشاره به پروژه
ساخت و بهرهبرداری از گلخانه در مهمانشهر
مهاجرین سمنان میگوید« :در پی انجام یک
ارزیابی مش��ترک از سوی فائو و برنامه جهانی
غذا ،همچنین برگزاری یک کارگاه آموزش��ی
یکروزه برای  30نفر از پناهندگان عالقهمند
به هم��کاری در این طرح ،نهایتا  15نفر برای
مشارکت در این پروژه انتخاب شدند.
تشکیل کارگروه سهجانبه ایران-
کانادا-اوکراین برای بازخوانی جعبه
سیاه بوئینگ

رئیس کمیسیون بررسی سانحه بوئینگ 737
اوکراینی گفت :با ورود تیم بررس��ی س��انحه
کانادایی ب��ه ای��ران ،کارگروه وی��ژهای برای
ی ایران،
بررس��ی جعبه س��یاه با حضور تیمها 
کانادا و اوکراین ،تش��کیل ش��ده است .حسن
رضاییف��ر در گفتوگو با خبرن��گار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،در تش��ریح آخرین وضعیت
بررسی جعبه سیاه بوئینگ  737اوکراینی بیان
کرد :هیچ اتفاقی جدیدی فع ً
ال درباره جعبهسیاه
رخ نداده اس��ترئیس کمیسیون بررسی سانحه
بوئینگ  737اوکراینی افزود :تیم کانادایی نیز
به ایران آمده تا موضوع بازخوانی جعبهسیاه را با
همراهی تیم بررسی سانحه ایرانی و اوکراینی
انجام دهند.وی تأکید کرد :در اینباره کارگروه
ویژهای برای بررس��ی ن��وار مکالمات خلبان و
نوار پارامترهای موتور در جعبه سیاه با حضور
ی ایران ،کانادا و اوکراین ،تش��کیل شده
تیمها 
است.رئیس کمیسیون بررسی سانحه بوئینگ
 737اوکراین��ی در پاس��خ به این س��ؤال که
آیا بازخوانی اطالعات جعبهس��یاه در کش��ور
خودمان انجام میشود یا جعبه سیاه به فرانسه
میرود؟ ،توضی��ح داد :اجازه بدهید در این باره
هیچ صحبتی فع ً
ال نداشته باشم اما جعبه سیاه
( )FDR&CVRهمینجا در دفتر خودمان
مقابل چشممان است.
ظرفیت تجارت  ٤٨میلیارد دالری
ایران با کشورهای همسایه

سرپرست معاونت توس��عه بازارهای صادراتی
س��ازمات توسعه تجارت با اش��اره به ظرفیت
تجارت ٤٨میلیارد دالری با کشورهای همسایه
گفت :تالش می کنیم ش��ورای عالی توسعه
ص��ادرات غیر نفتی را با اختی��ارات اصل ١٣٨
بازگردانیم .به گزارش روابط عمومی س��ازمان
توس��عه تجارت  ،مسعود کمالی اردکانی اظهار
داش��ت :اگر اختیارات ماده  138قانون اساسی
به ش��ورایعالی توس��عه ص��ادرات غیر نفتی
برگردد و س��تاد توسعه صادرات نیز تشکیل و
مصوبات آن براساس اختیارات ماده  127قانون
اساسی اجرایی شود ،می توان اذعان داشت که
فرماندهی واحد تجاری ایجادش��ده و انسجام
و س��رعت در تصمیمگیریهای مرتبط با امور
صادرات اتفاق میافتد .سرپرست معاونت توسعه
بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت:
تالش ما در سازمان توسعه تجارت ایران این
بود که شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی را
با اختیارات اصل  138قانون اساسی برگردانیم،
چرا که ب��ا بازگرداندن این اختیارات ،مصوبات
این شورا به نوعی مصوبۀ دولت محسوب شده
و دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.وی در
مورد اهمیت شورایعالی توسعه صادرات غیر
نفت��ی گفت :صادرات موضوعی اس��ت که به
علت اهمیت و گستردگی ،وظایف آن در اختیار
دستگاههای مختلف اجرایی کشور قرار گرفته
است و شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی با
سابقه ای که دارد ،حلقه اتصال بین دستگاههای
اجرایی اس��ت تا بتواند تصمیمات سریع برای
حل مش��کالت را اتخ��اذ کن��د و راهکارها و
دستورالعملهای الزم را ارائه دهد.

