
نيم نگاه�ي به ظرفيت ه�اي اقتص�ادي براي 
ش�ركت هاي خارج�ي در س�وريه نش�ان 
مي ده�د يك�ي از عوام�ل مه�م در تحوالت 
اخي�ر س�وريه، جذابي�ت اقتص�ادي اس�ت 
ك�ه برخ�ي كش�ورها متوج�ه آن ش�ده اند. 
نبردهاي كنوني در سوريه، اين كشور را به سوي 
تحقق سناريوي تقسيم آن به دو بخش شمالي و 
جنوبي سوق داده است. نيروهاي كرد، امريكايي، 
داعش، تركيه و سوري در حال نبرد براي تحقق 
خواس��ته هاي خود هستند. بش��ار اسد كه سال 
گذشته توانسته بود بخش اعظم خاك كشورش 
را از نيروهاي شورشي پس بگيرد، با ورود ارتش 
تركيه به خاك سوريه با شرايط دشواري روبه رو 

شده است. 
  با ذخاير نفت نيمه شمالي

در منطقه شمال س��وريه، همه ميادين نفت اين 
كشور وجود دارد و نيروهاي كرد مخالف دولت، 
كنترل توليد حدود ۶۰هزار بشكه نفت در روز را 
در اختيار دارند. خط لوله هايي نيز از شمال شرق 
و حومه ديرالزور در شرق سوريه تا پااليشگاه هاي 

حمص و بن ياس ساخته شده اند. 
اين ميادين در حمالت هوايي ارتش امريكا آسيب 
زيادي ديده اند، اما از اهميت بااليي براي اقتصاد 
سوريه برخوردار هس��تند. در ماه مي  امسال در 
مناطق تحت كنترل دولت بشار اسد اعتراضاتي 
به دليل كمبود س��وخت روي داد و دمشق وادار 
شد تا روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بش��كه نفت از ايران 

وارد كند. 
واردات نفت اين كش��ور با مخالفت هاي گسترده 
غرب روبه رو است. در تابس��تان امسال، نفتكش 
آدريان دري��ا در جبل الطارق ب��ه دليل تخطي از 
تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه دولت بش��ار اسد 
توقيف شد، اما پس از آزادي و برخالف تعهدات 

تهران، بار ديگر روانه آب هاي سوريه شد. 
  پازل پيچيده 

روس��يه و به صورت دقيق تر شركت هاي روسي، 
خواهان استفاده از فرصت هاي اقتصادي در خاك 

سوريه هستند. 
 روس��يه در ژانوي��ه امس��ال ق��راردادي ب��راي 
بهره ب��رداري از ميادين تح��ت حاكميت دولت 
بشار اسد امضا كرده است. در فوريه سال گذشته 
نيز ش��ركت استرويترنس��گز با مديريت گنادي 
تيمچنكو و از مردان مورد اعتماد كرملين توانست 
قرارداد توليد فسفات از منطقه مركزي پالميرا را 
در دست گيرد. تيمچنكو، بنيانگذار غول تجارت 
نفت گانور ب��وده و از س��رمايه گذاران كليدي در 
پروژه ال ان جي نواتك به ش��مار مي رود. پس از 
بحران شبه جزيره كريمه در سال ۲۰۱۴ ميالدي، 

وي از سوي واشنگتن تحريم گرديد. 
  تقسيم غنائم نبرد شام

 در نزديكي كوباني و ميان منطقه عملياتي ارتش 
تركيه، كارخانه س��يمان الفارج وجود دارد. رود 
فرات مرز ميان مناطق تحت كنترل اسد و كردها 
را ترسيم كرده اس��ت. منطقه پاليمار، مهم ترين 

حوزه توليد گاز طبيعي در س��وريه اس��ت و پس 
از بازسازي نيروگاه هاي س��وريه، اين ميادين از 
اهميت زيادي براي خوراك تأسيسات توليد برق 

برخوردار خواهند بود. 
در ش��رايط كنوني، ب��ا فاصله گرفت��ن كردها از 
مرزهاي شمالي و ورود نيروهاي سوريه به مناطق 
شمالي و شرقي، فرصت مناس��بي براي روس ها 
جهت اس��تخراج ذخاير نفت اين كش��ور فراهم 
شده است. بارها رهبران دمشق از جنگ سوريه 
به عنوان بهانه غرب براي سلطه بر منابع نفت و گاز 

كشورشان ياد كرده اند. 
يكي از داليل مهم حضور دولت روسيه در جنگ 
سوريه را بايد حضور در بندر طرطوس اين كشور 
در سواحل مديترانه دانست؛ چراكه ناوهاي روسيه 
مي توانند در همسايگي مرزهاي اروپا لنگراندازي 
كنند. به همي��ن دليل منتقدان خ��روج ترامپ 
از س��وريه معتقدند رها كردن بحران اين كشور 
به معناي خال��ي كردن فضا ب��راي حكمفرمايي 

خرس ها خواهد بود. 
  درآمدهای نفت و گاز، سيمان و فسفات

به هر ترتيب، درآمدهاي بخش نفت و گاز، سيمان 
و فسفات مي تواند مسير بازس��ازي كشور ويران 

شده سوريه را هموارتر كند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياالت متحده هفته 
گذشته در توييتي بحث برانگيز نوشت: »ما كنترل 
نف��ت در خاورميانه را در دس��ت گرفته ايم. « هر 
چند در واقع، اي��ن جمله تنها زمان��ي مي تواند 

صحيح باشد كه منظور از ما، بش��ار اسد، ايران و 
روسيه باشد. 

اما تركيه، نقشي متفاوت را ايفا مي كند. ميادين 
نفتي س��وريه به نظر نمي رس��د فع��اًل در كانون 
توجه آنكارا قرار داشته باش��د، اما رهبران تركيه 
از قطع درآمدهاي نفتي شورشيان كرد خوشحال 

خواهند بود. 
ترك ها در برابر كردهاي عراق و س��وريه مواضع 
متفاوتي دارن��د. آنها با رهبران اقليم كردس��تان 
قرارداد خريد و ترانزيت نفت تا سواحل مديترانه 
امضا كرده اند، اما خواهان سركوب و حذف منابع 

درآمدي كردهاي سوريه هستند. 
شركت روس��نفت نيز در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي، 
قراردادي ب��راي صدور گاز كردس��تان به تركيه 
امضا كرده اس��ت. خط لوله كردس��تان به تركيه 
در گذشته از اهداف اصلي حمالت گروه پ ك ك 
از گروه هاي نزديك به كردهاي سوريه محسوب 
مي شد و اينك با آغاز عمليات ارتش تركيه ممكن 

است شاهد آغاز عمليات هايي عليه آن باشيم. 
ترامپ پس از چراغ سبز اوليه به عمليات نظامي 
آنكارا، هم اكنون از احتمال نابودي اقتصاد تركيه 
به دليل اين ماجراجويي سخن مي گويد. اقتصاد 
دولت اردوغان به ش��دت وابس��ته به منابع مالي 
خارجي اس��ت و با تيره ش��دن روابط اردوغان و 
ترامپ و احتمال تحريم تركيه از س��وي كنگره، 
پيش بيني آينده رهبران ترك تبار آنكارا بس��يار 

دشوار شده است. 
اگر آنكارا سناريوي تقسيم سوريه به دو بخش 
ش��مالي و جنوبي را در پيش گيرد، دولت هاي 
آينده تركيه بايد هزينه هاي هنگفتي بپردازند، 
اما احتمال هاي ديگري نيز براي رابطه برد- برد 
ايران و امريكا وجود دارد. ايران ساالنه ۲ ميليارد 
دالر گاز طبيعي به تركيه مي فروشد. امريكايي ها 
تاكنون با تداوم اين قرارداد مخالفتي نداشته اند.  
مهم تري��ن چال��ش و اردات گاز تركي��ه در فصل 
زمس��تان و فق��دان مناب��ع گازي در دس��ترس 
براي استان هاي ش��رقي روي مي دهد. قطع گاز 
خريداري شده از ايران مي تواند زندگي ساكنان 
فقير ش��رق تركيه را ت��ا مرز بح��ران پيش ببرد. 
به عالوه، لغو اين ق��رارداد براي ته��ران و آنكارا 

هزينه هاي هنگفتي به دنبال داشته باشد. 
با افزايش اعتياد واشنگتن به اعمال تحريم، آينده 
روابط با آنكارا از اعضاي كليدي ناتو با ابهام هايي 
روبه رو خواهد شد. هر چند افزايش خريد گاز از 
روسيه يا اقليم كردستان، يك راه حل پيشنهادي 

خواهد بود. 
آنكارا به داليل امنيتي و سياست داخلي، عملياتي 
پرريسك را آغاز كرده است. دولت ترامپ به خوبي 
از پيامدهاي مثبت و منفي اين اقدام اطالع دارد. 
مسكو، تهران و دمش��ق، پس از پنج سال جنگ 
فرسايش��ي، برگ هاي برنده ب��ازي را در اختيار 
دارند، ام��ا مردم س��وريه، قرباني��ان اصلي بازي 

ژئوپلتيك غول ها در خاك كشورشان هستند. 
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سفرهشامبوینفتمیدهد!
سناريوي تقسيم سوريه به 2 منطقه شمالي- جنوبي چه انگيزه اقتصادي دارد؟ وحیدحاجیپور

گزارشیک

چشماندازتاريكبرايخودروسازيجهان
آس�يب هاي جنگ ه�اي تج�اري امري�كا را تم�ام دني�ا از 
فالت ه�اي ايس�لند گرفت�ه ت�ا كارخانه ه�اي اتومبيل س�ازي 
ژاپ�ن ح�س مي كنن�د و ب�ا توج�ه ب�ه اس�تانداردهاي تعيي�ن 
ش�ده آين�ده صنع�ت خ�ودرو در جه�ان تاري�ك اس�ت. 
رؤس��اي بانك هاي مركزي و وزراي دارايي در هفته جاري روايت هاي 
ناراحت كننده اي از آس��يب ديدن اقتصادهايشان در جلسات صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن داشتند. برخي از آنها اشاره 
كردند سياست امريكا از دهه ۱9۴۰ كه به تشكيل صندوق بين المللي 

پول كمك كرد بسيار تغيير كرده است. 
ديويد ملپس، رئيس بانك جهاني به شركت كنندگان در جلسه اين هفته 
گفت: »در آن زمان اقتصاد جهان بيش از يك دهه بود كه تحت فشار 
عوارض باال، ركود و جنگ قرار داشت كه باعث شد هنري مورگنتو، وزير 
خزانه داري وقت امريكا از يك سيستم اقتصاد جهاني پشتيباني كند.«

ملپس گفت پيام امريكا در آن زمان اين ب��ود: »اول هيچ محدوديتي 
براي موفقيت وجود ندارد و دوم رونق و موفقيت گسترده به  نفع همه 

است.«
رئيس صندوق بين المللي پول گفت تأثيرات منفي ناخواسته جنگ هاي 

تجاري آشكار شده است و همه ضرر كرده اند. 
كريس��تالينا جورجيوا، مديرعامل صندوق بين المللي پول نيز گفت: 
پس از به پايان رس��يدن گردهمايي ۱۸9 عضو صن��دوق بين المللي 
پول، تأثيرات منفي ناخواس��ته جنگ هاي تجاري آش��كار شد، همه 

ضرر كرده اند. 
۱5 ماه پيش، امريكا، بزرگ ترين واردكننده جهان يك جنگ تجاري 
تلخ را با چين، بزرگ ترين صادركننده جه��ان آغاز كرد. دونالد ترامپ 
هم در مركز شكس��ت اكثر مذاكرات تجاري با ش��ركاي تجاري برتر 

واشنگتن قرار دارد. 
صندوق بين المللي پ��ول در همين هفته تخمي��ن زد كه جنگ هاي 
تجاري رشد اقتصاد جهان را در ۲۰۱9 تا ۳ درصد كاهش مي دهد كه 

پايين ترين حد طي يك دهه گذشته است. 
آسيب اين جنگ ها به طور مساوي تقسيم نشده است. امريكا به خاطر 
هزينه باالي داخل��ي مصرف كنندگانش، كمترين آس��يب را بين ۲۰ 

اقتصاد برتر دنيا از كاهش صادرات ديده است. 
پير موسكوويسي، كميسر اتحاديه اروپا در امور اقتصادي و مالي گفت: 
بيشترين آسيب را كشورهاي اروپايي حس كرده اند، چون اقتصاد آنها 

به شدت وابسته به صادرات و براي تجارت باز است. 

مديريتبازارنفت
ازدستعربستانخارجشدهاست

زمان آن رسيده كه قبول كنيم مديريت بازار نفت رو به شكست است، 
حتي اگر عربستان س�عودي و متحدانش بگويند اين طور نيست. 
به گزارش بلومبرگ، عربس��تان س��عودي بايد دس��ت از تالش براي 
مديريت بازار جهاني نفت خام بردارد و به سياست توليد نفت به ميزان 
دلخواه بازگردد. عربستان در ۲۰۱۴ به مدت كوتاهي تحت وزارت علي 

النعيمي اين سياست را به  كار گرفت. 
هدف قرارداد كاهش توليد اوپك و متحدانش از بين بردن ذخاير اضافي 
نفت طي ش��ش ماه بود، ولي حاال به چهارمين س��الي رسيده ايم كه 
عربستان اتحاد توليد كنندگان نفت را براي افزايش پايدار قيمت نفت 

هدايت مي كند و شكست خورده است. 
 براي مدتي به نظر مي رسيد اين كاهش توليد تأثير مطلوب را گذاشته 
اس��ت؛ ذخاير نفتي كاهش يافت و قيمت نفت از ۴5 دالر در هر بشكه 
در ژوئن ۲۰۱7 به ۸۶ دالر در هر بشكه در اكتبر ۲۰۱۸ رسيد، ولي اين 
افزايش قيمت به  س��رعت تا 5۰ دالر در هر بشكه پايين آمد و دور دوم 
كاهش توليد كه در ژانويه آغاز شد هم نتوانس��ت آن را باالي ۶۰ دالر 
نگه دارد، حتي از دس��ت رفتن موقتي نيمي از توليد نفت عربستان و 
بيشتر ذخاير مازاد نفت جهان در حمله به تأسيسات نفتي عربستان هم 

نتوانست قيمت نفت را بيش از چند روز باال نگه دارد. 
آخرين اطالعات اوپك و آژانس بين المللي انرژي و اداره اطالعات انرژي 

امريكا شكست اين سياست را نشان مي دهد. 
هر سه اين نهادها پيش بيني مي كنند در بحبوحه ادامه جنگ تجاري 
امريكا، ذخاير نفت جهان در نيمه اول سال آينده ميالدي افزايش يابند. 
همچنين پيش بيني مي شود رشد تقاضاي نفت جهان هم كاهش يابد. 
ميانگين توليد نفت عربستان در هشت ماه اول ۲۰۱9 كمترين حد از 
سال ۲۰۱۴ بود و اگر اين كشور سعي كند به مديريت بازار ادامه دهد، 
باز هم كاهش مي يابد.  در اين بين، توليد نفت روسيه كه يكي از رهبران 
ائتالف اوپ��ك و متحدانش در كاهش توليد اس��ت، هر س��ال افزايش 
مي يابد.  عربستان س��عودي بايد اجازه دهد حفاران شيل اوضاع را در 

دست بگيرند. زمان آن رسيده كه قيمت واقعي نفت به دست بيايد. 
عبدالعزيز بن سلمان وزير نفت فعلي عربس��تان وظيفه خود مي داند 
كه جلوي عرضه بيش از حد نفت به ب��ازار را بگيرد. نتيجه اجالس ماه 
دسامبر اوپك و متحدانش احتماالً كاهش بيشتر توليد نفت خواهد بود 
و عربستان سعودي سال آينده در تالش براي افزايش قيمت نفت، توليد 

كمتري خواهد داشت. 

اميدروسيهبهذخايرطالي2هزارو200تني
برايتحملنفتارزان

وزي�ر داراي�ي روس�يه گف�ت: اي�ن كش�ور مي توان�د كاه�ش 
ش�ديد قيم�ت نف�ت را ب�ا دارايي ه�اي ط�الي خ�ود و ت�الش 
دول�ت ب�راي كاه�ش وابس�تگي ب�ه منابع ان�رژي تحم�ل كند. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از راشا تودي، آنتن س��يلوانوف، وزير دارايي 
روسيه گفت: اين كشور مي تواند كاهش شديد قيمت نفت را با دارايي هاي 
طالي خود و تالش دولت براي كاهش وابس��تگي به منابع انرژي تحمل 
كند.   سيلوانف در يك مصاحبه گفت: اقتصاد روسيه هنوز هم وابسته به 
توليد و پااليش نفت خام است، بنابراين شرايط بازار مي تواند بر آن تأثير 
بگذارد. مسكو از قيمت فعلي نفت خام راضي است و آشفتگي احتمالي 
بازار به بودجه آن شوك وارد نمي كند.   وزير دارايي روسيه توضيح داد: »به 
همين دليل، بودجه بر قوانيني استوار است كه قيمت نفت را ۴۲ دالر در 
هر بشكه در نظر گرفته اند. بدون توجه به شرايط قيمت نفت، ما مي توانيم 
منابع مالي مورد نياز را به دست آوريم چون ذخاير كافي طال اختيار داريم، 
بيش از 7 درصد توليد ناخالص داخلي. بنابراين حتي اگر قيمت نفت به 
۳۰ يا ۲۰ دالر در هر بشكه برسد، ما مي توانيم بودجه خود را براي سه سال 

بدون هيچ مشكلي تأمين كنيم.«

روسهااوراقيوروييويوآنيمنتشرميكنند
وزي�ر اقتص�اد روس�يه اع�الم ك�رد: در راس�تاي فاصل�ه 
گرفت�ن ه�ر چ�ه بيش�تر روس�يه از دالر، مس�كو ب�ه دنب�ال 
اس�ت.  چي�ن  ي�وآن  و  ي�ورو  ب�ه  قرض�ه  اوراق  انتش�ار 
به گزارش راشاتودي، آنتون سيلوآنوف، وزير اقتصاد روسيه، اعالم كرد 
كه اين كشور مي خواهد طي س��ال آينده اوراق قرضه »يوروباند« را با 

ارزهايي مانند يوآن و يورو و بدون استفاده از دالر منتشر كند. 
وي در حاشيه اجالس صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در پاسخ به 
سؤالي در مورد تأثير تحريم هاي امريكا بر بازار بدهي دولتي روسيه گفت 
كه مسكو طي سال هاي اخير به سمت عرضه اوراق قرضه به يوآن چين 

رفته و ما البته مي توانيم اين اوراق را به يورو هم منتشر كنيم. 
اين وزير روس ادامه داد: اگرچه سرمايه گذاران به يورو كمتر هستند، اما 
مسكو هيچ مشكلي با تحريم هاي دالري در فروش اوراق قرضه ندارد و 

قصد ندارد اوراق قرضه با ارز مبناي دالر منتشر كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با انتقاد از اظهار نظر بعضي مس�ئوالن دولتي 
اع�الم ك�رد: موض�وع ح�ذف معافيت ه�اي 
مالياتي مناط�ق آزاد در هيچ محفل رس�مي 
دولت�ي و قانونگ�ذاري مط�رح نيس�ت و در 
قانون منطق�ه آزاد، بازه زماني 2۰ س�اله براي 
معافيت مالياتي در نظر گرفته ش�ده اس�ت. 
»مرتضي بانك«، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار اقتصادي 
ايرنا توضي��ح داد: ماليات ي��ك موضوع محوري 
درباره مناطق آزاد اس��ت. مناطق آزاد اگر وجود 
دارد و اگر قانوني به نام منطق��ه آزاد وجود دارد، 
مهم ترين عنصر مناط��ق آزاد، معافيت مالياتي 
و معافيت هاي گمركي اس��ت كه اي��ن موضوع 
نه در اينجا ك��ه در همه دنيا وج��ود دارد. اينكه 
فردي يا كارشناسي موضوع حذف معافيت هاي 
مالياتي از مناطق آزاد را مطرح مي كند، نش��ان 
مي دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هيچ اشراف 
و اطالعي ندارد. اصاًل خيلي بعيد و عجيب است 
كه كارشناس��ان متخصص مربوط ب��ه اقتصاد و 
حوزه هاي اقتص��ادي، اين صحبت ه��ا را مطرح 

كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه موضوع حذف معافيت هاي 
مالياتي مناطق آزاد در هيچ محفل رسمي دولتي 
و قانونگذاري مطرح نيس��ت، ادامه داد: در قانون 
منطقه آزاد بازه زماني ۲۰ س��اله ب��راي معافيت 

مالياتي در نظر گرفته شده كه اين معافيت هاي 
مالياتي پس از ۲۰ سال كاهش مي يابد. 

اين مقام مسئول ادامه داد: وقتي نظامي بر اساس 
معافيت مناطق آزاد از ماليات ارزش افزوده ايجاد 
شده و سرمايه گذار و فعال اقتصادي با اعتماد به 
اين معافي��ت فعاليتش را آغاز ك��رده، تغيير اين 

موضوع اعتماد را خدشه دار مي كند. 
بانك با بيان اينك��ه موضوع معافي��ت در اليحه 
تصويب ش��ده وجود دارد، افزود: برخي دوستان 

دولتي خالف اليحه اظهارنظر كرده يا در مجلس 
صحب��ت مي كنند ك��ه با هي��چ روي��ه قانوني و 
س��اختاري هماهنگي ندارد. بنابراين به دوستان 
دولتي تأكيد مي كن��م با توجه ب��ه ابالغيه وزير 
اقتصاد، اركان دولت بايد از اليح��ه دفاع كرده و 

اظهار نظر شخصي نداشته باشند. 
وي درباره تبعات حذف اي��ن معافيت بيان كرد: 
با حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده، اعتماد 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي از بين مي رود، 

قيمت تم��ام ش��ده كاال براي ص��ادرات افزايش 
مي ياب��د، 9 درصد به ميزان س��رمايه در گردش 
فعاالن اقتصادي اضافه مي كند. اينها موضوعاتي 
كه نظ��ام مناط��ق آزاد را دچار خدش��ه كرده و 

سياست ها و اهداف را زير سؤال مي برد. 
  معافي�ت در مناط�ق آزاد ادام�ه خواهد 

داشت
بانك با بيان اينكه قانون مناط��ق آزاد در مجلس 
تصويب شده و نمي شود يك روزه آن را حذف كرد، 
گفت: درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده ما مطابق 
مصوبات و اليحه دولت معتقد هستيم معافيت در 
مناط��ق آزاد ادامه خواهد داش��ت. در مجلس هم 
صحبت كرده  و افراد را نسبت به اين موضوع متقاعد 
كرده ايم. اگر دولت بخواهد اليح��ه را اصالح كند 
بايد از مجلس بخواهد اليحه به آنجا بازگردد.  وي 
با تأكيد بر اصل مش��اركت جمعي در دولت ادامه 
داد: مجلسي ها ممكن است پيشنهاداتي بدهند و 
اين پيش��نهادات هم نبايد مغاير با اليحه باشد، اما 
توس��ط اركان دولت امكان ندارد با هيچ اليحه اي 
مخالفت شود.  مشاور رئيس جمهوري خاطرنشان 
كرد: برخي اظهار نظرهاي سطحي و غيركارشناسي 
شنيده مي شود كه بيشتر به مطرح كردن مسائل 
شخصي شباهت دارد. اينكه در دولت هركس نظر 
خودش را بي توجه ب��ه اليحه ها بگوي��د، يك نوع 
آنارشي س��اختاري ايجاد مي كند كه دولت با آن 

مخالف است. 

بانک:معافيتمالياتيمناطقآزادحذفنميشود
چرا دولتي ها خالف لوايح اظهار نظر مي كنند؟

گزارش2

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت�ي اع�الم ك�رد ك�ه بنزي�ن س�وپر 
اصفه�ان  و  اراك  پااليش�گاه هاي  در 
تولي�د و در كش�ور توزي�ع مي ش�ود. 
طبق قانون ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي مكلف ب��ه توليد و توزيع 
بنزين معمولي و بنزين با اس��تاندارد يورو ۴ 
است كه هم اكنون بيشتر از ميزان تعهد خود 

بنزين با كيفيت يورو توليد و در كشور توزيع 
مي كند.  بر اين اس��اس هم اكن��ون عالوه بر 
بنزين با استاندارد يورو ۴ و 5، بنزين سوپر نيز 
توليد و به لحاظ محدوديت هاي ذخيره سازي 
و انتقال، در كش��ور توزيع مي ش��ود؛ اين در 
حالي است كه بنزين با استاندارد يورو از لحاظ 
زيس��ت محيطي به مراتب پاك ت��ر از بنزين 

سوپر است. 

توزيعبنزينسوپر
باوجودمحدوديتذخيرهسازي

خبر

معاون بنياد مس�كن انقالب از آغاز ساخت 1۸ هزار 
واحد مس�كن محرومان روس�تايي در اس�تان هاي 
سيستان و بلوچس�تان، خراس�ان جنوبي، كرمان و 

لرستان خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، عزيزاهلل مهديان با اشاره به مصوبه 
دولت براي پرداخت خسارت به واحدهاي مسكوني است 
اظهار كرد: بنياد مسكن به خانواده ها در ازاي آسيب به هر 
واحد مسكوني خسارت پرداخت مي كند و معيار پرداخت 

تسهيالت، خانوار هم نيست. 

وي با بيان اينكه كار تعميرات مس��كن سيل زدگان در 
مناطق سيل زده كشور به اتمام رس��يده است، تصريح 
كرد: كار تعميرات واحدهاي خسارت ديده از سيالب در 
استان هاي لرستان. خوزستان و گلستان به اتمام رسيده 
است و از لحاظ احداثي لرستان نسبت به استان هاي ديگر 
وضعيت بهتري دارد.  وي افزود: اميدواريم با جديت كاري 
كه ستادهاي بازسازي معين اصفهان و اردبيل در پلدختر 
دارند تا پايان امس��ال ش��اهد اتمام پروژه هاي احداثي 

مسكن در نقاط سيل زده اين شهرستان باشيم. 

عملياتاجراييساخت18هزارمسكنمحرومان


