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ورود به آزادراه تهران-شمال
از  6اسفند

معافیت مسکن اولیها از
مالیات بر عایدی

کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی روز
جمعه ایران را وارد فهرست سیاه
 FATFکــرد .بــه گــزارش رویترز،
کارگروه ویژه اقدام مالی موســوم
به FATFپیشتر از ایران خواسته
بود بــه معاهدههایــی بپیوندد که
تامیــن مالی تروریســم را محدود
میکنــد .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر
میرسد  FATFدرها را برای ایران
باز گذاشته و به نوعی برای خروج
آن از فهرست ســیاه تأمین مالی
تروریســم چراغ ســبز نشــان داده
است.برایناساسFATF،اعالم
کرده است کشــورها میتوانند به
شکلمستقلازکارگروهویژهاقدام
مالی بــرای مبارزه بــا تأمین مالی
تروریســم اقدام کننــد .همچنین
در صــورت پیوســتن ایــران بــه
کنوانسیون پالرمو و ،CFTنامش
از فهرست ســیاه حذف میشود.
ایــن بن د بــه ایــن معنا اســت که
فعــاً  action planقبلــی کــه
ایــران بــه  ۳۹مــورد از ۴۱مــورد
آن پاســخ داده بــه قــوت خــود
باقی اســت و نیــازی بــه پذیرش
 action planجدیــد نیســت.

در صفحات بعدی بخوانید

 ...داستان تیتر

از سوی کار گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت

چراغ سبز به ایران همزمان با
ورود به لیست سیاه FATF
رئیسکل بانک مرکزی :مشکلی برای تجارت خارجی
و نرخ ارز ایجاد نمیشود

اصالحات اقتصادی گزینشی
مخرب است

«در یــک فضــای کامــاً بســته ،همه چیــز را باید
خودمــان تولید کنیم .در نتیجــه ،منابع به تولید
کاالهــای دارای مزیت اختصاص نخواهند یافت
بلکه به تولید همه کاالها ولو با هزینههای بســیار
بیشتر از سطح جهانی و با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت.
منابع زیادی صرف خواهد شد و تولید کمتری برداشت خواهد شد
چــون کارایی تخصیــص پایین خواهد بــود ».این بخشــی از نظرات
محمــود اوالد پژوهشــگر اقتصــاد اســت کــه دربــاره ضرورتهــای
ارتباط بــا اقتصاد و تجارت جهانی میگوید .ب ه گفته این پژوهشــگر
اقتصــادی ،حــذف یــا محدودیــت شــدید در تجــارت خارجــی را
«انحــراف تجــارت» میگویند کــه باعث میشــود تخصیص منابع
توگوی روزنامه ایران
ناکارآمد شود و بدرستی انجام نگیرد .متن گف 
با این پژوهشگر اقتصادی را میخوانید.

8000
کیلویی

تومان

برنج هندی رسید

توزیع گسترده
برنج در بازار

در آستانه سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان که تقاضا
برای مصرف برنج افزایش پیدا میکند خبرهای دریافتی
حکایت از آن دارد که برنج پاکستانی وهندی هر کدام با قیمت
مصوب کیلویی  8900و  8000تومان در بازار توزیع میشود.
ایرنا

گروه اقتصادی

کارگــروه ویژه اقدام مالــی( )FATFاز قرار
گرفتــن ایران در لیســت ســیاه خبــر داد.
بهگــزارش ایســنا ،بهنقــل از خبرگــزاری
رویترز ،دیدهبان کارگروه ویژه اقدام مالی
روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیســت
سیاهاینگروهدرپیعدمتصویب«تأمین
مالی تروریســم» در این کشــور خبــر داد.

بازتاب اندیشه توسعه در سیاستگذاری اقتصادی
توگو با محمود اوالد
در گف 

این تصمیم پساز ســه سال هشدارهای
پیاپــی کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی مبنی
تصویب الیحه تأمین مالی تروریســم در
ایران اتخاذ شــده اســت.گروه اقدام مالی
پیــش از این در جلســه مهر مــاه خود که
در پاریــس برگــزار شــد ،ضمــن بررســی
آخرین وضعیت کشــورمان ،بــا توجه به
عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو
و تأمین مالی تروریســم ،دو دســته اقدام

جدید مقابلهای علیه ایران وضع کرد که
با توجه بــه تصویب یک اقدام مقابلهای
دیگر در خرداد ماه گذشــته ،مجموعاً سه
اقدام علیه کشورمان وضع شد .این نهاد
بینالمللــی در یک بند جداگانه هشــدار
داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو
کنوانسیون نهایی نشــوند ،کلیه اقدامات
مقابلــهای علیه ایران وضع خواهند شــد
و عمــاً وضعیــت کشــورمان بــه پیش از

خرداد سال  ۱۳۹۵باز خواهد گشت .گروه
ویــژه اقدام مالی همچنیــن تأیید کرد که
در مردادمــاه و دی مــاه ســال گذشــته دو
اصالحیــه قانونــی مبــارزه با پولشــویی و
تأمین مالی تروریســم به تصویب نهایی
رســیدند و دو الیحــه کنوانســیونهای
پالرمــو و تأمین مالــی تروریســم ()CFT
در مجلس ایران به تصویب رســیده ،اما
مراحــل الزم االجرا شــدن نهایــی را طی

نکردهاند .مســیر تصویب لوایح  FATFو
 CFTبهدلیل قبول مرجعیت کمیسیون
نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام بــرای شــورای نگهبــان بــه منظور
نظارت بر حســن اجرای قانون اساســی و
نامه این کمیســیون قبــل از تصویب این
لوایح در مجلس و ارســال آن به شــورای
نگهبان و اســتناد این شــورا بــه نامه فوق
بــرای عــدم قبــول لوایــح ،موجــب پدید

آمدن دور انســداد در پذیرش لوایح شد.
در همین راستا به نظر میرسد  FATFبه
نوعی برای خروج ایران از فهرســت سیاه
چراغ سبز نشــان داده است .طبق اعالم
این کارگروه کشــورها میتوانند به شــکل
مســتقل از کارگروه ویژه اقدام مالی برای
مبارزهباتأمینمالیتروریسماقدامکنند.
ادامه در صفحه 8

افت  27درصدی تورم نقطهای نسبت به
اردیبهشت ماه امسال

سیگنالنزولیقیمتها

بعد از آنکه شتاب تورم کاهش یافت ،آمارهای رسمی نشان میدهد
که تورم شــیب نزولی پیدا کرده و به این روند ادامه میدهد .با وجود
رشــد  3دهم درصدی تورم ماهانه در بهمن ماه امسال ،روند نزولی
تــورم نقطــهای و ســاالنه در یازدهمین مــاه ســالجاری ادامه یافت.
پیش از این نیز روزنامه ایران با توجه به شــرایط اقتصادی و بررســی
شاخصهای مختلف ،از تداوم روند کاهشی نرخ تورم خبر داده بود.

