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بررسی جدید ترین نرخ بیکاری کارجویان
با اینک��ه نرخ بی��کاری عمومی کش��ور در 
پائیز امس��ال ۱۰.۷ درصد ب��وده اما این نرخ برای 
جوان��ان تا ۲۴ س��اله بین ۲۲ ت��ا ۵۲.۹ درصد در 
نوس��ان گزارش ش��ده اس��ت. به گ��زارش مهر، 
بررس��ی جدیدترین گزارش رس��می مرکز آمار 
ای��ران از اوضاع نرخ بی��کاری کارجویان در ۱۲ 
گروه س��نی نش��ان می دهد که ن��رخ بیکاری در 
مهم ترین گروه های س��نی جوینده کار کش��ور 
همچنان باال و دستکم ۲ برابر نرخ عمومی کشور 
است.کارشناسان می گویند درست است که نرخ 
عمومی بیکاری کشور در پائیز امسال ۱۰.۷ درصد 
اعالم شده که خود نرخ باالیی برای اقتصاد بزرگ 
 ایران به ش��مار می رود ام��ا وقتی نرخ بیکاری را 
می ت��وان بهتر درک کرد که اوض��اع بیکاری در 
گروه های س��نی اصل��ی جوینده کار کش��ور را 
بررسی کنیم.در پاییز امسال، نرخ بیکاری جوانان 
۲۰ تا ۲۴ س��اله کشور که از مهمترین گروه های 
جس��تجو کننده ش��غل در بازار کار ایران هستند، 
۲.۴ برابر نرخ عمومی بیکاری کش��ور بوده است. 
اوضاع زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم این 
نرخ در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ س��اله جوینده شغل 
۴.۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کش��ور بوده است.
عالوه ب��ر اینکه نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ س��ال 
کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان 

در این س��ن اس��ت، نرخ بیکاری زنان ساکن در 
شهرهای کشور نیز ۱.۸ برابر بیشتر از نرخ بیکاری 
زنان زیر ۳۰ س��ال ساکن در روس��تاهای کشور 
اس��ت. به بیان ساده تر، نرخ بیکاری در مهمترین 
گروه س��نی جوینده شغل کش��ور در پاییز امسال 
حداق��ل ۲۲ درصد و حداکث��ر ۵۲.۹ درصد بوده 
است.کمترین نرخ بیکاری کشور در حال حاضر 
مربوط به گروه س��نی ۶۵ ساله و بیشتر است که 
قاعدتا این گروه س��نی دیگر نباید متقاضی کار و 
باقی ماندن در بازار کار کش��ور باشند اما مسائل 

مالی و مش��کالت معیشتی طی س��ال های اخیر 
باعث ش��ده تا س��المندان نیز در رقابت جدی با 
جوانان برای دس��تیابی به فرصت های شغلی قرار 
بگیرند؛ از این رو در این گروه سنی نیز هم اکنون 

۰.۹ درصد بیکاری وجود دارد.
در ۳ ماهه پائیز امسال نرخ بیکاری در گروه 
سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور که هنوز آماده ورود به 
بازار کار نبوده و عموما در دوران تحصیل به سر 
می برند، ۳.۲ درصد ب��وده و این نرخ برای گروه 
س��نی ۱۵ تا ۱۹ س��اله کش��ور به یکباره به ۲۱.۵ 

درصد بالغ می ش��ود. همانگونه که عنوان ش��د، 
بیکاری ۲۰ تا ۲۴ س��اله ه��ا ۲۶.۵ درصد و نرخ 
بیکاری ۲۵ تا ۲۹ ساله های کشور نیز ۲۰.۸ درصد 
بوده اس��ت.۳۰  تا ۳۴ ساله ها ۱۱ درصد و ۳۵ تا 
۳۹ س��اله ها نیز ۶.۶ درصد ن��رخ بیکاری دارند. 
نرخ بیکاری در گروه س��نی ۴۰ تا ۴۴ ساله کشور 
۴.۳ درصد و در گروه س��نی ۴۵ تا ۴۹ ساله نیز ۴ 
درصد اس��ت، همچنین این نرخ برای گروه سنی 
۵۰ تا ۵۴ س��اله کش��ور ۳.۸ درصد و برای گروه 
س��نی ۵۵ تا ۵۹ س��اله نیز ۴.۲ درصد اعالم شده 
اس��ت.نهایتا ۶۰ تا ۶۴ ساله ها دارای نرخ بیکاری 
۱.۴ درصدی و افراد باالی ۶۵ س��ال کش��ور ۰.۹ 
درصد بیکاری دارن��د. البته نرخ بیکاری زنان ۶۰ 
س��ال به باال صفر است که نشان می دهد، زنان از 
دوره بازنشستگی به بعد معموال دیگر به دنبال کار 
جدید نیستند.در عین حال، نرخ عمومی بیکاری 
م��ردان در کل کش��ور ۹ درصد و زن��ان به میزان 
۱۸.۹ درصد است. مردان و زنان شهرنشین کشور 
در پائیز امس��ال ۱۱.۷ درصد بیکاری داشته اند و 
ن��رخ بیکاری مردان ۹.۴ درص��د و زنان نیز ۲۲.۹ 
درصد است. مردان و زنان روستایی در پائیز سال 
جاری ۸.۱ درصد بیکاری را تجربه کرده اند و این 
نرخ در مورد م��ردان به میزان ۷.۹ درصد و برای 

زنان نیز ۹.۲ درصد بوده است.

اجرای طرح آموزش یک میلیون شاغل
تفاهم-گروه اش��تغال: یک مقام مس��ئول 
در وزارت کار از ط��رح آم��وزش ایمن��ی ب��ه 
یک میلیون نی��روی کار خبر داد و گفت: نرخ 
بازگشت س��رمایه در حوزه ایمنی کار ۵ برابر 
اس��ت. علی مظفری با اشاره به آمار حوادث و 
بیماری های شغلی در سطح ملی و بین المللی، 
بر نقش آموزش ایمنی کار در پیشگیری و تقلیل 
حوادث و بیماری های ش��غلی در کشور تاکید 
کرد.رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 
فنی و بهداش��ت کار با تشریح برنامه های نوین 
دس��تاورد محور ح��وزه معاون��ت روابط کار 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از جمله 
هدف گذاری آموزش یک میلیون نفری جامعه 
کار و تالش کش��ور، ایجاد بس��ترهای الزم به 
منظور اس��تفاده از ظرفیت ش��رکای اجتماعی 
توانمند و واجد صالحیت و تش��کل های مردم 
نهاد را در ارائه آموزش های ایمنی و بهداش��ت 
کار را از اقدامات معاونت روابط کار برشمرد.
مظف��ری با اش��اره به این مطلب که براس��اس 
مطالع��ات انجمن بین الملل��ی تامین اجتماعی 
)ISSA(، ن��رخ بازگش��ت س��رمایه در حوزه 
آم��وزش ایمنی کار تا ۵ برابر امکان بازگش��ت 
س��رمایه را برای کارفرما ایجاد می کند، افزود: 
توجه به توس��عه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار 
زمینه بهره وری و رش��د تولی��د ناخالص ملی 

)GDP( را فراهم می کند.

 ارائه تسهیالت مالیاتی 
با هدف افزایش اشتغال 

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور از 
ارائه تسهیالت مالیاتی به واحدهای تولیدی و 
خدماتی با هدف افزایش اش��تغال در اصالحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم خبر داد.به گزارش 
تفاهم، س��یدکامل تقوی نژاد با اشاره به اصالح 
م��اده ۱۳۲ قانون مالیات های مس��تقیم، گفت: 
مش��وق های جدید مالیاتی برای سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارج��ی از ابتدای س��ال ۹۵ اجرا 
خواهد ش��د. وی ب��ا بیان اینک��ه در اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم، تسهیالتی به منظور 
افزایش اشتغال در نظر گرفته شده است، افزود: 
بر این اس��اس، واحدهای تولی��دی، معدنی و 
خدماتی که در زمان بهره ب��رداری دارای بیش 
از ۵۰ نفر نیروی کار ش��اغل باشند، چنانچه در 
دوره معافیت، هر س��ال نیروی کار شاغل خود 
را نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ درصد افزایش 
دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره 
برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه 
می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
اضافه  کرد: تعداد نیروی کار شاغل و همچنین 
افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و ارائه 
اس��ناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین 
اجتماعی کارکنان محقق می شود. وی با اشاره 
به اینکه در صورت کاهش نیروی کار از حداقل 
افزایش ۵۰ درصدی در س��ال بعد از اس��تفاده 
از این مش��وق، مالیات متعلق در س��ال کاهش 
مطالبه و وصول می ش��ود، گف��ت: افرادی که 
 بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند، کاهش 

محسوب نمی شود. 

 حمایت از طرح های تعاونی صنعتی 
در مناطق روستایی قزوین 

تفاهم-گ��روه خب��ر: مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوی��ن گفت: 
طرح های تعاونی صنعتی در مناطق روس��تایی 
قزوی��ن حمایت می ش��وند. عبدالقهار ناصحی 
در نشس��ت اعضای ش��ورای روس��تا و اهالی 
روس��تاهای منطقه طارم اظهار ک��رد: به منظور 
گس��ترش همکاری ه��ا، تقویت مش��ارکت و 
اس��تفاده بهینه از منابع، ظرفیت ه��ا، امکانات و 
توانایی های موجود و با هدف تقویت و توسعه 
روس��تایی در مناطق کمتر توس��عه یافته، تفاهم 
نامه ای فی مابین معاونت توس��عه روس��تایی و 
مناطق محروم کش��ور و سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی ایران منعقد شده است.وی 
افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری در 
پیاده  سازی اقتصاد مقاومتی با تجمع سرمایه های 
خرد و تشکیل تعاونی های روستایی متشکل از 
اهالی روستاها، بستر مناس��ب  سرمایه گذاری 
و اش��تغال  در نواحی صنعتی فراهم می ش��ود.
وی ب��ا اش��اره به اهداف طرح مش��ارکت مردم 
در فعالیت ه��ای اقتصادی و تولیدی روس��تایی 
اف��زود: تجمیع و هدای��ت نقدینگی م��ردم به 
س��مت فعالتیهای اقتصادی مولد و پایدار و ...از 
عمده ترین اهداف و مزیت های این طرح است.

شناسایی ۴۰ هزارجوان فارغ التحصیل 
دانشگاهی بیکار درآذربایجان غربی

اس��تاندار آذربایجان غربی از شناسایی ۴۰ 
هزار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی در استان 
خبر داد. به گزارش تفاهم، قربانعلی سعادت در 
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان 
غربی با بیان اینکه این آمار غیررسمی از بیکاری 
در اس��تان است اظهارداش��ت: به نظر می رسد 
مدیران و مسئوالن دستگاه های دولتی وظایف 
خود نسبت به حل مشکالت ازدواج، اشتغال و 
مس��کن جوانان را فراموش کرده اند در حالی 
که موظفند در خصوص حل این مش��کالت، 
ط��رح و برنامه های خالقان��ه و کاربردی ارائه 
دهند.اس��تاندار آذربایجان غرب��ی اضافه کرد: 
 در ح��ال حاض��ر اش��تغال، ازدواج و مس��کن 
اساسی  ترین مشکالت پیش روی جوانان است 
و برای حل این معضل از طرح ها و ایده هایی 
که بتواند مش��کل اش��تغال آنها را حل کرده و 
 موج��ب درآمدزای��ی پایدار ش��ود، حمایت و 

استقبال می کنیم.

خبرنامه

افزایش حقوق مربیان فنی و حرفه ای 
از اسفند

آموزش  مدیرکل  اش��تغال:  تفاهم-گروه 
فن��ی و حرف��ه ای اس��تان ته��ران از افزای��ش 
دریافت��ی مربیان حق التدری��س از این ماه خبر 
داد و مهمترین برنامه سال آینده این سازمان را 
کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای 
عن��وان کرد.مجید تهرانیان در نشس��ت خبری 
درب��اره وضعیت مربی��ان ح��ق التدریس فنی 
و حرف��ه ای و ان��دک بودن حقوق و دس��تمزد 
آنها گف��ت: مربیان فنی و حرف��ه ای حقوق و 
دریافت��ی مناس��بی ندارن��د در صورتی که هم 
اکنون مشاغل فنی و نیروهای کار فنی در بازار 
کار درآم��د باالیی دارند لذا با تصمیمات اتخاذ 
 ش��ده از این ماه حقوق مربی��ان حق التدریس 
فن��ی و حرفه ای افزایش می یابد که نس��بت به 
ماه های قبل تفاوت می کند.به گفته وی حقوق 
مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای به حداقل 
حقوق وزارت کار هم نمی رسد و کسی با این 
حق��وق اندک نمی تواند زندگی کند.وی گفت: 
یکی از رویکردهای مهم سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور کیفیت بخشی به آموزش های 
مهارت��ی و فنی و حرفه ای اس��ت و در صدد 
هستیم تا به سمت کیفی سازی آموزشها برویم 
حتی اگر آمار کّمی ما پایین بیاید و معتقدیم که 
دلیلی ندارد کاری را که مردم از عهده انجام آن 

بر می آیند به دولت بسپاریم.

تمدید تفاهم نامه کرسی کارآفرینی 
یونسکو در دانشگاه تهران 

تفاهم-گروه کارآفرینی: سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونس��کو( در پی 
ارزیاب��ی مثب��ت از فعالیت های موفق کرس��ی 
ته��ران،  دانش��گاه  در  یونس��کو  کارآفرین��ی 
تفاهم نامه مربوط به این کرس��ی را تمدید کرد.
کرسی کارآفرینی یونس��کو در دانشگاه تهران 
از جمله کرس��ی های موفق یونس��کو است که 
در دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران تشکیل 
ش��ده و در زمینه ظرفیت س��ازی کارآفرینی به 
عن��وان یک ح��وزه بین رش��ته ای، ارتقای نظام 
جام��ع آم��وزش، پژوهش و مستندس��ازی در 
کارآفرینی، تقویت شبکه سازی و ایجاد ارتباط 
بین دانش��گاه و صنعت، انتش��ار مجله علمی- 
بین الملل��ی کارآفرین��ی، برگزاری  پژوهش��ی 
کنفرانس های بین المللی، گسترش ارتباطات و 
ایجاد فضای بحث و تبادل نظر بین متخصصان 
 تراز اول داخلی و خارجی در زمینه کارآفرینی 

فعالیت می کند.

 حمایت از صنایع کوچک 
با انعقاد تفاهم نامه بسته حمایت بیمه ای

تفاهم-گ��روه اش��تغال: مع��اون صنایع 
کوچک شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان 
رضوی از انعقاد تفاهم نامه بسته حمایت بیمه 
ای صنای��ع کوچ��ک ویژه صنعتگ��ران صنایع 
کوچک خبرداد.هادی هراتی زاده گفت: بس��ته 
بیم��ه ای متنوعی با هدف بهبود فضای کس��ب 
و کار ب��رای صنای��ع کوچک, تقوی��ت تولید, 
ایجاد اطمینان خاط��ر در میان صاحبان صنایع 
و ترویج فرهنگ بیمه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس توافقنامه فی مابین شرکت 
س��هامی بیمه ایران و سازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران طرح های ویژه ای 
با نرخ مناس��ب به منظور حمایت از واحدهای 
صنعتی کوچک )اشتغال کمتر از ۵۰ نفر( مستقر 
در شهرکها و نواحی صنعتی طراحی و ارائه شده 
اس��ت.وی تصریح کرد: اولین جلسه آشنایی با 
بسته بیمه ای برای نمایندگان تشکل های صنعتی 
استان و مدیران شرکت های خدمات شهرکهای 
صنعتی و مدیران ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
اس��تان برگزار ش��د و بزودی س��مینار آشنایی 
مدیران واحدهای صنعتی با بسته بیمه ای برگزار 
می ش��ود.هراتی زاده عنوان کرد: پیش بینی می 
ش��ود با اجرای این بس��ته بیم��ه ای واحدهای 
صنعتی بتوانند با کمترین هزینه نسبت به انتقال 
ریس��ک فعالیت و س��رمایه گذاری خود اقدام 
کنند.معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرکهای 
صنعتی خراسان رضوی بیان داشت: با توجه به 
جلسات هماهنگی که با کارشناسان بیمه ایران 
در راس��تای اجرایی نمودن بس��ته برگزار شده 

است، آمادگی اجرای تفاهم نامه مهیا است. 

 ارزیابی مهارت بیش از 32 هزار نفر 
از کارآموزان و جوانان جویای کار 

کل  مدی��ر  کارآفرین��ی:  تفاهم-گ��روه 
آموزش فنی و حرفه ای اس��تان تهران از مکان 
برگ��زاری هش��تمین آزمون همس��ان، صنعت 
و س��اختمان و تفاهم نام��ه همزمان با سراس��ر 
کشور در حوزه های آزمونی تهران در اسفندماه 
امسال بازدید کرد.مجید تهرانیان ضمن بازدید 
از حوزه های اجرایی مراکز آزمونی و س��نجش 
مهارت اس��تان در جری��ان فعالیت ه��ا، نحوه 
پاس��خگویی و خدمت رس��انی مس��ئوالن به 
کارآموزان و مراجعان آزمونی و نحوه برگزاری 
هش��مین آزمون هماهنگ اس��تان ته��ران قرار 
گرفت.وی با اش��اره به اینکه در آخرین مرحله 
س��نجش مهارت س��ال جاری، تعداد ۱۴۸۹۹ 
نف��ر م��رد و ۱۷۸۸۱ نفر خان��م در ۵۰۶ حرفه 
شرکت داشتند، اظهار داشت: آزمون همسان در 
حوزه های مراکز پنجگانه تهران و شهرس��تان ها 
 در هف��ت نوبت برگزار ش��د.مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان تهران در پایان یادآور شد: 
در این آزمون ۳۲ هزار و ۷۸۰  نفر از  کارآموزان 
و جوانان جویای کار در ۱۵ حوزه استان تهران 
ش��رکت کردند که پس از قبولی در آزمون های 
تئ��وری و عملی، گواهینامه مهارت بر اس��اس 

استاندارد بین المللی دریافت خواهند کرد.

خبرنامه

 
همکاری اقتصادی 

 ایران و عمان 
گسترش یابد

رئی��س جمهوری، روابط ای��ران و عمان را 
دوس��تانه و راهبردی خواند و تاکید کرد س��طح 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کش��ور نیز 
همپا با س��طح روابط سیاس��ی، توسعه و تعمیق 
یابد.حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
دیروز در دیدار یوسف بن علوی - وزیر خارجه 
عم��ان گفت: روابط ای��ران و عمان ک��ه بر پایه 
دوس��تی، برادری و اعتماد متقابل بنا شده است، 
رواب��ط نمونه و مث��ال زدنی در منطقه اس��ت و 
تهران از توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی 
با مس��قط اس��تقبال می کند.رئیس جمهوری با 
اش��اره به سیاس��ت های عمان در مسیر تقویت 
ثب��ات و صل��ح منطقه و نیز تقدی��ر از مواضع و 
همکاری این کش��ور همس��ایه در روند پرونده 
هسته ای، اظهارداشت: ضروری است دو کشور 
از فرصت های فراهم ش��ده در فضای پسابرجام، 
بیش از پیش برای تقویت همکاری های مشترک 

 بوی��ژه در حوزه ه��ای اقتصادی اس��تفاده کنند.
روحان��ی، همکاری در حوزه ان��رژی را یکی از 
زمینه های ف��راوان و بالقوه ب��رای همکاری دو 
کشور دانست و گفت: باید با شناسایی امکانات 
و ظرفیت های دو کشور، آنها را در مسیر توسعه 
همکاری های مش��ترک و رف��اه دو ملت ایران و 
عمان به کار گرفت.وی با اش��اره به فرصت های 
سرمایه گذاری در بنادر و سواحل دریای عمان، 
افزود: بخش های خصوصی دو کشور می توانند 

در ح��وزه های بن��ادر ، هواپیمای��ی، راه آهن و 
بانک��ی ، همکاری های خود را گس��ترش دهند.
رئیس جمهوری از آمادگی ایران در زمینه ایجاد 
تس��هیالت برای س��رمایه گ��ذاران و بازرگانان 
عمان��ی خبر داد و اظهارداش��ت: تس��هیل تردد 
بازرگان��ان ایرانی و ایجاد بس��ترهای الزم برای 
فعالی��ت و همکاری بخش خصوص دو کش��ور 
نی��ز در ای��ن عرصه ض��روری اس��ت.روحانی 
اب��راز امی��دواری کرد که س��فر هی��ات عالیرتبه 

عمان��ی ب��ه ته��ران ، آغازگر حرکت��ی جدید 
 در توس��عه همکاریهای تهران – مس��قط باشد.
 وزی��ر خارجه عمان نیز در ای��ن دیدار با تاکید 
بر اینکه مس��قط مصمم است در همه عرصه ها 
س��طح همکاریهای خود را با تهران گسترش و 
تعمیق بخش��د، گفت: امکان��ات و توانمندیهای 
اقتصادی ایران و عمان می تواند در مس��یر بهبود 
بیش از پیش روابط دو کش��ور قرار گیرد.یوسف 
ب��ن علوی ب��ا تش��ریح برنامه ها و ط��رح های 
راهبردی اقتصادی کش��ورش، تاکید کرد: عمان 
با اعطای تس��هیالتی ویژه ب��ه بازرگانان ایرانی، 
 از حضور فعال و گس��ترده آنان استقبال می کند.
وی همکاری دو کشور در حوزه انرژی را بسیار 
با اهمیت برشمرد و افزود: اقتصادهای دو کشور 
مکمل یکدیگرند و همین موضوع زمینه گسترش 
همکاری های مش��ترک را در راس��تای منافع دو 

ملت فراهم کرده است.

خبر روز

تفاهم-گ��روه کارآفرین��ی: ۲۵واحد صنعتی اس��تان تهران با 
حضور معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت بصورت همزمان در 
بزرگترین ش��هرک صنعتی ایران )شهرک صنعتی شمس آباد تهران( 
افتتاح ش��د.در مراسمی که در شهرک صنعتی شمس آباد برگزار شد، 
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران ۲۵ واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۵ هزار میلیارد ریال و 
اشتغالزایی ۳ هزار نفر در رشته های مختلف صنایع شیمیایی، غذایی، 
س��لولزی، فلزی و نس��اجی را افتتاح کرد.در جریان این مراسم، فاز 
اول طرح توس��عه مجتمع طراحی و تولید مصنوعات فلزی سنگین 
)تولیدکننده تجهیزات صنایع نفت و گاز( با اش��تغالزایی ۱۶۵ نفر و 
فاز طرح توس��عه شرکت پارس اس��کان پالستیک )تولیدکننده انواع 
نایلکس های زیس��ت تخریب پذیر( با اشتغالزایی ۵۰ نفر در شهرک 
صنعتی شمس آباد تهران افتتاح و آماده بهره برداری شد.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در این مراس��م با تأکی��د بر این که بیش از 
۹۰ درصد صنایع کش��ور، کوچک و متوسط هستند و از منابع مالی 
کافی برای حل مشکالت و سرپا نگه داشتن خود برخوردار نیستند، 
برضرورت تاس��یس  بانک صنایع کوچک در کشور تاکید نمود.علی 
یزدانی با تأکید بر تحقق فرمایش��ات مقام معظم رهبری درخصوص 

مقاوم س��ازی اقتصاد کشور اظهار داشت: باید در دهه چهارم انقالب 
اسالمی نیز همچون سال های ابتدایی آن دست در دست هم به سمت 
ارتقاء و تعالی کشور گام برداریم.وی افزود: با استفاده از استعدادها و 
توانمندی های ایرانیان در همه نقاط جهان و با رغبت سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در کشور امن ایران، باید برند ایرانی را به برندی 
جهانی تبدیل کنیم.مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با تأکید بر این که همه مردم و قوای رس��می کشور باید 
برای حل مش��کالت به صحنه بیایند، اضافه ک��رد: برای تکمیل کار 
بزرگ برجام که با حمایت  رهبری و ش��جاعت و دلس��وزی رئیس 
جمهوری و تیم هسته ای کشور صورت گرفت، باید با برنامه ریزی و 
اجرای برجام ۲، مشکالت اقتصادی کشور را به زانو درآوریم.یزدانی 
به آخرین وضعیت شهرک های صنعتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: 
از مجموع ۹۴۴ ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در کل کشور، ۷۶۵ 
شهرک با بیش از ۳۰ هزار هکتار مساحت زمین صنعتی با اشتغال بالغ 
بر۷۴۹۰۰۰ نفر در حال خدمت رس��انی به سرمایه گذاران است و در 
استان تهران نیز از ۲۷ شهرک و ناحیه مصوب، ۱۷ شهرک با اشتغالی 
بی��ش از ۸۹۰۰۰ نفر،فعال و درحال واگذاری زمین اس��ت.وی ادامه 
داد: بیش از ۱۶ درصد جمعیت کشور در استان تهران سکونت دارند 

و بیش از ۱۹ درصد واحدهای فعال کش��ور نیز در این استان مستقر 
می باشند.یزدانی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری 
اداره امور شهرک های صنعتی به خود صنعتگران تصریح کرد: از ۳۴۹ 
شرکت خدماتی واجد شرایط تا کنون ۲۰۹ شرکت تشکیل گردیده و 
در استان تهران نیز از ۱۳ شهرک، ۱۱ شرکت خدماتی تأسیس و اداره 
امور شهرک  ها را برعهده گرفته اند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی ایران صدور ۹۷۸۰۰ ج��واز صنعتی  جدید 
با اش��تغال بالغ بر ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در کل کش��ور را نش��انه 
رغبت س��رمایه گذاران به فعالیت های صنعتی دانس��ت و اضافه کرد: 
استان تهران نیز علی رغم محدودیت های موجود دارای ۲۹۶۸ جواز 
صنعتی جدید با اش��تغالزایی ۱۱۱ هزار نفر است.یزدانی به ۸۸ هزار 
واحد صنعتی فعال با اشتغالزایی نزدیک به ۲/۴ میلیون نفر در کشور 
نیز اشاره کرد و از رسانه ها خواست با همه سختی ها و وجود رقبای 
خارجی، از تولید ملی و تولیدکنندگان ایرانی حمایت کنند.وی کمک 
به نوس��ازی صنایع کوچک، تشکیل خوشه های صنعتی، پیمانکاری 
فرعی و تجدید نظر در فرآیندها وتکمیل زیرس��اخت در شهرکهای 
صنعتی کش��ور را از جمله برنامه های حمایتی سازمان متبوع خود از 

صنایع کوچک و شهرکها ونواحی صنعتی در سال آینده اعالم کرد.
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مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی گف��ت: نبای��د مالی��ات 
بر س��اخت به گونه ای باش��د که تولیدکننده را از 
بخش مسکن به سایر بخش های اقتصادی فراری 
ده��د؛ از همه مهم تر اینکه ب��ا وجود رکود کنونی 
مس��کن، فعال زمان مناسبی برای اجرای اصالحیه 
ماده ۷۷ قانون مالیات های مس��تقیم نیس��ت. علی 
چگنی درباره آیین نام��ه اجرایی ماده ۷۷ اصالحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم که تدوین آن بر عهده 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اس��ت، اظهار 
کرد: مروری بر قانون مالیات های مستقیم پیرامون 
ماده ای که مالیات بر تولید مس��کن را وضع کرده، 
نش��ان می دهد که در قوانین قبل از اصالحیه سال 
۱۳۸۰ ب��ه عنوان مث��ال زمان اجرای برنامه س��وم 
توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه ای 
بوده که سازنده مشمول مالیات های سنگین می شده 
اس��ت. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه ای 
اخذ می شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد 
مسکونی احداث می کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده 
مشمول مالیات می شد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: 
در برنامه سوم تالش شد تا در راستای حمایت از 
تولید، مالیات مذکور تعدیل ش��ود و نهایتا در ماده 
۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس 
شورای اسالمی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت 
مس��کن گنجانده ش��د. مندرجات این ماده به این 
صورت اس��ت که سازنده مسکن عالوه بر مالیات 
نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک 
را ب��ه عنوان مالیات بر تولید پرداخت می کند و به 
جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی شود. 
وی افزود: هم اکنون نیز این روال جاری است؛ اما با 
اجرای اصالحیه قانون مالیات های مستقیم که مقرر 
است از ابتدای س��ال ۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق 
تغییر خواهد کرد. در اصالحیه قانون مالیات ها، ماده 
۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و 

فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. 
این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات 
بر درآم��د موضوع فصول چه��ارم و پنجم قانون 
مالیات های مستقیم و نرخ های مندرج در ماده ۱۳۱ 
ش��ده اس��ت. چگنی با بیان اینکه تدوین آیین نامه 
اجرای��ی اصالحیه این قانون بر عهده وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی اس��ت، گف��ت: وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن خواستار 
تدوین آیین نامه به گونه ای اس��ت که کمترین آثار 
س��وء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه 
پس از اجرای این قانون میزان مالیات های پرداختی 
بخش مس��کن چند برابر خواهد شد. بنابراین در 
تالش هس��تیم تا با مش��ارکت در تدوین آیین نامه 
به نحو بهینه به تدوین آن پردازیم. این مقام ارش��د 
وزارت راه و شهرس��ازی تصری��ح ک��رد: در این 
جلسات مسائل مختلف اثرگذار در نحوه استحصال 
درآمدهای سازندگان از قبیل »قیمت باالی زمین با 
توجه به اینکه زمین در ابتدای دوره زمانی ساخت و 
ساز خریداری ش��ده و بخش مهمی از منابع مالی 
س��ازنده را صرف خود می کن��د«، همچنین درباره 
»دوره زمانی طوالنی و هزینه های باالی س��اخت 
مسکن« و در نهایت درباره »زمان اجرای آیین نامه 
اخذ مالیات از سازندگان مسکن با توجه به طوالنی 
ب��ودن فرآیند جابه جای��ی اس��ناد مبایعه نامه میان 
خریدار و فروشنده« را با مسئوالن وزارت اقتصاد و 
سازمان امور مالیاتی در میان گذاشتیم و در تالش 
برای اجرای عادالنه این ماده قانونی هستیم. چگنی 
با بیان اینکه دنبال آنیم تا با اخذ اینگونه مالیات ها، به 
فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید 
مالیات بر ساخت به ش��کلی باشد که تولیدکننده 
را از بخش مس��کن به س��ایر بخش های اقتصادی 
موازی و غیر مولد فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با 
وجود رکود کنونی مسکن، فعال زمان مناسبی برای 
اجرای این ماده از قانون مالیات های مستقیم نیست 
و اجرای آن مس��تلزم تعدیل اس��ت. همچنین در 

خصوص مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت 
و س��از از قبیل »زمان آغ��از و پایان پروژه«، »نحوه 
محاسبه هزینه کردها«، »قیمت زمان ساخت و قیمت 
زمان فروش که بس��یار متفاوت هس��تند« و ... هم 
معتقدیم که باید در آیین نامه اجرایی اصالحیه ماده 
۷۷ قانون مالیات های مستقیم لحاظ شود. البته همه 
این مسائل به مس��ئوالن وزارت اقتصاد و سازمان 
امور مالیاتی منتقل ش��ده و در برخی موارد اتفاق 
نظر حاصل شده اس��ت. تمام تالشمان این است 
حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص 
در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر 
قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری 
شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی 
کم ش��ود، بخش زی��ادی از مبلغ نهایی مالیات کم 

می شود. 
وی ادام��ه داد: همچنین اگر هزینه های مالی 
به طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی 
مالیات تعیین ش��ده، کاهش چش��مگیری خواهد 
داش��ت. یا اینکه توجه به اینکه هزینه های فروش 
و هزینه های س��اخت به مرور زمان با هم تفاوت 
زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در 
محاسبه مالیات ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار 
اس��ت. ای��ن موارد به مس��ئوالن ذی رب��ط منتقل 
ش��ده اس��ت. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن معاونت مسکن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرسازی به پایگاه خبری این وزارتخانه تأکید 
کرد: دولت بر اس��اس قان��ون، یک بار ۱۰ درصد 
مالیات علی الحس��اب می گیرد و سپس عملکرد 
را محاس��به و مالی��ات نهای��ی را اخ��ذ می کند؛ 
به ای��ن صورت که س��ازنده بای��د قیمت خرید 
زمین، هزینه های س��اخت و درآمدش از فروش 
واحدهای مس��کونی را به دولت اعالم کند. پس 
از کس��ر هزینه کرد از درآمد، مبلغ مابه التفاوت به 
دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از 
آن مشمول معافیت مالیاتی می شود و مابقی آن تا 

۲۵ درصد مشمول مالیات می شود. 
چگنی اذعان داشت: این احتمال وجود دارد 
که س��ازنده در صورتی که مالیات های سنگینی از 
سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از 
سوی دولت را در قیمت نهایی کاالی خود محاسبه 
کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باش��ند. اما در 
ش��رایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از 
سازنده تنها به عمیق تر شدن رکود می انجامد. وی 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اصالحیه جدید 
قان��ون مالیات های مس��تقیم ش��امل صندوق های 
س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان نیز می شود یا 
خیر؟، گفت: صندوق های زمین و ساختمان از یک 
طرف بر اس��اس قانون »توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید« از مالیات معافند. اما از سویی دیگر با 
اصالحیه جدیدی که بر ماده ۷۷ قانون مالیات های 
مستقیم تصویب ش��ده، ساخت و سازهایی هم که 
از طری��ق صندوق ه��ای زمین و س��اختمان انجام 
می ش��وند، تا س��قف ۲۵ درصد مش��مول مالیات 
می ش��وند. باید از نظر حقوقی تحلیل شود که آیا 
قانون جدید ناس��خ قانون س��ابق مبنی بر معافیت 
مالیات��ی صندوق های زمین و س��اختمان هس��ت 
یا اینکه آن معافیت س��ابق همچنان پابرجاس��ت؟ 
متأسفانه آن دس��ته از صندوق های سرمایه گذاری 
که کار تولیدی نداشته و صرفا به داللی مشغولند، 
مشمول معافیت مالیاتی اند؛ اما صندوق های زمین 
و س��اختمان که فعالیت مولد و اشتغال زا دارند، با 
قانون اخیر ممکن اس��ت مش��مول مالیات شوند. 
ب��ه هر ح��ال نباید تولیدکنن��ده را ب��ا اخذ چنین 
مالیات هایی جریمه ک��رد. در حال حاضر چنانچه 
فردی زمینی خریداری کرده و سپس ۴ سال بعد آن 
را بفروشد، مالیات بسیار اندکی بابت سود مترتب 
بر این خرید و فروش از او اخذ می ش��ود؛ اما اگر 
همین فرد در زمین خریداری شده، ساخت و ساز 
به عنوان فعالیت اقتصادی سالم، مولد و اشتغال زا به 

راه بیندازد، باید تا ۲۵ درصد مالیات بدهد. 

صندوق های زمین و ساختمان نباید مشمول مالیات بر ساخت شوند 


