
كاهش به�اي ارز، وجود 3 ت�ا 8 ميليون خانه 
خالي در كش�ور و وض�ع ماليات بر مس�كن و 
ركود خريد و فروش باعث شده است تا تخليه 
حب�اب قيمتي در بخش مس�كن آغاز ش�ود، 
در همين باره كارشناس اقتصاد مسكن با تأكيد 
بر ش�وك مثبت ورود خانه هاي خالي به بازار 
گفت: با اخذ ماليات از خانه هاي خالي، دورنماي 
س�وداگري در ب�ازار مس�كن كور مي  ش�ود. 
به گزارش »ج��وان«، بس��ياري از بازارها به تبع  
رش��د بهاي دالر به مرز 19 ه��زار تومان افزايش 
نرخ دادند، حال با كاهش به��اي دالر به مرز 11 
الي 12هزار تومان انتظار كاهش تورم در بازارها 
در جامعه باال گرفته است. به طور نمونه در بخش 
مسكن كه در مقطعي قيمت ها در ركود شديد بازار 
با جهش مواجه شد، شاهد آغاز روند تخليه قيمتي 
در بازار هستيم البته شوك وضع ماليات بر 3 تا 8 
ميليون خانه خالي در كشور و همچنين عايدي 

سرمايه و تشديد ركود معامالت در تخليه حباب 
قيمت مسكن مؤثر است، به نوعي كه انتظار براي 
كاهش 40درصدي قيمت ها در اين بازار در ميان 

كارشناسان مطرح است. 
در همين باره افش��ين پروين پ��ور در گفت وگو با 
تس��نيم با ي��ادآوري اينكه »در ته��ران حدود 3 
ميليون واحد مسكوني در تهران داريم كه از اين 
تعداد حدود 500 هزار واحد خالي است«، اظهار 
كرد: ورود خانه هاي خالي به بازار ش��وك بسيار 

مثبتي را به همراه خواهد داشت. 
وي تصريح كرد: اصل كار اين است كه ورود اين 
خانه ها اث��ر رواني بر بازار مي گ��ذارد، چراكه اين 

واحدها به چرخه بازار برمي گردند. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد از اين نوع خانه ها ماليات 
عايدي بر سرمايه مس��كن دريافت شود، افزود: 
واقعيت آن اس��ت كه با اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي و الزام ورود آنها به بازار، دورنماي سوداگري 

در بازار مسكن كور مي  شود. 
كارشناس مس��كن با بيان اينكه دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي يك پالس به سوداگران است، 
مبني بر اينكه دولت با آنه��ا مقابله خواهد كرد، 
ادامه داد: اخذ ماليات عام��ل مؤثر بازدارنده بازار 
مس��كن خواهد بود كه از فعاليت ه��اي مخرب 

سوداگران جلوگيري به  عمل مي آورد. 
پروين پ��ور پيش تر با اش��اره به اينكه س��ازوكار 
مش��خص شناس��ايي خانه هاي خالي در كشور 
وجود ندارد، گفت��ه بود: اين خانه ه��ا بايد با نرخ 
مؤثري شناسايي شده تا زيرساخت هاي دريافت 
ماليات از آنها فراهم شود. با اخذ ماليات، مالكان 
خانه هاي خالي از سكنه كه به دليل سوداگري آنها 
را وارد بازار نمي كنند مجبور مي شوند اين قبيل 

واحدهاي مسكوني را به بازار عرضه كنند. 
وي تأكيد ك��رد: در ش��رايط س��خت اقتصادي 
كنوني كه قيمت ها در بازار مس��كن باالست بايد 

سامانه اطالعاتي را در اين بخش تشكيل دهيم تا 
زماني كه اين كار را انجام ندهيم هيچ كنترلي بر 

سوداگري نخواهيم داشت. 
كارشناس اقتصاد مس��كن يادآور شد: براساس 
قانون وزارت راه و شهرسازي بايد سال 94 سامانه 
امالك و اسكان را راه اندازي مي كرد، اما سازمان 
ملي زمين و مسكن در آن زمان اين كار را انجام 
نداد تا امروز ابزاري براي شناسايي خانه هاي خالي 

در اختيار نداشته باشيم. 
اخيراً نيز يك نماينده مجلس عنوان داش��ته كه 
طي س��ال هاي 85 الي 90 در حدود 10ميليون 
و 500هزار مس��كن ساخته ش��ده است كه تنها 
2ميليون و500 واحد آن به بازار عرضه شده، بدين 
ترتيب كاماًل مشخص است كه بازار مسكن كشور 
مملو است از خانه هاي خالي كه وضع ماليات بر 
اين بازار را براي تعادل بخش��ي به قيمت بسيار 

ضروري كرده است. 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور كه اين روزها 
با عنوان منتقد به ساختار هاي سنتي در صنعت و 
اقتصاد سخن مي گويد، در جمع هيئت نمايندگان 
از سرمايه گذاري نكردن بخش خصوصي در بخش 
پژوهش گل�ه كرد: »اقتصاد س�نتي ش�ما حتي 
يك درصد هم در مقابل نس�ل جدي�د نخبگان 
شانس برنده شدن ندارد، تنها راه شما اين است 
كه روي اي�ن جوان ه�ا س�رمايه گذاري كنيد.»

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه دانشگاه در ايران 
همانند نوزادي نارس متولد ش��ده و انتقال دانش و 
تكنولوژي در دانشگاه ها به درستي انجام نمي شود و 
ارتباط دانشگاه و صنعت ضعيف است. بايد تناقض در 
ارتباط بين دانشگاه و صنعت و بنگاه هاي اقتصادي 
حل ش��ود و روابط ش��فاف و تعريف ش��ده اي بين 
اين بخش ها ايجاد ش��ود. امروزه دانش��گاه هاي ما 
به شكل روتين فقط در مس��ير تأسيس رشته هاي 
جديد و جذب هيئت علمي ب��وده و بدون توجه به 
نتيجه، ساالنه تعداد بيشماري فارغ التحصيل توليد 

مي كنند. 
متأسفانه در اين سال ها، دانشگاه ها نه تنها در بحث 
آم��وزش بلكه در پژوه��ش نيز دچار ركود ش��ده و 
بجز ارائه تعدادي مقاله از س��وي اساتيد در راستاي 
ارتقای علمي و ارزيابي دانش��گاهي از پژوهش هاي 
علمي خبري نيست. بودجه هايي كه براي پژوهش 
اختصاص داده مي ش��ود البه الي هزينه هاي جاري 
فراموش و حذف مي ش��وند. اگر سياست ها طوري 
تدوين شود كه اين ارتباط برقرار و مستحكم شود، 
استفاده از ظرفيت علمي دانشگاه ها در حل مشكالت 

دولت بسيار مثمرثمر خواهد بود. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز اين روزها 
بر استفاده از بخش پژوهشي كشور در بخش صنعت 
و تج��ارت تأكي��د دارد و همانطور ك��ه خطاب به 
خودروسازان اعالم كرد كه ساختارهاي سنتي خود 
را كنار بگذاريد و صنعت را متح��ول كنيد، به تجار 
اتاق بازرگاني تهران ني��ز گفت: »من بايد به صورت 
شفاف به ش��ما بگويم كه اقتصاد سنتي شما حتي 
يك درصد هم در مقابل نسل جديد نخبگان شانس 

برنده شدن ندارد.« 

به گزارش مهر س��ورنا س��تاري در نشست هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به چرايي 
ع��دم حص��ول نتيج��ه در پژوهش كش��ور به رغم 
سرمايه گذاري هاي صورت گرفته اظهار كرد: »منظور 
من اين نيست كه در بخش پژوهش سرمايه گذاري 
زيادي انجام ش��ده، ولي آي��ا از هزينه هاي صورت 
گرفته در اين بخش و از پتانس��يل نيروي انساني و 
نخبگان كش��ورمان چقدر بهره مند شده ايم؟ لذا به 

نظر مي رسد ما جايي از مسير را اشتباه رفته ايم.« 
وي با تأكيد بر اينكه پژوهشگاه هاي دولتي نمي توانند 
محصولي را تولي��د كنند، اظهار كرد: »متأس��فانه 
اقتصاد نفتي مثل انس��ان هاي پولداري اس��ت كه 
تصور مي كنند همه چيز را بايد ب��ا پول حل كنند، 
در حالي كه اصل موضوع چيز ديگري است. شما نگاه 
كنيد ما امروز در كشور پژوهشگاه هايي را داريم كه 
2 هزار و 500 هيئت علمي دارند يا پژوهشگاه هايي 
را داشته ايم كه طي دو، سه سال 2 تا 3 هزار ميليارد 
تومان براي آنها هزينه كرده ايم، اما سؤال اساسي اين 
است كه اين پژوهشگاه ها چه خروجي داشته اند؟!«

به گزارش فارس از اين نشست ستاری افزود: »يكي 
از نكات مغفول در اين بخش عدم س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي در پژوهش است، چراكه پژوهش 
بدون سرمايه گذاري بخش خصوصي و تنها با اتكا به 
بخش خصوصي به جايي نخواهد رسيد؛ مثاًل ما براي 
حل مش��كل يك وزارتخانه رفته ايم، پژوهشگاهي 
تأس��يس و هيئت علمي جذب كرده اي��م و حتي از 
پژوهشگاه ها و دانشگاه هايمان انتظار توليد محصول 
داريم، در حالي كه هيچ دانش��گاهي در دنيا قادر به 

توليد محصوالتي همچون خودرو و دارو نيست. 
وی گفت: »البته در دانش��گاه هاي بزرگي همچون 
دانش��گاه اس��تنفورد كه امروز تبديل ب��ه دهمين 
هلدينگ بزرگ اقتصادي دنيا ش��ده ش��ركت هاي 
بسياري وجود دارد كه توسط اساتيد و دانشجويان 
اين دانشگاه ها تأسيس شده و درآمدهاي هنگفتي 
دارد و محص��والت توليد ش��ده در اين ش��ركت ها 
به نتيجه رس��يده اس��ت نه در دانش��گاه ها لذا بايد 
دانشگاه ها، اساتيد و دانش��جويان ما نگرش خود را 
تغيير دهند، چراكه تا زماني كه دانش��جويان ما به 

جاي ايده پردازي به فكر اخذ مدرك براي استخدام 
در يك اداره ي��ا پذيرش در دانش��گاه هاي خارجي 

باشند هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.« 
ستاري با انتقاد از تأمين تمام بودجه دانشگاه هاي 
كشور توسط دولت گفت: »سهم دولت از بودجه هاي 
دانشگاهي بايد نهايت 15 درصد باشد و دانشگاه ها 
بايد سعي كنند ساير هزينه هاي خود را در مشاركت 
با بخش خصوصي و جذب س��رمايه گذاري تأمين 

كنند.« 
مع��اون علم��ي رئيس جمهور ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
خام فروش��ي نمي توان��د نيازهاي كش��ور را تأمين 
كند، گفت: »بايد قبول كنيم ديگر با خام فروش��ي 
نفت، زعف��ران و محص��والت معدن��ي نمي توانيم 
كش��ور را به جلو پي��ش ببريم، بلكه باي��د از ارزش 
افزوده اي كه دانش بر مواد اوليه و خام ايجاد مي كند 
بهره مند شويم. در س��ال هاي اخير ما سعي كرديم 
اكوسيس��تمي در اقتصاد دانش بنيان ايجاد كنيم، 
به عنوان مثال در شركت هاي موجود در پارك علم 
و فناوري پرديس كه سال گذش��ته بيش از 8 هزار 
ميليارد توم��ان محصوالت دانش بني��ان به فروش 
رسانده اند نس��بت به س��رمايه گذاري خصوصي به 
س��رمايه گذاري دولتي نسبت هش��ت به يك دارد 
و همين باعث رش��د ش��تابان اين ش��ركت ها شده 

است.«
معاون علمي و فن��اوري رئيس جمه��ور خطاب به 
هيئت نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران با هش��دار 
نسبت به آينده اقتصاد گفت: »من خاطرم هست در 
خرداد ماه 95، زماني كه جوان هايي كه تاكسي هاي 
اينترنتي را راه اندازي كردند، سراغ شركت تاكسيراني 
رفتند و آنها با چه فضاحتي اي��ن جوان ها را بيرون 
كردند و تصور مي كردند كه تاكسي اينترنتي يعني 
يك نرم افزار، غافل از آنكه آن نرم افزار بدون صاحب 
ايده هيچ معنايي ندارد، لذا تنها راه شما اين است كه 

روي اين جوان ها سرمايه گذاري كنيد.« 
راهكار اساس��ي اتاق بازرگاني براي جبران كسري 

بودجه
همچنين رئيس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست 
با اشاره به موضوع كسري بودجه 98 اظهار داشت: 

»با توجه به مس��ائل پيش آم��ده از جمله تحريم ها 
پيش بيني مي ش��ود، بودجه 98 بين 100 تا 150 
هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد و اين نگراني 
وجود دارد كه اين كسري بودجه از استقراض بانك 
مركزي يا اوراق مشاركت يا از طريق فشار مالياتي بر 

بنگاه هاي شناخته شده جبران شود.« 
مسعود خوانس��اري اظهار داش��ت: »در خرداد ماه 
امسال سازمان برنامه و بودجه طرحي را براي جبران 
اين كس��ري ارائه داد كه اين طرح بر اساس ساختار 
بودجه بدون وابستگي به نفت و در 26 ماده ارائه شد. 
 سازمان برنامه و بودجه اين پيشنهادات را براي اتاق 
بازرگاني ارسال كرد و به نظر مي رسد اين 26 عنوان 
كلي اس��ت كه در بودجه هاي هر سال و برنامه هاي 
چهار س��اله مي آيد، بنابراين نمي تواند دردي را از 

بودجه كشور دوا كند.«
وي با بيان اينك��ه ما در اتاق روي اي��ن موضوع كار 
كرده ايم، گفت: »به س��ه راهكار در اين مورد دست 
يافتيم كه يكي بحث يارانه هاست، به طوري كه بيش 
از 890 ه��زار ميليارد تومان يارانه پنهان و آش��كار 
پرداخت مي شود كه اگر اين عدد را بر سرانه تقسيم 
كنيم نفري يك ميليون تومان در هر ماه مي شود كه 
رقم كمي نيس��ت و در بنزين، گازوئيل و گاز حدود 

580 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود.«
  ش�ركت های دولتی حياط خلوت مديران 

دولتی است
خوانس��اري اظهار داش��ت: »بحث بع��دي بودجه 
شركت هاس��ت، به طوري كه بودجه عمومي دولت 
حدود 400 و خرده اي هزار ميليارد تومان است، ولي 
بودجه شركت هاي دولتي هزار و 277 هزار ميليارد 
تومان است؛ يعني سه برابر بودجه دولتي. بنابراين 
حداقل اگ��ر 10 درصد از بودجه دولتي كم ش��ود، 
مي توان بخشي از كسري بودجه را تأمين كرد، اين 
در حالي است كه شركت هاي دولتي حياط خلوت 

برخي مديران هستند.« 
وي همچنين با اش��اره به بحث ح��ذف ارز 4200 
تومانی بيان داش��ت: »در جلس��ه اخير با رؤس��اي 
كميس��يون هاي اتاق تهران همگي هم نظر بودند 
كه ارز 4200 توماني بايد حذف شود، اگرچه دولت 
سعي دارد مقدار زيادي از اين ارز را براي واردات كم 

كند، ولي هنوز با اين ارز كاال وارد مي شود.«
   ارز ارزان خروج سرمايه را تشديد می كند 
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: »ارز 4200 توماني 
رانت ايجاد مي كند و احتمال خروج س��رمايه را باال 
مي برد، همچنين اثر آن در صادرات مشخص نيست 
و منجر به قاچاق كاال و فس��اد در بخش خصوصي و 
دولتي مي شود. در حالي كه براي بسياري از كاالهاي 
خوراكي ارز 4200 تومان تخصيص يافته است، اما 
تورم يك س��اله خوراكي ها تا آخر خرداد ماه نشان 
مي دهد كه تورم در اين بخ��ش حدود 56/6 درصد 
بوده، در حالي كه تورم ساير كاالهاي غيرخوراكي 

حدود 30/3 درصد بوده است.« 
وي بيان داش��ت: »موض��وع ديگر رس��وب كاال در 
گمركات است كه گفته مي شود 4 ميليون تن كاالي 
اساس��ي در گمركات رسوب ش��ده كه اين موضوع 

ناشي از صدور بخشنامه هاي متعدد است.« 
خوانس��اری با انتقاد از نحوه برخورده��اي اخير با 
رمزارزه��ا گفت: »م��ا دو س��ال پي��ش در هيئت 
نمايندگان اتاق تهران اي��ن موضوع و ظرفيت هاي 
آن را مطرح كرديم، ولي متأس��فانه اين موضوع هم 
مثل موارد ديگر ناديده گرفته شد و نهايتاً با برخورد 
صفر و يكي مواجه شديم. توقف اين فعاليت ها ضربه 
به اقتصاد كشور است و اگر مشكل تنها موضوع برق 
است مي توان با تعيين تعرفه مناسب، اين موضوع 

را حل كرد.« 
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 اقتصاد سنتی شما مقابل جوانان نخبه
 یک درصد هم شانس پیروزی ندارد 

هشدار معاون علمي رئيس جمهور به اتاق بازرگاني

ستاری: ما امروز در كشور پژوهشگاه هايي را داريم كه 2 هزار و 500 هيئت علمي دارند يا پژوهشگاه هايي را داشته ايم 
كه طي دو، سه سال 2 تا 3 هزار ميليارد تومان براي آنها هزينه كرده ايم، اما  خروجی نداشته اند!

 رئيس اتاق تهران: بيش از 890 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه اگر اين عدد را
 بر سرانه تقسيم كنيم نفري يك ميليون تومان در هر ماه مي شود كه رقم كمي نيست

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

روند كاهش قيمت مسكن آغاز شد 
وضع ماليات بر خانه های خالی و كاهش بهای ارز به بازار مسكن شوك ارزانی وارد كرد

   گزارش 2

عالمت ویژه استاندارد صادراتي
 ابالغ شد

عالمت اس�تاندارد وي�ژه ص�ادرات در اجراي مصوب�ات يكصد و 
دهمين اجالسيه شوراي عالي اس�تاندارد، تصويب و پس از تأييد 
وزراي صمت، اقتصاد و رئيس سازمان ملي اس�تاندارد ابالغ شد. 
به گزارش سازمان ملي استاندارد، نيره پيروزبخت گفت: در اجراي بند 
11 مصوبات يكصدودهمين اجالسيه شوراي عالي استاندارد، عالمت 
استاندارد ويژه صادرات تصويب و پس از تأييد وزراي صنعت، معدن و 

تجارت و امور اقتصاد و دارايي ابالغ شد. 
رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران با اعالم اين خبر گفت: اعضاي 
كارگروه بن��د 11 مصوبات يكصدودهمين اجالس��يه ش��وراي عالي 
اس��تاندارد، عالمت اس��تاندارد ويژه صادراتي را براي توليد كاالهاي 
صادراتي مطابق ب��ا اس��تانداردهاي بين المللي، منطق��ه اي و ملي يا 
استانداردهاي مورد قبول سازمان ملي اس��تاندارد ايران و قابل قبول 

كشور هدف يا مشخصات فني مورد درخواست طراحي كردند. 
 » COC « وي تصريح كرد: در داخل لوگوي اس��تاندارد ايران عبارت
 Certification Number Conformity و در ذيل آن عبارت
With Only For Export شده است. به گفته پيروزبخت، طراحي 
اين عالمت در راستاي كنترل كيفيت كاالهاي صادراتي با هدف كاهش 

ماندگاري كاال در گمركات انجام شده است. 

 شناسایي 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
 از 600 نفر!

در سال 1397، رقمي معادل 18 هزار و 400 ميليارد تومان از محل 
شناس�ايي فرارهاي مالياتي، تش�خيص و مطالبه ش�ده كه از اين 
رقم، 14 هزار و 700 ميليارد تومان مربوط به بررسي تراكنش هاي 
س�نگين و مش�كوك بانكي، ه�زار و 100 ميليارد توم�ان مربوط 
به اعمال م�اده 181 قانون ماليات هاي مس�تقيم و 2 ه�زار و 560 
ميليارد تومان نيز مربوط به شناس�ايي فراره�اي مالياتي مربوط 
ب�ه سوء اس�تفاده از معافيت هاي ص�ادرات و مناطق وي�ژه و آزاد 
تجاري، صنعتي درخصوص محصوالت پتروش�يمي بوده اس�ت. 
به گزارش رس��انه مالياتي ايران، هادي خاني، مدير كل دفتر بازرسي 
ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور با 
بيان مطلب فوق گفت: مهم ترين سياست نظام مالياتي در سال جاري 
اين است كه با تكميل پايگاه اطالعات مؤديان، كشف فرارهاي مالياتي 
و شناسايي فعاالن اقتصادي فاقد پرونده مالياتي، درآمدهاي پيش بيني 
شده امسال را محقق نمايد و در س��الي كه رونق توليد در دستور كار 
اركان مختلف نظام قرار گرفته، فش��ار مالياتي بر مؤدي��ان موجود را 

تعديل نمايد. 
وي از ايجاد ش��ركت هاي صوري، صدور فاكتورهاي جعلي، صادرات 
صوري، سوء استفاده از كارت بازرگاني ديگران، استفاده غيرقانوني از 
معافيت هاي مالياتي و معام��الت غيرواقعي در برخي صنوف به عنوان 
مهم ترين گريزگاه هاي مالياتي ياد كرد و گفت: با تكميل شدن پايگاه 
اطالعات مؤديان، بررس��ي تراكنش هاي بانكي، رص��د اطالعات نظام 
ماليات بر ارزش افزوده، بررس��ي صورت معام��الت فصلي و همچنين 
بررس��ي اطالعات س��اير مراجع مي توان با موارد فرار مالياتي در اين 

حوزه ها مقابله كرد. 
وي در خصوص آمار فرار مالياتي شناسايي و مطالبه شده نيز گفت: طي 
سه سال اخير، حدود 32 هزار و 700 ميليارد تومان از محل شناسايي 

فرارهاي مالياتي، تشخيص و مطالبه شده است. 
خاني با بيان اينكه تنها در سال 1397، رقمي معادل 18 هزار و 400 
ميليارد تومان از محل شناسايي فرارهاي مالياتي تشخيص و مطالبه 
شده اس��ت، گفت:  از اين رقم، 14 هزار و 700 ميليارد تومان مربوط 
به بررسي تراكنش هاي سنگين و مشكوك بانكي، هزار و 100 ميليارد 
تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم و 2 هزار 
و 560 ميليارد تومان نيز مربوط به شناسايي فرارهاي مالياتي مربوط 
به سوء اس��تفاده از معافيت هاي صادرات و مناطق ويژه و آزاد تجاري، 

صنعتي درخصوص محصوالت پتروشيمي بوده است. 
وي همچنين درخصوص اقدامات صورت گرفته در راس��تاي بازرسي 
مالياتي موضوع ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم نيز گفت: از زمان 
تصويب و ابالغ آيين نام��ه اجرايي موضوع م��اده 181 ق. م. م تا پايان 
خردادماه 1398، عمليات اجرايي موضوع اين ماده، در خصوص تعداد 
600 مودي مالياتي انجام شده اس��ت كه رسيدگي به اسناد و مدارك 
به دست آمده، تاكنون منجر به شناسايي حدود 4هزار  ميليارد تومان 

فرار مالياتي شده است. 
وي افزود: تنها در س��ال 1397، حدود هزار و 100 ميليارد تومان فرار 

مالياتي از طريق اعمال ماده 181 ق. م. م شناسايي شده است. 
خاني در خصوص تخلفات و فرارهاي مالياتي كش��ف ش��ده در حوزه 
صادرات كاال و خدمات ني��ز گفت: در حوزه ص��ادرات كاال و خدمات، 

پرونده هاي متعددي در رابطه با صادرات صوري كشف شده است. 
وي اظهار داشت: با همكاري كارشناس��ان شركت بورس كاالي ايران 
و اس��تفاده از ظرفيت هاي اطالعات��ي و نظارتي و اس��تعالم از گمرك 
جمهوري اسالمي ايران، تاكنون اطالعات تكميلي مربوط به هزار و 500 
فقره صادرات صوري شركت هاي متخلف دريافت شده و شناسايي دقيق 
خريداران داخلي محصوالت فوق به منظور مطالبه ماليات عملكرد و 
ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بررسي اس��ترداد ماليات بر ارزش 

افزوده كاالهاي صادراتي در دستور كار قرار دارد.

يك مقام مسئول:
مجوز جدید براي حفر چاه آب كشاورزي 

صادر نمي شود
مناب�ع آب ه�اي زيرزمين�ي همچن�ان ب�ا كس�ري مخ�زن 
مج�وز  اي�ن ش�رايط،  ب�ه  توج�ه  ب�ا  ك�ه  اس�ت  مواج�ه 
نمي ش�ود.  ص�ادر  كش�اورزي  آب  چ�اه  حف�ر  جدي�د 
به گزارش مهر به نقل از صدا و س��يما، عبداهلل فاضلي با اشاره به اينكه 
يك سال بارش، كسري مخازن آب هاي زيرزميني را جبران نمي كند، 
افزود: ما بدهي 50 تا 60 ساله به آبخوان هاي كشور داريم و با يكسال 

بارش مناسب، اين كسري جبران نخواهد شد. 
وي گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، فقط براي حفر چاه صنعتي مجوز 
صادر مي شود، بنابراين اگر در جايي امكان حفر چاه وجود داشته باشد 
صاحبان صنايع مي توانند درخواست خود را براي دريافت مجوز ارائه و 

مجوز حفر چاه دريافت كنند. 
دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني با اشاره به 
اينكه به جاي ص��دور مجوز جديد، در حال مديريت تقاضا در كش��ور 
هستيم، ادامه داد: در دشت هايي كه ذخيره آبخوان ها با كسري شديد 
مواجه باش��د درخواس��ت هاي صنعتي براي تأمين آب نيز از چاه هاي 

كشاورزي تأمين خواهد شد. 
فاضلي با بيان اينكه صاحبان صنايع مي توانند چاه هاي كش��اورزي را 
براي تأمين نياز خود خريداري كنند، گفت: صاحبان صنايع مي توانند 
براي راه اندازي واحد جديد، چاه كشاورزي را خريداري كنند كه در اين 
صورت، وزارت نيرو نيز طبق دستور العمل صادره وزير نيرو، مجوز تغيير 

كاربري چاه را صادر مي كند. 
وي اين طرح را جايگزين حفر چاه جديد دانست و ادامه داد: صاحبان 
صنايع مي توانند با توزيع فراخوان از صاحبان چاه هاي كشاورزي، عرضه 
چاه آب را درخواست كنند كه قيمت گذاري در اين رويه نيز طبق قوانين 

حاكم بر خريد و فروش بازار انجام خواهد شد.

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


