
دومين همايش ملي تشکل هاي اقتصادي ايران با 
عنوان راهبران توسعه به موقعيتي تبديل شد که 
هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران به نمايندگي از 
فعاالن اقتصادي به شدت از عملکرد دولت در حوزه 
اقتصادي و مشورت ناپذيري دولت گاليه کند. آنها 
همچنين دولت را متهم ب�ه عارضه بي تصميمي 
کردند که در مقابل جهانگي�ري درصدد دفاع از 
دولت و دلجويي از اين تشکل اقتصادي برآمد و در 
عين حال گفت: » دولتي بهتر از ما پيدا نمي کنيد!«

فعاالن بخش خصوصي با مصاديقي چون بي توجهي 
به هش��دار درباره ارز 4200تومان��ي، بي توجهي به 
پيشنهادات براي اصالحات ساختاري و. . .  به دولت 
يادآوري کردند که دولت دچار نوعي عارضه ناشنوايي 
ش��ده و عالوه بر اينکه دولت منشأ فس��اد است، در 
حال ايجاد تش��کل هاي غيرقانوني است. در مقابل، 
جهانگيري با رد اين موضوعات گفت: »فساد تنها در 

بخش دولتي نيست.« 
در چند سال اخير تقابل بخش خصوصي و دولت تا 
کنون به اين اندازه علني نش��ده بود. بر اساس قانون 
اتاق هاي بازرگاني بازوي مشورتي دولت هستند اما در 
شش سال اخير و  به خصوص در دو سال اخير نظرات 
مشورتي اين نهاد بخش خصوصي در عمل به محاق 
رفته و تصميمات دولت بيشتر جنبه ابالغي داشته 
است.   اس��حاق جهانگيري در دومين همايش ملي 
تشکل هاي اقتصادي ايران با عنوان راهبران توسعه، 
با اشاره به لزوم بهره مندي از نظرات بخش خصوصي 
در اتخاذ تصميم ه��اي دولتي اظهار ک��رد:» وقتي 
نخبگان ببينند که هيچ نقشي در حاکميت ندارند و 
نظراتشان ناديده گرفته مي شود، مأيوس مي شوند و 
يأس نخبگان به يأس جامعه منتهي خواهد شد، لذا 
ما براي حل مشکالت اقتصادي نياز داريم مشارکت و 
همبستگي اجتماعي را افزايش دهيم و همه اينها در 

گروي مشارکت همه نخبگان کشور است.« 
جهانگيري خاطرنش��ان کرد: »طبق دستورالعمل 

صادرشده همه کميس��يون هاي دولت بايد پيش از 
ارائه پيشنهاداتش��ان از اتاق بازرگاني نظرات بخش 
خصوصي را استعالم کنند و در آن دستورالعمل، اتاق 
بازرگاني مثل يک وزارتخانه ديده ش��ده که تنها در 

جلسه هيئت دولت حضور ندارد.« 
وي تصريح کرد: »از امروز نيز اگر يک دستورالعمل 
دولتي بدون استعالم از اتاق بازرگاني تدوين شود و 
ضرورت زماني براي اجراي سريع آن وجود نداشته 
باشد، اين دس��تورالعمل برگشت داده خواهد شد تا 
پس از اس��تعالم از اتاق بازرگاني مج��دداً درباره آن 

تصميم گيري شود.« 
در واقع اين اظهارات بعد از گاليه هاي هيئت رئيسه 
اتاق بازرگاني ارائه ش��د لذا جهانگي��ري در ادامه در 
واکنش به انتقادات تعدادي از سخنرانان اين همايش 
درباره ايجاد تشکل هاي موازي با تشکل هاي موجود 
در اتاق بازرگاني از س��وي برخي وزارتخانه ها گفت: 
»تصميم گيري در مورد تشکل هاي موازي در اختيار 
اتاق بازرگاني اس��ت و م��ن تصور مي کن��م يکي از 

فرصت هاي اين اتاق، شوراي گفت وگو است.« 
  فساد گسترده بيش از مشکالت اقتصادي 

مردم را رنج مي دهد
معاون اول رئيس جمهور اضافه ک��رد: در کنار همه 
اين مشکالت، فساد گس��ترده در کشور آن چيزي 
است که مردم را بيش از هر چيز ديگر رنج مي دهد؛ 
فسادي که نمي شود تنها مقصر آن را دولت يا اينکه 
مقصر آن را بخش خصوصي دانست، بلکه بايد با يک 
نگاه واقع بينانه عزم جدي براي ريشه کن کردن اين 

فساد شکل گيرد.« 
  براي کس�ري بودجه به  سمت بانک مرکزي 

نمي رويم 
وي با اش��اره به س��ومين هدف تحريم ه��ا مبني بر 
کاهش درآمدهاي دولت، گفت: »در بودجه س��ال 
جاري، 447 هزار ميليارد تومان ديده ش��ده بود که 
150 هزار ميليارد توم��ان آن درآمدهاي حاصل از 

فروش نفت ب��ود، ولي اين يک واقعيت اس��ت که ما 
معتقديم در شرايط امروز خطرناک ترين حالت براي 
جبران کسري بودجه حرکت به  سمت بانک مرکزي و 
استفاده از منابع بانک مرکزي است که خوشبختانه تا 
اين لحظه اتفاق نيفتاده و ان شاءاهلل هم اتفاق نخواهد 
افتاد.«  وي تأکيد کرد: »من بعيد مي دانم دولتي بهتر 
از اين دولت در ارتباط با بخش خصوصي پيدا کنيد. 

معاون اول رئيس جمهور گف��ت: نمي توان گفت که 
همه مش��کالت اقتصادي به دليل تحريم هاس��ت، 
بلکه بخش��ي از آن به دليل سياس��ت هاي اشتباه ما 

بوده است.«
  شليک از پشت سر به بخش خصوصي 

رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به ايستادگي 
فعاالن اقتصادي در مقابل شليک دشمنان در شرايط 
جنگ اقتصادي امروز گف��ت: »گاهي اوقات فعاالن 
اقتصادي احساس مي کنند برخي ها تيرهايي از پشت 

سر به آنها شليک مي کنند«. 
غالمحس��ين ش��افعي با بيان اينکه امروز با مشکل 
تشکل هاي موازي در کش��ور مواجه هستيم، گفت: 
»حضور تش��کل هاي موازي با تش��کل هايي که به 
صورت قانوني تحت مجموعه اتاق بازرگاني فعاليت 
مي کنند باعث مي شود تا تصميم گيري براي مديران 
دولتي س��خت تر ش��ود، ولي وقتي اتاق بازرگاني بر 
اس��اس وظيفه قانوني خود يک تش��کل موازي را از 
ميان برمي دارد، س��ه تش��کل موازي ديگر از سوي 

وزارتخانه ها ايجاد مي شود.« 
وي در ادامه با انتقاد از برخي شيوه هاي اخذ مشورت 
از بخش خصوصي از سوي دولت گفت: »متأسفانه 
در بس��ياري اوقات دولت درب��اره تصميم گيري در 
خصوص يک مسئله مهم اقتصادي از اتاق بازرگاني 
نظر مش��ورتي مي خواهد، ولي در مقابل تنها س��ه 
روز براي ارائه نظر مشورتي فرصت مي دهد. اين در 
حالي اس��ت که برخي از اين مسائل به قدري مهم و 
پيچيده هستند که ارائه نظر کارشناسي شان نيازمند 

زمان است. «
رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران بيان داش��ت: »قانون 
همچنين اتاق را مکلف کرده تا اگر الزم است تشکل 
جديدي ايجاد کند، اما تشکيل تشکل از سوي دولت 

يا وزارتخانه مغاير با قانون است.« 
  بدنه اجتماعي همراه دولت نيست

همچنين رئيس ات��اق بازرگاني ته��ران نيز در اين 
همايش برخالف نظرات جهانگيري به نکاتي اشاره 
کرد که در عمل مح��ور پاس��خ هاي جهانگيري در 
اين همايش ش��د. وي گفت: »دولت امروز با عارضه 
بي تصميمي مواجه است و متوجه شده بدنه اجتماعي 
او را همراهي نمي کند و ش��اهد آن تصميم در مورد 

حذف يارانه بنزين است.« 
مسعود خوانساري گفت: »نهاد دولت هميشه ترجيح 
داده پيش از آنکه بازيگران واقعي اقتصاد کش��ور را 
به  کار گيرد، متکي به گفته هاي مديران باالدس��تي 
و اداري باش��د، در حالي که کنشگران واقعي عرصه 
اقتصادي بيش از مقامات اداري به نيازهاي اساسي 

عرصه فعاليت خود آگاهي دارند.« 
وي ابراز کرد: »اعتقاد دارم مديران ارش��د کشور به 
مشورت گرفتن از متخصص حرفه اي اعتقاد دارند، اما 
بدنه مياني و کارشناسي دولت نه تنها چنين نگاهي 

ندارند، بلکه حتي با اين ايده ستيز دارند.« 
  فساد از درون دولت دامنگير شد

خوانساري در ادامه به وفور درآمدهاي نفتي به عنوان 
يکي از داليل کمرنگ شدن تشکل گرايي در کشور 
اشاره کرد و گفت: »اين درآمدها در برهه اي به  قدري 
زياد شد که دولت عماًل از ملت بي نياز شد و حتي نياز 
به دريافت ماليات هم نداشت و اوج اين نگاه مربوط 
به سال هاي مياني دهه 80 است و متأسفانه باوري در 
کشور شکل گرفت که  وقتي ما هم پول داريم و هم 

اختيار چرا بايد سراغ ديگران برويم؟!«
رئيس ات��اق بازرگاني تهران ادام��ه داد: »در چنين 
ش��رايطي افرادي در دولت آمدند ک��ه اعتقادي به 
بخش خصوصي نداش��تند و به دنبال دريافت رانت 
بودند و خروجي آن فسادي شد که دامن گير کشور 

شده است.« 
وي اضافه ک��رد: »همچنين کارشناس��ان دولتي به  
دليل ارتباط با افراد ب��دون هويت صنفي و تخصص 
اوالً در معرض فساد قرار گرفتند و ثانياً نسبت به همه 
فعاالن اقتصادي که س��الم يا غيرسالم بودند موضع 
تدافعي پي��دا کردند، پس طبيعي اس��ت جامعه اي 
که به نخبگان خود پشت کند، محکوم به فروپاشي 

اقتصادي است.« 
خوانساري با بيان اينکه ناديده گرفتن نظرات نخبگان 
باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومي مي شود، گفت: 
»متأسفانه طي يک سال گذشته شواهد زيادي تأييد 
مي کند که رفت��ار دولت اين گونه تنظيم ش��ده که 
مستقل از نگاه و نظر تش��کل ها رفتار کند، به عنوان 
مثال ادامه توزي��ع ارز 4200توماني، ادامه پرداخت 
ناعادالنه يارانه نق��دي، عدم توجه به پيش��نهادات 
تشکل ها براي اصالح ساختار بودجه و عدم توجه به 
پيشنهادات مطرح شده براي بازگشت ارز صادرات، 

نمونه اي از اين موارد است.« 
او اف��زود:» امروز چن��د درصد تصميم��ات دولت با 
مش��ورت بخش خصوصي انجام مي  شود؟! و همين 
امروز محاس��به کنيد که چند درص��د از افرادي که 
از آنها به  عنوان مفس��د ياد مي شود، عضو تشکل ها 
بودند و من به  جرئت مي گويم اي��ن عدد نزديک به 

صفر است.«
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 جهانگيري: دولتي بهتر از ما پيدا نمي کنيد! 
 رؤساي اتاق های بازرگاني ايران و تهران با اشاره به بی توجهی دولت به هشدارها درباره ارز 4200 تومانی 

 از گرفتار شدن دولت به عارضه ناشنوايی به هشدارها و بي تصميمي و بي توجهي به نظرات مشورتي کارشناسان سخن گفتند 
و اعالم کردند دولت عمال  با ايجاد تشکل های غيرقانونی ، منشأ فساد شده است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

  2۱ميليارد دالر  ارز 4200 تومانی 
در 4 ماه حيف وميل شد

عض�و کميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س ش�وراي اس�المي 
با انتق�اد از تصمي�م جهانگي�ري در فروردي�ن م�اه ۹۷ مبني بر 
اعالم نرخ 4200 ب�راي ارز گفت: اين تصميم باعث ش�د طي چهار 
ماه 21 ميلي�ارد دالر ارز از ذخاير ارزي کش�ور حيف وميل ش�ود. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با حضور در 
برنامه پايش بيان کرد که بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 96 
تعدادي شرکت ثبت شده و در سال 97 با هجوم به بانک مرکزي متقاضي 

دريافت ارز 4200 توماني حتي براي سفرهاي تفريحي شده اند. 
اين نماينده مجلس در توضيح محل مصارف ارزهاي دريافتي توسط اين 
شرکت ها افزود: برخي ارزها را از کش��ور خارج کردند، برخي آن را در بازار 
آزاد فروختند و برخي ديگر کاالهاي غيرمرتبط با ارز دريافتي وارد کردند. 
البته االن پرونده هايي که در دادگاه ها بررس��ي مي شود، مربوط به همين 

دريافت کنندگان ارز است. 
وي ادامه داد: جديداً رئيس جمهور بخشنامه اي صادر کرده است تا مصارف 
ارزهايي که به شرکت ها داده شده مشخص شود، اما در اين زمينه يک نفر 
بايد مس��ئوليت حيف وميل کردن اين 21 ميليارد دالر را به  عهده بگيرد. 
البته در س��ال 94، 95 و 96 هم 27 ميليارد دالر ارز از سوي بانک مرکزي 
وارد بازار شد که قيمت ارز را پايين نگه دارد ولي از مصارف اين ميزان ارز نيز 
هيچ اطالعي در دست نيست. از طرفي بعضي گزارشات نيز نشان مي دهد 
ريال اين ميزان ارز نيز هنوز به بانک مرکزي برنگشته است و همين مسئله 

سبب جهش قيمت ارز در سال 96 شد. 
حاجي دليگاني با بيان اينکه همه فهرست ارزبگيران تاکنون منتشر نشده و 
تنها بخشي از آن انتشار يافته است، اضافه کرد: فهرست کامل هنوز منتشر 

نشده است و ما نمي دانيم اين ميزان ارز کجا مصرف شده است. 
وي ادام��ه داد: 14 ميلي��ارد دالر ارز 4200 تومان��ي در اليحه بودجه 98 
گنجانده ش��د تا کاالهاي اساسي ارزان به مردم برس��د، اما در حال حاضر 
اين گونه نيست و کاالهاي اساسي نيز افزايش قيمت داشته اند، به گونه اي 
که انگار با ارز آزاد وارد شده اند. 25 قلم کاالي اساسي نظير گوشت و شکر 
قرار بود مورد حمايت قرار گيرند، ولي به  نظر مي رسد اين اتفاق رخ نداده 

است. 
اين نماينده مجلس با يادآوري اينکه همان زمان در مجلس درخواس��ت 
تغيير اين مورد در قانون بودجه وجود داشت، افزود: ما در مجلس پيشنهاد 
داش��تيم به  جاي اين 14 ميليارد ارز 4200 توماني، کارت الکترونيک به 
مردم داده شود، اما هنوز دولت قبول نکرده است. در جلسه سران سه قوه نيز 

مطرح شده است که نهايتاً اين جلسات نيز به نتيجه نرسيده است. 
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: من با رئيس مجلس در اين 
زمينه نيز صحبت هايي داشته ام اما ايش��ان بيان کردند که رئيس جمهور 
مايل نيستند اين طرح اجرا شود. اگر همه کاالهاي اساسي با ارز آزاد وارد 
مي شد، کاالها ارزان تر از االن تمام مي ش��د و حتي ارزان تر از قيمت فعلي 
بود، بنابراين اختصاص ارز 4200توماني کمترين تأثير را در قيمت کاالها 

داشته است. 
حاجي دليگاني تصريح کرد: توزيع ارز 4200 توماني براي توليدکنندگان 
و مصرف کنندگان ضرر داشته است. فقط عده معدودي رانتخوار، از توزيع 

ارز 4200توماني سود کالن 200درصدي برده اند. 
اين نماينده مجلس در پايان با تأکيد بر ضعف مجلس در نظارت بر دولت 
افزود: مجلس به  عنوان نماينده مردم به  جهت ضعف هايي که دارد نتوانسته 
اس��ت بر دولت به  خوبي نظارت کند، به  دليل ضعف هاي��ي که در برخي 
عملکردهاي رئيس و هيئت رئيسه يا برخي نمايندگان وجود دارد، با اين 
ضعف مواجه هستيم. وقتي که وزير به کميسيون دعوت مي شود ولي حضور 

پيدا نمي کند، اين به  معني ضعف مجلس است که بايد برطرف شود. 

 تهديد اشتغال ۱40هزار کارگر 
در ۱2۶2 واحد مشکل دار

مديرکل حمايت از مش�اغل و بيمه بيکاري با اش�اره ب�ه اينکه تعداد 
بنگاه هاي مش�کل دار در س�ه ماهه اول سال جاري نس�بت به پايان 
اسفند ماه ۹۷ کاهش يافته اس�ت، گفت: تعداد بنگاه هاي مشکل دار 
در اس�فند ماه ۹۷ از 1۳۵1 به 12۶2 بنگاه مش�کل دار رس�يده است. 
کريم ياوري در گفت وگو با تس��نيم، درباره تعداد بنگاه هاي مشکل دار در 
سه ماهه اول سال جاري گفت: تعداد بنگاه هاي مشکل دار در سه ماهه اول 
سال جاري نسبت به پايان اسفند ماه سال 97 کاهش يافته است و از 1351 
بنگاه در اسفند 97 به 1262 بنگاه مشکل دار رسيده است. تعداد کارگران 

در بنگاه هاي مشکل دار حدود 140 هزار نفر مي باشد. 
وي افزود: وزارتخانه هاي صادرکننده مجوز براي بنگاه هاي اقتصادي بايد در 
حل و فصل مشکالت بنگاه ها اهتمام ورزند. کارفرمايان، سهامداران، مديران 
و کار آفرينان بايد نسبت به حل مشکالت بنگاه هاي تحت مسئوليت خود 
اقدام و رفع مشکل کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به جهت صيانت 
از نيروي کار، حفظ حيات اقتص��ادي بنگاه ها و پاي��داري توليد و تثبيت 
اشتغال اهتمام ويژه اي نسبت به پيگيري و حل و فصل مشکالت بنگاه هاي 
اقتصادي دارد.   ياوري گفت: در سه ماهه اول سال جاري با حمايت از حدود 

بيش از 470 بنگاه حدود يکصد هزار فرصت شغلي تثبيت شده است. 
مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري اعالم کرد: کارگروه هاي تسهيل 
و رفع موانع توليد در استان ها در شرايط اقتصادي فعلي بايد بيش از پيش 
در حل و فصل مش��کالت بنگاه ها اهتمام ورزند و حتي المقدور جلس��ات 
کارگروه ها با حضور ذينفعان در محل بنگاه هاي اقتصادي مشکل دار برگزار 
شود و نسبت به حل و فصل مش��کالت به صورت ميداني و عملياتي اقدام 
کنند.  در س��ال 97 کارگروه هاي تس��هيل و رفع موانع توليد در استان ها 
بيش از 2 هزار جلسه براي بررسي و رسيدگي به وضعيت بنگاه ها تشکيل 
داده اند. تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري هم اکنون حدود 262 هزار نفر 

مي باشد. 

 قيمت طالي جهاني رکورد  زد
ثبات�ي  ب�ا  رون�د  داخل�ي  ب�ازار  در  ارز  قيم�ت  حال�ي  در 
باع�ث  قيم�ت جهان�ي ط�ال  افزاي�ش  ک�ه  مي کن�د  را ط�ي 
افزاي�ش قيم�ت ط�ال و س�که در ب�ازار داخل�ي ش�ده اس�ت. 
روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام بهار آزادي طرح قديم 4ميليون و 110 
هزار تومان، سکه تمام بهار آزادي طرح جديد 4 ميليون و 220 هزار تومان، 
نيم سکه 2ميليون و 250 هزار تومان، ربع س��که يک ميليون و 450 هزار 
تومان و هر قطعه س��که يک گرمي در بازار تهران 985 هزار تومان معامله 
مي ش��ود، ضمن اينکه هر مثقال طالي 18عيار يک ميليون و 813 هزار 

تومان و هر گرم طال 418 هزار تومان در بازار دادوستد مي شود. 
در اين خصوص محمد کشتي آراي در گفت وگو با تسنيم در تشريح وضعيت 
بازار طال و سکه اظهار داشت: تحوالت بازار نفت، جنگ تجاري امريکا و چين 
و نوسانات شاخص هاي اقتصادي به  خصوص نرخ بهره و بيکاري، طال را به  
عنوان سرمايه گذاري مطمئن در بازارهاي مالي با افزايش 100دالري ظرف 
يک هفته مواجه کرده است.  وي تأکيد کرد: قيمت طالي جهاني در شش 
سال اخير به  صورت بي سابقه اي افزايش داشته است. از سال 2013 تا کنون 
قيمت اونس جهاني بي سابقه بوده اس��ت و همين امر باعث شده تا قيمت 
طال و سکه بر خالف روند کاهشي قيمت ارز و تقاضا براي خريد طال و سکه 
سير صعودي داشته باشد.  رئيس کميسيون تخصصي طال و جواهر گفت: 
به  نظر مي رسد فعاًل افزايش جهاني طال متوقف ش��ده باشد و در روزهاي 
جاري قيمت جهاني طال دوران توقف را سپري مي کند. وي با بيان اينکه در 
حال حاضر حباب سکه به 90 هزار تومان رسيده است، تصريح کرد: کاهش 

حباب سکه، بيانگر کاهش تقاضا در بازار طال و سکه است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

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

مديرکل مبارزه با پولش�ويي و فرار مالياتي با 
بيان اينک�ه بانک مرکزي بايد تا نيمه اس�فند 
ماه امسال شناسه يکتاي دستگاه هاي پوز را 
ارائه کند، گفت: سامانه اي براي اعتبارسنجي 
حس�اب هاي بانک�ي ب�ه منظ�ور مب�ارزه ب�ا 
پولشويي و فرار مالياتي راه اندازي شده  است. 
هادي خاني در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينکه 
7ميليون دستگاه کارتخوان در کشور توزيع شده 
که بايد نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص 
شود، گفت: متأسفانه برخي فعاالن اقتصادي به نام 
افرادي که از معافيت مالياتي برخوردارند، اقدام به 
دريافت کارتخوان مي کنند يا اين کارتخوان ها به 
نام منشي، کارمند يا افراد غير است که در اينجا 

بحث فرار مالياتي مطرح مي شود. 
وي گفت: بر اس��اس ماده 9 اصالحيه آيين نامه 
اجرايي تبص��ره 2 ماده 169 قان��ون ماليات هاي 
مستقيم )مصوب سال 94( بانک مرکزي مکلف 
است با همکاري سازمان امور مالياتي در مدت يک 
س��ال، پايانه هاي کارتخوان و ابزار هاي اينترنتي 
پرداخت را س��اماندهي کند و همه دستگاه هاي 
کارتخوان در کشور بايد يک شناسه يکتا دريافت 

کنند. 
خاني تأکي��د کرد: با توجه به زم��ان تصويب اين 
آيين نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبي که 
با بانک مرکزي شکل گرفته است، اين کار تا پايان 
سال عملياتي خواهد شد. بر اين اساس از تاريخ 
ارائه شناسه هاي يکتا هر دستگاهي که فاقد اين 

شناسه  باشد بايد غيرفعال شود. 
اين مدير کل س��ازمان مالياتي با بيان اينکه 4/3 
ميليون مودي س��ازمان مالياتي در کشور وجود 

دارد، گف��ت: اما براي هي��چ ک��دام از 7 ميليون 
کارتخوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است 

با کمک بانک مرکزي اين فرايند تکميل شود. 
وي گف��ت: با ارائه شناس��ه به دس��تگاه هاي پوز 
مشخص مي ش��ود که اين دس��تگاه ها به صورت 
اجاره اي کار نمي کند و دستگاه پوز به نام منشي 
يا کارمندي که فعال اقتصادي نيس��ت غيرفعال 

خواهد شد. 
خاني ادامه داد: از حس��اب هاي اج��اره اي به دو 
صورت سوءاستفاده مي شود که فرم اول استفاده 
از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از 
صاحب حساب بوده و عماًل حساب تصرف و از آن 

به صورت مستقيم سوءاستفاده مي شود. 

  اقدام جديد براي پااليش حساب هاي بانکي 
براي مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي

مدير کل دفتر بازرس��ي ويژه، مبارزه با پولشويي 
و فرار مالياتي س��ازمان امور مالياتي با اش��اره به 
اينکه هم اکنون 500 ميليون فقره حساب بانکي 
در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نيست اين 
حساب هاي بانکي با چه هدفي و توسط چه افرادي 

استفاده مي شود. 
وي در پاس��خ به اقدامات انجام شده در خصوص 
ساماندهي 500 ميليون حساب بانکي در کشور 
گفت: در حال رايزني هس��تيم تا اعتبارس��نجي 
صاحبان حس��اب توس��ط بانک ها انجام شود. بر 
اس��اس مقرراتي که در خصوص اعتبارس��نجي 

در کش��ور داريم، اين موضوع پيگي��ري خواهد 
ش��د. بانک مرکزي س��امانه اي براي اين موضوع 
راه اندازي کرده و صاحبان حس��اب متناس��ب با 
نوع فعاليت شان اعتبارسنجي شده و متناسب با 
آن حسابشان رصد مي شود. بر اين اساس اگر اين 
حساب ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالي 
داشته باشند جزو دسته با ريسک باالي پولشويي 

يا فرار مالياتي قرار مي گيرند. 
وي افزود: پيش بيني مي شود تعداد حساب هاي 
بانکي اجاره اي کم نباش��د و ت��الش مي کنيم با 
دسترسي به ريز داده ها با کمک بانک مرکزي اين 
موضوع را به دقت رصد کنيم و موارد تخلف به قوه 

قضائيه ارائه شود. 
وي افزود: در پااليش حس��اب بانکي س��ازمان 
مالياتي به صورت محدود و موردي اقدام مي کند 
اما براي بررس��ي تمام حساب هاي فعال کشور 
مقررات الزم وجود دارد و از مس��ير بانکي اين 
موضوع نيز پيگيري مي ش��ود. البته براي اين 
مس��ير س��قف زماني در نظر گرفته نش��ده اما 
موضوع مورد اش��اره با س��رعت قاب��ل توجهي 

جلو مي رود. 
مدير کل دفتر بازرس��ي ويژه، مبارزه با پولشويي 
و فرار مالياتي س��ازمان امور مالياتي در خصوص 
رصد تراکنش هاي بانکي نيز گفت: طبق قانون، 
بانک مرکزي موظف است پايان هر سال اطالعات 
حساب هاي بانکي را که گردش مالي آن بيش از 
5 ميليارد تومان اس��ت در اختيار س��ازمان امور 
مالياتي قرار دهد. ديتاي اين حس��اب ها مربوط 
به س��ال هاي 95 تا 97 دريافت شده و اطالعات 

مربوطه در حال بررسي است. 

فرصت۶ماههبرايساماندهي۷ميليونکارتخوانبيهويت
کارتخوان هاي موجود در کشور با تعداد مؤديان مالياتي همخوان نيست
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