
اي�ن روزه�ا ب�ا قرمزش�دن وضعيت كرون�ا در 
بسياري از شهرهاي ايران ش�ائبه »نتوانستن« 
ي�ا »نخواس�تن« متوج�ه سياس�ت هاي دولت 
ب�راي بهب�ود وضعي�ت اقتص�اد و كروناس�ت. 
اگرچه در راس�تاي كنترل بيماري كرونا رعايت 
دستورالعمل ها و مصوبات ستاد ملي كرونا، امري 
ضروري است، اما اعمال برخي ممنوعيت ها فقط 
بر يك قش�ر خاص مانند اصناف نتيج�ه الزم را 
نخواهد داش�ت. دول�ت در حالي صن�وف گروه 
2،3و ۴ را از روز ش�نبه تعطيل كرده كه بانك ها 
باز بوده و چك هاي كس�به به بانك رفته يا پاس 
مي ش�ود يا برگش�ت مي خورد. در حالي كه در 
مدت ۱۰روز كس�به هيچ منبع درآمدي ندارند. 
به رغم ادعاي مس��ئوالن در مورد شيوه هاي موفق 
كنترل ش��يوع ويروس كرونا، قرار گرفتن در پيك 
چهارم كرونا و قرمزش��دن وضعيت اغلب شهرهاي 
ايران حاكي از آن است كه مديريت مبتني بر التماس 
و تمنا براي كنترل كرونا در كشور جواب نمي دهد و 
تاوان اينگونه مديريت در مبارزه با كرونا را مردم با از 

دست دادن جان و مال خود بايد بپردازند. 
در حالي كه تا اسفند 99 كش��ور به لحاظ وضعيت 
كرونايي س��ه پيك را پشت س��ر گذاش��ته بود و با 
نزديك ش��دن به ايام پاياني سال مس��لم بود كه در 
صورت كنترل نکردن، تردد مردم در اماكن عمومي 
نظير بازار، مراكز خريد و فروشگاه ها براي خريدهاي 
نوروزي افزايش مي يابد، اما كنترل و دستورالعمل 
خاص يا نظارت ويژه اي براي آن روزها در نظر گرفته 
نشد و در ايام پاياني سال 1399 بسياري از مردم و 
كسبه بي توجه به شرايط كرونايي به امورات روزمره 

خود پرداختند. 

ناگفته نماند كه در س��ايه بي تدبيري وزراي جهاد 
كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت نيز صف هاي 
پرجمعي��ت و طوالن��ي خريد م��رغ ني��ز در كنار 
شلوغي هاي بازار شب عيد به وسيله اي براي توزيع 
كرونا تبديل ش��د كه واقعاً معلوم نيست چه تعداد 
از قربانيان روزهاي اخير وي��روس كرونا نتيجه آن 
صف هاي خريد ش��لوغ مرغ بوده اس��ت؟ در مورد 
محدوديت هاي سفرهاي نوروزي با توجه به انتشار 
چندي��ن اطالعيه مختل��ف، هيچ برنام��ه دقيق و 
منس��جمي اعالم نش��د.  در نتيجه پس از گذشت 
يك ماه رهاكردن وضعيت شهرهاي مختلف يعني 
دو هفته پايان س��ال و دو هفته تعطيالت نوروزي 
اكنون آنقدر كرونا گسترش يافته است كه مسئوالن 
س��تاد مبارزه با كرونا چاره اي جز اعم��ال برخي از 
محدوديت ها و تعطيل كردن برخي از مشاغل ندارند 
و پيرو اين وضعيت، تعطيلي 10روزه مشاغل گروه 2، 
3و 4را اعالم كرده اند و از شنبه 21 فروردين به مدت 
10 روز گروه هاي ش��غلي 2، 3و 4اجازه هيچ گونه 

فعاليت صنفي را ندارند. 
ذكر اين نکته نيز الزم است، مشاغلي كه در گروه يك 
قرار دارند و مجاز به فعاليت حتي در ش��رايط قرمز 
كرونايي هس��تند، مانند مراكز فروش عينك هاي 
طبي، فروش گل و گياه تزئيني و طبيعي، س��ينما 
خودرو، تئاتر خودرو، خشکش��ويي ها، كارگاه هاي 
صنعتي و س��اختماني و... تقريباً بخ��ش زيادي از 
اصناف را تش��کيل مي دهند، بنابراين اين سؤال در 
ذهن ايجاد مي شود كه تعطيلي گروه هاي 2، 3و 4در 
حالي كه بعضي از مشاغل اين گروه نيز از جمله برخي 
از آرايشگاه هاي زنانه و مردانه، برخي از باشگاه هاي 
ورزشي و... كه مخفيانه به فعاليت هاي خود در ايام 

تعطيالت كرونايي مي پردازند چند درصد مي تواند به 
جلوگيري از شيوع كرونا كمك كند. 

يك عضو كميس��يون انرژي مجلس در گفت و گو با 
ايسنا با انتقاد از سياست هاي دولت در كنترل ويروس 
كرونا گفت: »اگر تدابير اتخاذش��ده صادقانه است، 
به نتايج تدابير و به اين وضعيت فعلي بينديش��يد، 
تدابير فعلي كه براي تعطيلي بازار، اصناف و كسبه 
انديشيده شده بار مش��کالت را بر دوش مردم قرار 
داده است، اصناف و كس��به بازار بعضاً درآمد روزانه 
دارند، چه حمايت ها و مشوق هايي براي آنها در نظر 

گرفته شده است؟«
عبدالکريم جميری افزود: »اقساط معوقه بانك ها، 
اجاره محل كسب و ماليات آنها را آزار مي دهند، به 
چه ميزان بايد شرمنده خانواده هايشان باشند؟ دولت 
بايد حمايت هاي مشخص و سريع و همکاري مداوم را 

با كسبه و اصناف مورد توجه قرار دهد.«
وي تأكيد كرد: »دولت بايد مشخصاً اعالم كند چرا 
در تعطيالت نوروز كشور را رها كرد و اكنون كه شيوع 
ويروس ش��دت گرفته با تعطيلي اصناف و باز بودن 
بانك ها موافقت كرده اس��ت. وقتي صنوف تعطيل 
هستند چگونه بايد حساب بانکي شان را پر كنند و 

چك هايي كه دست مردم دارند، پاس كنند؟«
 ت�اوان اش�تباهات مس�ئوالن را اصن�اف 

مي پردازند
رئيس اتاق اصناف ته��ران كه در 13ماه گذش��ته 
بيشترين انتقادات را از س��وي صنوف تحمل كرده  
است، در گفت وگو با فارس ضمن گاليه از مسئوالن و 
تصميم گيران در بحث مبارزه و كنترل ويروس كرونا 
گفت: »متأسفانه در يك ماه اخير و در تعطيالت نوروز 
نسبت به رعايت پروتکل هاي بهداشتي بي توجهي 

ش��د و با عادي جلوه دادن ش��رايط مردم احساس 
امنيت كردند و در نتيجه تع��دادي از مردم در ايام 
پاياني س��ال به ترددهاي غيرضرور ش��هري اقدام 
كردند و عده اي نيز به سفر رفتند، به طوري كه اكنون 

وضعيت كرونايي به حالت قرمز درآمده است.«
قاسم نوده فراهاني بيان داشت: »تعطيلي چندباره 
اصناف از س��ال گذشته تاكنون آس��يب هاي مالي 
فراواني را به دنبال داشته است و اين در حالي است 
كه پس از اعمال اين محدوديت ها و تعطيالت هيچ 
تضميني براي پايدارماندن ش��رايط وج��ود ندارد، 
بنابراين خروجي مطلوبي از اين تعطيلي ها حاصل 
نمي شود.متأس��فانه تاوان اش��تباهات مسئوالن را 

اصناف مي پردازند.«
  ابالغ دستورالعمل تعطيلي اصناف بدون در 

نظر گرفتن عواقب
ابراهيمي درس��تي، نماينده وزير صمت در اصناف 
نيز در مورد تأثير تعطيلي اصناف بر كسب و كارها 
گفت: »با تعطيلي اصناف موافق نيس��تيم، زيرا اين 
تصميمات غيركارشناسي منجر به بروز مشکالت 

فراواني در بعد مالي براي اصناف مي شود.«
وي با بيان اينکه در ايام محدوديت فعاليت صنوف 
بانك ها فعال و اصناف تعطيل هستند، گفت: »وقتي 
چك به بانك مركزي رود در صورت نبود موجودي 
اعتبار كسبه از بين مي رود، اين در حالي است كه به 
نظر مي رسد در ايام تعطيالت كرونايي بايد فکري 

براي چك هاي كسبه صورت گيرد.«
نايب رئي��س اتاق اصناف اي��ران با اش��اره به اينکه 
تعداد قاب��ل توجهي از واحدهاي صنف��ي اجاره اي 
هستند، بيان داشت: »كاس��بان با مغازه هاي بسته 
چگونه توان اجاره بها را خواهند داش��ت، بنابراين 
تعطيالت كرونايي واقعاً مش��کالت زيادي را براي 
اصناف به وجود مي آورد.« وي با بيان اينکه سازمان 
امور مالياتي ديركرد ماليات خود را مطالبه مي كند 
و تأمي��ن اجتماعي نيز خواه��ان وصول طلب هاي 
خود اس��ت، گفت: »اين در حالي است كه بدون در 
نظرگرفتن عواقب، دس��تورالعمل تعطيلي اصناف 

صادر مي شود.«
   زيان 25۰هزار ميلي�ارد توماني اصناف بر 

اثر كرونا
محمدباقر مجتباي��ي، دبيركل ات��اق اصناف ايران 
در مورد اثرات كرونا بر اصناف گف��ت: »كرونا زيان 
250 ه��زار توماني بر اصن��اف وارد ك��رده و درآمد 
اصناف را كاهش داده اس��ت. بنابراين ب��ا توجه به 
اينکه خس��ارت ناش��ي از كرونا بر وضعيت كسب و 
كار اصناف ك��م نبوده، الزم و ضروري اس��ت كه در 
صورت اعمال تعطيالت حمايت هايي نيز از اين قشر 

صورت گيرد.«
وي افزود: »در 14 ماه گذشته پس از شيوع ويروس 
كرونا به رغم اينکه چندين بار اصناف براي جلوگيري 
از شيوع كرونا مجبور به تعطيلي واحدهاي صنفي 
خود ش��ده اند، اما هيچ تحولي در سيستم حمل و 
نقل شهري و عمومي به  وجود نيامده و معلوم نيست 
چند هزار نفر از مبتاليان به كرونا در ازدحام جمعيت 
اتوبوس ها و مترو دچار بيماري كرونا شده اند، طرح 
ترافيك نيز مطابق گذشته اعمال مي شود و حتي در 

اين مورد نيز تصميم گيري متفاوتي نشده است.«
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 بازار بسته، بانک ها باز 
یعنی فقط برگشت خوردن چک ها!

  مديريت نامتوازن كرونا، عالوه بر اينکه ما را وارد پيك سهمگين چهارم و افزايش تلفات كرد
صدای كاسبان و صاحبان مشاغل را هم درآورد و نشان داد نه جان مردم را تأمين كرديم، نه مال آنها را

  گزارش  یک

    گزارش 2

حذف چه�ار صف�ر از پ�ول مل�ي كه از س�وي 
بان�ك مرك�زي ب�ا كمرنگ ك�ردن صفره�اي 
اس�کناس در س�ال گذش�ته وارد فاز جديدي 
ش�ده ب�ود، ب�ه زودي عمليات�ي خواهد ش�د. 
تورم هاي بي س��ابقه در اقتصاد ايران به خصوص در 
سال 99 سبب شده كه صفرهاي قرار گرفته پشت 
عدد و رقم هاي اسکناس ديگر معنايي جز بي ارزش 
شدن پول ملي نداشته باشد. حال ديگر تنها شايد 
حس��ابداران باش��ند كه به صفرهاي پولي ملي دل 
بسته اند و براي اينکه اسناد حسابداري و روش هاي 
سنتي خود را دچار تغيير نکنند، خيلي دل خوشي 
از حذف صفر از پول ملي نداشته باشند، به خصوص 
اينکه سياستگذار پولي از سال گذشته كم كم تالش 
كرده تا مردم را به شکل و شمايل ديگري از اسکناس 
آن هم با صفرهاي كمرنگ شده و به نوعي بي ارزش 

شده، آش��نا كند تا بلکه در صورت تصويب و تأييد 
نهايي حذف صفرها از پول ملي، ديگر هزينه امحاي 
اسکناس هاي كهنه و انتشار اسکناس جديد نداشته 
باشد. خرداد سال گذش��ته بود كه شوراي نگهبان 
برخي ايرادات را به اليحه ح��ذف چهار صفر از پول 
ملي وارد دانس��ت و به همين دليل مجدد اليحه به 
دولت بازگش��ت تا بتواند مراحل ح��ك و اصالح را 
مجدد سپري كند و كار براي تبديل شدن تومان به 
عنوان واحد پول ملي، يکسره شود. در واقع آن روزها 
شوراي نگهبان از بندي در اليحه حذف چهار صفر 
از پول ملي صحبت به ميان آورده بود كه براس��اس 
آن، تعهداتي در برابر صندوق بين المللي پول ايجاد 
شده بود كه شوراي نگهبان اعالم كرد، اين تعهدات 
به روشني مطرح نشده و داراي ابهام است. اينجا بود 
كه جلساتي با رئيس كل بانك مركزي درباره اليحه 

حذف چهار صفر از پول ملي برگزار و اعالم ش��د تا 
زماني كه ابهامات نس��بت به تعه��دات به صندوق 
بين المللي پول رفع نشده، شوراي نگهبان در مورد 

آن اظهارنظر قطعي نخواهد كرد. 
حاال مقامات مسئول در بانك مركزي اعالم مي كنند 
كه تمامي ايرادات شوراي نگهبان براي عملياتي كردن 
حذف چهار صفر از پول ملي برطرف شده و كار از نظر 

بانك مركزي تمام شده است. 
پيگيري هاي مهر، حکايت از آن دارد كه هفته گذشته 
جلسه مش��تركي ميان رئيس كل بانك مركزي با 
رئيس مجلس برگزار ش��ده و در آن، ع��الوه بر ارائه 
توضيحاتي در اين خصوص، رئيس مجلس وعده داده 
تا اين اليحه را مجدد در اولويت قرار دهد و به صحن 

علني مجلس بياورد. 
در واقع، اكنون ح��ذف چهار صفر از پ��ول ملي به 

ايستگاه آخر رسيده و منتظر تأييد نهايي در صحن 
علني مجلس است. 

يك مقام مس��ئول در نظ��ام بانکي در اي��ن رابطه 
مي گويد: هزينه انهدام پول در اين حوزه وجود ندارد 
و فقط در سيستم هاي حسابداري بايد موضوع مورد 
اصالح قرار گيرد كه ممکن است مسئله ساز شود، اما 
پيش بيني نظام بانکي آن اس��ت كه عملياتي شدن 
كامل اين كار، يك سال زمان ببرد تا بتوان سيستم ها 

را اصالح كرد و با واحد پولي جديد تطبيق داد. 
بر اين اساس اين اميدواري وجود دارد كه تا قبل از 
اتمام دولت دوازدهم، حذف چهار صفر از پول ملي 
كه تاكنون حداقل سه رئيس كل )محمود بهمني، 
ولي اهلل س��يف و عبدالناصر همت��ي( را درگير امور 
مربوط به خود كرده است، صورت گيرد و واحد پول 

ملي ايران رسماً به تومان تبديل شود. 

رايزني توليدكنندگان براي آزادسازي قيمت سيمان
رشد 60 درصدي بهاي تمام شده

طبق توافقي كه اخيراً مديران عامل صنعت سيمان با هم داشته اند، 
قيمت س�يمان بر مبناي س�بد ميلگ�رد در بورس كاال با نس�بت 
يك ب�ه 3۰ تعيين خواهد ش�د و به اين ترتي�ب قيمت گذاري اين 
محص�ول آزاد خواهد ش�د. البت�ه به گفت�ه عبدالرضا ش�يخان، 
دبير انجمن س�يمان اين قضي�ه هنوز نهاي�ي نش�ده و رايزني با 
نماين�دگان وزارت صنع�ت در اي�ن م�ورد در حال انجام اس�ت. 
به منظور بررسي مشکالت و مسائل صنعت سيمان و ارائه راه حل هاي 
مناسب و عملياتي در جهت برون رفت از وضعيت كنوني و جلوگيري از 
توقف كارخانه ها و بروز تنش هاي كارگري جلسه هم انديشي با حضور 
تمامی مديران عامل ش��ركت هاي توليدكننده سيمان و كارشناسان 
ذي ربط 15فروردين در محل انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان 

با رعايت پروتکل هاي بهداشتي تشکيل شد. 
دراين جلسه بر شناور كردن قيمت سيمان طبق قيمت سبد ميلگرد كه 
در بورس كاال كشف مي شود به نسبت يك به 30 )نرخ جهاني يك به 
هفت مي باشد( موافقت كردند و مقرر شد از 21 فروردين قيمت هر تن 
سيمان فله تيپ2 تحويل در كارخانه )بدون ارزش افزوده( به مبلغ 3۶0 
هزار تومان افزايش يابد و قيمت س��اير انواع سيمان متناسب با قيمت 

فوق و هزينه هاي مرتبط با بسته بندي تعيين خواهد شد. 
علي محمد بد، كارشناس صنعت سيمان در اين خصوص به فارس گفت: 
تغيير قيمت سيمان هنوز نهايي نشده و درخواست توليدكنندگان براي 
تعيين قيمت اين محصول بر مبناي نرخ ميلگرد توسط وزارت صنعت 
در حال بررس��ي اس��ت. وي ادامه داد: تعيين قيمت سيمان بر مبناي 
نرخ ميلگرد ساز و كار پيچيده اي دارد، زيرا قيمت ميلگرد مرتباً تغيير 
مي كند، اما سيمان معموالً نرخ ثابتي داش��ته است. وي تصريح كرد: 
با وجود اين همين مس��ئله نيز اقدامي رو به جلو اس��ت و در هر حال 
بايد براي آزادس��ازي قيمت سيمان گام برداش��ت. اين اقدام ترغيب 
سرمايه گذاران به افزايش ظرفيت توليد و توسعه كارخانه ها را به همراه 

خواهد داشت. 
اين كارشناس صنعت سيمان، روش��ن نبودن وضعيت قيمت گذاري 
سيمان و عاقبت سرمايه گذاري در اين صنعت را يکي از موانع توليد در 
كشور عنوان كرد و افزود: با توجه به نامگذاري امسال با عنوان »توليد، 
پش��تيباني ها و مانع زدايي ها« انتظ��ار داريم دول��ت موانع پيش پاي 

توليدكنندگان سيمان را برطرف كند. 
وي با بيان اينکه درخواس��ت توليدكنندگان، تعيين قيمت س��يمان 
بر مبناي رابطه ي��ك به 30 با قيمت ميلگرد اس��ت، گفت: در دنيا اين 
رابطه يك به هفت اس��ت، زيرا هفت برابر سرمايه الزم براي ايجاد يك 
كارخانه سيماني بايد براي احداث يك كارخانه فوالد هزينه شود و در 
واقع يك رابطه متعادل بين هزينه هاي سرمايه گذاري در اين دو بخش 

وجود دارد. 
»بد« با بيان اينکه در حال حاضر با مازاد 20 ميليون تني توليد سيمان 
در كشور روبه رو هستيم، گفت:  قيمت تمام شده سيمان حدود ۶0 تا 
70درصد افزايش يافته و در صورت نهايي شدن قيمت گذاري سيمان 
بر مبناي يك سی ام قيمت ميلگرد، رشد قيمت تمام شده پوشش داده 
مي شود. البته از نظر س��ود و زيان شركت هاي سيماني تغيير چنداني 

ايجاد نمي شود. 
به هر حال بايد ديد وزارت صنعت و س��ازمان حماي��ت در نهايت چه 
تصميمي براي تعيين قيمت سيمان مي گيرند و بهاي عرضه اين كاال بر 

چه مبنايي تعيين خواهد شد. 
 

 93تن كاالي قاچاق و متروكه 
در 2  استان منهدم شد

ارزش  ب�ه  متروك�ه  و  قاچ�اق  كااله�اي  ت�ن   5۰ ح�دود 
۱3ميلي�ارد ريال از س�وی ام�وال تمليکي اس�تان خوزس�تان و 
۴3ت�ن تخم م�رغ ني�ز در بندرعب�اس منه�دم و امح�ا ش�د. 
به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، در 
راستاي اجراي مأموريت ها، وظايف قانوني و سازماني، حدود 50 تن از 
كاالهاي سنواتي، غيرقابل مصرف و تاريخ گذشته از محل پرونده هاي 
قاچاق و متروكه قطعيت يافته ب��ه ارزش 13 ميليارد ريال در روزهاي 
اخير با حضور و دس��تور علي محمدي، معاون دادس��تان مركز استان 
خوزس��تان و همچين حضور نمايندگان ساير دس��تگاه هاي ذي ربط 

استاني، در مديريت اموال تمليکي اين استان امحا شد. 
بر پايه اين گزارش، كاالهاي ياد شده عموماً شامل نوشيدني، موادغذايي، 
خشکبار و لوازم آرايشي فاسد غيرقابل مصرف و تاريخ گذشته بود كه 
سالمت جامعه را تهديد مي كرد و براس��اس نظريه اخذ شده از مراجع 

ذي صالح اين كاالها غيرقابل مصرف انساني و مصرف ثانويه بودند. 
همچنين مهدي فتحي، مدير جمع آوري و فروش اموال تمليکي استان 
هرمزگان از انهدام 43 تن تخم مرغ قاچاق و فاقد مجوز بهداش��ت در 

بندرعباس خبر داد. 
فتحي خاطرنشان كرد: در روزهاي اخير دو كانتينر تخم مرغ قاچاق به 
ارزش 10 ميليارد ريال كه مصرف آن توس��ط مراجع ذي صالح تأييد 
نش��د، با حضور نمايندگان مراجع قضايي و انتظامي در محل بازيافت 

شهرداري بندرعباس منهدم شد.

 پيشنهاد اتحادیه اروپا 
براي توقف 6 ماهه جنگ تجاري با امریكا

اتحادي�ه اروپ�ا پيش�نهاد داده ع�وارض دوجانب�ه ب�ر تج�ارت 
كاال بين اي�ن اتحادي�ه و امريکا به مدت ش�ش ماه تعليق ش�ود. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از رويترز، والديس دومبروسکيس، رئيس 
تجارت اتحاديه اروپا گفت: اين اتحاديه پيش��نهاد داده عوارضي كه بر 
ميلياردها دالر از واردات كاالها بين اتحاديه اروپا و امريکا وضع شده، به 
مدت شش ماه تعليق شود. اين پيشنهاد فراتر از چهار ماه تعليق عوارضي 
است كه ماه گذشته تصويب شد و نشان مي دهد بروكسل به دنبال توافق 

در مورد درگيري 1۶ساله بر سر يارانه هاي هواپيمايي است. 
دومبروسکيس در گفت وگو با مجله خبري اشپيگل آلمان گفت: »ما 
پيش��نهاد داده ايم تمام عوارض دو جانبه بين اتحاديه اروپا و امريکا به 

مدت شش ماه تعليق شود تا به يك راه حل برسيم.«
وي ادامه داد: »اين تعليق عوارض باعث مي شود صنايع و كارگران در دو 

سوي اقيانوس اطلس براي مدتي يك نفس راحت بکشند.«
 دو طرف در ماه مارس بر س��ر تعليق چهار ماهه عوارض توافق كردند 
كه تمام 7/5 ميليارد دالر عوارض بر واردات از اتحاديه اروپا و همچنين 
تمام 4ميليارد دالر عوارض بر كااله��اي امريکايي را متوقف مي كرد. 
اين عوارض نتيجه پرونده س��ازمان تجارت جهاني درمورد يارانه هاي 

هواپيماسازي هاي ايرباس و بوئينگ است.

حذف ۴صفر از پول ملي در ایستگاه آخر

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
1010-49750سرمايه گذاري ساختمان ايران

1310-64410توليدمحورخودرو
260-12930كويرتاير

370-18600سيمان فارس وخوزستان
660-32550بورس كاالي ايران
70-4300بانك اقتصادنوين 

50-2520قطعات اتومبيل ايران 
460-22870پست بانك ايران

2280-54950نوش مازندران 
50-2510بين المللي توسعه ساختمان

470-23120البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
1410-103430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

480-23720داروسازي سينا
190-9700پااليش نفت تهران

180-9670تامين سرمايه لوتوس پارسيان
120-6170سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

440-21780سبحان دارو
40-2340ايران خودرو

60-3290صنايع ريخته گري ايران 
650-32020به پرداخت ملت

150-7540شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
270-13560توليدنيروي برق آبادان
180-22450لوله وماشين سازي ايران 

2930-143730پتروشيمي پارس
5690-136560سيمان بهبهان 

390-19200ايران ارقام 
480-23780صنايع آذرآب 

70-3630ايران تاير
630-16830شيمي داروئي داروپخش 

40-2440بانك صادرات ايران
1050-51780رينگ سازي مشهد
5020-246010سيمان سفيدني ريز

540-26460 ايران دارو
2500-170560نوردوقطعات فوالدي 

440-21750داروسازي زاگرس فارمدپارس
140-7130شهدايران 

180-8910بانك خاورميانه
950-46590توسعه معدني وصنعتي صبانور

200-78660پليپروپيل نجم-جمپيلن
9020310زامياد

3540-173730گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
500-24710پااليش نفت بندرعباس

50-2550ماشين سازي اراك 
190-9500صنايع پتروشيمي خليج فارس

290-14580نفت سپاهان
930-45750گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

110-5640پارس خودرو
74100تامين سرمايه نوين

210-10630سرمايه گذاري صدرتامين
470-23050فجرانرژي خليج فارس
330-16600مبين انرژي خليج فارس

190-9490گروه پتروشيمي س.ايرانيان
150-7440تامين سرمايه امين

19970100فوالدكاوه جنوب كيش
1340-65770قندنيشابور
3170-155360قنداصفهان 

10-760شركت س استان گيالن
2270-111690ايران مرينوس 
50-2930ايران ترانسفو

300-14890البرزدارو
40-2110بيمه آسيا

22720270سيمان خوزستان
410-20490سراميك هاي صنعتي اردكان 
50-2750سرمايه گذاري صنعت بيمه 

26770470تايدواترخاورميانه 
230-11270سيمان شمال 

350-17280گروه مپنا)سهامي عام(
210-10330داده گسترعصرنوين-هايوب

260-13160باما
400-9680البرزدارو

100-5280سرمايه گذاري مسكن 
60-14000فوالدخوزستان

100-5170س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
360-18060سيمرغ

265401500صنعتي بهشهر
110-5790سرمايه گذاري بوعلي 

140-7020سيمان شرق 
210-10390بيمه پارسيان

230-11680توسعه معادن وفلزات 
393040بانكملت

60-3390ليزينگ رايان سايپا
740-36520صنايع پتروشيمي كرمانشاه

80-14680معدني وصنعتي گلگهر
490-24250توليدي چدنسازان

100-5990سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
240-12200پااليش نفت اصفهان

50-2690بانك تجارت
1180-58260سيمان بجنورد
3030-148880معدني دماوند

2660-130520صنايع شيميايي سينا
990-56720پتروشيمي نوري

40-2260سايپا
3330-163370ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

1502020سرمايه گذاري سيمان تامين
60-3130بانك سينا

30-41700پتروشيمي بوعلي سينا
430-21230توليدي فوالدسپيدفرابكوير
5130-251820سايراشخاص بورس انرژي

160-7880كمباين سازي ايران 
1710-84210پارس دارو

430-21250سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
50-2710بانك پارسيان 

220-11030س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
750-37100گروه صنعتي سپاهان 

90-4760حمل ونقل بين المللي خليج فارس
1070-52640آبسال 

670-33200دارويي رازك 
930-45710سرمايه گذاري شفادارو

1100-54050پارس سويچ 
60-3360كارتن ايران 

340-17060آلومينيوم ايران 
620-30590گروه دارويي بركت

1110-54710سيمان آرتااردبيل
60-3300گلوكوزان 

690-34220غلتك سازان سپاهان
1430-70210بهنوش ايران 
3100-152200كاشي پارس 

1580-77780ملي سرب وروي ايران 
240-11790كاشي وسراميك حافظ 

3120-152950سيمان خاش 
160-8170پارس سرام 
490-24030سرماآفرين 

1110-54850كشت وصنعت پياذر

مع�اون ام�ور بانک�ي، بيم�ه و ش�ركت هاي 
دولت�ي وزارت اقتص�اد گف�ت: بانك هاي�ي 
ك�ه س�قف پرداخ�ت س�ود مصوب ش�وراي 
اقتص�اد را رعاي�ت نکنن�د، باي�د مالي�ات 
اضاف�ه پرداخ�ت س�ود را ني�ز بپردازن�د. 
عباس معمارنژاد در مصاحب��ه اختصاصي با صدا 
و سيما با تأييد نامه وزير اقتصاد به بانك ها براي 
رعايت س��قف س��ود مصوب افزود: سود مصوب 
براي س��پرده هاي يك س��اله 1۶درصد و دوساله 
1۸درصد است، ضمن اينکه سقف سود تسهيالت 
1۸درصد تعيين شده است و به ميزاني كه بانك ها 
سود بيشتر از نرخ مصوب پرداخت كنند عالوه بر 
اينکه به صاحب سپرده، س��ود پرداخت كرده اند 
مش��مول پرداخت ماليات هم مي ش��وند. وي با 
بيان اينکه اين ابالغيه، مش��مول همه حساب ها 

از س��ال قبل مي ش��ود و به جهت يادآوري تکرار 
شده اس��ت، گفت: س��ال مالي 99 بانك ها هنوز 
فرا نرسيده است، از اين رو به سازمان حسابرسي 
اعالم كرده ايم كه در حسابرسي ها مشخص كنند 

بانك ها آيا نرخ مصوب را رعايت كرده اند يا خير؟
معمارنژاد افزود: س��ازمان حسابرسي بايد ميزان 
عدم رعايت بانك ها را در نرخ سود ها اعالم كند و 
بر اساس آن سازمان مالياتي براي دريافت ماليات 

اين اضافه پرداخت ها اقدام خواهد كرد. 
وي اضافه كرد: ممکن اس��ت بعض��ي بانك ها در 
پرداخت سود س��پرده يا دريافت سود تسهيالت 
تخلفاتي را مرتکب شوند كه سازمان حسابرسي با 
بررسي هاي خود، موارد را مشخص و پس از تأييد 
مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالياتي 

معرفي خواهد شد.  

جرایم مالياتي  در انتظار بانک هاي متخلف
      بانک
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