
 جمعي از نمايندگان مجلس طرح هدفمندكردن 
حمايت هاي معيشتي از طريق اصالح سازوكارهاي 
شناس�ايي مش�موالن حمايت را تهيه و تدوين 
كردند و روز گذش�ته جهت رسيدگي در جلسه 
علني تقديم هيئت رئيس�ه مجلس شد. شواهد 
و قرائن حاكي از آن است كه دولت به جعبه سياه 
اطالعات اقتصادي ملت دست  يافته است. از اين 
رو ديگر هيچ عذر و بهانه اي براي حذف ثروتمندان 
از گردونه دريافت يارانه نق�دي و اخذ ماليات از 
مجموع دارايي و درآمد جهت پوشش هزينه هاي 
دولت و ب�از توزيع بين فقرا پذيرفته نمی ش�ود. 
براساس گزارش سازمان هدفمندي يارانه ها، آخرين 
آمار يارانه بگيران ۷۸ ميليون و ۶۸ هزار نفر است كه 
با توجه به آمار فوتي ها و زاد و ولد در كشور، ساالنه 
يك ميليون نفر به آمار يارانه بگيران اضافه مي شود. 
در حال حاضر چهار نوع يارانه نقدي به مردم پرداخت 
مي ش��ود، اما به دليل تفاوت اين پرداخت ها، شايد 
اقشاري كه مستحق واقعي هس��تند تاكنون از اين 
يارانه ها برخوردار نش��ده اند. در حالي كه پرداخت 
يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ توماني در آستانه يازده سالگي 
اس��ت، در ش��رايط كنوني به دليل بحران ناشي از 
شيوع كرونا چهار يارانه متفاوت در كشور پرداخت 

مي شود. 
س��ال ۱۳۸۹ بود كه دولت احمدي ن��ژاد با هدف از 
ميان بردن يارانه پنهان در اقتص��اد و رقابتي كردن 
اقتصاد كشور نسبت به اصالح قيمت بنزين و ساير 
فرآورده هاي سوختي اقدام و مقرر كرد با هدف جبران 
اين افزايش قيمت ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به هر 
ايراني پرداخت شود. هر چند ساير اهداف پيش بيني 
شده نظير حمايت از توليد و ارتقاي سيستم بهداشت 
و درمان هيچ كدام نتوانس��ت در قالب طرح اصالح 
ساختار يارانه ها اجرايي شود اما اين طرح به پرداخت 
يارانه نقدي به شهروندان ايراني تقليل يافت، اما در 
عمل به تدريج يارانه هاي پنهان نيز به اقتصاد بازگشت 

و شرايطي پيچيده تر از قبل حكمفرما شد. 
  يارانه بنزين 

سال گذشته با اجراي دور جديد سياست اصالحي 

قيمت بنزين، دول��ت يارانه اي تحت عن��وان يارانه 
معيشتي را براي ۶۰ميليون نفر از جمعيت ايران در 
نظر گرفت تا جبراني ب��راي افزايش هزينه بنزين از 
هزار تومان به ۳هزار تومان باشد. يارانه هاي معيشتي 
براس��اس تصميمات اتخاذشده در س��ال گذشته 
به اين ش��رح تعيين ش��د؛ به خانوارهاي تك نفره 
۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، س��ه نفره 
۱۳۸هزار تومان، چهارنف��ره ۱۷۲هزار تومان و پنج 
نفره و بيشتر۲۰۵ هزار تومان پرداخت مي شود. به 
اين ترتيب خانوارهاي مشمول يارانه در كنار ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان مبلغ يارانه نقدي، از يارانه معيشتي برابر 

با ارقام اعالمي بهره مند مي شوند. 
  يارانه خاص كرونا

پاييز امس��ال هر چند مجلس ش��وراي اسالمي با 
تصويب طرحي دولت را مكلف به پرداخت يارانه اي 
۱۲۰هزار توماني به ۶۰ ميليون نفر از جمعيت ايران 
كرده است، اما پرداخت يارانه به آسيب ديدگان كرونا، 

پيش از اين نيز سابقه داشت. 
دولت در ابتداي سال جاري براي ۳ميليون نفر بر پايه 
بعد خانوار يارانه اي بين ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان در 
طي چهارماه پرداخت كرد. در عين حال خانوارهاي 
يارانه بگي��ر پيش تر يك ميليون تومان تس��هيالت 
قرض الحس��نه درياف��ت كردن��د و بازپرداخت اين 

تسهيالت از محل يارانه آنها محاسبه مي شود. 
آذرماه مجلس دولت را مكلف كرد تا پايان اس��فند 
يارانه اي ۱۲۰هزار توماني براي دهك هاي پايين و 
۶۰هزار توماني براي س��اير دهك ها در نظر بگيرد. 
طبق مصوبه مجلس دولت مكلف ش��د نس��بت به 
تأمين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني 
شناسايي ش��ده در طرح معيش��ت خانوار به تعداد 
حداقل ۶۰ميليون نفر )از طريق واريز اعتبار به كارت 
يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يك ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان براي هر يك از افراد سه دهك اول 
از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، 
سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد 
كمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار 
تومان( براي هر يك از افراد ساير دهك هاي مشمول 

فوق الذكر اقدام نمايد. 
  يارانه از نوع چهارم

در حالي كه مقدمات پرداخت اي��ن يارانه در قالب 
بودجه س��ال آينده در حال تدوين است، دولت نيز 
يارانه اي برابر با ۱۰۰ ه��زار تومان براي ۳۰ ميليون 
نفر از جمعي��ت نيازمند ايران تدارك ديده اس��ت. 
دهك هاي پايين درآمدي، زنان سرپرس��ت خانوار، 
افرادي كه تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيستي 
هس��تند، از اين يارانه برخوردار مي شوند. اين يارانه 
به مدت چهار ماه ب��ه ۳۰ ميليون نف��ر از جمعيت 
كش��ور پرداخت مي ش��ود و در كنار اين يارانه دور 
دوم پرداخت وام قرض الحسنه يك ميليون توماني 
براي ۱۰خان��وار يارانه بگير نيز اجرايي ش��د. از اين 
رو به دليل تعدد پرداختي ها، همواره مجلس��ي ها و 
كارشناسان اقتصادي به نحوه بازتوزيع يارانه ها و افراد 
مستحق حمايت انتقاد دارند كه با طرح روزگذشته 
نمايندگان مجلس اميد مي رود پرداختي هاي نقدي 
سر و س��امان گيرد و تعداد يارانه بگيران و آمار آنها 
شفاف سازی شود. ۴۲ نفر از نمايندگان مجلس، طرح 
هدفمندكردن حمايت هاي معيشتي از طريق اصالح 
سازوكارهاي شناسايي مشموالن حمايت را تهيه و 
تدوين كردند و جهت رسيدگي در جلسه علني تقديم 

هيئت رئيسه مجلس كرده اند. 
به گفته طراحان اين طرح، در حال حاضر هر كسي 
كه بيشتر مصرف  كند، بيشتر يارانه مي گيرد و اقشار 
مستضعف كه توان كمتر مصرف كردن دارند، يارانه 
كمتر مي گيرند. براساس دهك بندي كردن خانوار 
ايراني اوالً مش��خص مي ش��ود در هر دهك چقدر 
جمعيت داريم و ب��راي برنامه ري��زي يك ضرورت 
اس��ت و دوم مي توانيم ارائه خدمات و يارانه ها را به 
جامعه هدفمند و براساس دهك ها پلكاني تقسيم 
كنيم. بنابراين در راس��تاي اعمال عدالت اجتماعي 
و هدفمندك��ردن يارانه ه��اي پنهان ط��رح مذكور 
تهيه و تقديم مي شود. براساس اين طرح، به منظور 
س��اماندهي ارائه حمايت هاي دولت��ي، وزارت رفاه 
مكلف است ظرف مدت س��ه ماه از ابالغ اين قانون، 
پرسشنامه را به گونه اي طراحي و پياده سازي نمايد 

كه نمايش دهنده نمايه هاي مؤثر در وضعيت مالي 
خانوار اعم از درآمدها، دارايي ها هزينه هاي زندگي 
خانوار باشدو وزارت رفاه هم مكلف است با استفاده 
از اطالعات موجود در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان به 
صورت سيستمي اقدام به صحت سنجي پرسشنامه 
فوق براي خانوار ها نمايد. در صورتي كه خانوار ها به 
عدم تخصيص حمايت معترض باشند، مي توانند با 
مراجعه به تارنماي تهيه شده توسط وزارت، اقدام به 
تكميل پرسشنامه كنند. وزارت موظف است ظرف 
يك ماه از ثبت اعتراض، به بررسي اعتراضات پرداخته 

و نتيجه را به خانوار اطالع رساني نمايد. 
  شيوه دهك بندي ها اعالم شد 

در حال حاضر براس��اس اظهارات سخنگوي طرح 
حمايت معيشتي، شيوه دهك بندي افراد دو روش 
دارد. در يك روش از بهترين وضع معيشت تا بدترين 
وضع معيش��ت مرتب ش��ده و در نهايت تقسيم بر 
۱۰مي ش��ود، بنابراين در كش��ور ما كه ۸۶ ميليون 
جمعيت دارد هر دهك ۸ميلي��ون و ۶۰۰ هزار نفر 

است. 
حسن ميرزايي در گفت و گو با مهر مي گويد: »روش 
دوم اين است كه براي هر دهك كف و سقف درآمدي 
در نظر گرفته مي شود و به اين نحو افراد دسته بندي 
مي ش��وند؛ به عنوان نمونه افرادي كه كمتر از يك 
ميليون توم��ان درآمد دارند، دهك اول محس��وب 
مي شوند و بقيه افراد نيز براساس كف و سقف درآمدي 

كه مشخص مي شود دسته بندي مي شوند.«
ميرزايي در توضيح شيوه شناس��ايي افراد در طرح 
معيشتي خانوار مي افزايد: »شناس��ايي افراد براي 
طرح كمك معيشتي كرونا كار بسيار ساده اي بود، 
در اين تقس��يم بندي در ابتدا اف��رادي كه در طرح 
معيش��تي خانوار نبودند، از ليست حذف شدند. در 
ادامه افرادي كه ش��غل ثابت داش��تند نيز براساس 
اطالعات ش��ركت هاي بيمه اي، كاركن��ان دولت و 
بازنشسته ها كنار گذاشته ش��دند و در نهايت براي 
اينكه اي��ن اطالعات خطا نداش��ته باش��د مجموع 
تراكنش هاي بانكي خانواده اين افراد بررسي شد و 

در نهايت ۳۴ ميليون نفر شناسايي شدند.«
وي با ذكر يك نمونه درباره كساني كه دارايي ندارند، 
اما تراكنش هاي بانكي بزرگ��ي دارند، گفت: »يك 
خانواده س��ه  نفره نه درآمد ثابتي داشت، نه خودرو 
داشت و نه سفري خارجي رفته بود، اما مجموع خريد 
كارت وي هر ماه ۲۶ميليون تومان بوده است. واريزي 
همين فرد در سال ۹۸، ۳۰۵ميليون تومان و در سال 
۹۷، ۷۰۵ ميليون تومان بوده اس��ت، بنابراين براي 
اينكه اين افراد نيز كنار گذاش��ته شوند، تراكنش ها 

نيز بررسي شد.«
وي مي گويد: »يونيس��ف در گزارشي اعالم كرد، در 
ايران ۸۰۰هزار كودك بازمانده از تحصيل وجود دارد. 
مركز آمار نيز در گزارشي ۵۰۰ هزار كودك بازمانده 
از تحصيل را تأييد كرد، اما با كمك اين س��امانه به 
تفكيك اس��تان به ۱۳۲هزار كودك��ي كه تحصيل 
نمي كنند، رسيديم. در گام بعدي به همه آنها پيامك 
زديم و آن را صحت سنجي كرديم در نهايت متوجه 
شديم، عده اي از آنها ترك تحصيل و عده اي مهاجرت 
كرده اند و عده اي نيز از دنيا رفته اند، در نهايت حدود 
۴۰ هزار كودك جامانده از تحصيل رسيديم كه با آمار 

يونيسف و حتي مركز آمار تفاوت بااليي دارد.«
طبق اظهارات دولتمردان به جعبه س��ياه اطالعات 
اقتصادي ملت دست يافته از اين رو ديگر هيچ عذر 
و بهانه اي براي حذف ثروتمندان از گردونه دريافت 
يارانه نقدي و اخذ ماليات از مجموع دارايي و درآمد 
جهت پوشش هزينه هاي دولت و باز توزيع بين فقرا 

پذيرفته شده نيست.« 
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مجلسحمايتهايمعيشتيدولتراسامانميدهد
براي شناسايي افراد در طرح حمايت معيشتي، در كنار بررسي درآمد، منزل مسكوني، خودرو، سفر خارجي و شغل ثابت 

مجموع تراكنش هاي بانكي خانوار نيز ارزيابي می شود

بهناز   قاسمی
  گزارش  یک

گوشتقرمزباقيمتگذاريدولت
۱۰درصدگرانشد

قيمت گوشت قرمز در روزهاي اخير در بازار حدود 10درصد افزايش 
يافته اس�ت كه با توجه به عدم وج�ود دليل فني در بخ�ش توليد به 
نظر مي رس�د قيمت گ�ذاري اخير دول�ت درخصوص گوش�ت هاي 
وارداتي و تعيين قيم�ت 120هزار تومان براي يك كيلوگرم گوش�ت 
گوس�اله در افزايش نرخ انواع گوش�ت قرمز تأثيرگذار بوده اس�ت. 
جواد آزاد، مديرعامل اتحاديه صنعت دامپروري در گفت وگو با تسنيم در 
اين خصوص اظهار داش��ت: قيمت هر گيلوگرم دام سبك )گوسفند( در 
كشور ۴۷ تا ۵۰هزار تومان اس��ت و در مقايسه با قبل كمي افزايش يافته 
است. قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي براي مصرف كننده نيز 
حدود ۱۱۰هزار تومان است. براساس مشاهدات ميداني، قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي ش��قه در تهران به بيش از ۱۲۰هزار تومان رسيده كه 
در مقايسه با هفته هاي قبل حدود ۱۰درصد افزايش قيمت دارد. قيمت 
يك كيلوگرم گوشت ران گوسفندي بسته بندي ش��ده ۱۵۷هزارتومان، 
آبگوشتي ۱۱۴هزار تومان، سردست بدون گردن ۱۵۵هزار تومان و ماهيچه 
با استخون ۱۵۷هزار تومان است. قيمت يك كيلوگرم گوشت ران گوساله 
به صورت بسته بندي ۱۲۳هزار تومان، ماهيچه ۱۳۵هزار تومان و مخلوط 
۱۲۷هزار تومان است. كارگروه تنظيم بازار چندي پيش نرخ گوشت هاي 
گوساله وارداتي را اعالم و در كمال تعجب قيمت گوشت گوساله وارداتي 
را ۱۲۰هزار تومان قيمت گذاري كرد كه اين امر در افزايش قيمت گوشت 
گوسفندي اثر گذاشت و قيمت ها را باال برد. در مصوبه هفته گذشته تنظيم 
بازار آمده بود: قيمت محموله هاي وارداتي بر مبناي ماهانه نرخ ارز سامانه 
نيما در زمان تحويل گوشت قرمز به شركت پشتيباني امور دام كشور در 
هفت ماه اول سال جاري، به تفكيك فروردين ماه ۷۳هزار تومان، ارديبهشت 
۷۶هزار تومان، خرداد ۸۵هزار تومان، تير ۹۵هزار تومان، مرداد ۱۰۰هزار 

تومان و شهريور ۱۲۰هزار تومان تعيين شد. 

تخلف۹۰۰ميلياردتومانيانبارها
از آذرماه تاكنون تع�داد 1۳۵ه�زار و 10۷مورد بازرس�ي از انبارها و 
مراكز نگهداري كاال انجام ش�ده كه در اين بررس�ي ها تعداد ۳هزار 
و 18۷ م�ورد واحد متخلف شناس�ايي و پرونده تخل�ف اين واحدها 
ب�ه ارزش بي�ش از ۹0۴ميليارد تومان تش�كيل و جهت ص�دور رأي 
نهايي به اداره كل تعزيرات حكومتي اس�تان ها ارس�ال شده است. 
به گزارش ايسنا، براساس اطالعات منتشر شده از سوي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در راستاي ابالغ شيوه نامه بازرسي از 
انبارها و مراكز نگهداري كاال و با ه��دف مقابله با احتكار احتمالي كاال، در 
آذر امسال بيش از ۸ هزار بازرسي از انبارها و مراكز نگهداري كاال در سراسر 
كشور از سوی بازرسان س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت انجام شده 
است. براساس اين گزارش، طي اين مدت ۲۸۱پرونده تخلف به ارزش ريالي 
بيش از ۱۱۲ ميليارد تومان تشكيل و به تعزيرات ارسال شده است. به طور 
كلي بعد از ابالغ شيوه نامه تاكنون تعداد ۱۳۵هزار و ۱۰۷ مورد بازرسي از 
انبارها و مراكز نگهداري كاال انجام شده كه در اين بررسي ها تعداد ۳ هزار 
و ۱۸۷ مورد واحد متخلف شناسايي و پرونده تخلف اين واحدها به ارزش 
بيش از ۹۰۴ ميليارد تومان تشكيل و جهت صدور رأي نهايي به اداره كل 
تعزيرات حكومتي استان ها ارسال شده است. شيوه  نامه بازرسي از انبارها 
و مراكز نگهداري كاال اواخر آبان سال گذش��ته ابالغ شد كه براساس آن 
۱۰ قلم كاال براي رصد و پايش مستمر و الزام به انباشت شامل برنج، ذرت 
دامي، شكر، الستيك، چاي، كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه، كنجاله سويا، 
گندم، جو و روغن موتور داراي اولويت اس��ت و بسته به اينكه واحد مورد 
بازرسي داراي اقالم مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه باقاچاق كاال و 
ارز بوده يا خير و اينكه كاالهاي مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده 
است يا خير، براساس ضوابط اين شيوه نامه برخورد الزم صورت مي گيرد. 
همچنين در شيوه نامه ياد شده از تمامي واحدهاي مشمول خواسته شد 
تا ضمن ثبت نام و ثبت بارنامه هاي صادره در سامانه جامع انبارها و مراكز 

نگهداري كاال اقدام كنند. 

تقاضابرايطاليآبشدهكاهشيافت
رئي�س اتحادي�ه ط�ال و جواه�ر ته�ران ب�ا بي�ان اينك�ه تقاض�ا 
ب�راي ط�الي آب ش�ده كاه�ش يافت�ه اس�ت، گف�ت: اگ�ر م�ردم 
ب�ه دنب�ال تبديل پ�ول خ�ود به ط�ال هس�تند، ط�الي آبش�ده و 
مصنوع�ات ط�ال را حتم�اً ب�ه ص�ورت حض�وري خري�داري كنند. 
ابراهيم محمدولي در گفت و گو با مهر در مورد خريد طالي آب شده، اظهار 
داشت: به دليل بازگشت آرامش نسبي به بازار طال و اطالع رساني در مورد 
مضرات خريد طالي آب شده، تقاضا براي خريد آن طي ۴۰روز اخير نسبتاً 
كاهش يافته است و اكنون، بيشتر خود صنعتگران حوزه طال در معامالت 
طالي آب شده فعال هس��تند كه اهل فن بوده و مي توانند درست يا غلط 
بودن طالي آب شده را تشخيص دهند. رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
افزود: زماني كه بازار دچار نوسانات ش��ديد قيمتي مي شود، مردم پول را 
تبديل به طال مي كنند، چراكه طالي آب ش��ده ماليات بر ارزش افزوده و 
اجرت ندارد. وي با بيان اينكه هيچ ك��س از خريد مصنوعات طال متضرر 
نمي ش��ود، تأكيد كرد: توصيه مي ش��ود افرادي كه در صنعت طال خبره 
نيستند به بخش طالي آب شده ورود نكنند، زيرا ممكن است عيار پايين 
بخرند و در زمان فروش متوجه اين موضوع شده و متضرر شوند. وي ادامه 
داد: اگر مردم به دنبال تبديل پول خود به طال هستند، مصنوعات طال آن 
هم به صورت حضوري بخرند تا اگر مشكلي هم پيش آمد به راحتي بتوانند 

پيگيري كنند. 
   مسافران ۳كيلو مصنوعات نقره مي توانند به خارج ببرند

محمدولي در مورد بازار نقره نيز گفت: بعد از ط��ال و پالتين، نقره يكي از 
فلزات گرانبهاس��ت زيرا مصنوعاتي از آن ساخته مي شود كه براي مردان 
هم كاربرد زيادي دارد. مس��افراني كه از كشورهاي همسايه به كشور ما و 
شهرهاي زيارتي ما سفر مي كنند، بيشتر مصنوعات نقره مي خرند و اين 
بازار در كشور رونق نسبي دارد. وي افزود: طبق قانون كشورمان، مسافران 
مي توانند تا سه كيلوگرم مصنوعات نقره به خارج از كشور ببرند. صادرات 
طال هم اگر بازاريابي شود مش��كلي ندارد و در ازاي خروج مصنوعات طال 
بايد طالي خام به كش��ور برگردانند. خروج طالي مسافري نيز همچنان 

۱۵۰ گرم است. 

هندامسالسريعترينرشداقتصاديجهانرا
خواهدداشت

طب�ق گ�زارش جدي�د ش�ركت داده و تحلي�ل گلوبال ديت�ا، 
امس�ال هن�د مي توان�د جاي�گاه پرس�رعت ترين رش�د اقتصاد 
دني�ا را پ�س از دو س�ال از همس�ايه خ�ود، چي�ن پ�س بگيرد. 
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودي، طبق گزارش جديد شركت داده 
و تحليل گلوبال ديتا، امسال هند مي تواند جايگاه پرسرعت ترين رشد 

اقتصاد دنيا را پس از دو سال از همسايه خود، چين پس بگيرد. 
اين شركت مش��اور لندني پيش بيني كرد اقتصاد هند امسال از ركود 
تكنيكال كنوني خود ريكاوري تندي داش��ته باشد و ۷/۹ درصد رشد 
كند كه اين بيشتر از رشد اقتصادي هر كشور ديگر در جهان خواهد بود. 
طبق پيش بيني اين شركت مشاور اقتصاد چين امسال ۶/۸درصد رشد 
خواهد كرد. گزارشات حاكي از آن است كه رشد اقتصادي هند با حجم 
باالي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و همچنين بسته مالي تشويقي 
۲۶۶ميليارد دالري دولت تقويت خواهد شد. همچنين تقاضاي مصرف 
داخلي با آغاز فصل فستيوال هاي هند دوباره احيا خواهد شد. از سوي 
ديگر واكسيناسيون سراسري كه در ابتداي اين ماه آغاز شده است، در 

اين افزايش رشد اقتصادي هند نقش پررنگي خواهد داشت.

توليدكنن�دگان ف�والد، س�نگ مع�دن را ۵۵ 
درصد، نيروي انس�اني را 1۵درصد، حمل و نقل 
را 20درص�د قيمت جهانی و آب، ب�رق و گاز را با 
يارانه دريافت مي كنن�د كه به مرات�ب كمتر از 
قيمت جهاني اس�ت، اما فوالد را با قيمتي حتي 
باالتر از قيمت جهاني در بورس عرضه مي كنند. 
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا وسيما با بيان 
اينكه ساالنه بيش از ۳۰ميليون تن فوالد در كشور 
توليد مي شود، افزود: »مصرف داخلي كشور حدود 
۱۶ميليون تن است، اما با اين وجود با قيمت مناسب 

به دست مصرف كنندگان داخلي نمي رسد.«
علي ج��دي گفت: »توليدكنندگان فوالد، س��نگ 
معدن را ۵۵درص��د، نيروي انس��اني را ۱۵ درصد، 
حمل و نقل را ۲۰ درصد قيمت جهاني و آب، برق و 
گاز را با يارانه دريافت مي كنند كه به مراتب كمتر از 
قيمت جهاني است، اما فوالد را با قيمتي حتي باالتر 

از قيمت جهاني در بورس عرضه مي كنند.«
رئيس فراكسيون استاندارد و كيفيت مجلس با بيان 
اينكه توليدكنندگان و فع��االن اين صنعت گلوگاه 
عرضه فوالد را گرفته اند و مديريت مي كنند، گفت: 
»فوالد را باالتر از قيم��ت جهاني عرضه مي كنند و 
يكي از علل افزايش قيمت تمام شده لوازم خانگي، 

خودرو و ساختمان ناشي از همين موضوع است.«
وي افزود: »اين موضوع باعث شده فعاالن اين عرصه 
منافع زياد كس��ب كنند و براي همين است وزارت 
صمت يا كميس��يون صنايع و معادن براي اصالح 

ساختار به زنجيره فوالد ورود پيدا كرده، جو رواني 
ايجاد  كنند كه اينها مي خواهند قيمت را دستوري 

كنند و اينگونه سهامداران زيان مي كنند.«
 جدي با رد اينگونه جوسازي ها گفت: »ما سه هدف 
را دنبال مي كنيم و هدف اوليه شفاف سازي است كه 
مشخص شود فوالد چگونه عرضه مي شود و آيا به 
دست مصرف كننده  واقعي مي رسد يا به دالل عرضه 
مي ش��ود و آنها با قيمت باالتر به مصرف كنندگان 

عرضه مي كنند.«
وي هدف دوم را ايجاد رقابت خواند و گفت: »وقتي 

توليد كافي در كشور است با عرضه بيشتر، قيمت ها 
خود به خود مي ش��كند و فوالد با قيمت واقعي به 

دست مصرف كننده مي رسد.«
 عضو كميس��يون صنايع و معادن، تكميل زنجيره 
فوالد و پرهيز از خام فروشي را سومين هدف مجلس 
خواند و گفت: »االن سنگ معدن را ۵۵درصد قيمت 
جهاني مي خرند و به قيمت جهاني مي فروشند كه 

اينجا منافع مردم از بين مي رود.«
جدي با تأكيد بر لزوم اولوي��ت دادن به تأمين نياز 
فوالد صنايع داخلي و پايين دس��تي زنجيره فوالد 

و همچنين تكميل زنجيره توليد با هدف صادرات 
محصول نهايي به جاي خام فروش��ي گفت: »نبايد 
با خام فروش��ي س��رمايه ملي و منافع هموطنان را 

ناديده گرفت.«
نماين��ده مردم ش��يروان پرهيز از خام فروش��ي را 
سياست همه كش��ور ها خواند و گفت: »در همين 
كشور همس��ايه عراق، تعرفه واردات شمش فوالد 
صفر ش��ده تا بتوانند با واردات شمش خام، زنجيره 
توليد و اشتغالزايي و ارزش افزوده ايجاد كنند، اما ما 
در مقابل به شمش خام معافيت مالياتي داده ايم كه 
صادر شود كه با اين كار هم منافع مردم از بين مي رود 

هم صنايع پايين دست تكميل نمي شود.«
وي اف��زود: »اولويت دادن به تأمي��ن فوالد صنايع 
داخلي براي توليدكنندگان انگيزه ايجاد مي كند و 
صنايع پايين دستي فوالد مانند كارخانه هاي ميلگرد، 
پروفيل، نبشي فعال مي ش��وند كه هم اشتغالزايي 
مي كنند و هم ارزش افزوده و ارزآوري بيشتري به 

دنبال خواهد داشت.«
جدي با بيان اينكه ط��رح فوالد مجل��س تا پايان 
همين ماه در صح��ن علني تصويب و به ش��وراي 
نگهبان فرستاده مي ش��ود، افزود: »مجلس هرگز 
مخالف صادرات نبوده و نيس��ت، اما مي گوييم اول 
بايد نياز داخل تأمين ش��ود بعد صادرات، نه اينكه 
توليدكنندگان داخلي را تشنه نگه داريم كه مجبور 
باشند با ۲۰ درصد توان توليد كنند، بعد عده اي براي 
تأمين مناف��ع خود، مواداوليه خ��ام توليدكندگان 

داخلي را صادركنند.«

فروش فوالد باالتر از قيمت جهاني در بورس ايران
   گزارش 2

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
2133090سرمايه گذاري تامين اجتماعي

431060بانك اقتصادنوين 
930-17670گروه دارويي سبحان

398030بانك ملت
1390-26420سيمان غرب 

1060-20330توسعه شهري توس گستر
850-16260داروسازي امين 

360-6850 گروه صنايع بهشهرايران 
450-14700سيمان صوفيان 

16450160گروه مپنا)سهامي عام(
1040-49020بورس اوراق بهادارتهران

126000سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1650-31350شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

670-16800سيمان شاهرود
1490-28330سيمان تهران 

50-12150بانك پاسارگاد
25880350 پگاه آذربايجان غربي 

210-18340سرمايه گذاري صنعت نفت  
100-6390سرمايه گذاري پرديس

3100-58950نفت پارس 
32550920فرآوري موادمعدني ايران 

300-31960پاكسان 
230-4520بيمه البرز

320-11080مخابرات ايران
880-16860سيمان كرمان 

680-13010سرمايه گذاري ملي ايران 
1220-25810گلتاش 

2470-73040صنايع كاشي وسراميك سينا
330-6440سيمان شرق 

255501210پااليش نفت تبريز
810-21730سيمان هگمتان 

1680-32070سيمان خزر
1613007650پارس خزر

610-35820س.صنايع شيميايي ايران
1090-20800صنعتي آما

1210-23120صنعتي بهشهر
190-3760ليزينگ رايان سايپا

810-15420سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
340-6510سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

6300300س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
800-15290بيمه ملت

240-4990فروسيليس ايران 
160-3040سرمايه گذاري نيرو

1900-36190همكاران سيستم
870-16570سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

800-20500داروسازي جابرابن حيان 
1140-21670سرمايه گذاري بهمن 

270-5250سرمايه گذاري مسكن 
1470-51500مس شهيدباهنر

1130090فوالدمباركه اصفهان
490-10180واسپاري ملت

1400-26690خدمات انفورماتيك 
340-6640سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

190-3770كارخانجات توليدي شهيدقندي
2580-49100سرمايه گذاري دارويي تامين

30-10860ملي صنايع مس ايران  
1620-30830رادياتورايران 

410-7830بيمه دانا
11600550سرمايه گذاري توسعه ملي 

11030190حفاري شمال
150-3020گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

850-16180سيمرغ
3150-60410نيروكلر

1240-23680كارت اعتباري ايران كيش
650-13170فوالدخوزستان

910-17450گروه س توسعه صنعتي ايران
1330-25390سراميك هاي صنعتي اردكان 

810-15530كالسيمين 
940-17870چرخشگر

440-8500سيمان سپاهان 
5810-110550داروپخش )هلدينگ 

1270-24290سرمايه گذاري پارس توشه 
2090-39780بورس كاالي ايران

618001380فوالداميركبيركاشان
1300-25330كيميدارو

1440-27520تايدواترخاورميانه 
160-3100بانك كارآفرين 

11140430توسعه معادن وفلزات 
130-2800قطعات اتومبيل ايران 

1270-24130نوردآلومينيوم 
1370-26180داده گسترعصرنوين-هايوب

160-3040بيمه آسيا
1190-22620داروسازي كوثر

190-5470سرمايه گذاري بوعلي 
130-55940داروسازي فارابي 

1520-29460تراكتورسازي ايران 
1610-53260موتوژن 

500-9580سيمان مازندران 
219201040پتروشيمي شازند

960-39590فنرسازي زر
1500-39920پتروشيمي خارك 

970-18480سرمايه گذاري شاهد
470-9300سرمايه گذاري خوارزمي

1520-28980كارخانجات توليدي شيشه رازي 
890-16940فوالدآلياژي ايران

1310-24960ليزينگ خودروغدير
850-16170كويرتاير

1830-35350سيمان فارس نو
480-39800گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

40-17150معدني وصنعتي گلگهر
2620-92180پتروشيمي پرديس

10540500پااليش نفت اصفهان
3980-75750گروه صنعتي بوتان 

270080بانك تجارت
950-22480سيمان خوزستان

700-13340توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
29970100سيمان اروميه 

1069070سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
450-8560پارس مينو

13160620سيمان داراب 
1260-23950ايركاپارت صنعت

2800-53270توليدمواداوليه داروپخش 
1760-33480توسعه معادن روي ايران 

650-30800توليديچدن سازان
1250-23920موتورسازان تراكتورسازي ايران 

170-2180بانك كارآفرين 
1220-34830مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

570-10830سرمايه گذاري آتيه دماوند
170-3350سرمايه گذاري صنعت بيمه 

560-12160سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
170-3380ايران ترانسفو

980-18740گسترش نفت وگازپارسيان
1220-23340گروه بهمن 

600-11460شيشه همدان 
1610-48130صنايع شيميايي فارس 

520-10800بيمه پارسيان
1260-25900فوالدخراسان

26200880داده پردازي ايران 
39800500آهنگري تراكتورسازي ايران 

510-9820سيمان شمال 
690-13190ليزينگ ايرانيان

970-18510باما
1710-51500پتروشيمي شيراز

770-31550مارگارين 
270-5230نيرومحركه 

816040سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
350-6770سرمايه گذاري سايپا

1070-20490البرزدارو
790-58000نفت بهران 

6470300سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
1480-35690صنايع پتروشيمي كرمانشاه
330-6320تجارت الكترونيك پارسيان

16990440سيمان فارس وخوزستان
230-4460 سالمين 

400-19450معدني وصنعتي چادرملو
28630013280پتروشيمي فناوران

1000-19110آسان پرداخت پرشين
440-10790صنايع كاغذسازي كاوه 

7020-133500سيمان خاش 


