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 شوك تركيه

 به خواب ديپلماسي گازي 
بررس�ي ها نش�ان مي ده�د رون�د واردات گاز تركي�ه در ح�ال 
كاهش اس�ت و اكتش�اف گازي جديد اين كش�ور بي شك قدرت 
چان�ه زن�ي ب�راي واردات گاز از اي�ران را افزاي�ش داده اس�ت. 
به گزارش مهر، تقاضاي گازي تركيه بين سال هاي ۲۰۱۹- ۲۰۱۸- 
۲۰۱7 ميالدي به ترتيب 5۱/6، 47/۲ و 43/۲ميليارد مترمكعب 
در س��ال بوده كه روند كاهشي آن مشهود اس��ت. با وجود هشدار 
كارشناس��ان مختلف ب��ه تصميم گيران حوزه ديپلماس��ي گازي 
كشور به ويژه در چند سال گذشته، به نظر مي رسد همچنان توجه 
خاصي به موضوع بازارسازي و ايمن س��ازي بازارهاي گازي كشور 

نمي شود. 
به باور بسياري از كارشناسان، به دليل تحوالت ساختاري بازار جهاني و 
منطقه اي گاز، فرصت هاي صادرات ايران به صورت »بازگشت ناپذيري« 
در حال تهديد است، به همين دليل ضروري است كه عالوه بر »تثبيت 
جايگاه گازي ايران« در بازارهاي كنوني، به كسب سهم حداكثري در 

بازارهاي در دسترس از طريق خط لوله اقدام شود. 
از س��ويي ديگر برخي ديگر معتقدند اي��ران بايد در ح��وزه صادرات 
ال ان جي فعال شود، اما به اين موضوع توجه نمي شود كه بازار جهاني 
ال ان جي تا آينده ميان مدت )۱۰- 5 سال( به دليل عدم دسترسي به 
فناوري مايع سازي گاز در دس��ترس ايران نخواهد بود و الزم است كه 
تمركز اولويت گذاري فعلي صادرات گازي كشور بر صادرات گاز از طريق 

خط لوله قرار گيرد. 
طبق نظ��ر متخصصان ح��وزه ديپلماس��ي گاز، اس��تدالل وزير نفت 
اي��ران كاماًل با واقعي��ات در تضاد اس��ت، زيرا افزاي��ش عرضه داخلي 
35- 3۰ ميلي��ون مترمكع��ب در روز گاز تركي��ه در ش��رايطي كه تا 
سال ۲۰۲5 ميالدي روند رشد تقاضاي گازي تركيه چندان چشمگير 
نيست )در حد 3Bcm -5( به معني افزايش قدرت چانه زني تركيه در 
قراردادهاي واردات گازي خود از عرضه كنن��دگان فعلي نظير ايران، 

آذربايجان و روسيه است. 
با توجه به سياس��ت هاي تثبيت حضور گازي در بازار تركيه از س��وي 
روسيه و آذربايجان و حتي برنامه هاي مصوب افزايش صادرات گازي 
خود به تركيه از طريق خطوط لوله تركيش اس��تريم )گاز روس��يه( و 
پروژه شاه دنيز - ۲ )گاز آذربايجان(، افزايش 35- 3۰ ميليون مترمكعب 
توليد داخلي گاز تركي��ه، بيش از حجم گاز واردات��ي از ايران بوده كه 
هيچ اس��تراتژي مناس��بي براي تثبيت و افزايش حض��ور در بازار گاز 

تركيه ندارد. 
متأسفانه وزير نفت در موضع گيري خود توجه نكرد كه تركيه احتماالً 
به گاز ايران نه ديگر براي تأمين تقاضاي داخلي خود بلكه براي تأمين 
برنامه هاي صادرات گازي خود توجه خواهد كرد و شرط و شروطي براي 

تمديد قرارداد گازي خود در سال ۲۰۲6 ميالدي دارد. 
بر اساس اين گزارش، فرافكني ضعف هاي ناشي عدم پيشبرد طرح هاي 
صادرات خط لوله اي گازي كش��ور در »فرصت هاي طاليي گذشته« 
)نظير دو س��اله بعد از برجام تا قبل از خروج ترامپ از برجام( به »عدم 
تمايل ديگران به همكاري گازي با ايران« در شرايطي است كه پيگيري 
طرح هاي غيرراهبردي نظير FLNG 5۰۰ هزار تني در دوره اي مورد 

تأكيد زنگنه در وزارت نفت بوده است.

ثروتمندان بايد هزينه هاي جامعه را بدهند نه فقرا!
رئيس سازمان امور مالياتي: ۱۰تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه كه درآمدهاي كالن دارند بايد قسمت اعظم هزينه های جامعه را بدهند، 

اينكه عده اي ميلياردي پول درمي آورند و عده اي درخرج شبشان مانده اند، ما را به سمت توسعه و عدالت نمي برد

در ش�رايطي كه طي دهه هاي گذشته، 
دهك هاي باالی درآمدي جامعه، ثروت 
و رف�اه قاب�ل مالحظ�ه اي را به  دس�ت 
آورده ان�د و در اغل�ب كش�ورهاي دنيا 
نيز هزينه هاي دول�ت از محل ماليات ها 
تأمين مي ش�ود، ام�روز اقتص�اد ايران 
ب�ه جه�ت تحريم ه�اي ظالمان�ه نفتي 
غرب، ش�يوع كرونا، خطرات ناش�ي از 
تداوم رشد منفي اقتصاد و عدم كفايت 
س�رمايه در بخش هايي چون سيس�تم 
بانكي، بيمه، صندوق هاي بازنشستگي 
و همچنين تأمين كسري بودجه دولت 
از محل اس�تقراض هايي ك�ه به كاهش 
هرچ�ه بيش�تر ارزش پول ملي، رش�د 
حج�م نقدينگ�ي و تش�ديد اش�تهاي 
س�فته بازي در اقتصاد منتج مي ش�ود، 
به نقطه اي رسيده است كه بايد ماليات 
بر مجم�وع داراي�ي و درآمد اش�خاص 
را جه�ت پوش�ش هزينه ه�اي دولت و 
مه�ار س�فته بازي صاحب�ان نقدينگي 
در بازاره�اي كااليي و مال�ي عملياتي 
كنيم. در همين راستا رئيس كل سازمان 
ام�ور مالياتی ب�ا بي�ان اينك�ه ماليات 
حقوق عام�ه و حق الناس اس�ت، گفت: 
۱۰ ت�ا ۱۵ درصد ثروتمن�دان جامعه كه 
درآمدهاي ميلياردي دارند بايد قسمت 
اعظم هزينه های جامع�ه را بدهند، واال 
به س�مت توس�عه و عدالت نمی رويم.

در اغلب كشورهاي دنيا از صاحب بيشترين 
داراي��ي و درآم��د ماليات بيش��تري جهت 
پوش��ش هزينه هاي دولت اخذ مي شود، اما 
طي دهه هاي گذش��ته به اعتبار درآمدهاي 
نفتي، نه تنها از ثروتمندان ماليات چنداني 
گرفته نش��ده، بلكه گاهاً به اين اش��خاص 
يارانه هايي چ��ون ارز، وام، زمي��ن و مجوز 
فعاليت هاي اقتصادي ارزان ارائه شده است. 
حال كه تحريم هاي ظالمانه، ش��يوع كرونا 

و رشد منفي اقتصاد فش��ار كسري بودجه 
را بر دولت تشديد كرده اس��ت و دولت نيز 
در س��ال هاي اخير به واس��طه استقراض از 
سيس��تم بانكي و حذف يارانه ه��ا در عمل 
مس��يرهاي تورمي را براي جبران كس��ري 
بودجه انتخ��اب كرده و اين سياس��ت، رفاه 
طبقات ضعيف جامعه را كاهش داده است، 
انتظار مي رود دولت به جاي اينكه به دنبال 
پوشش كسري بودجه از محل ايجاد تعهداتي 
باشد، طرح ماليات بر مجموع دارايي و درآمد 

در كشور را عملياتي كند.
بررسي ها نش��ان مي دهد كه تنها در بخش 
مس��كن 3 ال��ي 6 ميليون واحد مس��كوني 
بالاستفاده و كم استفاده در كشور وجود دارد 
كه بايد صاحبان حس��اب هاي بانكي دهها 
ميليارد توماني و سهامداران بزرگ و صاحبان 
داراي هايي چ��ون زمين، س��اختمان هاي 
تجاري، ارز، خودرو و تاج��ران بزرگ كاال را 
به آن اضافه كرد. در واقع ام��روز در جامعه 
صاحبان ث��روت و درآمده��اي هنگفت كم 
نيستند، به جاي اينكه برخي از اين اشخاص 
ثروت ها و ارزش افزوده هاي كس��ب شده را 
به خارج از كش��ور هدايت كنن��د، بايد اين 
دارايي ها به ماليات تبديل و بعد از پوش��ش 
هزينه هاي كشور در كانال سرمايه گذاري و 

توسعه عادالنه هدايت شوند.
ماليات بر مجموع دارايي و درآمد، يك بايد 
اس��ت؛ اگر تا ديروز اخذ مالي��ات از مجموع 
دارايي و درآمد اش��خاص يك انتخاب بود، 
امروز يك ض��رورت اجتناب ناپذير اس��ت، 
زي��را نفت ك��ه امي��د مي رف��ت هزينه ها و 
بدهي هاي داخل��ي و خارجي ايجاد ش��ده 
طي هفت  س��ال اخير را پوش��ش دهد، به 
واس��طه تحريم هاي ظالمان��ه نفتي غرب و 
همچنين اف��ت بهاي جهان��ي آن و كاهش 
رش��د اقتصادي دنيا به دليل ش��يوع كرونا 
ديگر نمي توان��د كمك چن��دان زيادي به 

دولت كند. در عين حال ب��ه دليل طوالني 
شدن رش��د منفي اقتصاد و تأمين كسري 
بودجه س��ال هاي اخير از مسيرهايي كه به 
كاهش ارزش پ��ول ملي منتج ش��ده و اين 
رويداد طبقات فاق��د دارايي و درآمد مكفي 
در جامعه را تحت فش��ار قرار داده است، به 
نظر مي رس��د بايد در يك اق��دام ضربتي و 
جهادي تمامي سامانه هاي شناسايي دارايي 
و درآمد اشخاص يكپارچه شوند و جهت اخذ 
ماليات بر مجموع دارايي و درآمد اشخاص 
در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرند تا 
حداقل 7۰درصد هزينه هاي دولت از محل 
ماليات هاي غيرپنهان، يعني ماليات مستقيم 

و غيرمستقيم تأمين شود.
  نفت ديگر پاسخگوي نيازهاي كشور 

نيست
در همين باره رئيس كل سازمان امور مالياتی 
كشور در رسانه ملي تصريح كرد: اقتصاد با 
نفت اداره   می ش��ده و درآمدهايی كه برای 
اداره امور كش��ور داريم، كافی نيست. فقط 
35 درصد كل بودجه از ماليات تأمين شده 
است. در دنيا اين رقم ۸5 درصد به باالست. 
در همين اوض��اع فرار ماليات��ی وجود دارد 
كه جرم مالياتی بوده و خط قرمز محسوب 
می شود. اميدعلی پارسا افزود: هر كشوری 
به دنبال پيشرفت و عدالت است و بايد نظام 
مالياتی پيشرفته داشته باشد. بايد اطالعات 
كامل��ی از فعاليت های اقتص��ادی، درآمد، 
سود، مصرف و نظاير آن را در اختيار سازمان 
مالياتی بگذارند تا س��ازمان نيز متناسب با 
درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمايه، افراد 

را مشمول ماليات كند.
رئيس كل س��ازمان امور ماليات��ی با تأكيد 
بر اينكه هوشمند س��ازی نظام مالياتی راه 
مبارزه با فرار مالياتی است، تصريح كرد: همه 
اطالعات بايد در اختيار س��ازمان باشد. نه 
تنها بايد اطالعات خود را به سازمان ماليات 

بدهند، بلكه مشمول اطالعات طرف معامله 
نيز می شود و بايد تصويری از صورت معامله 
به سازمان ارائه شود، واال مسئوليت تضامنی 

در پرداخت ماليات خواهند داشت.
وی با اشاره به اينكه در نظام مالياتی هوشمند 
هدف ما اين است كه اطالعات، داده و ديتا 
به صورت كامل، باكيفيت و قابل اعتماد در 
اختيار سازمان مالياتی باشد، اظهار داشت: با 
علم به اين اطالعات بايد ماليات هر شخص 
تعيين و اظهارنامه پيش فرض توليد ش��ود 
كه در اين صورت عدالت محقق خواهد شد. 
در دوره بلندمدت س��ه تا چهار ساله، نظام 
هوشمند مالياتی اتفاق می افتد. اميدواريم تا 
پايان اين دولت، نسخه اول هوشمند سازی 

را ارائه دهيم.
رئيس كل سازمان مالياتی با اشاره به حذف 
ش��يوه اخذ ماليات علی ال��رأس و جايگزين 
شدن ماليات ستانی مبتنی بر ريسك يادآور 
ش��د: امس��ال ماده ۹7 قان��ون ماليات های 
مستقيم را اجرا می كنيم كه ماليات ستانی بر 
مبنای ريسك است، يعنی ماليات علی الرأس 
را كنار می گذاريم و اخ��ذ ماليات مبتنی بر 
خوداظهاری كه در دامنه قابل قبولی باشد، 

اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص دستگاه هايی كه طبق ماده 
۱6۹ مكرر قان��ون ماليات های مس��تقيم، 
اطالعات به سازمان مالياتی می دهند، گفت: 
۸۸ دستگاه اولويت دريافت اطالعات سازمان 
مالياتی هستند. 4۰دستگاه همكاری خوبي 
دارند. ۱5 دستگاه همكاری مناسب ندارند 
و ۲3 دس��تگاه نيز اخي��راً در حال همكاری 

هستند.
   مديران مياني كارشكني مي كنند

معاون وزير اقتصاد افزود: جالب است بدانيد 
در تمام م��وارد مقامات ارش��د كاماًل همراه 
هستند، اما كار در بخش ميانی گير می كند.

  4 بان�ك خصوص�ي را به س�ازمان 
بازرسي معرفي كرده ايم

اين مقام مس��ئول در مورد دس��تگاه هايی 
را كه هم��كاری مناس��ب با س��ازمان امور 
ماليات��ي ندارن��د، گف��ت: اين دس��تگاه ها 
شامل س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويی، دو معاونت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان 
وزارت بهداش��ت، چهار بان��ك خصوصی، 
شركت ارتباطات س��يار، ايرانسل، سازمان 
 نظام پزشكی و اتاق اصناف هستند. بنابراين 
تا حصول نتيجه اين موارد را از مراجع قضايی 

پيگيری می كنيم.  
رئيس كل سازمان امور مالياتی با بيان اينكه 
ماليات حقوق عامه و حق الناس است، گفت: 
۱۰ تا ۱5 درص��د ثروتمن��دان جامعه بايد 
قس��مت اعظم هزينه های جامعه را بدهند. 
مجموعه حاكميت فضايی را فراهم كرده كه 
افرادی ميلياردی و ميليونی پول درمی آورند 
و عده ای نيز در خرج جاری مانده اند، حتی 
اگر نفت هم بی   نهايت می فروختيم بايد ۱۰ تا 
۱5 درصد جامعه هزينه و ماليات را متناسب 
با ثروت و درآمد خود بدهند، واال به س��مت 

توسعه و عدالت نمی رويم.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   يك

شرط خودكفايي  در توليد گندم
رئيس نظ�ام صنفي كش�اورزي كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه تعيين 
ناعادالن�ه نرخ خري�د تضمين�ي گندم در س�ال گذش�ته منجر 
ب�ه واردات بي�ش از ۲ ميلي�ون ت�ن گن�دم ش�د، گف�ت: در 
صورت�ي ك�ه ن�رخ خري�د تضمين�ي گن�دم در س�ال ج�اري 
ب�ه درس�تي انتخ�اب ش�ود دوب�اره خودكف�ا مي ش�ويم. 
محمد ش��فيع مل��ك زاده در گفت وگو با تس��نيم اظهار ك��رد: دولت 
س��ال هاي قبل با اعالم دير هن��گام نرخ خري��د تضميني محصوالت 
كشاورزي اين قانون را نقض كرده است، اما در سال جاري بايد قبل از 

آغاز سال زراعي قيمت ها را اعالم كند.
 ملك زاده گفت: قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي در سال 
زراعي گذشته با دو هفته تأخير س��ال قبل آن دو ماه اخير در دو سال 
قبل هم با تأخير هفت ماهه اعالم شد، در حالي كه نرخ خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي بايد قبل از پايان ش��هريور ماه اعالم ش��ود تا 
كش��اورزان بتوانند درباره نوع كش��ت خود براي س��ال زراعي جديد 

تصميم گيري كنند. 
رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور ادامه داد: همين تصميم گيري هاي 
غلط باعث شده كه دولت بيش از ۲ ميليون تن گندم مورد نياز كشور 

براي ذخيره استراتژيك را از محل واردات تأمين كند. 
وي تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي به دنبال پيشنهاد و تعيين 
نرخ خريد تضميني گندم بر اساس هزينه هاي توليد است و با نظام 
صنفي كشاورزي كشور جلسات مس��تمر وزارت جهاد كشاورزي 
براي تعيين نرخ برگزار كرد. ملك زاده گفت: وزارت جهاد كشاورزي 
در ابتدا هزينه تمام شده توليد گندم در سال جاري را 46۰۰ تومان 
تعيين كرد، اما بعد از افزايش چند برابري قيمت كود نرخ پيشنهادي 
وزارت جهاد كشاورزي به 54۰۰ تومان تا 55۰۰ تومان به روز رساني 
شد. عدم تعيين مناس��ب نرخ خريد تضميني گندم باعث دلسرد 
شدن كشاورزان و كاهش سطح زير كشت و توليد گندم مي شود و 
در نتيجه به امنيت غذايي كش��ور ضربه زده و وابستگي به واردات 

منجر مي شود.

احتمال آزادسازی منابع ايران در عراق
تغيي�ر رئي�س كل بان�ك مرك�زی و بان�ك تج�اری ع�راق احتم�االً 
می توان�د زمينه س�از بازگش�ت مناب�ع ارزی اي�ران از ع�راق باش�د.

به گزارش تس��نيم، مصطفی غالب مخي��ف رئيس بانك مركزی و س��الم چلبی 
مديرعامل بانك تجارت عراق TBI شدند. منابع بانكی معتقدند تغييرات اخير در 
بدنه بانكی كشور عراق می تواند در وصول منابع بسيار زياد بانك مركزی در عراق 
مؤثر باشد. در طول سال های گذشته و به خصوص دوره اخير بانك مركزی، مقامات 
ايرانی رايزنی هايی را با كشور عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق 

به ايران انجام داده و در مقاطعی نيز موفقيت هايی را به دست آورده اند.
آنطور كه عبدالناصر همتی، رئيس كل بانك مركزی قباًل اعالم كرده بود: »ارزش 
صادرات گاز و برق ايران به عراق س��االنه چندين ميليارد دالر است. ضمن اينكه 
ميلياردها دالر از منابع بانك مركزی نيز در اين كش��ور اس��ت كه در مورد نحوه 

استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسيده ايم.«
همتی همچنين پيش از اين و پس از سفر به عراق اعالم كرده بود: »از منابعی كه در 
كشور عراق داريم برای خريد كاالهای غيرتحريمی و اساسی استفاده مي كنيم.«

اين در حالی است كه بر اساس قرارداد ايران و عراق، عراقی ها موظفند پول گاز را 
با يورو و پول برق را با دالر به ايران پرداخت كنند، اما با آغاز روند جديد تحريم ها، 
عراقی ها اعالم كرده اند امكان پرداخت دالر را ندارند و پيشنهاد پرداخت با دينار 
را مطرح كرده اند و حاال مسئله دينار هم مطرح نيس��ت و ايران قرار است كاالی 
اساسی بخرد. اما اين موضوعات در توافقات با رئيس قبلی بانك مركزی عراق بوده و 
بايد ديد رئيس جديد بانك مركزی می تواند گامی برای بازپرداخت بدهی به ايران 

و بازگشت منابع ارزی كشورمان بردارد يا خير.
.......................................................................................................................................

رشد اقتصادي منفي شد اما با اختالف!
گرچه همچنان اختالف آماري بانك مركزي و مركز آمار در رابطه با اعالم نرخ 
رشد اقتصادي پابرجاست، اما آنچه براي بهار از سوي هر دو اعالم شده اين 
بار نشان دهنده رشد منفي در هر دو بخش با نفت و بدون نفت است؛ در آمار 
سال گذش�ته در مورد منفي و مثبت بودن رش�د هم اختالف وجود داشت. 
به گزارش ايسنا، در روزهاي گذش��ته مركز آمار رشد اقتصادي بهار امسال را اعالم 
كرد كه نشان دهنده ادامه رشد منفي، به طوري كه رشد اقتصادي با نفت منفي3/5و 
بدون نفت منفي ۱/7درصد اعالم شد كه البته اين رقم براي با نفت نشان دهنده مثبت 
شدن نسبت به سال گذشته و براي بدون نفت روند منفي تري بود.  در شرايطي همتي 
رئيس كل بانك مركزي  نيز به تازگي آمار رشد اقتصادي را اعالم كرده كه نرخ اعالمي 
از سوي وي بيانگر رشد منفي در هر دو بخش است. رشد اقتصادي با نفت منفي ۲/۸ 
و بدون نفت منفي۰/6 از سوي وي اعالم شده كه نشان از اختالف ۰/7در رشد با نفت 

و ۱/۱درصد بدون نفت دارد. 
در جزئيات آماري نيز اين اختالف ديده مي ش��ود؛ به طوري كه در مركز آمار فقط 
بخش كشاورزي رشد مثبت دارد و از اين قرار است كه رشد بخش صنايع و معادن 
منفي 4/4درصد، كش��اورزي ۰/۱ و خدمات منفي 3/5درصد است. اما آنچه بانك 
مركزي اعالم كرده فقط آمار منفي بخش خدمات را نش��ان مي دهد. اين در حالي 
است كه به گفته رئيس كل بانك مركزي، رشد كشاورزي 3/7درصد، صنايع و معادن 

۲/5درصد و خدمات منفي ۰/6درصد است. 
.......................................................................................................................................

فروش خودروي صفر فقط در بورس كاال
طرح تح�ول ب�ازار و صنعت خ�ودروي س�بك، با هم�كاري انديش�كده ها 
و منتقدي�ن، در مجل�س آم�اده ش�ده اس�ت و بع�د از اع�الم وص�ول در 
زم�ان حاض�ر در كميس�يون صناي�ع و مع�ادن در ح�ال بررس�ي اس�ت.
 به گزارش تس��نيم، روح اهلل ايزدخواه عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي افزود: مبناي اين طرح، اصالح روش توزيع و فروش خودرو است 
و اين امر با عرضه اين محصول در بورس كاال محقق مي گردد، تالش مي ش��ود با 
عملياتي شدن اين موضوع، روش هاي توزيع خودروي صفر به غير از مسير بورس 
كاال بسته شود تا خودروسازان نتوانند از در  هاي پشتي، خودرو را به فروش رسانند. 
با فروش خودرو در بورس كاال، عرضه و تقاضا است كه قيمت را تعيين مي كند و 

عماًل قيمت گذاري دستوري به دليل ناكارآمد بودن حذف مي شود. 

عضو كميس�يون صنايع و معدن مجلس 
گفت: نگاهی به مصوبات ستاد تنظيم بازار 
نشان می دهد در مقاطع مختلف تصميمات 
بس�ياری در ارتب�اط با ب�ازار محصوالت 
فوالدی اخذ ش�ده، ام�ا ع�دم پيگيری 
اجرای تصميمات باعث شده فعاالن بازار 
فوالد به مصوب�ات وزارت صمت توجهی 

نكنن�د و به التهاب�ات بازار دام�ن بزنند.
مصطف��ی طاهری سياس��تگذاری غلط در 
توزيع محصوالت فوالدی را يكی از مشكالت 
بازار زنجيره فوالد دانس��ت و  تصريح كرد: 
از زم��ان راه ان��دازی ب��ورس كاالی ايران 
مقرر شد كش��ف قيمت عادالنه محصوالت 
فوالدی در ب��ورس كاال ص��ورت گيرد، به 

همين دليل مراج��ع تصميم گير در مقاطع 
مختل��ف از طريق وزارت صنايع )س��ابق(، 
س��تاد تنظيم بازار و غيره ت��الش كرده اند 
محص��والت فوالدی در ب��ورس كاال عرضه 
ش��ود و خري��داران بتوانند ب��ا قيمت های 
منصفانه نس��بت به خريد محصوالت مورد 

نياز خود اقدام كنند.

عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
گفت: آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، اين 
است كه برخی از ش��ركت های توليدكننده 
بخش��ی از محصول خ��ود را در بورس كاال 
عرضه می كنند و مابقی محصول را در بازار 
خارج از بورس و بدون هيچگونه شفافيتی به 

فروش می رسانند.

تخلف شرکت های تولیدکننده فوالد


