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وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از توافق در جلس��ات 
مش��ترک دولت و مجلس برای تخصیص درآمدهای 
مرحله دوم هدفمندی همانند مرحله اول خبر داد که طبق آن 
۵۰درصد از درآمدهای ناش��ی از مرحله دوم در اختیار مردم، 
۳۰درصد به ح��وزه تولید و ۲۰درص��د در اختی��ار دولت قرار 
خواهد گرفت. در همین ارتباط حمیدرضا فوالدگر عضو کمیته 
مش��ترک دولت و مجلس نیز خبر داد که دو کارگ��روه اقتصاد 
خانوار و تولید تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه کارگروه تولی��د برای 
بررسی نحوه پرداخت سهم ۳۰درصدی تولید از محل اجرای 
مرحله دوم هدفمند س��ازی یارانه هاس��ت و کارگ��روه اقتصاد 
خانوار برای چگونگی حفظ قدرت خرید خانوار و کاهش آسیب 
پذیری آنان در مقابل ش��رایط مختلف اقتصادی تشکیل شده 
است. فوالدگر تصریح کرد:مبلغ و مش��موالن کمک دولت به 
اقشار کم درآمد جامعه در ایام عید امروز نهایی خواهد شد. رضا 
رحمانی، رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: 
بس��ته حمایتی به صورت ویژه در نشست های دولت و مجلس 
در حال بررس��ی اس��ت ول��ی این ک��ه ای��ن حمایت ه��ا نقدی، 
غیرنقدی ی��ا نقدی- غیرنق��دی خواهد بود هن��وز جمع بندی 
نهایی نشده اس��ت، این که عیدی نظام به مردم در این شرایط 
س��خت اقتصادی چه خواهد بود تا پایان هفته آینده مش��خص 
می شود از سوی دیگر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز 
گفت: تالش می کنیم تا نتایج گفت وگوهای جلسات مشترک 
مجلس و دولت را تا هفته آینده اعالم کنیم ضمن این که هفته 

آینده بررسی تبصره های بودجه در دولت آغاز می شود. 
آمار و ارقام ارائه شده از سوی روزنامه ها گمانه است  ▪ 

حسینی تاکید ک��رد: پشتیبانی از وض��ع معیشتی م��ردم در 
ماه های پایانی سال در جلسات مشترک دولت و مجلس دنبال 
می شود، اما عدد و رقم هایی که در روزنامه ها منتشر شده 
گمانه و گزینه هایی که اعالم شده هنوزدر این جلسات قطعی 
نشده است، پس هر وقت این گزینه ها قطعی شد به اطالع 

مردم می رسد. 

درص��د درآم��د مرحله دوم هدفمندی به بخش تولید  ▪ ۳۰

تعلق می گیرد 

به گزارش ایرنا مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در همایش روز جهانی گمرک گفت: ۵۰درص��د از درآمدهای 
ناشی از اجرای مرحله دوم در اختیار مردم، ۳۰درصد به حوزه 
تولید و ۲۰درصد در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وی گفت: 
براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است در مرحله دوم هدفمندی 
توجه ویژه ای به بخش تولید شود به نحوی که هر میزان آورده به 
صندوق هدفمندی یارانه ها توسط بخش های نیرو، کشاورزی، 
راه و صنعت و معدن به صورت متناسب میان آنها باز توزیع خواهد 
شد.  وی تصریح کرد: سهم آورده این بخش ها به میزان افزایش 
قبض ها به صندوق هدفمندی یارانه ها خواهد بود.  غضنفری از 
ارائه پیشنهادات ۶ دستگاه دولتی )صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، 

راه، نفت و کشور( درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی 
یارانه ها به کارگروه مشترک دولت و مجلس خبر داد.

مبلغ و مشموالن کمک دولت به اقشار کم درآمد جامعه امروز  ▪ 

نهایی خواهد شد

به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس 
با اشاره به این که دولت فقط این هفته برای ارائه بودجه فرصت 
دارد گفت: مبلغ و مشموالن کمک دولت به اقشار کم درآمد 
جامعه در ایام عید امروز نهایی خواهد شد.  فوالدگر با بیان این که 
اگر بودجه این هفته به مجلس ارائه نشود، دیگر نمایندگان زمان 
کافی برای بررسی آن نخواهند داشت، افزود: دولت می توانست 
به جای آن که بودجه را منطبق با مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 
تنظیم کند الاقل متن مقدماتی را به مجلس ارائه و سپس به قانون 

هدفمندی می پرداخت.

کارگروه اقتصاد خانوار و تولید تشکیل می شود  ▪ ۲

حمیدرضا فوالدگر به فارس گفت: ۲ کارگروه اقتصاد خانوار 
و تولید تشکیل می شود که ک��ارگ��روه تولید ب��رای بررسی 
نحوه پرداخت سهم ۳۰درصدی تولید از محل اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شده است و کارگروه اقتصاد 
خانوار درب��اره چگونگی حفظ ق��درت خرید خانوار و کاهش 
آسیب پذیری آنان در مقابل شرایط مختلف اقتصادی تشکیل 
شده اس��ت. وی تصریح ک��رد:اج��رای مرحله دوم هدفمندی 
یارانه ها با تصمیم ب��رای پرداخت کمک شب عید به مردم 
ارتباطی ندارد و میزان این مبالغ و همچنین منابع تخصیص 
آن تاکنون نهایی نشده است، ضمن این که پرداخت مبالغی 
از صندوق توسعه ملی نیز در حد پیشنهاد بوده و منبع تامین 
آن هنوز قطعی نشده است.  فوالدگر افزود: هنوز درباره این 
که مبالغ به همه دهک های جامعه پرداخت خواهد شد یا خیر 

تصمیم نهایی گرفته نشده است.
وزیر اقتصاد: نتایج جلسات دولت و مجلس هفته آینده  ▪ 

اعالم می شود 

به گزارش ایرنا وزیر اقتصاد با بیان این که در جلسات مشترک 
مجلس و دولت مسائل ارزی مورد بررسی قرار نمی گیرد مگر در 
مورد تعیین نرخ آن در بودجه سال آینده گفت: تالش خواهیم 

کرد تا نتایج این گفت وگوها را تا هفته آینده اعالم کنیم.
وضعیت معیشت مردم  ▪ 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به پشتیبانی از وضعیت 
معیشتی مردم در ماه های پایانی سال در جلسات مشترک قوه 
مقننه و مجریه اشاره کرد و توضیح داد: برخی آمار و ارقام اعالم 
شده در رسانه ها در مورد مسائل اقتصادی دیده می شود که 

آن ها را تنها در حد گمانه قلمداد می کنم.
بسته حمایتی به صورت ویژه در نشست های مجلس و دولت  ▪ 

بررسی می شود 

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایسنا 
گفت: بسته حمایتی به صورت ویژه در نشست های دولت و مجلس 
در حال بررسی است ولی این که این حمایت ها نقدی، غیرنقدی یا 
نقدی- غیرنقدی خواهد بود هنوز جمع بندی نهایی نشده است.
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اختصاص ارز مبادله ای به اولویت گروه ۹ کاالها آغاز شد
وزیر صنعت از اختصاص  ارز مرکز مبادالت به اولویت کاالی گروه ۹ از روز پنج شنبه هفته 
گذشته خبر داد. به گزارش فارس مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش 
روز جهانی گمرک در فرودگاه مهرآباد گفت: ارز مرکز مبادالت از امروز به اولویت کاالیی 
۹ اختصاص پیدا می کند. وی با بیان این که تاکنون 14 هزار و ۵۰۰ برگ ثبت سفارش 

در مرکز مبادالت ارزی حصول شده گفت: در طول ۹۵ روز فعالیت این مرکز چهار میلیارد 
دالر کاال از ارز مبادالت استفاده کرده است. وزیر صنعت تأکید کرد: واردات اولویت یک 
و دو با ارز مرجع آزاد و صادرات آن ممنوع است. همچنین در اولویت 1۰ که کاالهای 
غیرضروری و با ارزش افزوده حداقل هستند، امکان واردات با ارز مرکز مبادالت ندارند.

چه چیزی درفازدوم هدفمندی تغییرمی کند؟

به تدریج خروجی هایی که تقریبًا بر روی 
آن ها توافق شده از جلسات شبانه دولت 
منتشر  هدفمندی  پیرامون  ومجلس 

می شود. این جلسات همچنان ادامه دارد و گویا به تدریج دولت 
موفق می شود نظر نمایندگان را با آنچه خود در نظر دارد همراه سازد. 

صندوق هدفمندی یارانه ها چیست؟ ▪ 

مهدی غضنفری وزیرصنعت ازصندوق هدفمندی یارانه ها سخن 
می گوید که یکی از خروجی های جلسات شبانه دولت و مجلس 
است. این صندوق به اذعان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، صندوقی است که قرار است منابع درآمدی اش ناشی از 
اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم باشد و هدف از راه اندازی آن 
حمایت از تولید کنندگان و افرادی باشد که از اصالح قیمت ها و 
نوسانات قیمتی متضرر می شوند. به عبارتی این صندوق صندوقی 
است که گویا قرار است درآمد آن از قبل افزایش نرخ حامل های 
انرژی باشد و پولی که از این طریق از تولید و صنعت اخذ می شود، 
مجدداً به تولید و صنعت باز گردانده شود، البته به آن دست از فعاالنی 
که پول صندوق را داده باشند. به عبارتی دولت و مجلس گویا با این 
روش به دنبال این امر هستند که از این دست از صنعت افزایش 
قیمت حامل های انرژی را اخذ کنند و از دست دیگر باز گردانند.

سهم تولید ۳۰ ▪ درصد، از جیب تولید کننده

تعیین سهم ۳۰ درصدی برای تولید هیچ چیز را تغییر نخواهد 
داد. فی الواقع افزایش تنها 1۰ درصد در سهم تولید، با توجه به 
تالش دولت برای افزایش 4.۵ برابری قیمت حامل های انرژی به 
شکل ترکیبی، هیچ تأثیری تقریبًا بر وضعیت تولید نخواهد داشت. 
به عبارتی در فاز دوم طبق برنامه دولت میانگین افزایش قیمت 
حامل های انرژی 4۰۰ درصد است که در این میان سهم تولید 
تنها 1۰ درصد افزایش خواهد یافت! موضوع دیگر در اینجا است که 
اساسًا افزایش یا کاهش سهم تولید در فاز دوم مسئله اصلی نیست، 
حتی اگر دولت قبول کند که 1۰۰ درصد درآمد هدفمندی به تولید 
نیز اختصاص یابد این امر به معنی تحقق سهم تولید نخواهد بود. 
تعیین رقم و عدد یک حرف است و اجرای آن حرفی دیگر. چنانچه 
از سهم ۲۰ درصدی تولید در فاز اول نیز به اذعان بسیاری هیچ چیز 
پرداخت نشد. صندوق هدفمندی یارانه ها نیز در این میان گوی 
بازی مجلس و دولت است. چگونه تولیدی که نه توان تولید دارد، 
نه توان رقابت، نه نقدینگی در گردش برای حرکت و نه بازاری برای 
فروش )به واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه های تولید( 
در شرایطی که قرار است هزینه  هایش با افزایش حامل های انرژی 
تصاعدی افزایش یابد، سهم خود را در صندوق ایفا کند که در نهایت 
مستوجب لطف و عنایت دولت قرار گیرد؟ این ها همه موضوعاتی 
است که برخالف آنچه دولت و مجلس می پندارند به هیچ وجه 
خوشایند مردم و جامعه نیست که از آن ها با هیاهو یاد می کنند.
دولت در سال جاری تنها توانسته ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد 
پیش بینی شده را محقق کند. حال در فاز دوم به دنبال درآمد 1۰۰ 
هزار میلیاردی می گردد. این یعنی مجددًا عدم توان دولت برای 
تحقق درآمد پیش بینی شده و در نتیجه کسری بودجه، مجددًا 
استقراض از بانک مرکزی، مجددًا انتشار پول بدون پشتوانه و 
منبع:تابناک مجدداً افزایش تورم و روز از نو روزی از نو.  

با افزایش عرضه صورت گرفت؛
 ادامه روند کاهشی قیمت طال، سکه و ارز

اقتصادآنالین-روز پنج شنبه با ترکیدن بخشی از حباب سکه، 

قیمت آن با ۲8ه��زار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۹۰ه��زار 
تومان رسید. به گفته صرافان روز پنج شنبه، به ازای هر نفر 
متقاضی خرید، 1۰ نفر برای فروش به بازار آمده بودند. این اتفاق 
البته موجب کاسته شدن از تب و تاب قیمت ها شد. در این روز هر 
دالر آمریکا به مرز ۳۵۰۰تومان باز گشت و هر گرم طالی 18عیار 
1۳7هزار تومان معامله شد. فعالین بازار کاهش قیمت انس جهانی 
و همچنین کاهش نسبی قیمت دالر را عامل ادامه روند کاهشی 
قیمت طال و سکه می دانند و علت کاهش قیمت دالر را افزایش 

عرضه عنوان می کنند.

مدیر عامل یک شرکت هواپیمایی:
به دلیل مشکالت ارزی هواپیمای ایرباس را پس دادیم

ایسنا-مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با اشاره به این 
که در پی افزایش قیمت بلیت هواپیما، مسافران پروازها کاهش 
پیدا کرده، گفته که این شرکت به دلیل مشکالت ارزی و ناتوانی 
در پرداخت پول، یک هواپیمای ایرباس خریداری شده را پس 
داده است. سیروس باهری، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران 
ایر تور گفت: »یکی از ایرباس های ایران ایر تور به صورت قسطی 
خریداری شده بود اما پس از مشکالت ارزی نتوانستیم از عهده 
پرداخت اقساط آن برآییم؛ بنابر این آن را پس دادیم.« شرکت 
ایران ایران تور 1۲ هواپیمای ام دی در اختیار دارد و اخیرا دو 
فروند هواپیمای ایرباس خریداری کرده بود که یکی را پس داده 
و دیگری هم به گفته مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، 

»به دلیل مشکالت بیمه زمینگیر است.«
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توافق دولت ومجلس برای تشکیل ۲ کارگروه تولید و اقتصادخانوار 

بیشترین تخلفات اداری مربوط به 
بانک ها است 

محمدعلیزاده- رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بیشترین 

پرونده های این سازمان گفت: هر جا که پول هست تخلف هم زیاد 
است و بیشترین پرونده های سازمان بازرسی کل کشور مربوط 
به تخلفات اداری بانک هاست.مصطفی پورمحمدی اف��زود: 
مسئولیت رسیدگی به بدهکاران بانکی بر عهده دادستانی کشور 
است و قرار است بانک ها گزارشی از بدهکاران به دادستانی ارائه 
کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره وضع 
اخاللگران ب��ازار ارز گفت: در این راستا دادستانی از سازمان 
بازرسی تقاضای کمک کرده که دو تا سه پرونده بزرگ مربوط به 
اخاللگران بازار ارز از دادستانی به این سازمان ارجاع شده است 
و در مرحله بررسی قرار دارد. وی ادامه داد: بخش عمده ای از 
اخاللگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان 
بازرسی دخالت نمی کند؛ آن چه را که مربوط به اعداد و ارقام بزرگ 
است و ارتباط آن ها با دستگاه های اداری گسترده می شود، تعقیب 
خواهیم کرد. پورمحمدی گفت: موارد خاص و متعدد در دستگاه 
امنیتی و بازپرسی بررسی می شود.  به گزارش واحد مرکزی خبر، 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با 
اشاره به اینکه تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاری ها و 
زمین بیشترین پرونده های در دست بررسی است، خاطرنشان 
کرد: بیشترین تخلفات به دستگاه هایی مانند شهرداری ها، بانکها، 
امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را انجام می دهند، 
برمی گردد البته تعداد پرونده های بانکی و پولی به دلیل اینکه از 

جنس بزرگ تری هستند بیشتر است.

بزرگترین مجتمع تولید بنزین جهان 
در شازند راه اندازی می شود

مجتمع بنزین سازی RFCC پاالیشگاه نفت شازند با ظرفیت روزانه 
8.۵ میلیون لیتر به عنوان بزرگترین واحد بنزین سازی جهان 
آماده افتتاح شده است و تا چند روز آینده با حضور رئیس جمهور 
جشن خودکفایی بنزین کشور برگزار خواهد شد. رشید سیدیان، 
مجری طرح توسعه پاالیشگاه شازند در شرکت ملی مهندسی و 
ساختمان نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه »تا سه روز آینده هم 
مجتمع بنزین سازی RFCC به عنوان بزرگترین مجتمع بنزین سازی 
جهان به بهره برداری می رسد«، گفت: »در حال حاضر مراحل پیش 
راه اندازی به اتمام رسیده است و آخرین مراحل تست و راه اندازی 
نهایی در حال انجام اس��ت. « این مقام مسئول درب��اره آخرین 
وضعیت مراحل راه اندازی و بهره برداری از مجتمع بنزین سازی 
RFCC پاالیشگاه نفت شازند، گفت: »در حال حاضر واحد RCD به 
عنوان تامین کننده خوراک مجتمع RFCC به طور کامل راه اندازی 
شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.«  رشیدیان با اعالم 
اینکه با راه ان��دازی واحد RCD حدود ۹۳ هزار بشکه ظرفیت 
جدید پاالیشگاهی در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: »هم 
اکنون خوراک مورد نیاز مجتمع RFCC توسط واحد RCD تولید 
و در مخازن ذخیره سازی شده است.«  به گزارش مهر، همزمان با 
تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین المللی بر صنایع نفت و گاز 
کشور، پروژه های جدید افزایش تولید بنزین و گازوئیل و طرح 
توسعه پاالیشگاه نفتی در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری یکی 
پس از دیگری در مدار بهره برداری قرار می گیرند.  بر این اساس، 
پیش بینی می شود تا پایان سالجاری طرح توسعه و بنزین سازی 
پاالیشگاه الوان، طرح توسعه پاالیشگاه آبادان و فاز نهایی طرح 
توسعه پاالیشگاه نفت شازند در مدار بهره برداری قرار بگیرند.  مهر 
در گزارش خود تصریح می کند که »یکی از مهمترین پروژه های 
 RFCC آماده افتتاح و راه اندازی صنعت نفت کشور بدون شک واحد
پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند به عنوان بزرگترین مجتمع بنزین 
سازی جهان است که با افتتاح این پروژه در ایام دهه فجر با حضور 
رئیس جمهوری، جشن خودکفایی کامل بنزین برگزار خواهد شد.«  
در این گزارش آمده است: »از اواسط سالجاری با افزایش مصرف 
بنزین در کشور، بار دیگر به منظور ایجاد توازن در تولید و مصرف این 
فرآورده استراتژیک نفتی، تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی 
از سر گرفته شد که با افتتاح رسمی مجتمع RFCC عمال دیگر نیاز 
به تولید بنزین پتروشیمی ها نیست.« رشید سیدیان در گفت وگوی 
خود با مهر با تاکید بر اینکه »با بهره برداری از این مجتمع عظیم 
امکان تولید پاک ترین بنزین جهان فراهم می شود«، یادآور شد: 
»همچنین با اجرای طرح توسعه پاالیشگاه شازند برای نخستین بار 
لیسانس ایزومریزاسیون توسط متخصصان ایرانی بومی سازی و 

ازانحصار خارجی ها خارج شد.«

همزمان با تداوم افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو طی 
روزه��ای اخیر خ��ودروس��ازان در نامه ای به سازمان حمایت 
خواستار تعیین قیمت خ��ودرو براساس آن چه که از آن به 
عنوان قیمت تمام شده واقعی ارز تعبیر کرده اند شدند و اعالم 
کردند: ارز مبادله ای به خودروسازان تخصیص نیافته است. 
در همین حال وزیر صنعت از ابالغ و اجرای آیین نامه جدید 
مربوط به پیش فروش خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد 
و گفت: هدف اصلی این آیین نامه تامین سرمایه در گردش 
خودروسازان از طریق پرداخت مشتریان است. در همین حال 
احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از فراخواندن 

وزیر اقتصاد به مجلس خبر داد و اعالم کرد: در جلسه هفته آینده 
مجلس سوال از وزیر اقتصاد درخصوص افزایش قیمت خودرو 
مطرح خواهد شد. نماینده قم در گفت وگو با فارس افزود: در 
روزهای اخیر تقریبا طی ۹ ساعت 8 میلیون تومان روی قیمت 
خودروها رفت که این افزایش قیمت هیچ منطقی ن��دارد. 
امیرآبادی ادامه داد: کارخانه های داخل کشور خودروهای 
تولید شده را به بازار عرضه نمی کنند تا قیمت افزایش یابد.

توضیحات غضنفری درباره آیین نامه جدید پیش فروش  ▪ 

خودرو

به گ��زارش ایسنا وزیر صنعت در جمع خبرنگاران از ابالغ و 

اجرای آیین نامه جدید مربوط به شرایط پیش فروش خودرو 
توسط سازمان حمایت خبر داد و گفت: قرار است سازمان 
حمایت و خودروسازان طبق تصمیم جدیدی که در جلسه دولت 
گرفته شد، نحوه قیمت گذاری و فروش را نهایی کنند که هنوز 

این تصمیم گیری نهایی نشده است.
 ▪ درخ��واس��ت خ���ودروس���ازان از س��ازم��ان حمایت ب��رای 

قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد

در همین حال خ��ودروس��ازان در نامه ای به رئیس سازمان 
حمایت خواستار توجه به چند عامل در تعیین قیمت جدید 

خودرو شدند. 

به گ��زارش ف��ارس، در نامه خ��ودروس��ازان به رئیس سازمان 
حمایت عنوان شده که قیمت م��واد اولیه، قطعات CKD و 
دستمزد کارگران باید بر اساس قیمت های فعلی و روند آتی 
محاسبه شود. همچنین در این نامه بر لزوم محاسبه قیمت 
قطعات داخلی خودرو بر اساس قیمت جدید قطعه سازان 
تأکید و عنوان شده که قیمت تمام شده واقعی ارز )با توجه 
به عدم تخصیص ارز مبادله ای( و هزینه های تسعیرنرخ ارز 
)تبدیل ارز به ریال( باید در قیمت گذاری جدید خودروها مد 
نظر قرار گیرد. این در حالی است که پیش از این اعالم شده بود 
قیمت خودرو براساس ارز مبادله ای قیمت گذاری می شود.

 وزیر اقتصادبه دلیل افزایش بی رویه قیمت خودرو به مجلس فراخوانده شد

انرژی


