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تقدير وزير نيرو از بانك صادرات
ــه مديرعامل بانك صادرات  ــر نيرو طي نامه اي خطاب ب وزي
ــاركت،  از اين بانك به دليل عملكرد موثرش در فروش اوراق مش

تقدير كرد.
ــرو  خطاب به  ــام  مهندس نامجو وزير ني ــي از پي در بخش
ــرو مديرعامل و  ربيع زاده عضو هيات مديره اين  مهندس پيش
بانك آمده است: سهم قابل مالحظه اي از منابع مالي مورد نياز 
ــال 91 از طريق فروش و عرضه  ــاي وزارت نيرو در س طرح ه
ــركت هاي زيرمجموعه  ــط ش ــاركت توس عمومي اوراق مش
ــال 91، طي چندين  ــت.بانك صادرات در س ــده اس تامين ش
ــاركت جهت تامين منابع  ــبت به فروش اوراق مش مرحله نس
مالي پروژه هاي آبرساني، برق رساني و توسعه زيرساخت هاي 

ويژه توسعه آب و فاضالب اقدام كرده است.

اهداي جوايز بانك مسكن به 
پذيرندگان برتر پايانه هاي فروشگاهي

ــي از 1907  ــم قرعه كش ــكن با برگزاري مراس بانك مس
پذيرنده و 1949 استفاده كننده اين پايانه ها، با اهداي جوايزي 
ــري، رئيس اداره كل خدمات نوين  قدرداني كرد. نيكوفرصف
ــويق و ترغيب  ــك، هدف از اجراي طرح مذكور را تش ــن بان اي
ــتفاده  ــكن و  اس ــتگاه هاي POS بانك مس پذيرنده هاي دس
ــرد و گفت: در اين  ــات بانكداري الكترونيك عنوان ك از خدم
ــتفاده كنندگان  ــي، كه در بين دارندگان و اس دوره از قرعه كش
ــگاهي بانك مسكن در سه ماهه پاياني سال  پايانه هاي فروش
ــتند،  ــد، به 25 پذيرنده كه باالترين امتياز را داش 91 انجام ش
ــد. وي افزود: اين  ــي كارت هديه اهداء گردي بدون قرعه كش

قرعه كشي، هر سه ماه يك بار برگزار مي شود.

افتتاح دومين فروشگاه رفاه ساري
يكصد و نود و نهمين فروشگاه رفاه با نام «شهيدان ركابي» 

در استان مازندران به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي اين مجموعه، رشيدي مديرعامل 
ــتردگي اين  ــاره به گس ــم افتتاحيه مذكور با اش ــاه، در مراس رف
ــه، تامين، توزيع  ــت: تهي ــگاه هاي زنجيره اي اظهار داش فروش
ــتاز در جهت  ــي به عنوان حركتي پيش و فروش كاالهاي اساس
ــادوام در  ــاي مصرفي و ب ــع كااله ــاختار توزي ــازي س نوين س
ــي در حال فعاليت در كشور، مهم ترين هدف  سطح خرده فروش

فروشگاه هاي رفاه مي باشد.

يادداشت مجيد عباسقلي
گروه اقتصاد

Abasgholi@jamejamonline.ir»
از بنز و پورشه بگيريد
به توليدكننده بدهيد

ــور، بحث  اين روزها يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي كش
چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه هاست تا جايي كه 
ــيون تلفيق) به توافق  ــرا مجلس و دولت (حداقل در كميس ظاه
ــن و ديگر حامل هاي  ــن مرحله، قيمت بنزي ــيده اند تا در اي رس

سوختي انرژي را باال ببرند.
ــت كه هرگونه افزايش قيمت  در عين حال، واقعيت اين اس
حامل هاي انرژي، براي بخش توليد مضر است و در هر صورت 
ــهم بخش توليد از درآمد امسال هدفمندي  و حتي با پرداخت س
يارانه ها باز هم رشد قيمت انرژي فشار مضاعفي را به بخش توليد 
ــدي كه اكنون، ضرورت توجه به آن از  ــد. بخش تولي وارد مي كن
حوزه اقتصادي باالتر رفته و به مسائل امنيت ملي رسيده است. 
ــت؛ چون در شرايط  ــن اس دليل اين موضوع هم كامال روش
ــم، كاالهاي توليد داخلي بايد جايگزين كاالهاي وارداتي  تحري
ــوند. حال پرسش اين است كه چه راهي وجود دارد كه قيمت   ش
حامل  هاي انرژي مصرفي در بخش توليد(شامل گازوئيل، نفت 
كوره و گاز طبيعي) را افزايش نداد يا مقدار افزايش آن خيلي كمتر 
از قيمت هاي در نظر گرفته شده باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش 
ــري بودجه  ــت كه به خاطر كس بايد ابتدا اين نكته را در نظر داش
ناشي از بي انضباطي مالي شديد دولت، افزايش نرخ حامل هاي 
انرژي اجتناب ناپذير است. بنا بر اين پيشنهاد به عنوان يك گزينه 
ــد كه دولت  ــايد اين باش همراه با ديگر گزينه هاي قابل طرح ش
مي تواند با اعمال تغييرهايي در نرم افزار كارت هوشمند سوخت 
تدبيري بينديشد كه قيمت بنزين براي خودروهاي گران و داراي 
قيمت باالي 60  ميليون تومان واقعي شود و حتي دولت از فروش 
ــوخت به اين خودرو ها كسب درآمد كند. در اين چارچوب چه   س
ــكالي دارد دولت به خودروهاي لوكس و گراني نظير پورشه،  اش
هيونداي، بنز، كيا و... بنزين ليتري 4000 تومان بفروشد و درآمد 
حاصل را صرف پرداخت بخشي از يارانه الزم براي ثابت ماندن 

قيمت سوخت تحويلي به صنايع  توليدي كند؟
ــر گزينه هاي بوجه اي  ــن راه حل از آن جهت دركنار ديگ اي
ــداد خودروهاي لوكس و  ــد كه اوال تع ــرا به نظر مي رس قابل اج
ــور درصد  ــت، در تركيب كل خودروهاي موجود در كش گرانقيم
ــران و برخي  ــتر در ته ــت. ثانيا اين خودروها، بيش ــادي نيس زي
ــت بنزين آنها  ــردد مي كنند و افزايش قيم ــهرهاي بزرگ ت ش
ــرد. همچنين تغيير  ــر قيمت ها وارد نخواهد ك ــاري بر ديگ فش
ــاي گرانقيمت به اين   ــوردي متفاوت با خودروه ــرش و برخ نگ
معني كه قيمت بنزين آنها نبايد با يك خودروي ارزان و معمولي 
ــاس تقويت عدالت اجتماعي،  ــان باشد، ضمن ايجاد احس يكس
كمك محسوسي هم به افزايش كمتر قيمت سوخت الزم براي 

بخش توليد كرده و اين بخش را تقويت خواهد كرد.

 جلسه غيرعلني مجلس
 براي بررسي گراني ها

نايب رئيس اول مجلس اعالم كرد: نمايندگان صبح سه شنبه 
هفته جاري در جلسه غيرعلني با حضور مسئوالن اجرايي كشور، 

افزايش نرخ برخي كاالهاي اساسي را بررسي مي كنند.
ــت  ــن ابوترابي فرد كه رياس ــه گزارش ايرنا، محمدحس ب
ساعاتي از جلسه علني ديروز مجلس را به عهده داشت، افزود: 
ــي و آثار آن در  ــا توجه به افزايش نرخ برخي كاالهاي اساس ب
ــنبه  ــي مردم و پيگيري نمايندگان، مجلس صبح سه ش زندگ
ــه غيرعلني با حضور مسئوالن اجرايي آثار تغيير نرخ  در جلس

كاالهاي اساسي را رسيدگي مي كند.

 دولت: قيمت روغن
 20 درصد ديگر كاهش مي يابد

در حالي كه پيش از اين طي بخشنامه بانك مركزي مبني 
بر حذف ارز مرجع افزايش 30 درصدي قيمت روغن اعالم شده  
بود، ديروز معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت از فرمول جديد قيمت گذاري اين كاال خبر داد.
ــن رادمرد در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: طي روزهاي  حس
گذشته صد هزار تن روغن براي تصفيه در اختيار كارخانه هاي 
ــال حاضر روغن  ــود و در ح ــرار گرفته ب ــن كاال ق ــدي اي تولي
تصفيه شده بازار در حال توزيع است و به طور قطع طي روزهاي 

آينده قيمت اين كاال كاهش پيدا مي كند.
رادمرد با بيان اين كه توليد كنندگان و خرده فروشي ها بايد 
ــده روي روغن آن  را توزيع كنند، تصريح كرد:  با قيمت درج ش
ــده و روغن با  ــباع ش ــال حاضر بازار در مورد اين كاال اش در ح
ــته بندي هاي مختلف در شبكه هاي فروش در حال توزيع  بس
ــعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و  است.معاون توس
ــت روغن فرمول جديدي  ــارت ادامه داد: براي تعيين قيم تج
ــاس آن 70 درصد واردات اين كاال با ارز  ــده كه براس تعريف ش

مرجع و 30 درصد آن با ارز مبادله اي انجام مي شود.
ــت روغن طي روزهاي آينده تا  ــا تاكيد بر اين كه قيم وي ب
20 درصد كاهش پيدا مي كند، تصريح كرد: اين مصوبه نهايي 
ــده است.اين در حالي است كه قيمت روغن با اعالم  و ابالغ ش
ــما 30 تا 35 درصد افزايش يافت، اما  خبر حذف ارز مرجع رس
ــا اعالم معاون اول رئيس جمهور مبني بر ادامه تخصيص ارز  ب
ــي، بخش خصوصي خبر از كاهش  مرجع به اين كاالي اساس

10 درصدي قيمت آن داد.

اعتراض رسمى ايران به آرامكو 
براى نام «خليج فارس»

ــركت  ــال نامه اى به ش ــران با ارس ــركت ملى نفت اي ش
آرامكوى عربستان سعودى ضمن اعتراض نسبت به استفاده 
از نام مجعول در اطلس دريايى اين شركت نفتى، اين اطلس را 

هم به شركت آرامكوى سعودى عودت داد.
ــيدن روز جهانى «خليج  به گزارش مهر، همزمان با فرا رس
ــتان سعودى يك  ــه فارس» شركت آرامكوى عربس هميش
ــف نفتى جهان از جمله  ــركت هاى مختل اطلس دريايى به ش

شركت ملى نفت ايران ارسال مى كند.
ــه جاي نام  ــوان مجعولي ب ــس دريايى از عن ــن اطل در اي
ــتفاده شده است كه شركت ملى نفت ايران  «خليج فارس» اس
با ارسال نامه اى رسمى به شركت آرامكوى عربستان سعودى 
مراتب اعتراض و انتقاد خود را نسبت به درج اين نام مجعول به 

جاى «خليج فارس» اعالم كرده است.
در اين نامه كه از سوي احمد قلعه بانى، مديرعامل شركت 
ــركت آرامكو  ملى نفت ايران خطاب به خليل الفالح، رئيس ش
ــاره به اهميت تاريخي نام خليج فارس، از  ــده، با اش ــال ش ارس
ــده  ــخن به ميان آورده، تاكيد ش ــاي بين المللي س قطعنامه ه
ــران درخصوص حفظ  ــت: اين موضوع حقانيت ادعاي اي اس
ــت:  ــكار مي كند.در اين نامه آمده اس نام «خليج فارس» را آش
ــاله واقف هستيد،  ــبت به اين مس «همان طور كه بخوبي نس
براساس اسناد و واقعيت هاي تاريخي، جغرافيايي و جغرافياي 
سياسي، آبراه مابين فالت ايران و شبه جزيره عرب، خليج فارس 
ناميده مي شود؛ اين نام از 600 سال پيش از ميالد مسيح براي 
ــناد بسيار به همراه  ــت و اس ــده اس اين آبراه به كار برده مي ش

نقشه هاي متعدد تاريخي گواه اين مطلب مي باشند.»

وام مسكن مهر در استان البرز 
30 ميليون تومان شد

ــقف تسهيالت  ــازي گفت: س قائم مقام وزير راه و شهرس
ــتان البرز از 25 ميليون تومان به 30 ميليون  ــكن مهر اس مس

تومان افزايش يافت.
ــعيد صابوني در گفت وگو با فارس گفت: افزايش متراژ  س
واحدهاي مسكوني در شهرستان البرز باعث شد تا درخواستي 
از وزير راه و شهرسازي براي افزايش سقف وام مسكن مهر اين 
شهرستان داشته باشيم.وي ادامه داد: وزير راه و شهرسازي اين 

موضوع را در جلسه هيات دولت مطرح و به تصويب رساند.

ادامه از صفحه اول
ــت كه در سبد محصوالت ايران خودرو  اين در حالي اس
ــه با قيمت قبل  ــاي چند مدل وانت باردو در مقايس قيمت ه

رشد يافته است.
ــه ترتيب با  ــدل اين وانت ب ــاس قيمت دو م ــر اين اس ب
ــان افزايش به ده ميليون و 800 هزار تومان  ــزار توم 500 ه
ــان افزايش به 12 ميليون و 800 هزار  ــا 1/5 ميليون توم و ب
ــه قيمتي صورت گرفته ميان  ــيده است. مقايس تومان رس
ــت كه  ــت جديد و قديم خودروها با اين نكته همراه اس قيم
ــوي كارخانه و  ــه، آخرين قيمت اعالمي از س مالك مقايس
ــت؛ حال آن كه اگر  موجود در نمايندگي ها تا عصر ديروز اس
قيمت بازار كه در ماه هاي اخير كمتر از قيمت كارخانه بوده، 
ــه تفاوت قيمت ها چيز  ــايد نتيج مالك عمل قرار گيرد، ش

ديگري از آب درآيد.
 قيمت باقي خودروها در روزهاي آينده 

ــازان اعالم كردند قيمت باقي محصوالتشان  خودرو س
ــالم خواهند كرد.به عنوان  ــاي آينده بتدريج اع را  در روزه
ــتري چون تندر 90، انواع پژو   مثال قيمت خودروهاي پرمش
206 اس دي، پژو 206 معمولي ،مگان ، سوزوكي ويتارا و ... 
در انتظار اعالم است از سوي ديگر ساير كمپاني خودروساز 
ــودرو، پارس خودرو، گروه  ــون كرمان خودرو، مديران خ چ
ــت هاي جديد خود را اعالم  ــن و ديگران نيز هنوز قيم بهم

نكرده اند.
 بازگردانيدن مابه التفاوت قيمتي

ــازان  ــه در قيمت هاي جديد خودروس ــه ديگري ك نكت
ــاوت قيمت جديد و قديم  ــد، بازگردانيدن مابه التف اعالم ش

ــاس، ايران خودرو و سايپا  ــت.بر اين اس خودرو به مردم اس
اعالم كردند، مشترياني كه بعد از هفدهم بهمن 91 اقدام به 
خريد خودرو كرده يا حتي آن را تحويل گرفته اند، خودروي 
ــاوت قيمتي به آنها  ــبه و مابه التف آنها با قيمت جديد محاس

بازگردانيده مي شود.
 بازگشت رونق به بازار

به اين ترتيب به نظر مي رسد با رفع بالتكليفي قيمتي از 
خودرو، بازار معامالت خودرو رونق گرفته و متقاضيان اقدام 

به خريد خودرو كنند.
 در همين حال از خودروسازان خبر مي رسد شيفت 3 آنها 
كه از اسفند ماه 91 به اين سو تعطيل شده بود، از روز گذشته 
بازگشايي شده كه اين امر خوشحالي كارگران شاغل در اين 

كارخانه ها را به دنبال داشته است.

 قيمت پيشينقيمت جديدنوع خودرو
تغيير قيمت كارخانه

2/2 ميليون تومان كاهش18/820تيبا SX (رنگ غير متاليك)

 SL  پرايد 131ـ
(بدون كيسه هواـ  بدون فرمان 
هيدروليكـ  داراي ترمز ضدقفل)

1/4 ميليون تومان كاهش14/515/9

SX  پرايد 131ـ
1/6 ميليون تومان كاهش1516/6(با فرمان هيدروليكـ  ترمز ضدقفل)

SL پرايد 111ـ
(بدون كيسه هواـ  بدون فرمان 
هيدروليكـ  داراي ترمز ضدقفل)

2/4 ميليون تومان كاهش14/817/2

SXپرايد 111ـ
(با فرمان هيدروليكـ  داراي ترمز 

ضدقفل)
1/7 ميليون تومان كاهش15/317

SL  پرايد 132ـ
(بدون فرمان هيدروليكـ  بدون كيسه 

هواـ  داراي ترمز ضدقفل)
2/4 ميليون تومان كاهش14/617

SX  پرايد 132ـ
2/3 ميليون تومان كاهش15/117/4(با فرمان هيدروليكـ  با ترمز ضدقفل)

SL  پرايد 141ـ
(بدون فرمان هيدروليكـ  بدون كيسه 

هواـ  با ترمز ضدقفل)
2/6 ميليون تومان كاهش13/716/3

SX  پرايد 141ـ
1/9 ميليون تومان كاهش14/216/1(با فرمان هيدروليكـ  ترمز ضدقفل)

جدول تغييرات قيمتي برخي خودروهاي ايران خودرو(قيمت ها به تومان) جدول تغييرات قيمتي برخي خودروهاي سايپا (قيمت ها به تومان)

تغيير قيمتقيمت پيشين(كارخانه)قيمت جديدنوع خودرو

وانت  باردو بنزيني
اين خودرو با اين مشخصات جديد عرضه شده است10/8با ترمز ضد قفل

وانت  باردو بنزيني
600 هزار تومان افزايش10/910/3با ترمز ضدقفل جديد

وانت باردو دوگانه سوز
1/5 ميليون تومان افزايش12/811/3با ترمز ضدقفل جديد

وانت باردو دوگانه سوز
1/8 ميليون تومان افزايش12/310/5با ترمز ضدقفل

GLX پژو 405 دوگانه سوز
800 هزار تومان كاهش23/724/5با كيسه هواي راننده

 EF7 سمند ال ايكس
1/3 ميليون تومان كاهش25/727پايه گازسوز

سمند ال ايكسEF7 بنزيني
2/7 ميليون تومان كاهش24/327با كيسه هواي راننده

سمند ال ايكس سال بنزيني
2 ميليون تومان كاهش2325با كيسه  هواي راننده

 سمند ال ايكس سال دوگانه سوز
1/2 ميليون تومان كاهش24/826 با كيسه هواي راننده

700 هزار تومان كاهش20/621/3سمند اس اي با كيسه هواي راننده

2 ميليون تومان كاهش2729پژو پارس سال با كيسه هواي راننده

پژو پارس معمولي دوگانه سوز با 
2/5 ميليون تومان كاهش28/330/7كيسه هواي راننده

 TU5 با موتور SLX 405 پژو 
2/4 ميليون تومان كاهش23/125/5با كيسه هواي راننده

300 هزار تومان كاهش22/222/5پژو GLX 405 با كيسه هواي راننده

خودرو از دست انداز قيمت گذشت

ــي كه مقامات دولت و مجلس ابتداي هفته جاري از  در حال
كاهش يا قطع يارانه نقدي برخي خانوارها در سال جاري خبر 
ــتاد هدفمندي يارانه ها مي گويد: يارانه ها نه  داده بودند، دبير س

كم مي شود نه قطع.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين اعالم شده بود به منظور 
ــازي يارانه ها روي ريل قانون، از  بازگرداندن فرآيند هدفمندس
ــي از اصالح قيمت ها به صورت  اين پس بايد درآمدهاي ناش
ــبت هاي  ــدي بين مردم، توليدكنندگان و دولت به نس غيرنق
تعيين شده توزيع شود. كميسيون تلفيق بودجه 92 اين تصميم 
ــت  ــي آن اتخاذ كرده كه گزارش هاي موجود حاكي اس را درپ
ــته تمام درآمدهاي ناشي از اصالح قيمت ها  كه در سال گذش
ــت هاي قانوني يا غيرقانوني به طور كامل  بعالوه برخي برداش
به يارانه نقدي خانوارها اختصاص داده شده و توليدكنندگان از 
دريافت سهم خودبي نصيب مانده اند. جعفر قادري، سخنگوي 
ــاره گفت كه به  ــنبه دراين ب ــيون تلفيق بودجه روز ش كميس
ــيوه هاي اجراي قانون هدفمندي، اعتباري  منظور اصالح ش
معادل 22 هزار و 500 ميليارد تومان به پرداخت نقدي يارانه ها 
اختصاص يافته حال آن كه در سال گذشته اين رقم معادل 42 
ــير  هزار ميليارد تومان بود. قادري اين مصوبه را اين گونه تفس
ــت كند، چون بودجه پرداخت  ــرده بود كه اگر مجلس موافق ك
ــدي در اليحه كاهش يافته، رقم يارانه هاي نقدي يا  يارانه نق
ــود. اما  بايد كاهش يابد يا اين كه يارانه برخي خانوارها قطع ش
ديروز محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها هر 
دوي اين احتمال ها را رد كرد، اما نگفت كه دولت از كدام منبع 
قصد تأمين كسري اعتبارتداوم حفظ وضع موجود يارانه هاي 

نقدي را دارد.
ــرد: قانون  ــري اظهار ك ــت خب ــروز در يك نشس وي دي
ــال 90 يعني اولين سال اجراي  ــازي يارانه ها در س هدفمندس
خود 5 / 17 ميليارد دالر صرفه جويي ارزي براي كشور به همراه 
ــت كه دليل آن شيب مناسب قيمت ها بود. نمونه بارز آن  داش
ــته كه از  ــت كه طي 28 ماه گذش قيمت حامل هاي انرژي اس

اجراي طرح مي گذرد، تغييري نكرده است.
ــتاد هدفمندي يارانه ها گفت: در  به گزارش فارس، دبير س
سال 90، ضريب جيني در شهر و روستا بهبود يافته است و اين 
موضوع را آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي دهد، يعني توزيع 

درآمد در سطح كشور بهبود يافته است.
 سه سناريوي دولت براي مرحله دوم هدفمندي

ــت و مجلس  ــترك دول ــات مش ــت: در جلس ــن گف فرزي
سناريوهاي مشخصي توسط دولت به صورت كتبي ارائه شد، 
دولت سه سناريوي مشخص در اين خصوص دارد، اما آنچه به 
مجلس ارائه شده است سناريوي اول بوده، اين در حالي است 
ــاس كرديم توافقي در مجلس بر سر اجراي سناريوي  كه احس
ــناريوي 3  ــنهاد دولت اجراي س 2 و 3 وجود ندارد؛ گرچه پيش

بوده است.
ــاس سناريوي اول، قيمت بنزين 1060  وي ادامه داد: براس
ــد  تومان خواهد بود، يعني قيمت بنزين دو برابر هم نخواهد ش
و در سناريوي سوم اين قيمت حدود 2160 تومان خواهد بود، 
ــاس اين كه برخي مطرح مي كنند با اجراي گام دوم  بر اين اس
هدفمندسازي يارانه ها قيمت بنزين 3000 تومان خواهد شد، 

صحيح نيست.

 سرنوشت يارانه نقدي
ــود و  ــه يارانه نقدي نه قطع مي ش ــد بر اين ك ــا تاكي وي ب
ــراي گام دوم  ــت، گفت: نظر دولت اج ــه كاهش خواهد ياف ن
ــش مبلغ يارانه نقدي منوط به  ــت. افزاي هدفمندي يارانه هاس
ــن صورت با ادامه اجراي گام  ــت، در غير اي اجراي گام دوم اس
اول همان مبلغ يارانه نقدي كه اكنون پرداخت مي شود، ادامه 
خواهد يافت. همچنين با اجراي هدفمندي يارانه ها ساالنه 40 
ــود و ادامه شرايط  هزار ميليارد تومان به خانوار پرداخت مي ش

موجود نيازمند تامين چنين مبلغي در سال است.
وي گفت: هيچ عددي در سناريوي اول پيشنهادي دولت در 
مورد مبلغ يارانه نقدي ارائه نشده است و مبلغ 250 هزار تومان 
اعالم شده توسط رئيس جمهور متعلق به سناريوي سه است.
پرداخت نقدي يارانه ها كسري بودجه نداشته است

وي با بيان اين كه اجراي هدفمندي يارانه ها باعث كاهش 
قاچاق سوخت، صرفه جويي منابع انرژي و تغيير روند مصرف 

توليد خانوار شد، گفت: اين كه گفته مي شود اجراي هدفمندي 
ــري بودجه مواجه  ــا و پرداخت يارانه هاي نقدي با كس يارانه ه
شده و سازمان هدفمندي از بانك مركزي براي ادامه اجراي آن 
ــتقراض كرده است، صحيح نيست. همچنين اين كه گفته  اس
ــازمان از توليد حمايت نكرده و توليد دچار مشكل  ــود س مي ش
شده است، منطقي نيست.او البته در اين باره توضيح نداد كه با 
ــود تصويب اعتبار 54 هزار ميليارد توماني در قانون بودجه  وج
و پرداخت 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم، چگونه 
ــهم 30 درصدي توليدات معادل 16/2 هزار ميليارد تومان و  س
سهم 20 درصدي دولت معادل 10/8 هزار ميليارد تومان بدون 

كسري بودجه پرداخت شده است.
 اجراي هدفمندي، نقدينگي را زياد نكرد

ــتاد هدفمندي يارانه ها گفت: با اجراي هدفمندي  دبير س
ــده و از منابع  ــور افزوده نش يارانه ها به هيچ وجه نقدينگي كش
ــتفاده كرديم. همچنين نرخ رشد نقدينگي از سال 84  خود اس
ــال  ــا 90، كه اولين ماه هاي اجراي هدفمندي يارانه ها در س ت
90 رخ داده است، پايين ترين نرخ رشد را در همين سال نشان 
ــال 90 به حدود  ــد پايه پولي در س مي دهد. همچنين نرخ رش
ــيده كه در هفت سال قبل از آن باالترين رقم  11/4 درصد رس

در اين خصوص بوده است.
 سهم هر ايراني از صندوق توسعه ملي

فرزين همچنين با تشريح عملكرد صندوق توسعه ملي در 
سال گذشته گفت: هر ايراني  اكنون 700 ميليون دالر سرمايه 

زاينده در اين صندوق دارد.
به گزارش تسنيم، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
ــته مجموع واريزهاي صندوق توسعه  ــال گذش اظهار كرد:  س
ملي 14/7 ميليارد دالر بوده كه با اين حساب منابع صندوق به 

49/6 ميليارد دالر افزايش يافت.
وي با بيان اين كه مجموع منابع صندوق توسعه ملي باعث 
ــده  ارتقاي جايگاه بين المللي اين صندوق از رتبه 65 به 22 ش
ــن روال مبني بر  ــال 1404 با ادامه همي ــت، افزود: افق س اس
فروش 2/5 ميليون بشكه نفت در روز نشان مي دهد كه 6500 
ــرمايه زاينده در صندوق خواهيم داشت؛ منابع  ميليارد دالر س
صندوق توسعه ملي ثروت ملي است و آنچه به عنوان بازدهي 

برمي گردد ثروت ملي تلقي مي شود.

فرزين: يارانه نقدي نه كم مي شود نه قطع
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها نگفت با وجود كاهش قابل توجه درآمد هدفمندي،  دولت يارانه نقدي را از كجا تامين مي كند 

2 روايت از كاهش و افزايش 
نرخ تورم فروردين 92

ــورم در فروردين  ــز آمار از كاهش نرخ ت ــي كه مرك در حال
خبرداد ، بانك مركزي تورم اين ماه را افزايشي محاسبه كرد!

ــران، نرخ تورم در  ــاس طبق اعالم مركز آمار اي ــر اين اس ب
ــه دوره قبل به ــبت ب ــن 92 با تغيير 1/7 درصدي نس  فروردي

 29/8 درصد كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، مركز آمار ايران با تجديدنظر در سال پايه، 
شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها يعني مبناي 
محاسبه نرخ تورم كشور از سال پايه 1381 به سال پايه 1390، 

نرخ تورم فروردين 92 را اعالم كرد.
بر اين اساس ، شاخص كل در فروردين سال 92 عدد 155/1 
را نشان مي دهد كه نسبت به ماه قبل 3/2 درصد افزايش داشته 
است.افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل يعني 
ــال 38/7 درصد بوده كه  ــه فروردين امس ــورم نقطه  به  نقط ت

نسبت به دوره قبل 1/9 درصد كاهش يافته است.
ــاس درصد تغييرات شاخص كل به عبارتي نرخ  بر اين اس
ــال نسبت به  ــهري در 12 ماه منتهي به فروردين  امس تورم ش
دوره مشابه سال قبل 29/8 درصد است كه نسبت به تورم 12 

ماه منتهي به اسفند  91، 28/6 درصد افزايش يافته است.
ــروه عمده  ــاخص گ ــز آمار ايران افزود: ش ــزارش مرك گ
ــات» در فروردين به رقم  ــاميدني ها و دخاني «خوراكي ها، آش
194/5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزايش را نشان 
مي دهد.همچنين شاخص گروه اصلي خوراكي ها در ماه مورد 
ــي به 193 رسيده است كه نسبت به ماه قبل 7/4 درصد  بررس
ــته است.از اين رو شاخص گروه اصلي خوراكي ها  افزايش داش
ــبت به ماه مشابه سال قبل 59 درصد افزايش داشته و نرخ  نس

تورم 12 ماهه اين گروه 46/8 درصد بوده است.
بانك مركزي: نرخ تورم فروردين 32/3 درصد است

ــار آمارهاي   در همين حال بانك مركزي نيز اقدام به انتش
خود در باره  نرخ تورم فروردين 92 كرد و از تورم 3 / 32 درصدي 

در اين ماه خبر داد!
 به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم بانك مركزي نرخ تورم در 
12 ماه منتهي به فروردين ماه 1392نسبت به 12 ماه منتهي به 

فروردين ماه 1391 معادل 3 / 32 درصد است.
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري 
ــال 1390 (نرخ تورم سال  ــبت به س ــال 1391 نس ايران در س

1391) معادل 5 / 30 درصد افزايش داشته است.
ــاي كاالها  ــاخص به ــت آمده از ش ــه نتايج به دس خالص
ــال  ــاس س ــهري ايران بر اس و خدمات مصرفي در مناطق ش
ــت كه شاخص بهاي كاالها  پايه 100=1390 به گونه اي اس
ــال 1391  ــهري ايران در س ــات مصرفي در مناطق ش و خدم
ــال 1391) معادل 5 / 30  ــال 1390 (نرخ تورم س ــبت به س نس

درصد افزايش داشته است.


