
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره   944 /پنج شنبه 4 آذر   1400  /   20 ربیع الثانی 1443  / 25 نوامبر   2021

این روزها اصولگرایان حمالت تندی 
نســبت به هم روامی دارند؛ در آخرین 
نمونه از این دســت حســن عباسی، 
مصباحی مقدم و ادعاهایش در خصوص 
بهبود وضعیت اقتصــادی را به باد نقد 
گرفته است. اطرافیان ابراهیم رئیسی 
ادعاهای عجیبــی را مطرح می کنند. 
ادعاهایی پیرامون اینکه گشایش های 
ارزی ایجاد شــده و ورود ارز به کشــور 
تقویت شده یا اینکه کاال در کشور فراوان 
اســت. خود رئیس جمهوری هم بارها 
دستوراتی برای کنترل نرخ ارز و قیمت 
انواع کاال صادر کرده و وعده هایی برای 
افزایش دسترسی مردم به اینترنت داده 
است. البته حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه او هم بارها گفته که به کشورهایی 
مانند کره جنوبی گفته اســت که باید 
هرچه سریع تر ارزهای بلوکه ایران را آزاد 
کنند اما این ادعاها چقدر واقعیت دارد؟
مردم از عملکرد رئیسی راضی 

هستند!
ایــن روزها رســانه های نزدیک به 
جریان تندرو نظرسنجی هایی منتشر 

می کنند و مدعی می شــوند که حدود 
70 درصد مردم ایران از عملکرد دولت 
رئیسی رضایت دارند. بعد از اینکه کیهان 
نتایج منتسب به نظرسنجی موسسه 
گالوپ را منتشــر کرد و مدعی شد که 
بخش زیادی از مــردم ایران از عملکرد 
دولت رئیســی رضایت دارند حاال یک 
موسسه نظرسنجی داخلی که وابسته 
به یکی از موسسات رســانه ای استان 
خراسان اســت همین نتیجه را تکرار 
کرده است. بر اساس گزارشی که مرکز 
افکارسنجی کیو منتشــر کرده است 
حدود 70درصد پاســخ دهندگان در 
نظر سنجی این موسسه به دولت اعتماد 

دارند و به آینده امیدوار هستند!
در این نظرســنجی ادعا شده است 
که حدود 44درصد از مردم از عملکرد 
دولــت در 100 روز گذشــته رضایت 
دارند. با این حال این نسبت در گروه های 
مختلف، تفــاوت دارد و رضایت زنان 
بیش از مردان و رضایت ساکنان روستا 
به میزان کمی از رضایت شهرنشینان 
بیشتر است. همچنین حدود 70 درصد 
از پاســخگویان به نظرســنجی بیان 

کرده اند که به دولت اعتماد دارند.

 مصباحی مقدم: گشایش 
اقتصادی ایجاد شده!

گذشته از نظرسنجی ها اطرافیان 
رئیس جمهور هم تالش می کنند که 
بگویند عملکرد رئیسی قابل قبول بوده 
است. غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی 
مدعی شده اســت که گزارش رئیس 
جمهوری درباره گشایش های اقتصادی 
و گزارش معاون اول رئیس جمهور درباره 
فراوانی کاال در کشور درست است.  او پا 
را فراتر نهاده و گفته اســت: مردم االن 
حاصل ایــن گشــایش ها را به صورت 
ملموس و محسوس در زندگی معیشتی 
خودشان درک نمی کنند و در ماه های 
آینده آثار مثبت این گشایشها نمایان 
خواهد شــد. دولت نمیخواهد اغراق یا 

زیاده گویی کند.
در مقابل بخشی حســن عباسی، 
رئیس اندیشــکده یقین و تئوریسین 
اصلــی جریــان پایــداری در مقــام 
پاسخگویی به مصباحی مقدم  برآمده 
و گفته است: کل اعضای هیئت علمی 
اقتصاد دانشــگاه امام صادق در بیست 
سال گذشته از مســئولین اقتصادی 

کشور بودند. چرا اقتصاد کشور، اسالمی 
نشده است؟

او افــزود: مگــر رئیس دانشــکده 
اقتصاد دانشگاه امام صادق یعنی آقای 
مصباحی مقــدم، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس نبود؟ ایشان مگر عضو 
مجلس خبرگان رهبری نیست؟مگر 
ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیست؟ آقا مگر شما چند مسئولیت 
باید داشته باشید تا بتوانید کار کنید؟ 
می گویند اگر من عضو مجلس خبرگان 
بودم باید کمیته اقتصادی خبرگان از 

موضع آقا یعنی از باال به پایین راه بیفتد.
عباسی خطاب به غالمرضا مصباحی 
مقدم ادامه داد: شما در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هستید ما باید بیایم دم در 
مجمع، التماس کنیم طرح هایمان را 
بگیرند؟ شما در صحن مجمع هستید. 
ما می خواهیم کسی را به عنوان نماینده 
مجلس انتخاب کنیم و بفرستیم که آن 
هم حاال شاید به کمیسیون اقتصاد راه 
پیدا کند. این در حالی اســت که شما 
رئیس آن کمیسیون هســتید. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت، عضو مجلس 
خبرگان رهبری، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس، رئیس دانشــکده 
اقتصاد دانشــگاه امام صــادق و عضو 
شورای فقهی بانک و بورس هستید اما 
در تلویزیون می نشینید و حرف دیگری 

می زنید!
حمله حســن عباســی یکــی از 
اصولگرایان افراطی به مصباحی مقدم ، 
نماینده مجلس و حامی و دولت رئیسی 
نشــان می2دهد اصولگرایــان نیز در 
وضعیتی تازه قرار گرفته و تغییر آرایش 

داده اند. 
اینترنت رایگان رئیسی چه شد؟

ادعای اصالحات اقتصادی در کابینه 
رئیس جمهوری هم شایع است. ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم در 
شهریور ماه امسال تیم اقتصادی دولت را 
مکلف کرد که درخصوص کنترل بازار ارز 

و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته 
انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را 
در زندگی خود احساس کنند و اطمینان 
یابند که دولت در این زمینه اهتمام الزم 

را بکار گرفته است.
با این حال قیمــت دالر در دولت او 
رکورد سال 1400 را شکست و دیروز 
از 29 هزار تومان عبــور کرد! به جز این 
رئیسی در نخستین سخنرانی هایش به 
عنوان کاندیدای رئیس جمهوری گفته 
بود: امروز اینترنت به حق مردم تبدیل 
شده و مسائل آموزشــی و اقتصادی و 
تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور 

در بستر فضای مجازی انجام می شود.
او در همین  راســتا تأکید کرد: باید 
اســتفاده از اینترنت برای دهک های 
پاییــن رایگان شــود و دولــت آینده 
زیرساخت های الزم برای تامین اینترنت 

در کشور را کامل می کند.
رئیسی همچنین با اشاره به امکان 
درآمدزایی از طریق اینترنت، به طرح 
این ســوال پرداخت که چرا نگذاریم 
مردم در فضای مجازی اشتغال داشته 
باشــند؟ و گفت: یک خانم خانه دار که 
آشپزی می کند یا یک معلم که تولید 
محتوا انجام می دهد، باید سهم خود را 

از کاری که انجام می دهد ببرد.
او  افزود: امروز هنــد به اندازه درآمد 
نفتی ما از اینترنت سود اقتصادی می برد 
و خاطرنشان کرد که دولت مردمی برای 
درآمدزایی مردم از اینترنت برنامه های 
روشــنی دارد.با این وجود، این روزها 
کاربــران ایرانی قطــع مقطعی مکرر 
اینترنت و کند شدن قابل توجه سرعت 
اینترنت را گــزارش می دهند و فعاالن 
کسب و کارهای مجازی می گویند که با 
کند شدنن اینترنت دچار گرفتاری های 

متعدد شده اند. 
آزادسازی منابع بلوکه ایران؟!

گذشته از این همین چند روز پیش 
مدیر رسانه دولت یعنی ایرنا از آزادسازی 
3.5 میلیارد دالر منابع ارزی بلوکه شده 

خبر داد و روابط عمومی بانک مرکزی 
تلویحــی آن را تایید کرد امــا نه هیچ 
گزارش خارجی در این زمینه منتشــر 
شد و نه شفاف شد که این منابع از کجا 
آزاد شده و به چه صورت در اختیار کشور 

قرار گرفته اند. 
حســین امیرعبداللهیــان وزیر 
خارجه کابینه رئیسی هم که بارها برای 
آزادسازی منابع بلوکه کشور وعده داده و 
گفته بود که گفتگوهایی با همتای کره ای 
خود داشته و ضمن انتقاد شدید از سئول 
به دلیل ایجاد مشکل در استرداد منابع 
مالی ایــران نزد بانک هــای کره ای،  بر 
ضرورت آزادســازی فوری این منابع 
تأکید کرده است، پس از مدتی ضمن 
انتقاد شــدید از کره جنوبی اعالم کرد 
که بخش زیادی از درآمد کره از سریال 
است و ایرانی ها می توانند سریال های 
کره ای را در پاســخ به به رفتارهای کره 

تحریم کنند! 
حاال باید منتظر ماند دید و تکلیف 
ســایر وعده های کابینه رئیســی چه 
می شــود و ادعای کنترل نــرخ تورم و 
بستن بودجه بدون کسری برای سال 

1401 و ... به کجا می رسد. 

ادعاهای اقتصادی مصباحی مقدم، واکنش تند حسن عباسی را برانگیخت

»گشایش« ؛ محل مناقشه جدید اصولگرایان
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به تازگی مدعی شده است 
که گزارش رئیس جمهوری 

درباره گشایش های اقتصادی 
و گزارش معاون اول رئیس 
جمهور درباره فراوانی کاال 

در کشور درست است.  او پا را 
فراتر نهاده و گفته است: مردم 
االن حاصل این گشایش ها را 

به صورت ملموس و محسوس 
در زندگی معیشتی خودشان 

درک نمی کنند و در ماه های 
آینده آثار مثبت این گشایشها 

نمایان خواهد شد

خبر

رئیس انجمن کشت فراســرزمینی گفت: با 
تیره شدن روابط سیاسی ایران و تاجیکستان، این 
کشور سرمایه گذاران ایرانی را از کشور خود اخراج 
و اجازه سرمایه گذاری برای ایرانیان را دشوار کرد. 
باید بگویم این خاطره بد همچنان در ذهن ما باقی 
ماند و باعث شد کمتر ایرانی رغبتی برای ورود به این 

اقتصاد از خود نشان دهد.
علی رضوانی زاده در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به 
این پرسش که ما با تاجیکستان اشتراکات فرهنگی 
و زبانی داریم آیا می توانیــم از این ظرفیت برای 
توسعه کشت فراسرزمینی بهره بگیریم؟ گفت: 
امروز ما با تنش های جدی آبی مواجه هستیم که 
این مسئله باعث شده است در ایجاد امنیت غذایی 

در کشور با چالش هایی مواجه شویم.
وی با بیان اینکه برای پیشبرد فعالیت اقتصادی 
باید به مولفه های زیادی توجه کرد، افزود: با توجه 
به شاخص های مشخص کشــورها برای کشت 

فراسرزمینی از سوی انجمن انتخاب می شوند. باید 
بگویم با توجه به مولفه های تعیین شده، کشاورزی 
در تاجیکستان توجیه اقتصادی ندارد از این رو جزو 

اولویت های سوم ما در نظر گرفته می شود.
این فعال اقتصــادی اضافه کــرد: امنیت در 
سرمایه گذاری، روابط دیپلماتیک و رتبه  کشورها 
در تسهیل محیط کسب و کار جزو شاخص های 
مهم در انتخاب کشورها برای کشت فراسرزمینی 
محسوب می شــوند. تنها مالک انتخاب داشتن 
منابع آبی مناسب و زمین های مرغوب نیست؛ به 
عنوان مثال کشور لهستان منابع آبی ارزشمندی 
دارد اما از آنجایی که پیشــینه اقتصادی ایرانیان 
در این کشور قوی نیست از این رو این کشور جزو 
اولویت های دوم ما در زمینه کشت فراسرزمینی 

شده است.
رضوانــی زاده با اشــاره بــه تجربــه تلخ 
سرمایه گذاری ایرانیان در تاجیکستان، خاطر 

نشان کرد: با تیره شــدن روابط سیاسی ایران و 
تاجیکستان، این کشور سرمایه گذاران ایرانی را 
از کشور خود اخراج کرد و اجازه سرمایه گذاری 
برای ایرانیان را دشوار کرد. باید بگویم این خاطره 
بد همچنان در ذهن ما باقی مانده و باعث شــد 
کمتر ایرانی رغبتی برای ورود به این اقتصاد از 
خود نشان دهد.این فعال اقتصادی بابیان اینکه 
نمی توان در تاجیکســتان کار بزرگ انجام داد، 
گفت: به ســختی می توان در این کشــور یک 
مزرعه 10 هزار هکتاری پیدا کنیم وقتی نتوانیم 
درکشــوری کار بزرگ انجام دهیم در واقع در 
آن کشور کشــاورزی معیشتی کرده ایم این در 
حالیست که می توان با هزینه کم بیش از 100 
هزار هکتار زمین در روسیه، قزاقستان، برزیل، 

اوکراین، ونزوئال و اجاره کنیم.
بنا به اظهارات وی، اولویت کشت فراسرزمینی 

تولید محصوالت آب بر و گوشت است.

وی در ادامه بیان کــرد: زمینه های اقتصادی 
برای پرورش آبزیان در این کشــور محیا است. 
سالیانه انواع آبزیان به ارزش 2 میلیارد دالر وارد 
این کشور می شــود ما می توانیم با انتقال دانش 
فنی و نیروی انسانی از این قابلیت استفاده کنیم 
و سرمایه گذاری مشــترکی در این زمینه انجام 
دهیــم و اینگونه عالوه بر خلق ثــروت به حضور 
ایرانیان در این کشور کمک کنیم. و زمینه را برای 
توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی 

فراهم کنیم.
به گفته این فعال اقتصادی، از منظر دیپلماسی 
اقتصــادی ســرمایه گذاری در تاجیکســتان 
سودآور است مشروط به اینکه تعهدهای الزم به 
سرمایه گذاری در این کشور به طرف های ایرانی 
داده شود و امنیت ســرمایه گذاری در این کشور 
برای ایرانیان فراهم شود. اما در شرایط کنونی اگر 
سطح زیر کشت ما در دیگر کشورها به 6 میلیون 
هکتار رســید آن زمان می توانیم بــرای ورود به 

تاجیکستان هم فکر کنیم.
رضوانــی زاده بــا اشــاره بــه ظرفیت های 
تاجیکستان در بخش های دام و صنایع تبدیلی 
کشاورزی، خاطر نشان کرد: یکی از کارویژه های 

کشت فراسرزمینی برای بخش خصوصی خلق 
ثروت است. و از آنجایی که این کشور به بازار اوراسیا 
و چین نزدیک است می توان زمینه های تولید و 

صادرات را در این کشور فراهم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از اهداف 
کشت فراسرزمینی کشت محصوالت آب بر در 
دیگر کشورها و واردات آن به ایران است اما شما 
سخن از کشت در دیگر کشورها و صادرات آن به 
کشــورهای چون چین و... مطرح کردید در این 
باره بیشــتر توضیح بدهید؟ گفت: همانگونه که 
اشاره کردم بخش خصوصی با هدف خلق ثروت 
در این زمینه ورود کرده است از این رو به کشت در 
کشورهای دیگر و صادرات آن به غیر ایران فکر و در 

این زمینه نیز ورود کرده است.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی:

تاجیکستان سرمایه گذاری برای ایرانیان را دشوار کرد

مریم شکرانی 

خبر اقتصادی

 »بی ام و« خرید قطعه از ایران
 را تکذیب کرد

اصالحات نیــوز- در پی اظهــارات عضو 
کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر صادرات قطعه 
سازان به دو شــرکت بزرگ »بنز« و »بی ام و« حاال 
پاسخ شــرکت »بی ام و« در فضای مجازی انتشار 
یافته که این ماجرا را تکذیب می کند.در این اطالعیه 
آمده:  در خصوص واردات قطعه خودرو از جمهوری 
اسالمی ایران، به اطالع می رساند که هیچگونه لوازم 

و قطعات خودرو از ایران وارد نشده است.
    

میرکاظمی:
 تورم در سال ۱۴۰۱ مهار می شود

ایرنــا-  رئیس 
ســازمان برنامــه و 
بودجه گفت: در سه 
مــاه گذشــته خلق 
پولی انجام نشــد و 
گــزارش اخیر مرکز 

آمار نشان دهنده کاهش نرخ تورم است که با ادامه 
و تکمیل همین روند در ســال آینــده، تورم مهار 
خواهد شد.»سیدمسعود میرکاظمی« با بیان اینکه 
سرنوشت اقتصادی کشور به اراده بیگانگان گره زده 
نمی شود، خاطرنشــان کرد: مذاکره مسیر خود را 
طی می کند اما ایران کشور فقیری نیست که معطل 

کشورهای دیگر باشد.
    

 ارز ترجیحی ۱۴۰۰ 
در نیمه اول سال خرج شد

معاون وزیر اقتصاد گفت: تمام ارز 4200 تومانی 
در شش ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید 

امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.
هادی سبحانیان، با بیان اینکه امور مدیریت را 
در  شرایطی به دست گرفتیم که رشد اقتصادی در 
یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، گفت: 
در شــرایطی دولت را تحول گرفتیم که نرخ تورم 
در باالترین تعداد قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه 
منفی بود.وی ادامه داد: بخــش قابل توجهی از ارز 
4200 تومانی در شــش ماه اول امسال خرج شده 
و برای دولت جدیــد امکان تــدوام تخصیص ارز 

ترجیحی وجود نداشت.
    

خبر رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
از یک پیروزی حقوقی

خبرانالین- رئیــس کل اســبق بانک 
مرکزی از محکومیت دولت بحرین به پرداخت 
بیــش از 200 میلیون یورو غرامــت به اضافه 
هزینه های دادرســی خبــر داد.عبدالناصر 
همتی در تازه ترین یادداشــت خود در فضای 
مجازی نوشت: »یک پیروزی حقوقی: با تالش 
چند ساله ای که داشــتیم، یک دادگاه داوری 
بین المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی 
و نقض قوانیــن بین المللی، ســرمایه گذاری 
بانک های ملــی و صــادرات در فیوچر بانک 
بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت 
بیــش از 200 میلیون یورو غرامــت به اضافه 

هزینه های دادرسی محکوم کرد.«
    

۸۶ درصد سد زاینده رود خالیست
 ایسنا-  مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تنها 14 درصد ســد زاینده رود آب 
دارد، گفت: سامانه بارشی اخیر توانست به صورت 
مقطعی ورودی ســد زاینده رود را افزایش دهد.

سیدمجتبی موسوی درباره آخرین وضعیت سد 
زاینده رود با توجه به بارش های اخیر، اظهار کرد: 
ذخیره سد زاینده رود 16۸.9 میلیون مترمکعب 
و ورودی آن 11.9 و خروجــی ســد حــدود  12 
مترمکعب بر ثانیه اســت.وی تاکید کرد: در حال 
حاضر ســد زاینده رود تنها 14 درصد آب ذخیره 
دارد.موسوی با اشاره به وضعیت بارش ها، گفت: 
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون، میزان بارش 
ها در سرشاخه های کوهرنگ 97.6 میلیمتر بود 
که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته که 173 
میلیمتر و در میانگیــن بلندمدت 190 میلیمتر 

بود، کاهش بارش داشته ایم.
    

هشدار صندوق بین المللی پول 
درباره »بیت کوین«

تســنیم- صندوق بین المللی پول در مورد 
اســتفاده از ارزهای مجازی از جملــه بیت کوین 
هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای 
حفاظت از مصرف کنندگان و مقابله با پول شویی و 
تروریسم مالی شده است.صندوق بین المللی پول با 
اشاره به اقدام اخیر السالوادور در قانونی کردن بیت 
کوین و آماده شدن این کشور برای راه اندازی یک 
شهر بیت کوین هشــدار داد، بیت کوین تهدیدی 

قابل توجه برای مصرف کنندگان است.

وزیر اقتصاد از تایید کلیات نقشــه راه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان 
با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و 
گفت: با تاکید رئیس جمهوری، سیاست اقتصادی 
در ماه های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل 
محیط کسب  و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار 

تورم خواهد بود.
به گزارش خبرآنالین، سیداحسان خاندوزی 
اظهار داشت:  در جلسه ســتاد اقتصادی دولت، 

کلیات نقشــه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو 
و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی 
و تأیید قرار گرفت.وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط 
ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم 
تحمیل شده است، افزود:  با توجه به اینکه دولت 
سیزدهم در یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه 
مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته 
اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب  
و کار کمک شــود. ابتدا کاهش اصطکاک های 
تولید و کســب  و کار از طریق ثبت محور شدن 
حدود یک  سوم فعالیت های کسب  و کار، تأمین 
مالی زنجیره ای برای کســب  و کارها و افزایش 

مالیات بر ســوداگری هم  زمان بــا کاهش نرخ 
مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.

خاندوزی درباره دسته دوم سیاست های مدنظر 
اقتصادی دولت، افزود: توجه جدی و حمایت از 
پروژه های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی 
دولت اســت. پروژه های پیشــران، پروژه هایی 
هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری 

و اشتغال زایی وسیعی خواهند داشت.
ســخنگوی اقتصادی دولت از تدوین ســه 
راهکار برای تأمین مالی پروژه های پیشران خبر 
داد و گفت: اوال مشارکت شرکای خارجی با تکیه 
بر کشورهای دوست و همســایه، ثانیاً از طریق 
انتشار ســهام پروژه و صندوق پروژه هایی که در 

داخل کشور ایجاد خواهد شــد و ثالثاً از طریق 
هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ های 
زیرمجموعه بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی 
و عمومی اقتصاد.خانــدوزی برنامه دولت برای 
مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری 
و بودجه ای با محوریت بانک مرکزی و ســازمان 
برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر 
بودجه ای و بکارگیری ابزارهــای پولی از جمله 
کنترل ترازنامه بانک ها به طور ماهانه، کنترل نرخ 
بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این 
برنامه ها خواهد بود.وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش 
ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، 
کنترل مخارج و هزینه های دولت، فروش اموال 

مازاد دستگاه های دولتی و مولدسازی دارایی ها 
در ماهای پایانی امسال و سال آینده اعالم کرد.

وی همچنین از برنامــه دولت برای کاهش 
ناترازی هــای ارزی کشــور با هــدف مدیریت 

نوسانات ارزی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه 
رئیس جمهوری در این جلســه بر پیگیری این 
برنامه از ســوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است، افزود:  با 
تاکید رئیس جمهوری سیاست قطعی اقتصادی 
در ماه های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل 
محیط کسب  و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار 

تورم خواهد بود.
امیدواریم بــا پیگیری این سیاســت ها در 
ماه های آینده شاهد به ثمر نشستن آن ها باشیم و 

گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.

خبر مهم وزیر اقتصاد برای مدیریت بازار ارز


