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ثمره حرکات امروز
دولت تا چند ماه آینده
قابل مشاهده است
قیمت
داخودروهای
خلی

 27جمادیاالول 1443

56.190.000

شماره 9711

 1ژانویه 2022

سال سی و پنجم

طال   ۱۸عیار

 12.975.000ربعسکه

 38.320.000نیمسکه

سیداحسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد با بیان اینکه ثمره
ل مشاهده است،
حرکات امروز دولت تا چند ماه آینده قاب 
گفت :توانستهایم حرکت نقطهای قیمتها را به ثبات
نزدیککنیم.سیاستگذاریاقتصادیدولتناشیازتیم
تشکیل شده در دولت است و بسیاری از سیاستها در
گفتمانهای این تیم مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.

پژو  ۲۰۶تیپ ۵
325.000.000

سمند LX
247.000.000

عملکرد اقتصادی دولت در چهار ماهه نخست در ادامه
قابلمشاهده خواهد بــود ،اقتصاد ایــران در سالهای
گذشته در حالت انتظار قرار داشته که بخش عمده تالش
ما در این مدت رفع این انتظار بوده است.به گزارش ایسنا
وی با اشاره به اینکه توانستهایم حرکت نقطهای قیمتها
را به ثبات نزدیک کنیم ،عنوان کرد :بودجه  1401یکی از

رنو تندر پالس اتوماتیک
560.000.000

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتوگو با قدس تشریح کرد

حمایت مستقیم از مصرفکننده
با حذف ارز 4200تومانی
مینا افرازه سیدمحمدهادی سبحانیان،
معاون اقتصادی وزیــر امــور اقتصاد و دارایــی در
گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار قدس درباره
علل و اهــداف تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز
4هزار و200تومانی از کاالهای اساسی ،اظهار کرد:
دولت وقت با اختصاص ارز4هزار و200تومانی به
دنبال دستیابی به مجموعه اهدافی بود تا بر اساس آن بتواند تعدادی
از کاالها و اقالم را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد .این در
حالی است که تجربه چند ساله اخیر نشان داد این سیاست
و سازوکار اقتصادی نهتنها به اهدافی که سیاستگذار
اقتصادی دنبال میکرد ،اصابت نکرده بلکه در مقابل،
پیامدها و تبعات منفی عدیدهای را در کل اقتصاد بر جای
گذاشته است.

◾

◾تغییر سازوکار حمایتی از مصرفکننده
سیدمحمدهادی سبحانیان گفت :با چنین
وضعیتی ،بیشتر کارشناسان و تحلیلگران
اقتصادی بر این باورند یکی از اصالحاتی
که بایستی در اولویت اقتصاد کشور قرار
بگیرد و پیگیری شــود ،همین موضوع
تغییر ســازوکــار حمایتی اســت کــه از
مصرفکنندگان صورت میگیرد .بدین
معنا که ضــرورت دارد ما به جای اینکه از ابتدای
حلقه و با واردات کاالها به دنبال حمایت از مردم و

 68.900.000سکه

 128.430.000دالر(سنا)

گامهای کمککننده بــرای رفع فضای کسری بودجه و
پیامدهای آن خواهد بود .باید پیام ضــرورت صبر برای
رسیدن به موفقیت را به جامعه برسانیم .در اقتصاد غیر
از جبران نقدی یارانهای راهکار فوری برای حل مسائل
خانوارها نداریم ولی نقاط شروعی داریم که در آینده چند
ماهه میتوانیم نتیجه آنها را ببینیم.

رانا LX
247.000.000

دنا پالس دندهای توربو
475.000.000

چهرهخبر
احمد توکلی در گفتوگو با قدس آنالین:

تابلو بورس
دستکاری میشود!

عموماقشارمتوسطوضعیفجامعهباشیم،بهتراستحمایتهای
خودمانرابهصورتحمایتمستقیمازمصرفکنندهنهاییپیگیری
کنیم تا بدین وسیله بتوان حمایتهای واقعی ،کارآمد و مؤثر داشت.

◾

◾پیامدهای منفی ارز4هزار و200تومانی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد تصریح کرد :برخی از پیامدهای
منفی که در پی تخصیص ارز 4هــزار و 200تومانی به کاالها وجود
داشــت و اثــرات آن همچنان مشاهده میشود ،عبارتاند از
افزایش قیمت کاالهای اساسی و مشکالت تأمین این نوع
کاالها که به دلیل کمبود ارز ترجیحی در کشور پدید آمد.
سبحانیاناظهار کرد:ازدیگر پیامدهای منفیارز ترجیحی،
مسئله رانت و فساد گستردهای است که در پی تخصیص
ارز ترجیحی به وجــود آمــد و تاکنون ادامــه داشته است.
عــاوه بر آن ،نبود اصابت این نوع سازوکار به
هــدف وج ــودی خــود ،اخـتــال در سیاست
پولی کشور ،تخریب ذخایر ارزی ،کسری
بودجه فزاینده ،تخریب تولیدات و امور
تولیدی داخل و ایجاد تقاضای کاذب همگی
جزو سرفصلهای مــواردی است که در پی
تداوم اجرای سیاست ارز 4هزار و 200تومانی
در اقتصاد بــروز یافته و کشور را دچــار بحران
و آسیب کــرده اســت؛ بنابراین امید داریــم با
تغییر این سازوکار حمایتی بتوانیم بر چنین
چالشهاییغلبهکنیم.

268.459

درهمامارات(سنا)

73.100

دینارعراق (سنا)

183

خبر
خوب

سایپا ۱۳۱
167.000.000

خبر
خودروهای ناقص کار دست
خودروسازان داد

سازمان بازرسی کل کشور ،هیئت مدیره دو شرکت
ایران خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی درباره
علت بیتوجهی به کاهش خودروهای موجود در
کف کارخانه آن شرکتها با وجود افزایش قیمت
کارخانهای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای
آن توسط خودروسازان و اقدامهای انجام شده در
راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از
قبیل مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با
اجرای انواع طرحهای فروش ملی فراخواند.

تورم 43درصدی آذر ماه

رضا طلبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
دس ـتکــاری تابلو بــورس مشهود و مشخص اســت .احمد
توکلی در گفتوگو با قدس آنالین اظهار کرد :بورس به همان
دلیلی سقوط کرد که رشد کرده بود .وی با بیان اینکه هر متغیر
اقتصادی که با توهم رشد پیدا کند و از مسیر بلندمدت خود
خارج شود بهسرعت به این مسیر برمیگردد که این اتفاق
سال گذشته در بورس رخ داد ،تصریح کرد :دستکاری تابلو
بورس مشهود و مشخص است و رانت اطالعاتی موجب شد
حقوقیها و کارگزاریها با خرید و فروش سهام منافع کالنی را
از بورس و از جیب سهامداران خرد تصاحب کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه آیا
بورس به شاخص ۲میلیون واحد و روزهای اوج خود در تابستان
سال گذشته برمیگردد یا خیر نیز بیان کرد :این اتفاق بههیچ
وجــه و به ایــن زودیه ــا رخ نخواهد داد زیــرا قماربازی سبب
رسیدن شاخص بورس به  ۲میلیون واحد شد و این شاخص
واقعی نبود از این رو نمیتوان اکنون انتظار داشت که شاخص
این عدد را دوباره تجربه کند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به آذر ماه
 ١۴٠٠برای خانوارهای کشور را عدد  ۴۳.۴درصد
اعالم کرد .به گزارش مهر درصد تغییر شاخص کل
نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به
نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲درصد است.

خواهش رستم قاسمی
از دستگاههای دولتی

رستم قاسمی ،وز یــر راه و شهرسازی در حاشیه
آغاز عملیات اجرایی  41هزار واحد نهضت ملی
مسکن استان قم گفت :خواهش من این است
مجموعههایی که این زمینها را در اختیار دارند
و م ــازاد هــم هست ،آ نهــا را بــازگــردانـنــد .اکنون
دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی در اوج تقاضا
قــرار دارن ــد و در آینده نیازی به ظرفیت بیشتر
نخواهند داش ــت .حــدود هــزار هکتار زمین در
اختیار این مؤسسهها قرار دارد که سهم استان قم
در مرحله دوم باید از همین زمینها تأمین شود.

ریخت و پاشها
در دولت
سیزدهم تکرار
نخواهد شد

مسعود میرکاظمی،
رئیس سازمان
برنامه و بودجه
کشور در حساب
کاربری خود در
فضای مجازی
نوشت :برای بستن
بودجه بدون کسری؛
دولت اولین قدم را با
کاهش 15درصدی
هزینههای خود (به
غیر از حقوق) محکم
برداشته است.
ریخت و پاشهای
مرسوم دستگاهها در
دولت سیزدهم تکرار
نخواهد شد.
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اقتصاد

