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قاچاق در صنعت گل و گیاه
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گزارش «امتیاز» از چشمانداز اصالح نظام بانکی در دولت سیزدهم؛

نقطه اصابت «بسته سیاستی نظام بانکی» کجاست؟
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توصیه نائب رئیس اتاق ایران به دولت سیزدهم؛

ارزانی غذا یا
افزایش قدرت خرید

نایب رییس اتاق ایران طی توییتی به دولت
سیزدهم توصیه کرده است که شاید راه های زیادی
برای کاهش پایدار قیمت غذا وجود نداشته باشد
اما راه های زیادی برای افزایش قدرت خرید مردم
وجود دارد.
بازار کاالهای اساسی از ابتدای امسال با نوسانات
شدید صعودی قیمتی مواجه شده است؛ کاالهای اساسی
همچون روغن و ماکارونی در روزهای اخیر کمیاب و
سپس قیمت آنها سر به فلک کشید و حال نوبت به نان
رسیده است که گران شود.

خسارت  ۲۸۷۸۵هزار میلیاردی
خشکسالی به محیط زیست کشور

براساس ابالغیه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛

فروش کارخانهای
خودرو متوقف شد

براساس ابالغیه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به شرکتهای خودروساز ،فع ً
ال فروش خودرو توسط
خودروسازان متوقف شده است.
در ابالغیه جدید وزارت صنعت به شرکتهای
خودروساز آمده است :به منظور ایجاد شفافیت و
افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر
صنعت برای ایجاد سامانه یکپارچه ،فروش خودرو
صرفاً از طریق سامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت
صنعت معرفی میشود انجام و هرگونه عرضه از طرق
دیگر ،فورا ً متوقف شود.
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سخنگوی دولت درمورد حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی:

وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود
را آغاز کرد تورم به  ۶۰درصد رسیده بود که در تاریخ ایران
بی سابقه بوده است و فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان
تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه
شد .دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور
معطوف کرده است .یکی از منشاهای اساسی تورم به نظر
کارشناسان اقتصادی خلق پول است.
سخنگوی و رئیس شورای اطالعرسانی دولت ثابتترین
معضل اقتصادی کشور را تورم دانست و گفت :متاسفانه تورم
به یک بیماری مزمن در کشور تبدیل شده و تمرکز ویژه دولت
کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.
علی بهادری درباره برنامه دولت برای رفع مسائل
اقتصادی گفت :این دولت خود را دولت مردم میداند و مردمی
بودن شعار اصلی دولت است و معتقد است باید به مردم اطالع
داده شود آن چیزی را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم
باید صادقانه درجریان باشند .مردم صاحبان حکومت هستند و
خود آنها باید در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند
و جامعه نخبگان به عنوان نمایندگان تخصصی همین مردم
در حوزه مختلف اظهار نظر کنند .از ابتدای تشکیل دولت
سیزدهم درباره مسائل اقتصادی طرحها و نظرها برای حل
مسائل مردم بیان شده است.
وی ادامه داد :همه اقتصاد ما بیمار است و سالهای سال
مردم این بیماری را لمس میکنند و این تبعیضها را در حوزه
اقتصادی میچشند و رانتها و بیکاریها را سالها میبیند
و همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی
علیه مردم که به واسطه تحریمهای ظالمانه رخ داده آثار آن
را مردم میبینند.
سخنگوی دولت افزود :یکی از اولویتهای اساسی دولت
مسایل اقتصادی است و به همین دلیل در سند تحول دولت
هم  ۱۲موضوع درباره اقتصادی بیان شده است .در صحن
دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین بحث در دولت
اقتصادی است که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی
میشود تابتوان نسخه ایی برای درمان اقتصاد ارائه شود.
بهادری میگوید :ثابتترین معضل اقتصادی کشور تورم
است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و
حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم  ۴۰درصد را دارد
و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی
مردم با تورمهای باال روبرو هستند.
وی ادامه داد :وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته

یادداشت

میخواهیم فقر را از بین ببریم

اقتصاد بانک محور

ذاکر روشندل

به عنوان نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با
جدیت اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به  ۷کشته رسیده
ایم درحالی که در کشورهای غربی میزان مرگ و میر به
 ۱۵۰۰نفر رسیده است .پس دولت زمانی که تمرکز خود را بر
روی موضوعی بگذارد به سرانجام میرساند این اتفاق نیز در
کاالهای اساسی رخ داده است.
بهادری تصریح میکند که دولت بیش از اندازه کاالهای
اساسی را تامین کرده است و امروز ما کمبود کاالهای اساسی
در کشور نداریم .البته کشورهای جهان با کمبود کاالهای
اساسی روبروهستند که یکی از علل این موضوع جنگ روسیه
و اوکراین است ،اما این موضوع هیچ خللی در تامین کاالهای
اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.
او یکی از اولویتهای دولت سیزدهم رفع فقر مطلق
عنوان میکند و میگوید :یکی از برنامههای دولت برای از بین
بردن فقراصالح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر
یارانه هدفمندتر باشد فقر کاهش مییابد.

فعالیت خود را آغاز کرد تورم به  ۶۰درصد رسیده بود که در
تاریخ ایران بی سابقه بوده است و فقط در ایام جنگ جهانی
در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین
فضایی همراه شد .دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم
اقتصادی کشور معطوف کرده است .یکی از منشاهای اساسی
تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است.
سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن ارز چهار هزار و
 ۲۰۰تومانی اظهار داشت :دولت با گذشت  ۹ماه از مدیریت
خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانهها را
اصالح کند .در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت
مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون
بودجه  ۱۴۰۰پیش بینی شده بود ،تمام شد و منبعی برای
اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت .اما دولت با
روشهای مختلف توانست منابعی را تامین و سال  ۱۴۰۰را
سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه
منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند .یعنی منابعی
برای ارز ترجیحی یارانه ایی نخواهد داشت.
بهادری در ادامه این بخش توضیح داد :برای تامین
کاالهای اساسی با ارز یارانه ایی ما حدود  ۲۰میلیارد دالر
منابع نیاز داریم .در حالی که دربودجه امسال حدود  ۹میلیارد
دالر پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را
در چارجوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید.

حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل این که
سقف منابع واقعی موجود همین بود.
او مثالی در این باره میزند و میگوید :ما در سالهای
گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی
کاالها این ارز تعلق میگرفت حال که به این فرایند در
سالهای سال باز میگردیم و ارزیابی میکنیم ،میبینیم آن
کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت میکردند و بنا بوده که مردم
بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت در تکمیل این بخش از اظهارات خود
افزود :نظام پرداخت ارز ترجیحی آنقدر معیوب بوده ،زیرا طبقه
مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها دراختیار
داشتند و طبقه ضعیفتر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی
اجاره نداد .دلیل دوم هم قاچاق بوده است .بجای اینکه این
منابع سر سفر مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته
درکشورهای دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصالح
شود تا وقتی که اصالح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق میافتد
بنابراین بیماری باید درمان شود.
بهادری میگوید :یکی از رسالتهای دولت تحقق عدالت
و عادالنه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور
است و باید ریشه فساد را خشکاند.
دولت درباره امنیت غذایی مردم گفت :دولت در این
زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد.

دولت شبانه روز پیگیر مسایل اقتصادی مردم است

سخنگوی دولت گفت :امروز کاالهای اساسی ما در حد
قابل قبولی موجود است و پیش بینی خریدهای آتی و هم
تامین منابع آن از کشورهایی که باید از آنها تامین شود
صورت گرفته است و تعامل سازندهای در این حوزه بین بانک
مرکزی و زوارت جهاد و راه شهرسازی و سایر وزارتخانههای
مرتبط برقرار است و دولت شبانه روز پیگیر مسایل اقتصادی
مردم است حتی در روزهای تعطیل و به عبارتی تعطیلی ندارد
و دولت نگران در این باره ندارد.
بهادری جهرمی درباره واردات واکسن گفت :این دولت
اعتقاد دارد که دولت باید شهامت بازگشت از مسیر اشتباه را
داشته باشد .هر روزی که ما به سمت تامین منافع عموم مردم
برگردیم سود کردیم.
اصالح ساختار نظام حقوق و دستمزد
در دستور کار دولت

وی درباره نظام پرداخت حقوق در دولت مردمی گفت:
یکی از آفتهای نظامهای معیوب اقتصادی کشور عادالنه
پرداخت نشدن حقوق و دستمزد است ما در سالهای گذشته
با فیشهای حقوق نجومی روبرو شدیم و هر کسی که قدرت
نفوذ داشته چانه زنی کرد ورقمهای قابل توجهی به فیشهای
حقوقی اضافه میکرد ،اما دولت تصمیم دارد اصالحاتی در
ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد و سازمان امور
استخدامی متولی شده و طرحهای متعددی را در این حوزه به

طور متوازن داشته باشد .امیدواریم امسال یک گام در اصالح
نظام دستمزد و پرداختها برداریم .البته اصالح بنیادین این
نظام در گرو همکاری مجلس است.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این گفتگو درباره
 ۲۰سفر استانی رئیس جمهوری در هشت ماه اخیر گفت:
این دولت کلنگی نمیزد مگر اینکه طرحهای نیمه تمامی که
از گذشته وجود داشته و روبه تکمیل است .البته ابتدا تمام
طرحهای استانها توسط مقامات استانی احصا و در جلسات
دولت بررسی و طرحهای اولویت دار مشخص میشود .پیش
از سفر ،طرحها در سه مرحله کارشناسی صورت میگیرد .بعد
از سفر معاون اجرایی رییس جمهور پیگیر مصوبات استانی
میشود.
بهادری درباره شایعه تغییر در هیات دولت گفت :شایعه
همیشه هست و دولت تالش دارد مسیر خود را در اجرای
نیازهای اساسی مردم دنبال کند و به شایعهها توجهی نداشته
باشد.
دولت موافق ورود خودروهای لوکس
به کشور نیست

سخنگوی دولت به واردات خودرودر کشور گریزی زد و
گفت :اصالح نظام وضعیت موجود خودروسازی کشور یکی از
اولویتهای دولت است ورئیس جمهور هشت دستور را برای
اصالح خودور صادر کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است.
یکی از راهکار افزایش تولید است ،اما ما چند سال به دلیل
سوء مدیریت با کاهش عرضه چندساله روبرو بودیم و اکنون
افزایش تولید در این مقطع پاسخگوی نیازها نیست .بهادری
جهرمی ادامه داد :وزیر صمت هم پیشنهاد اخذ مجوز واردات
خودرو را در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد ،اما دولت
با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم
ندانست .اما با کلیات طرح موافقت شد که البته در کمیسیون
دولت در دست بررسی است .بهادری جهرمی درباره اقدامات
دولت در حوزه دانش بنیان توضیح داد :دولت کارگروهی به
ریاست معاون اول رئیس جمهو تشکیل داد برنامههای برای
همه وزارت خانه در راستای تحقق شعار سال تدوین شده و
اکنون تمام برنامه در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی
دولت است.
بهادری جهرمی این گفتگو را با تاکید به اینکه
به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر
نمیکند و رییسجمهوراجازه گران شدن نان را نمیدهد
پایان داد.

فاز  2پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت آماده بهرهبرداری است

مدیرعامل شرکت ستاره بام کویر اعالم کرد :فاز  2پروژه هتل
و مجتمع گردشگری بافت آماده بهره برداری است و با تکمیل جاده
شرقی مسیر دسترسی به آن ،در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،رضا اباذری گفت:
حجت االسالم و المسلمین علیدادی امام جمعه کرمان و حجت االسالم
و المسلمین محمدزاده امام جمعه بافت به همراه جاللی معاون استاندار
کرمان ،آراسته و آقامالیی فرمانداران بافت و رابر و همچنین محمدی
نماینده شهرستان بافت در مجلس شورای اسالمی از پروژه مذکور
دیدن کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه گردشگری
قرار گرفتند.
وی افزود :در جریان این بازدید ،امام جمعه کرمان و امام جمعه

بافت بر تکمیل و راه اندازی هر چه سریعتر فازهای  2و  3پروژه تاکید
کردند و با توجه به نزدیکی مقبره شهدای گمنام به این مجموعه،
پیشنهاد کردند با تکمیل مسیر جاده دسترسی به مقبره شهدای گمنام
به عنوان یک مجموعه «سیاحتی – زیارتی» هم کارکرد داشته باشد.
وی اضافه کرد :در این بازدید همچنین فرماندار شهرستان بافت
برای تکمیل هر چه سریعتر جاده مسیر شرقی ،برای دسترسی به
فازهای  2و  3پروژه به ترتیب شامل فودکورت و هتل این مجموعه
گردشگری ،قول مساعد داد.
اباذری ادامه داد :فاز  2این مجموعه شامل فود کورت طبق برنامه
زمانبندی به اتمام رسیده و با تجهیز آن توسط شرکت سمگا در آینده
نزیک ،آماده بهره برداری شده و با شروع عملیات اجرایی جاده شرقی،

در تابستان امسال شاهد بهره برداری رسمی فاز  2پروژه خواهیم بود.
وی تصریح کرد :با بهره برداری از فاز  2این پروژه برای  10نفر
اشتغال مستقیم و برای  40نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود که
عمدتا از نیروهای بومی و محلی خواهند بود.
وی گفت :فاز نخست پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت شامل
ساختمان های ویالیی و مسیر جاده دسترسی غربی آن ،دی ماه سال
گذشته با حضور مقام های عالی گروه عالی گردشگری به بهره برداری
رسید .فاز سوم پروژه مذکور نیز شامل هتل چهار ستاره است که طبق
برنامه زمانبندی ،پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و اکنون مراحل
تکمیل را طی می کند.
اباذری افزود :شهرستان بافت همه ساله پذیرای شمار زیادی از

گردشگران داخلی وخارجی است و با وجود ساخت اقامتگاه بومگردی
در سالهای اخیر ،هتل و مجتمع گردشگری بافت نقش بسزایی در
رونق گردشگری این دیار خواهد داشت.

کارشناسان بر این باورند که از اصالح
قانون بانکداری و عملیات بانکداری در
کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین
 40سال قبل عمل می کنیم و در این
رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری
اسالمی در مجلس شورای اسالمی در
دست بررسی است که اطمینان داریم با
اصالحات ساختاری و پایه ای قوانین و به
روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های
بانکی است ،می توان موضوع تامین منابع
مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط
کنونی به مراتب ارتقا داد.
استادان اقتصاد علت ناکارآمدی نظام
بانکی را نبود برنامه منسجم و یکپارچه
در بازار پولی و عدم نظارت از سوی نهاد
نظارتی میدانند و معتقدند برای حل
مشکالت اقتصادی باید نظام بانکی همراه
به چند محور دیگر اصالح شود.اقتصاد
کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی
سیاستهای کالن اقتصادی کشور بوده و
الزم است اقدامات و تصمیمات سیاستی
در زمینه سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی
و تجاری به شیوهای هماهنگ و همراستا
اتخاذ شود اما این موضوع در یک دهه
اخیر اجرایی نشد و دولت قبل از آن غفلت
کرد.بستههای سیاستی نظام بانکی-پولی،
مجموعه دستورالعملها و سیاستهای
تدوین شده برای نظام بانکی در جهت
تحقق اهداف اقتصادی کشور بود که در
یک دهه گذشته و در دولت قبل از آن
غفلت شد.
نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار
در اقتصاد هر کشور است و تغییرات آن
بهطور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر
میگذارد و ضعف و کاستیهای موجود
در آن نیز باعث آسیب به بخشهای
مختلف اقتصادی کشور میشود .با
این حال چالشهای کنونی در حال
حاضر اصالح نظام بانکی را به یکی از
ضرورتهای اقتصاد تبدیل کرده است.
این امر نه در شرایط کنونی بلکه در ۲
دهه گذشته از ضرورتهای اقتصاد ما
بوده که تاکنون اقدامات کافی در این
باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از
اولویتهای دولت باشد.
از طرفی قانون پولی و بانکی
مصوب سال  ۱۳۵۱این اختیار و اقتدار
را به بانک مرکزی بهعنوان نهاد مجری
نمیدهد که بتواند گامهای اساسی و
جدی در راستای اصالح نظام بانکی
کشور بردارد و ضروری است که اصالح
نظام بانکی با اصالح قانون بانکی آغاز
شود .فرآیندی که از سالهای گذشته در
مجلس و دولت کلید خورده و امید است
به زودی در مجلس نهایی شود....
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