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اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی:

ارائه ندادن خدمات به افراد بی حجاب 
صحت ندارد

کید کــرد که ارائــه ندادن  رئیــس کل بانک مرکزی بــر این موضــوع تا
خدمات به برخــی افراد به هیچ وجــه صحت ندارد. به گزارش ایســنا، 
علی صالح آبادی در حاشــیه مراسم انعقاد تفاهم نامه حمایت از هزار 
شــرکت دانش بنیــان و فناور در جمــع خبرنــگاران، در مــورد تامین ارز 
واردات خودرو گفت: »برای واردات خودرو طبق مصوبه هیات دولت 
ارز مورد نیاز تامین می شود و در این زمینه مشــکلی وجود ندارد .« او 
به ســوالی مبنی بر اینکه عدم ارائه خدمات بانکی به افراد بی حجاب 
صحــت دارد یا خیــر؟ پاســخ داد: »ایــن موضوع بــه هیچ وجه صحت 
ندارد و شبکه بانکی طبق گذشته خدمات خود را به همه هموطنان 

ارائه می کند.«

ترخیص ۱۷۸ تن دارو طی دو هفته اخیر
مدیرکل گمرک فرودگاه امام )ره( گفــت: »ورود و ترخیص دارو و مواد 
اولیه دارویی سرعت گرفته است؛ به طوری که در دو هفته اول آذر 17۸ 
تن  محصوالت دارویی به ارزش ۳0 میلیون دالر از این گمرک ترخیص 
کبرپور اظهار کرد: »در دو هفته اخیر  شد.« به گزارش ایسنا، ابوالفضل ا
66 تن محصوالت شــیمیایی آلی دارویی به ارزش 2۳ میلیــون دالر از 
طریق گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( وارد شــد.« طبق اعالم گمرک، 
او درباره میزان واردات دارو و محصوالت دارویی در هشت ماهه سال 
جاری گفــت: »در این  مــدت 4000 تــن دارو بــه ارزش ۸96 میلیون دالر 
محصــوالت دارویی و 1۳60 تــن به ارزش ۳۸0 میلیــون دالر محصوالت 
کبرپور،  آلــی شــیمیایی دارویــی وارد کشــور شــده اســت.« بــه گفتــه ا
گمرک فرودگاه امام خمینــی )ره( با ارائه خدمات شــبانه روزی و تالش 
همکاران گمرک نســبت به ترخیص ســریع دارو و محصوالت دارویی 

اقدام می کند.

 افزایش محدودیت های تجاری
 مواد غذایی

ســازمان تجارت جهانــی در گزارشــی در روز سه شــنبه اعــالم کرد که 
کشــورها با سرعت بیشــتری محدودیت های تجاری به ویژه در زمینه 
ک و کودهای شــیمیایی را اعمال می کنند. به گزارش ایسنا  غذا، خورا
به نقل از رویتــرز، نگــوزی اوکونجو-ایویــال، مدیر کل ســازمان تجارت  
جهانــی گفــت: »از 7۸ اقــدام محدودکننــده صادراتــی در مــورد غــذا، 
ک و کودهای شیمیایی که از آغاز جنگ در اواخر فوریه ارائه شده  خورا
اســت، ۵7 مورد هنوز پابرجاســت و تقریبــا ۵6.6 میلیــارد دالر تجارت 
کتبر افزایش یافته است که  را پوشــش می دهد. این اعداد از اواســط ا
بایــد باعث نگرانی شــود.« این گــزارش با اســتناد به داده ها تا اواســط 
کتبر اعالم کرد که با این حال، نزدیک به ۸0 درصد از محدودیت های  ا

تجاری کووید- 19 لغو شده است.

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر
معاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی از امــکان صادرات 
غ با عــوارض صفــر خبــر داد و گفــت: »بــر اســاس برآوردها تــا پایان  مــر
غ نخواهیم داشــت.«  ســال هیچ مشــکلی در حوزه تولید و مصرف مر
به گــزارش ایرنا از وزارت جهاد کشــاورزی، »محســن شــیراوند« افزود: 
غ در کشــور بــه دلیل  »بــا توجه بــه شــرایط مطلــوب تولید گوشــت مر
اســتمرار و سیاســت گذاری منظم در حوزه تولید این کاال و همچنین 
غ به طور  در راستای حمایت از بخش تولید، صادرات برای گوشت مر
جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شــده 
اســت.« به گفته او، نظــر به هماهنگی هــای صورت گرفته با ســازمان 
دامپزشکی کشــور برای تســریع در انجام فرآیند کار، الزم است در این 

خصوص به واحدهای ذی ربط اطالع رسانی صورت گیرد.

ذخایر گندم کشور ۱.۵ برابر میانگین 
جهانی است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: »آمار اخیر فائو نشان 
می دهد که ذخایر گندم کشور ما 1٫۵ برابر میانگین جهانی است.« به 
گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، »سید سعید راد« از تأمین بیش از 
11 میلیون تن گندم به دو طریق خرید داخلی و خارجی در سال جاری 
خبر داد و افزود: »با وجود رشد چشمگیر 60 درصدی خرید تضمینی 
گنــدم از کشــاورزان، برای تقویــت ذخایــر اســتراتژیک و تأمین امنیت 
پایدار غذایی کشــورمان، این محصول پرمصرف را از مبادی مختلف 
نیز خریداری کرده ایم تا انبارها و سیلوهای کشور لبریز از گندم باشد.«

معــاون وزیر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکه کشــور ما بــا ۸۵ میلیون 
نفر جمعیــت، حدود یــک درصد جمعیــت ۸ میلیارد نفــری جهان را 
در خود جای داده اســت، اظهار داشــت: »این در شــرایطی اســت که 
بر اســاس گــزارش فائــو، ایران یــک و نیم درصــد ذخایر گنــدم و غالت 
جهــان را در اختیار دارد و به عبارتی، ذخایر غــالت و گندم ایران یک و 
نیم برابر میانگین جهانی است.« به گفته او، سازمان جهانی خواربار و 
کشاورزی )فائو( در تازه ترین گزارشی که از وضعیت تولیدات کشاورزی 
کشورمان منتشــر کرده اســت، میزان تولید غالت ایران در سال زراعی 
1401 را 21 میلیــون تن، اعالم و از رشــد 17 درصدی آن نســبت به ســال 

زراعی 1400 خبر داده است.

مــا  کشــور  در  تــورم  شــهروند|ماندگاری 
بیش از 50 ســال طول کشــیده و این نشــان 
می دهد سیاست های مهار تورم، اثربخش 
گرچه کارشناسان اقتصادی  نبوده اســت. ا
بر این باورند که کنترل تورم در اقتصاد ایران، 
امری شدنی اســت، اما نیاز به تصمیم گیری 
بــر  »نظــارت  دارد.  به موقــع  و  ســخت 
و  دولــت  »کوچک ســازی  بانکــی«،  نظــام 
کنتــرل نقدینگــی«، »عبــور از قیمت گــذاری 
دســتوری« و »اســتقالل بانــک مرکــزی« از 
جمله پیشنهادها و راهکارهایی است که 
کارشناسان اقتصادی در این موضوع بر آن 
کید دارند. »شــهروند« ســعی کرده اســت  تا
در گفت وگــو بــا کارشناســان به بررســی این 

موضوعات بپردازد.

از نگاه کارشناســان اقتصادی، برای کاهش 
نرخ تورم باید بازنگری هایی در نظام اقتصادی 
صورت پذیرد. لــزوم بودجه ریزی کارشناســی 
و کنترل کســری بودجــه از جملــه موضوعاتی 
اســت کــه در این بــاره کارشناســان اقتصادی 
بــر آن اذعان دارند؛ آنچه »علی ســعدوندی«، 
استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کالن نیز در 
گفت وگو با »شهروند« به آن اشاره دارد. او با رد 
رویکرد قیمت گذاری دســتوری معتقد است: 
»باید مســیر اقتصادی کشــور را تغییــر دهیم. 
خلــق پــول بــدون  پشــتوانه، کســری بودجــه 
مــداوم و... میراث هایــی اســت کــه از دولــت 
کم بوده است.« هویدا تا امروز در اقتصاد ما حا

رد قیمت گذاری دستوری
علــی ســعدوندی معتقد اســت کــه اقتصاد 
سیاســت های  گرفتــار  سال هاســت  کشــور 
کاالهاســت.  قیمــت   تعییــن  در  دســتوری 
او بــا رد ایــن پیش فــرض غلــط  کــه بــا اقتصــاد 
دستوری می توان کشــور را اداره کرد، می گوید: 
»متاســفانه با تغییر سیاســت ها از دهــه 40 در 
کشــور، سیاســت های دســتوری وارد اقتصــاد 
شــد و شاهد پنج دهه نابســامانی اقتصادی و 

کارآمدی در کشور بوده ایم.« نا
کســری بودجــه  از نــگاه ایــن اقتصــاددان، 
یکی دیگــر از عوامل اصلــی ایجاد تورم اســت؛ 
مساله ای ریشه ای در اقتصاد کشور که دولت 
ســیزدهم درصــدد رفــع آن اســت. مهــار تــورم 
از مهم تریــن اولویت هــای دولــت ســیزدهم 

و رئیــس جدیــد بانــک مرکزی اســت کــه برای 
تحقق آن لزوم جلوگیــری از خلق پول و یافتن 
راهکارهــای جایگزیــن بــرای جبــران کســری 

بودجه را در دستور کار خود قرار داده اند. 

تفکیک بودجه ریالی از ارزی
کید بر اینکه بودجه ارزی باید  سعدوندی با تا
از بودجه ریالی جدا شود، می گوید: »تا زمانی که 
تــورم در اقتصاد کنترل نشــود، به یک وضعیت 
باثبــات نمی رســیم. یکــی از ملزومــات دیگــر، 
موضوع اســتقالل بانک مرکزی است. تفکیک 
بودجــه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درســت 
عملیات بازار باز و اصالح نظــام بانکی از جمله 
موضوعــات دیگــر اســت کــه می توانــد اقتصاد 

کشور ما را از این چالش ۵0 ساله نجات دهد.«

کنترل تورم در دستور کار دولت سیزدهم
انتظارات تورمی موضوع دیگری است که به 
اذعان کارشناسان در بی ثباتی های اقتصادی 
کشــور تاثیرگذار است، مســاله ای که »حسین 
امــور  وزارت  اســبق  صمصامــی«، سرپرســت 
اقتصادی  و دارایی نیز به آن اشاره کرده است. 
از نــگاه ایــن اســتاد علــوم اقتصــاد، بی ثباتی و 
تجربه تورم در ســال های اخیر ایــن موضوع را 
در اقتصاد ایران برجسته تر کرده است. دولت 
ســیزدهم بــرای مقابله بــا ایــن بحــران و قطع 

زنجیره تــورم، جلوگیــری از خلق پــول را دنبال 
می کنــد. در این بــاره چنــدی پیــش، رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
اصــالح ســاختار بودجــه از چنــد ماه گذشــته 
آغاز شــده، گفــت: »بــا مدیریت و ســاماندهی 
بدهی ها و مصــارف بودجه، بــرای اولین بار در 
ماه گذشته، پرداخت های دولت بدون خلق 
کید  پــول انجام شــد.« مســعود میرکاظمــی تا
کرد کــه  »خلق پــول«  جز تورم افسارگســیخته 
و آســیب جدی به معیشــت مردم،  نتیجه  ای 
نماینــدگان  کــه  مســاله ای  اســت؛  نداشــته 

مجلس نیز به آن اذعان دارند.

همراهــی مجلــس و دولــت بــرای رفع یک 
چالش 

کمیســیون  عضــو  مرحبــا«،  »غالمرضــا 
اقتصادی مجلــس، یکی از نمایندگانی اســت 
که به ایــن مســاله اشــاره دارد. نماینــده مردم 
آســتارا در گفت وگو بــا »شــهروند« حل چالش 
اقتصــادی را از اولویت هــای مجلــس یازدهــم 
برشــمرد و بر لزوم  بازنگــری در نظام اقتصادی 
کید کرد. مرحبا معتقد است که اقتصاد  کشور تا
در  اساســی  پوســت اندازی  نیازمنــد  کشــور 
سازوکارهای حکمرانی اقتصادی خود است. 
او با اشــاره به این موضوع که دولت ســیزدهم 
در حال اصالحاتی اســت، ادامه می دهد: »ما 
سال های ســال اســت که با مسائلی همچون 
رکود و تورم در اقتصاد روبه رو هستیم؛ مسائلی 

که باید با جدیت برای رفع آنها گام برداشت.« 
 

امیدوار به آینده
جدیــت در حــل ایــن موضوعــات از ســوی 
دیگــر نماینــدگان مجلــس نیــز مطــرح شــده 
است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم 
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی نیــز 
در این بــاره گفته اســت کــه تــالش در مجلس 
این اســت که به جای افزایش حقــوق، قدرت 
خرید مردم افزایش یابد؛ موضوعی که از طریق 
کاهش تورم امکان پذیر است و باال رفتن قدرت 
خریــد مــردم موجــب رضایتمندی می شــود. 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی عملکرد دولت را امیدبخش توصیف 
گرچه نتوانســته  کرده اســت؛ عملکــردی کــه ا
چالش هــای اقتصادی کشــور را برطــرف کند، 
اما قدم های مثبتی در این باره برداشته شده 

است. به طور مثال بر اساس آمار بانک مرکزی 
در آغــاز به کار دولــت، تــورم دوازده ماهه ۵9٫۳ 
درصد بــود، اما  در هشــتمین ماه از ســال 1401 
نرخ تورم دوازده ماهه بــه ۳9٫9 درصد کاهش 

پیدا کرده است.

بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم 
کار دولــت  دوازده ماهــه در زمــان شــروع بــه 
سیزدهم در شهریور 1400 به رقم ۵9.۳ رسیده 
بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی 
به بازار ارز، نظارت بر قیمت کاالها و خدمات و 
تامین مناسب کاالهای اساسی روند صعودی 
تورم کاهشی شــد و روند نزولی در پیش گرفت 
گذشــته بــه 46.2 درصــد  و در پایــان ســال 
رســید. همچنین نــرخ تــورم نقطه بــه نقطه از 
۵4.9 درصد در شــهریور سال گذشته به 29.۵ 
کی از تاثیر  درصد در اســفند 1400 رســید که حا

اقدامات دولت در مهار تورم است.
اســت  نتوانســته  آنچنــان  کاهشــی  رونــد 
کنــد؛  مشــکالت معیشــتی مــردم را برطــرف 
اقتصاد ایــران در ســال های اخیر شــاهد تورم 
بسیار باالیی بوده و سیاســت های اقتصادی 
دولت ها نیز نتوانســته این تــورم را مهــار کند. 
گرچــه حــاال وزارت اقتصــاد دولــت ســیزدهم  ا
مدعی شــده با برنامه هایــی که ایــن دولت در 
پیش گرفته مردم از ابتدای ســال 1402 شــاهد 

کاهش تورم در کشور خواهند بود.

خبر3

»شهروند« در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند؛ راهکارهای مهار تورم چیست؟

گزیر از پوست اندازی اقتصاد ایران، نا

علی سعدوندی : باید مسیر 
اقتصادی کشور را تغییر دهیم. 

خلق پول بدون  پشتوانه، 
کسری بودجه مداوم و... 

میراث هایی است که از دولت 
هویدا تا امروز در اقتصاد ما 

کم بوده است حا

غالمرضا مرحبا : ما سال های 
سال است که با مسائلی 

همچون رکود و تورم در اقتصاد 
روبه رو هستیم؛ مسائلی که باید 

با جدیت برای رفع آنها گام 
برداشت


