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فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد 
ریل گذاری می کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم بانک مرکزی 
یا ســتاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید 
دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.از آغازبه کار رسمی دولت 
دوازدهم ســه روز می گذرد و حتی اولین جلســه هیئت دولت 
هم به ریاست رئیس جمهور برگزار شده است؛ آن هم درست 
همان روزی که حسن روحانی از کابینه اش دفاع کرد. آن روز 
اعضای تازه نفس کابینه، از بهارســتان راهی پاستور شدند تا 
بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید 
که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل 
گرفتند و البته در کنار آن ها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز 

تکمیل شد.
استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟

شاید مهم ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم 
بــرای هم قطارانش زد و البته ســر و صدای زیادی هم به پا 
کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس 
دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی 
فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. 
او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست 
سال قبل برای محســن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی 
زده شد، البته یک سال قبل از اینکه سکان دار این بانک شود. 
به همین خاطر اســت که برخــی پیش بینی می کنند که این 
ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود. نوربخش هم 
قرار بــود که در دولت دوم ســازندگی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای 
هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
منصوب شد؛ اما پس از گذشت یک سال، او سکان ریاست کلی 
بانک مرکزی را در دســت گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، 
همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه 
گمانه زنی ها برای اعالم اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش 
به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبان ها 
افتــاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مســعود 
کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد 
از رای اعتماد کابینه، از ســوی رئیس جمهور به عنوان معاون 
اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار 

است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی اهلل سیف بر بانک 
 مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک 

شود.
فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟

نگرانــی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم 
نهاوندیان مطرح شــده این اســت که فرمانده اقتصاد ایران، 
اکنون مشخص نیســت. آیا وزیر اقتصاد ریل گذاری می کند 
یا ســازمان برنامه؟ شاید هم رئیس کل بانک مرکزی یا حتی 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته 
اســحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، 
شرح وظایف نهاوندیان چیست. حدود و ثغور فعالیت معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور چیست و آیا او، فرمانده جدید اقتصادی 
ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار اســت یک تشــکیالت و 
ساختار موازی سایر وزارت خانه ها و دستگاه های سیاست گذار 
اقتصاد کالن کشــور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه 
۴ ســال گذشته دولت حســن روحانی نشــان داده که او به 
»نهادسازی« بیش از »اجرا و عمل« بها می دهد و اگرچه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مســعود نیلی، در همین 
دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت 
و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن 

دیده نشد یا حداقل اطالع رسانی نشد.
پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور

محمــد نهاوندیان، معــاون اقتصــادی رئیس جمهور البته 
هــدف از ایجاد معاونــت اقتصادی را، یک ســامان جدیدی 
بــرای هماهنگی تیم اقتصادی می داند و می گوید که ســتاد 
اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را 
طراحی و پایش می کند. او می افزاید: در گذشــته و دولت های 
مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی 
از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد 
ایران واقعیتی واحد اســت و می بایست سازوکاری با این نگاه 
که فعالیت اقتصادی برای مردم اســت، به منظور هماهنگی 
سیاســت ها و اقدامات صورت گیرد. این سخن در حالی است 
که روحانی »ستاد هماهنگی اقتصادی دولت« را نیز با همین 
رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست های اقتصادی 
در دســتگاه ها را هم سو و هم جهت با سیاست های کلی دولت 

هماهنگ کرده و پیش ببرد. 
نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار اســت هرچه بیشتر، 
از تصدی گــری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای 
مردم را بازتر کند، اظهار داشــت: اولویت جدی این است که 
موانع کســب و کار از ســر راه مردم برداشته شده و مقررات 
هر چه کمتر شــود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال 
با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی 
اقتصادی، بیشتر شود. وی با بیان اینکه توجه به سرمایه گذاری 
خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب 
فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه 
بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد 
بود؛ او البته در پاســخ به این سؤال که آیا معاونت اقتصادی، 
مســئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای 
اقتصادی بــا آن چگونه خواهد بود، نیز وعــده داد که درباره 
ســاز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد 
شد و به موقع اطالع رســانی می شود. نهاوندیان افزود: نکته 
مهم این اســت که ما از طوالنی شــدن مسیر تصمیم سازی 
و تصمیم گیــری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و 
سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان 
بیشــتر خواهد شد. سؤال مهم این اســت که آیا این اهداف 
را نمی شــد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به 

پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟

مخالفان معاونت اقتصادی چه مي گویند؟
حســین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با مهر می گوید: به 
هیچ عنوان تشــکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک 
اتفاق مثبت تلقی نمی کنم؛ علت این اســت که ما در اقتصاد 
ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان 
رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی اســت و به همین 
دلیل هم، بســیاری از تصمیماتی که می توانیم بگیریم، باید 
بگیریــم و می دانیم کــه باید بگیریم، به دلیــل تکثر مراجع 
تصمیم گیــری و تداخــل آن ها، محقق نمی کنیــم؛ بنابراین 
به جای هم افزایی، نیروهای این ســاختارها متضاد شــده و 
نمی توانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند. وی افزود: لذا حتی 
باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع 
را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت 
حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشــته 
باشــیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماســی خارجی نیز وزیر امور 
خارجه تصمیم می گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می کنند؛ 
یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشــخص است که چه 
فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری 
و مرجعیت واحد نداشته ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای 
مختلف، وارد گود شــده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد 
ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین می گوییم که تیم اقتصادی با هم 

هماهنگ نبودند.
 درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری 
اقتصاد را در اختیار داشــته باشد و مسئولیت ها نیز البته متوجه 
او باشــد؛ اما اکنون تشــکیل معاونت اقتصادی، از این جهت 
یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار 
می رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می تواند موثر باشد؛ 
به این معنا که هر چقدر شــرح وظایف این معاونت در اقتصاد 
محدودتر باشــد، بهتر است و هر چقدر مفصل تر باشد، زمینه 
تداخــل و تزاحم برای بخش هایی همچــون بانک مرکزی، 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می دهد. 
وی معتقد اســت که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، 
ایــن الزام را به وجود می آورد که افراد قابلی، ســکان اقتصاد 
را به دســت گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه 

شفابخش بپیچند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی نیز اقدامات خوبی در جهت سامان دهی مؤسسات مالی انجام داده و آقای سیف تعهد دادند که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این مؤسسات و سپرده های مردم مشخص شود. حسینی 
شاهرودی در گفتگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: مجلس تکلیف خود را در خصوص برخورد با این مؤسسات انجام داد و ماده 236 قانون مبارزه با جرائم مالی را به قوه قضائیه ارسال کرده و اجرای آن 
از این به بعد بر عهده این قوه است. سیدحسن حسینی شاهرودی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی و مجلس نزدیک به یک سال درگیر این ماده قانونی بودند تا هر چه زودتر تکلیف این مؤسسات مشخص شود. از طرف دیگر بانک مرکزی 
نیز اقدامات خوبی در جهت سامان دهی این مؤسسات انجام داده و آقای سیف تعهد دادند که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این مؤسسات و سپرده های مردم مشخص شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: اما مسئله بعدی که وجود دارد 

تعاونی های مالی است. ما در کشور هزاران تعاونی مالی با مجوز داریم و این امکان وجود دارد آن ها نیز به سرنوشت همین مؤسسات دچار شوند. پس باید سریعا یک برنامه پیشگیرانه برای این سرمایه ها در نظر گرفته شود تا شاهد موج دیگری 
از این نابه سامانی مالی نباشیم.

سرنوشت 
مؤسسات اعتباری 
در انتظار هزاران 

تعاونی
حاشیه بازار

رخداد

خبر آخر

همه مردان روحانی درمیدان اقتصاد
اولین نامه خودرویی وزیر جدید صنعت

قیمت؛ اهرم ترغیب به مصرف سی.ان.جی

روسیه دوباره بزرگ ترین
 صادرکننده گندم جهان می شود

قیمت پایین در باره ســی.ان.جی تنها دلیل ایجاد تمایل برای متقاضیان نیست، بلکه 
ایمنی، دسترسی به محل ســوختگیری و البته میزان پیمایش می تواند تاثیرگذار باشد. 
محسن مشــایخی، رییس دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور در گفتگو با مهر اختالف 
قیمت 6۰۰ تا ۷۰۰ تومانی گاز سی.ان.جی با بنزین را در راستای جذب مصرف کنندگان 
مناســب دانست و گفت: تجربه نشــان می دهد که اهرم قیمت می تواند تاثیر فوری و 
مطلوبی بر میزان مصرف حامل های انرژی داشته باشد. طبیعی است که مصرف کنندگان 
به دنبال هزینه کمتر هستند. این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز سی.ان.جی 
حدود۵۰۰ تومان اســت وی با بیان اینکه شناور شدن قیمت بنزین که موجب افزایش 
قیمت آن می شــود، می تواند بر کاهش مصرف موثر باشــد، ادامه داد: بررسی ها نشان 
می دهد که قیمت بنزین در ایران نســبت به تمامی کشورهای منطقه و حتی نسبت به 
کشــورهای خارج ازمنطقه ارزان تر است. همین قیمت پایین موجب توجیه پذیر شدن 
قاچاق و البته مصرف بی رویه می شــود. به این ترتیب اهــرم قیمتی را می توان روش 

جوابگویی برای جایگزین کردن سوخت سی.ان.جی بجای بنزین دانست.
طبق گفته این مقام مســئول ســی.ان.جی ضمن ارزانی، پاک و فراوان تر است. چرا 
که ایران دارنده نخســتین ذخایر قابل اســتحصال جهان است. همین مزیت می تواند 
نقش مهمی در جایگزینی سی.ان.جی بجای بنزین ایفا کند. از طرفی قطعا هزینه تولید 
سی.ان.جی با بنزین برابر نیست. همین هزینه پایین تولید سی.ان.جی است که موجب 
قیمت پایین آن برای عرضه می شــود. مشایخی با تاکید براینکه قیمت پایین نمی تواند 
به تنهایی برای جذب متقاضی کافی باشــد، تصریح کرد: با یک بررسی میدانی متوجه 
می شــوید که قیمت پایین در باره ســی.ان.جی تنها دلیل ایجاد تمایل برای متقاضیان 
نیست، بلکه ایمنی خودرو گازسوز، دسترسی به محل سوختگیری و البته میزان پیمایش 
می تواند تاثیر مستقیمی در جذب مصرف کنندگان سی.ان.جی داشته باشد که البته هر 
کدام از بخش های یاد شــده به مربوط به بخش های مختلفی است و دامنه آن وزارت 

نفت را به عنوان متصدی اصلی شامل نمی شود.
مشــایخی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تبدیل مخازن غیرقانونی و 
غیر استاندارد است و ضایعه های زیادی به دنبال دارد که باید زیر نظر نهادهای رسمی و 
معتبر انجام شود. این در حالی است که در توضیح صفوف طوالنی سوختگیری سی.ان.

جی باید گفت علت تشــکیل این صفوف عدم اســتفاده حداکثری از توان جایگاه های 
ســی.ان.جی اســت. به این معنا که به دلیل هزینه های باال تعمیر و نگهداری و البته 
هزینه هــای باالی جایــگاه داران اغلب جایگاه داران با حداکثر تــوان به ارائه خدمت 
نمی پردازند که امری طبیعی است. البته با افزایش تقاضا و مساعدت های الزم بی شک 
این مشــکل نیز حل می شــود چرا که با توجه زمان 3 دقیقه ای سوختگیری هر خودرو 
ســی.ان.جی سوز مشکلی در تامین سوخت خودروها نیست. این مقام مسئول در پایان 
از طرحــی با موافق چند بانک یاد کرد که به موجــب آن متقاضیان می توانند وامی با 
بازپرداخت اقساط حداکثر 3۰ هزار تومان در ماه به منظور تبدیل خودرو خود از بنزین سوز 

به گازسوز دریافت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولــت دوازدهم طی نامه ای از معاون اول 
رئیس جمهوری درخواســت کرد مصوبه معافیــت تولیدکنندگان داخلی 
از اســقاط خودرو اجرا شــود. محمد شــریعتمداری وزیر صنعت،معدن و 
تجارت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از وی 
درخواســت کرد تا مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو 
اجرا شود. در این نامه آمده است: متاسفانه علی رغم مذاکرات وزیر محترم 
صنعــت، معدن و تجارت )وقت( با جنابعالــی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
عدم شــمولیت اســقاط خودرو جهت خودروهای ســاخت داخل به دلیل 
تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شــده برای 
مشــتریان )در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت(، در جدول 
مصوبه یاد شــده این بند اضافه گردیده، لذا دستور فرمایید مصوبه مذکور 

اصالح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف گردد.

وزیر کشــاورزی روســیه گفت: انتظار می رود که صادرات گندم روسی 
در ســال جاری میالدی به یک رکورد جدید برســد و عنوان مجدد بزرگ 
تریــن صادر کننده گندم جهــان را به خود اختصــاص دهیم. به گزارش 
تلویزیون روزیا ۲۴ روســیه، »الکساندر تکاچف« گفت: این کشور در سال 
کشــاورزی خود که در ســال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی قرار گرفته، عنوان 
مجدد بزرگ ترین صادرکننده گندم جهان را به خود اختصاص خواهد داد. 
وی در مصاحبه با این شــبکه گفت: دالیل زیادی وجود دارد که روســیه 
صادرکننده برتر گندم جهان باشد. وی تصریح کرد، انتظار می رود صادرات 
غالت روســیه در سال کشــاورزی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میالدی می تواند به ۴۰ 
میلیون تن برســد. ضمن اینکه در سال جاری میالدی هم برآورد می شود 
که صادرات گندم روسیه به یک رکورد جدید دست پیدا کند؛ این درحالی 
است که پیش از این وزیر کشاورزی روسیه گفته بود، صادرات غالت روسی 
در سال ۲۰۱۷ میالدی به ۳۸ میلیون تن خواهد رسید و مجموع برداشت 
غالت بین ۱۰۳ تا ۱۰۵ میلیون تن ارزیابی می شــود. بر همین اساس پنچ 
شنبه هفته گذشــته »نیکوالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد، 
واردات گندم روسی به ونزوئال به زودی کلید خواهد خورد و روسیه ماهانه 

۶۰ هزار تن گندم به ونزوئال صادر خواهد کرد. 

فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست؟

چالش آب ملی است، وزیر 
نیرو باید همه جانبه نگر باشد

غالمرضا شــرفی، نماینده مردم آبــادان در مجلس در گفتگو 
بــا ایلنا بیطرف را فردی پاکدســت، توانمند و با قابلیت های باال 
دانســت و گفت: در هر صورت جزء وظایف نمایندگان این است 
که اولویت ها و برنامه های کاری وزرا را بررســی کرده و مشورت 
کنند تا به جمع بندی برسند که یا رای اعتماد بدهند ویا خیر. وی 
تصریح کرد: قطعا نمایندگان کســی را که متناسب با برنامه های 
پیشــنهادی و رزومه دفاع خوبی هم داشته باشد انتخاب می کنند 
ضمن اینکه برنامه ها باید منطبق با برنامه ششــم توسعه کشور 
نیز باشــد با توجه به این تفاســیر آقای بیطــرف علی رغم تمام 
شایســتگی هایی که دارد، دفاع ضعیفی داشت و پاسخ روشنی به 
نماینــدگان مخالف در صحن علنی ارائه نــداد و در کل ضعیف 
ظاهر شــد. شــرفی متن دفاعیه بیطرف را کم محتوی دانست 
و اظهار داشــت: نمایندگان طبق بررســی ها و مشورت هایی که 
داشتند با توجه به خواســت های ملی و منطقه ای تصمیم نهایی 
خود را در روز جلســه دفاع وزیر پیشنهادی گرفتند ضمن اینکه 
برخی مــوارد و انتقادات هم زبان به زبان بیــن نمایندگان نقل 
می شــود بنا بر این بدیهی اســت که نماینده تصمیمات از قبل 
گرفته شــده را مــالک کار خود قرار نمی دهــد. وی تاکید کرد: 
چالش های مربوط به بحث آب موضوعی ملی اســت که فقط به 
وزارت نیرو بر نمی گردد، دولت باید به معنای واقعی مشــکل آب 
را به صورت سرزمینی ببیند و آمایش سرزمین را مدنظر قرار دهد. 
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه دولت باید برنامه عملی ارائه 
داده و فرصت سوزی نداشته باشد، بیان کرد: در حال حاضر چند 
استان کشــور با معضل بی آبی مواجهند، باید برنامه استان های 
پرآب و با اقلیم مناســب برای کشــاورزی و آبــزی پروری و یا 
اســتفاده از انرژی برقابی متفاوت با اســتان هایی باشد که چنین 
زیرســاخت و ظرفیت هایی ندارند اما می بینیم که تاکنون اهمال 

کاری شده و یکسویه نگریسته شده است.

رشد ۸درصدی هدف جدی دولت دوازدهم
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با تاکید بــر اینکه برای 
تحقق اهداف برنامه ششم توسعه به تیم اقتصادی هماهنگ، 
منســجم و همفکر نیاز داریم، گفــت: اقداماتی که در دولت 
دوازدهم برای تقویت تیم اقتصادی انجام شد کار بایسته ای 
بــود. محمدباقر نوبخت با حضور در یک برنامه تلویزیوني با 
اشــاره به اینکه ماموریت دولت دوازدهم خطیر است، افزود: 
در چهار سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد اقتصاد 
در وضعیــت پیچیده ای بود و فکر می کردیم که چه کاری را 
انجام دهیم تا تورم فزاینده را کاهش دهیم و همزمان رشــد 
اقتصادی را ایجاد کنیم. به گزارش صدا و سیما، وی با اشاره 
به اینکه در آغــاز کار دولت یازدهم، رکود تورمی بر اقتصاد 
کشــور حاکم بود و این رکود تورمی دو نوع سیاســت های 
متناقــض را طلب می کنــد، ادامه داد: در شــرایط رکودی 
سیاســت های انبســاطی و در شــرایط تورم، سیاست های 
انقباضی توصیه می شــود. نوبخت بــا بیان اینکه چند هدف 
بزرگ اقتصادی در برنامه ششــم توسعه در دستور کار است، 
گفت: تحقق رشــد 8 درصدی ساالنه اقتصادی از جمله آن 
اســت و باید حدود یک میلیون فرصت شــغلی در هر سال 
ایجاد شود و فقر مطلق را هم تا پایان برنامه ششم توسعه و 

یا این دوره ریاست جمهوری برطرف کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تغییرات اخیر در تیم 
اقتصادی افزود: تعدد اعضای تیم اقتصادی می تواند بیش از 
این هم باشد زیرا ساختار تصمیم گیری اقتصادی به گونه ای 
اســت که ما از تعدد اعضا در تیم و تفــاوت نظری نه تنها 
رنج نخواهیم برد بلکه اســتفاده هم می کنیم. نوبخت اضافه 

کرد: این تعدد، مانع هماهنگی نیســت و هماهنگی به شکل 
دیگری انجام می شــود. وی با تشــریح نحوه هماهنگی و 
ساختار تیم اقتصادی گفت: در ساختار سازمان رسمی دولت، 
ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کامال مشخص است.

نوبخت ادامــه داد: هر کــدام از ما وظایفمــان را انجام 
می دهیم اما با توجه به پیچیدگــی متغیرهای اقتصادی که 
باید همه آن ها را کنترل کنیم و با توجه به شــرایط سختی 
که داریم هم باید در آن واحد از سیاست های انبساطی برای 
ایجاد رشــد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید 
سیاســت های انقباضی برای مهار تورم داشته باشیم. معاون 
رئیس جمهور افزود: برای ایجاد هماهنگی ها هفته ای دو روز 
جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیس جمهور 
در دولت یازدهم برگزار می شــد و این روند را ادامه خواهیم 
داد و همه بحث ها را به صورت شــورایی انجام خواهیم داد 
و حلقه وســیع تری از صاحب نظران معتمد رئیس جمهور از 
جمله دســتیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند 
کرد و سپس تصمیم گیری می کنیم. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با تاکید بر اینکه نیاز به شــورا و وحدت تصمیم گیری 
داریم، گفت: هر کدام از دســتگاه های سه گانه که تیم ستاد 
اقتصادی دولت را تشــکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر 
حســب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این 
ســه نفر یعنی ۷ یا 8 نفر بــا حضور رئیس جمهور در نهایت 

تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.

نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم 
گفت: آقای نهاوندیان اقتصاددان هســتند و وی می تواند در 
جهت انســجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. وی افزود: این 
موضوع سبب می شــود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر 
گرفته شود و مردم و فعاالن اقتصادی هم به این تصمیمات 
بیشــتر اعتماد می کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
اجرای دقیق برنامه ششــم توســعه از مهمترین اهداف این 
ســازمان و دولت دوازدهم است.  محمدباقر نوبخت در ادامه 
درباره اولویت اقتصادی امسال با اشاره به اینکه اهداف ما در 
۴ سال دولت دوازدهم کامال مشخص و برنامه ششم توسعه 
هم آماده اســت، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی متوسط 8 
درصد ســاالنه از اهداف مهم این دولت و برنامه ششم است 
که برای ایــن کار باید در بخش های مختلف کشــاورزی، 
خدمات، صنعت، حمل و نقل و مســکن رشد الزم را ایجاد 
کنیم. وی، ایجاد ساالنه 9۵۵ هزار فرصت شغلی را از دیگر 
اهداف مهم برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم برشمرد و 
ادامه داد: باید بررســی کنیم که در هر یک از این بخش ها 

چقدر باید شغل ایجاد کنیم.
نوبخــت با بیان اینکه برای انجام هــر کدام از این کارها 
باید ببینم چه احکامی از ســند برنامه ششــم توسعه و خط 
مشــی دولت باید انجام شــود، افزود: برای این منظور باید 
بتوانیــم به طور میانگین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در ســال 
سرمایه گذاری کنیم و باید سهم بانک ها، بخش خصوصی، 
دولــت و صندوق هــا و خارجی هــا از این ســرمایه گذاری 
مشخص شود. معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش 

که نخســتین گزارش رسمی عملکرد برنامه ششم توسعه را 
چــه زمانی ارائه می کنید، افزود: گزارش اقداماتی که باید در 
۵ ماه اخیر انجام می دادیم و مصوبات آن را به ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی ارائه می کنیم. وی گفت: مســتمری خانواده های 
تحت پوشش را ســه و ۴ دهم برابر کردیم و امسال 3 هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان را برای هم ترازی حقوق بازنشستگان 
اختصــاص دادیم و از اول فروردین گام نخســت را در این 
زمینه برداشتیم. رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
پرداخت تســهیالت به بنگاه ها و اجــرای طرح های اقتصاد 
مقاومتــی افزود: تا کنون 1۷ هــزار و 1۰۰ میلیارد تومان را 
برای طرح های عمرانی تخصیص دادیم که از این رقم بیش 
از 2 هــزار و 6۰۰ میلیارد تومــان را خزانه به صورت نقدی 

پرداخت کرده و بقیه به صورت اسناد است.

یک مقام مســئول در نظام بانکی اولویت اول بانک ها 
در سال 96 را وام دهی به صنایع کوچک و متوسط اعالم 
کرد و گفت: نرخ ســود در بازار بین بانکی کاهش یافت. 
به گزارش مهر، کاظم چقازردی با اشــاره به انتخاب تیم 
هماهنــگ اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: نظام بانکی 
آمادگی هماهنگی بیشــتر با تیم اقتصادی دولت را دارد و 
ما با شــرایط مطلوب منابع خود، آماده اجرای طرح هایی 
هستیم که دولت و مردم انتظار دارند. وی افزود: در ماه های 
گذشته در حوزه فعالیت های بانکی، حدود یازده میلیارد دالر 
با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته که با این منابع از تولید 

و اقتصاد حمایت کند. به گفته این مدیر بانکی، در ســال 
9۵ معادل 11۰ میلیارد تومان برای پروژه های حفظ منابع 
آبی به ویژه در مرزها اختصاص یافته است. وی با اشاره به 
اولویت حمایت از صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت 
گفت: با همکاری نظام بانکی در پایان سال گذشته نظام 
بانکی کارنامه مناسبی به جای گذاشت که ۵۰ هزار میلیارد 
تومان برای واحدهای کوچک و متوســط و کشــاورزی 
اختصاص یافت و امســال نیز اولویــت اول نظام بانکی 
همین صنایع است. چقازردی گفت: در بازار بین بانکی که 
یک بازار مکمل است حضور فعال داشتیم و ما به صورت 

مســتمر در جایگاه وام دهی قرار داشته و به کاهش نرخ 
سود بانکی که مدنظر دولت اســت حضور داشته ایم؛ در 
عین حال طرح ضربتی ازدواج نیز با همکاری خوب بانک ها 
در حال انجام است و اکنون تا پنجاه درصد هدف وام دهی 
بانک ها به زوج های جوان محقق شده است و از ۵6 مورد 
قرض الحسنه ازدواج نیمی از تقاضاها پاسخ داده شده است 
وی از رشد پنجاه درصدی صدور ضمانت نامه های ارزی 
خبر داد و تصریح کرد: 2۴1 درصد هم گشایش اعتبارات 
اسنادی رشد داشــته است؛ ضمن اینکه شعبه پاریس نیز 

اکنون خدمات خوبی ارایه می دهد. 

وزیر نفت در پاسخ به سؤالی درباره میدان آزادگان اعالم کرد: 
در این میدان مناقصه اعالم شــده و پنجشــنبه آینده تعدادی از 
مدیران شــرکت های خارجی به ایران می آیند و قرار است برای 
آن ها کارگاهی برگزار شــود. به گزارش تسنیم، وزیر نفت گفت: 
مهمتریــن کار ما در ۴ ســال آینده توجه به توســعه منابع نفتی 
مشــترک، افزایش بازیافت در بخش باالدســتی نفت و میادین 
اســت. بیژن نامدار زنگنه افزود: رســیدن به این اهداف مستلزم 
جذب منابع و ســرمایه گذاری خارجی است و ما برای اجرای این 
طرح ها نیاز به فناوری روز خارجی داریم. وی تصریح کرد: برای 
دســتیابی به منابع خارجی و فناوری روز نیز باید با شــرکت های 
درجه اول خارجی در کنار شــرکت های ایرانی با هدف تولید نفت 
و گاز بیشــتر و جلوگیری از هدررفت منابع نفتی و ایجاد اشتغال 
تــالش کنیم. وزیر نفت گفــت: صنعت نفت گرچــه در مرحله 
بهره برداری صنعتی اشتغال زا تلقی نمی شود اما در مرحله اجرای 
طرح ها بســیار اشتغال زا اســت و حجم عظیمی از اشتغال را در 
کشــور ایجاد می کند که ما به آن نیازمندیــم. زنگنه تاکید کرد: 

همانطور کــه از نفت انتظار می رود این صنعت نقش پیش ران را 
در سرمایه گذاری خارجی و تحرک در تحول اقتصادی کشور ایفا 
می کند و به همین دلیل نیازمند توجه ویژه ای اســت. وزیر نفت 
با اشــاره به اقدامات در پیش رو در این حوزه گفت: تالش داریم 
سوختن گازهای همراه نفت را به صفر برسانیم، پایانه جدید نفتی 
جاســک را در دریای عمان ایجاد کنیم، گازرســانی روستایی در 
مناطق باقی مانده را به اتمام برســانیم، جهش جدیدی درصنعت 
پتروشــیمی کشور برای جلوگیری از خام فروشی ایجاد کنیم. وی 
همچنین افزود: می کوشــیم در توســعه صنعت پاالیش در ابعاد 
کیفی و کمی قدم برداریم، ساختار صنعت نفت را سرآمد و روزآمد 
کنیم و برنامه های مفصل و ویژه ای برای نیروی انســانی اعمال 
کنیم. زنگنه در پاســخ به ســؤالی درباره میدان آزادگان تصریح 
کرد: در این میدان مناقصه اعالم شــده و پنجشنبه آینده تعدادی 
از مدیــران شــرکت های خارجی به ایران می آیند و قرار اســت 
برای آن ها کارگاهی برگزار شــود. وزیر نفــت ادامه داد: فرایند 
این مناقصه، هفت یا هشــت ماه طول می کشد که طبیعی است، 

چراکه میدان آزادگان میدان بزرگی است، باید طرف های خارجی 
پیشــنهادهای فنی بدهند و پس از بررســی پیشنهادهای فنی، 
پیشــنهادهای مالی آن ها بررســی و در نهایت برنده اعالم شود. 
زنگنه درباره ســامان دهی نیروی انسانی در حوزه نفت نیز گفت: 
در بخش نیروی انسانی ما با معضل بزرگی روبرو هستیم، چراکه 
در ســال 8۴ ما حدود 12۰ هزار نفر نیرو داشتیم اما در سال 92 
این تعداد به 22۰ هزار نفر رســید بــدون اینکه کار نفت اضافه 
شــود. وی با اشــاره به خروج 2۵ هزار نیروی انسانی از مجموع 
نیروهای وابســته به وزارت نفت افزود: این تعداد در پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی های واگذار شــده فعال هستند و از فهرست نیروها 
خارج شــده اند، با این حال سامان دادن به این حجم نیروی باقی 
مانده در حوزه نفت کار بســیار دشواری است و جزو اولویت های 
کاری من در این دولت محســوب می شود. وزیر نفت گفت: هم 
باید وضعیت نیرو ســامان دهی شــود و هم کیفیت نیرو افزایش 
یابــد البته ما از کاهش نیرو صحبــت نمی کنیم بلکه می خواهیم 

نیروهایمان را سامان دهی کنیم.

اولویت وام دهی نظام بانکی در سال٩٦

کارگاه مناقصه آزادگان پنج شنبه آینده با شرکت های خارجی


