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آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی کشاورزی 
برای دریافت تسهیالت

بســیاری از اعتراض هــا به وزارت اقتصاد در 4 ســال 
گذشته در قطع رانت تورم، ریشه دارد. رانتی که سه دهه 
گذشته، بسیاری از سوء مدیریت ها را پوشانده بود و صرفا 
داشــتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود تبدیل 
کرده بود. وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به دلیل برخی 
مالحظــات )از جمله نگرانی از تاثیــر منفی بر مذاکرات 
هســته ای(، هیچ گاه به صورت جامع به تشریح علنی و 
عمومی این موضوع نپرداخت که در ســال 1392 کشور 
را به لحــاظ اقتصادی، در چه شــرایطی تحویل گرفت. 
شرایط فاجعه باری که تمامی آمارهای اقتصادی، وضعیت 
کشوری جنگ زده را تداعی می کرد. تعبیر اقتصاد جنگ 
زده برای توصیف اوضاع کشــور به هنگام پایان ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد اغراق آمیز نیست چرا که 
شاخص های اقتصاد کالن در سال 1392 تفاوت چندانی 
با ســال 1367 )زمان پایان جنگ ایران و عراق( نداشت. 
امــا گویا مالحظه کاری علی طیب نیــا و وزارت اقتصاد 
شرایطی را رقم زده است که برخی این روزها در حال زیر 
سؤال بردن دستاوردهای وزارت اقتصاد در 4 سال گذشته 
هستند. در این خصوص توجه به دو دستاورد کالن وزات 

اقتصاد )در کنار سایر دستاوردها( شایسته توجه است.
تورم

عده ای بعضا با اســتناد به شعارهای عدالت خواهانه، در 
حالی وجود تــورم دو رقمی در تمامی دولت های پس از 
جنــگ را نادیده می گیرند که تورم، ناعادالنه ترین پدیده 
اقتصادی است. در شــرایط تورمی، ثروتمندان صرفا به 
دلیل داشــتن دارایــی و بدون هیچ فعالیــت اقتصادی، 
ثروتمندتر شــده و فقرا و اقشــار کم درآمد بدون هیچ 
خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می شوند. تورم، 
بهترین و بزرگ ترین رانتی اســت که دولت ها در اختیار 
ثروتمندان قرار می دهند. به عنوان مثال برای دارندگان 
ملک و زمین و ســازندگان برج های تجاری و مسکونی، 
چه هدیه ای از این ارزشــمندتر که با برخاستن از خواب، 
خبر دار شــوند ناگهان و بــدون هیچ تالش مولد، ارزش 
دارایی شــان به دلیل تورم دو برابر شده است؟ برای یک 
بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است 
که با وجود تورم 40 درصدی در واقع ســاالنه 40 درصد 
از ارزش بدهی اش کاســته شود؟ برای مدیران بانکی چه 
رویــدادی از این بهتر که با وجــود تورم، از ارزش واقعی 
زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول ناشی از 

سوء مدیریت شان، کاسته شود؟
از ســوی دیگر برای کارمندان، کارگران و مزدبگیران، 
چه مصیبتی بزرگ تر از تورم باال وجود دارد؟ مزدبگیرانی 

کــه بدون هیــچ خطایــی در رفتار اقتصــادی، هر روز 
صبح به هنگام برخواســتن از خواب متوجه می شــوند 
از قدرت خریدشان کاسته شــده و فهرست نداشته ها و 
آرزوهایشــان بلند باالتر شده اســت. تورم ِ باال، بهترین 
رانت برای ثروتمندان و ارزشــمندترین هدیه به مدیران 
ناکارآمد اســت. تورم باال و دو رقمــی، موثرترین پدیده 
ضد عدالت اجتماعــی در دوران مدرن و بهترین آزمون 
برای راســتی آزمایی ادعای عدالت خواهی است. بسیاری 
از اعتراض ها به علی طیب نیا و وزارت اقتصاد در 4 ســال 
گذشــته در قطع رانت تورم، ریشــه دارد. رانتی که سه 
دهه گذشته، بســیاری از سوء مدیریت ها را پوشانده بود 
و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود 

تبدیل کرده بود.
رشد اقتصادی

برخی از معترضان به عملکرد وزارت اقتصاد، با پذیرش 
تک رقمی شــدن تــورم در دوران وزارت علی طیب نیا، 
علت کاهش تورم را تحمیل رکود عمیق بر اقتصاد کشور 
عنوان می کنند. آیا این ادعا درســت اســت؟ برای پاسخ 
به این پرســش نیازمند توجه بــه دانش اقتصاد به جای 
شعارهای توخالی هستیم. رشــد اقتصادی دو بال دارد: 
رشــد سرمایه گذاری و رشد بهره وری. این دو بال در بازه 
زمانــی 1384 تا 1392 و در دولتــی که اصولگرایان در 
آن شراکت سیاســی و اقتصادی داشتند، کامال تخریب 
شــد. نرخ تشکیل ســرمایه ثابت در دولت تحت ریاست 
محمود احمدی نژاد به تدریج کاهش یافت و سرانجام در 
سال های 1391 و 1392 منفی شد. در سال 1391 نرخ 
تشــکیل ســرمایه ثابت به منفی 23.8 درصد و در سال 

1392 به منفی 6.9 درصد رسید.
اقتصــاد ایران در دو ســال پایانی دولــت احمدی نژاد 
با ســقوطی آزاد، رشــد منفی را تجربه کرد. رشد منفی 
به معنی کاســته شــدن ارزش تولید ناخالص داخلی و 
کوچک تر شدن سفره اقتصاد است. بازسازی اقتصاد ایران 
در دولت یازدهم با بازگشت اقتصاد به مدار رشد آغاز شد. 
اقتصاد ایران از سال 92 تا 95 به صورت مستمر در مسیر 
رشد قرار گرفت. انکار بازگشت اقتصاد ایران در مدار رشد، 
صرفا یک دروغ رذیالنه است. فقط در صورت تدوام روند 
کنونی رشــد، اندازه تولید ناخالص داخلی در پایان سال 
1396 به میزان ســال 1390 بازمی گردد و اثرات مخرب 
رشد منفی ســال های 1391 و 1392 بازسازی می شود. 
آمار رشد اقتصادی به تفکیک بخش های گوناگون، گویای 
ریل گذاری مناسب و حرکت قطار اقتصاد ایران در مسیر 
درست اســت. حرکتی که تدوام آن ضرورت انکار ناپذیر 

کشور است.
ویژگی های وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم

در همین ارتباط عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس در گفتگو با خبرآنالین با اشــاره به اینکه معرفی 
گزینه های معتدل در کابینه به نفع کشــور است، گفت: 
معرفی گزینــه معتدل خیلی مهم اســت، به هر جهت 
نگاه من این اســت که نباید گزینه ها سیاســی باشند و 
اگر سیاســت در انتخاب کابینه دخیل شود، کشور قطعا 
آسیب خواهد دید. اشــخاصی که به عنوان وزیر معرفی 
می شــود باید کاری باشند یعنی شرایط اقتصادی کشور 
و مشکل جدی مشــکل مردم و چالش های پیش رویی 
که در قبال خدمت درســت به مــردم داریم را برطرف 

ســازند. اگر آقای رئیس جمهور دنبال اشخاص عملگرا، 
باشــند اصولی تر و منطقی تر اســت تا سیاسی. عبداهلل 
رضیان در ادامه با بیان اینکه به اعتقاد من وزارت اقتصاد 
باید پاالیش بشــود، افزود: اجرای اصل 44 به اعتقاد من 
مشکل وزیر نیست بلکه مشکل از ساختار است، اهتمام و 
تصمیم جدی که باید برای واگذاری به بخش خصوصی 
به وجود آید، وجود نداشت و شوکی هم که در چهار سال 
اخیر به اقتصاد وارد شــده بخشــی را که به عنوان بخش 
خصوصی می شناسیم مشــتاق به مالکیت شرکت هایی 
که با مشــکالت زیادی مواجه بودنــد و بدهی های هم 
زیادی داشتند، نکرده و بدین جهت هم این شرکت ها به 
صورت خصوصی به بخش های دیگر دولت واگذار شدند. 
وی اضافه کرد: به اعتقاد من قســمتی از این موضوع به 
نقش وزیر اقتصاد بســتگی دارد، اول باید بتوانیم بخش 
خصوصی را به ظرفیت الزم و کشور را به شرایط مناسب 
اقتصادی برســانیم تا کسی که قصد سرمایه گذاری دارد 
سود و منافع خود را در آن سرمایه گذاری ببیند. مشکل از 
ساختار اقتصادی است و با ارتباطاتی که آقای نهاوندیان 
در بخش خصوصی دارد می تواند در این بخش تاثیرگذار 
باشــد هرچند کوچک، مگر اینکه بخواهد شوکی به بازار 
سرمایه وارد و بخش خصوصی را متقاعد کند به اینکه در 
راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت درست 

عمل نماید.
نماینده قائم شهر موفقیت تغییر مدیریت اقتصادی در 
کشــور را منوط به همکاری همه دستگاه های اقتصادی 
کشــور دانســت و افزود: تغییر مدیریــت اقتصادی در 
کشــور شاید خیلی مؤثر نباشد و آن هم به این دلیل که 
عدم هماهنگــی مجموعه های اقتصادی دولت باعث این 
اشکاالت شــده وگرنه اگر مجموعه های اقتصادی دولت 
با هم همخوانی و هماهنگی داشــته باشند می توانستیم 
بگوییم که نتیجه بهتر می شد. رضیان معتقد است مشکل 
اصلی اقتصاد رکود اســت و تصریح کرد: بانک ها بخش 
عمده مشکل رکود هستند و نکته اصلی هماهنگی کامل 
بانــک مرکزی با وزیر اقتصاد اســت و البته باید بتوانیم 
ســاختار بانک ها و مالیات را اصالح کنیم تا مالیات روند 
درســتی در پیش بگیرد. وی با اشاره به اینکه قسمتی از 
صنعت به وزارت اقتصاد برمی گردد، خاطرنشان ساخت: 
هم کشــاورزی و هم صنعت در اصل بــه وزارت اقتصاد 
وابسته است و سیاســتگذاری در حوزه اقتصاد می تواند 
نتیجه بخش باشد. وزارت اقتصاد جایگاه مهمی است که 
در سیاســتگذاری ها می تواند تاثیرات بسزایی در بهبود 

اقتصاد داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از راهکارهای تقویت بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی است. علی اکبر کریمی درباره کارنامه ۴ ساله شاخص های اقتصادی گفت: بدهی های دولت 
به سیستم بانکی در میزان پایه پولی تاثیرگذار است که در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۱.۳ رشد داشته است. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد تالش های خوبی برای پایش، رصد و تعیین میزان دقیق 

بدهی های دولت داشته که در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر می شود؛ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است. کریمی افزود: میزان بدهی دولت به سیستم بانکی با 
رشد روبرو بوده است و می تواند عاملی برای رشد پایه پولی و ایجاد تورم باشد. وی ادامه داد: دولت باید مقررات در رابطه با منابع مالی بودجه ساالنه را به دقت رعایت کند و نباید فراموش کرد این نگرانی در زمینه بودجه 
سال جاری وجود دارد که با کسری روبرو شود. کریمی افزود: به نظر می رسد بودجه سال جاری با واقعیت های حاکم بر ترکیب درآمدی دولت سازگار نیست بنابراین پیش بینی می شود بودجه مربوط به سال ۹۶ با کسری 

روبرو شود. وی در این رابطه افزود: باتوجه به پیش بینی کسری بودجه در سال جاری، دولت مجبور به استقراض از بانک ها می شود یا از راهکار انتشار اوراق استفاده می کند.

آخرین خبر 

دولت با پرداخت 
بدهی به تقویت 
بانک ها کمک 

می کند
حاشیه بازار 

قائــم مقام و معاون طرح و 
برنامه وزیــر صنعت ، معدن 
و تجارت گفــت : ثبت نام از 
کشاورزی  تولیدی  واحدهای 
بــرای دریافــت تســهیالت 
رونق تولید از امروز از طریق 
سامانه »بهین یاب« آغاز شد. 
بــه گــزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، رضا رحمانی 
با بیان اینکه  این ثبت نام  بر 
اساس درخواســت وزیر جهاد کشاورزی و موافقت ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتــی و وزیر صنعت، معدن و تجارت  آغاز شــد افزود: این موضوع در 
جلســات برگزار شــده بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشــاورزی  مورد بحث و بررســی قرار گرفت و واحدهای مشمول طرح، 
نحوه ثبت نام آنها، مراحل بررسی پرونده ها و معرفی واحدها به بانک جمع 
بندی و به تصویب رســید. قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور 
تولید اضافه کرد: با فراهم ســازی امکان ثبت نام برای واحدهای کشاورزی 
در ســامانه بهین یاب، واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی، واحدهای صنایع 
غذایی، واحدهای تولیدی محصوالت گلخانه ای و واحدهای پرورش ماهی 
در قفــس می توانند با مراجعه به این ســامانه و ثبت درخواســت خود از 
مزایای طرح رونق در سال 96 بهره مند شوند. رحمانی تصریح کرد : طرح 
رونق تولید از مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی است که در سال گذشته 
با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی رســید و با توجه به عملکرد بسیار موفق آن که با همکاری بانک 
مرکزی، بانک های عامل، ســازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی 
در کشــور اجرا شد، در سال جاری نیز مورد تاکید و تایید ستاد فرماندهی 
قرار گرفت و جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی در ســال  96 نیز قرار گرفت.

وی یادآور شــد: در سال  گذشــته و در قالب این پروژه بیش از 25 هزار 
واحد تولیدی صنعتی و کشــاورزی به ارزش حدود 18 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت کردند.

قطع رانت تورم؛ بازگشت به مدار رشد

رخداد 

بازار نفت؛
 در حال حرکت به سمت توازنی جدید 

برنامه ریزی برای افزایش اشتغال صنعت خودرو
طبــق پیش بینــی صورت 
گرفته در سال 1400 اشتغال 
مســتقیم صنعت خــودرو به 
حــدود 466 هزار نفر افزایش 
می یابــد. به گزارش ایســنا، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اخیــراً ویرایــش دوم "برنامه 
صنعــت،  وزارت  راهبــردی 
منتشــر  را  تجارت"  و  معدن 
کرد که در آن راهبردهای این 
بخش  توسعه  برای  وزارتخانه 
صنعــت کشــور پیش بینــی 
شده است. بخشــی از برنامه 
راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" 
اســت. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش 
کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف پیش بینی شده که 
از جمله آن افزایش میزان اشتغال زایی صنعت خودرو است. در این زمینه در برنامه 
راهبردی صنعت خودرو پیش بینی شــده که میزان اشتغال مستقیم صنعت خودرو 
و قطعه در ســال 1400 به 466 هزار نفر افزایــش یابد. این هدف گذاری در حالی 
اســت که طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو شامل صنایع 

خودروسازی و قطعه سازی از اشتغال زاترین صنایع فعال در ایران است.

دو دستاورد مهم وزارت اقتصاد؛

هر چهار طالق یک 
تقاضا در بازار مسکن ایجاد 

می کند
مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور مدیریت و تامین مالی با 
بیــان این که هر چهار طالق یک تقاضای جدید در بازار مســکن 
ایجاد می کند، گفت: واحدهای گران مســکونی و تجاری مشتری 
نخواهند داشت و به رونق نمی رسند. حسین عبده تبریزی در گفتگو 
با ایلنا با اشــاره به وضعیت بازار مسکن در شــرایط کنونی اظهار 
داشــت: بازار مسکن و ســاختمان وارد یک مرحله و دوره جدیدی 
شده است و در حال حاضر به دلیل کاهش مهاجرت و کاهش رشد 
خانوار و جمعیت نیاز به مســکن، نســبت به میزانی که در گذشته 
وجود داشت، دیگر احساس نمی شود. وی ادامه داد: ساالنه نزدیک 
به ۶۵۰ هزار ازدواج در ســطح کشــور انجام می شود که  این رقم 
متاســفانه رو به کاهش است. البته طالق هم تقاضا در بازار مسکن 
را افزایش می دهد به طوری که هر چهار طالق یک تقاضای جدید 
در بازارایجاد می کند. مشــاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت 
و تامین مالی با بیان اینکه در حال حاضر تقاضاهایی در بازار ایجاد 
می شود که تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت است، گفت: مردم به 
دنبال واحدهای کوچک و ارزان قیمت هســتند که بتوانند با کمک 
بانک مســکن خانه مورد نظر خود را خریــداری کنند. در واقع در 
حال حاضر برای خانه اولی ها یا در بافت فرســوده و یا در حوزه بد 
مسکن ها تقاضا برای مســکن در بازار وجود دارد. عبده تبریزی با 
اشاره به رکود موجود در بازار خانه های لوکس، ادامه داد: به طور قطع 
خانه های گران قیمتی که در سال های گذشته ساخته شده مدت ها 
خالی باقی خواهد ماند. تعداد قابل توجهی واحد مسکونی و تجاری 
گران قیمت وجود دارد که مشتری ندارند و در حوزه بازار واحدهای 

لوکس رونق وجود نخواهد داشت.

تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم
مردم زیادی از طبقه متوسط به طبقه پایین رفتند

یک کارشناس بازار کار گفت: »ما برای اینکه چاره جویی 
کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شــویم، به یک پل و واســط 
نیاز داریم و آن تعاون اســت؛ ما می توانیم از طریق تعاون 
به ســمت بخش خصوصی برویم.« حمید حاج اسماعیلی 
در گفتگو با خبرآنالین درباره اولویت های اشتغالی دولت 
دوازدهم اظهار داشت: »ما در دولت یازدهم بخش زیادی از 
مشکالت را در کشور همچنان از دولت های گذشته داشتیم 
و شاید بزرگ ترین موانعی که در مسیر دولت یازدهم برای 
اشتغالزایی وجود داشته، به مشــکالتی برمی گردد که از 
گذشــته به وجود آمده اســت.« وی افزود: »بخشی از این 
مشــکالت، بیرونی و بخشی از مشــکالت، داخلی است. 
سوءمدیریت هایی که اتفاق افتاده بود، باعث شد که دولت 
یازدهم توفیــق چندانی برای رونق اقتصادی در کشــور 
نداشته باشد. اما به هرحال ما باید به لحاظ فنی و تخصصی 
کارنامه وزارت کار را در دولت یازدهم مورد نقد قرار دهیم.«

این کارشــناس بازار کار با اشاره به ادغام وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی، تصریح کرد: »من فکر می کنم این 
وزارتخانــه به حدی کارهایش زیاد شــده که یک وزیری 
با یک عنوان مشــخص نمی تواند همه این کارها را انجام 
دهد. این یکی از مشکالت جدی است که در مسیر فعالیت 

دولت دوازدهم قرار دارد و باید این نقیصه را برطرف کنند.« 
حاج اسماعیلی با بیان این که در کشور ما به دالیل متعدد 
بخش زیــادی از مردم از طبقه متوســط به طبقه پایین 
سوق پیدا کردند، متذکر شد: »در حال حاضر این نگرانی 
وجود دارد که در آینده با بخش زیادی از جمعیت کشــور 
به عنوان فقیر روبه رو باشــیم. من احســاس می کنم این 
موضوع نیازمند برنامه ای جدی در دولت است و باید آن را 
به صورت جداگانه پیگیری کند.« وی عنوان کرد: »از سوی 
دیگر، یکی از جدی ترین چالش ها هم در حوزه حمایت های 
اجتماعی و هم در حوزه بهداشت و درمان است. به نظر من 
این مسائل به ما می گوید که حتماً باید یک سازمان و ارگان 
بســیار جدی و اختصاصی برای این کار تعریف کنیم و از 

وزارت کار جدا شوند.«
زنجیره هماهنگ ایجاد اشتغال

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: »شما می دانید وقتی 
که می گویند رتبه ما در حوزه فضای کسب وکار خوب بود، 
انگشت اشــاره ابتدا به سمت وزارت کار می رود. نه به این 
معنا که اشتغالزایی وظیفه وزارت کار است، بلکه به این معنا 
که برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری وظیفه این وزارتخانه 
است. اگر وزارت کار نتواند این ها را تنظیم کند، نمی توانیم 

یک زنجیره هماهنگ را در کشــور برای هماهنگی ایجاد 
اشــتغال فراهم کنیم. من فکر می کنم وزارت کار در این 
حوزه موفق نبود.« حاج اسماعیلی متذکر شد: »توجه کنید 
هم آمارها این را می گوید و هم مشکلی که به صورت کاماًل 
کالن در کشــور برای بنگاه ها ایجاد شده است.« وی ادامه 
داد: »انتظــار این بود که یکی از اولویت های جدی وزارت 
کارحمایت از بنگاه هایی که خاموش شده اند، باشد. از سوی 
دیگر، شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال را فعال کند. 
اما این دو ارگان بزرگ هیچ گاه فعال نبوده است. وقتی ما 
با خیل عظیم بیکاران مواجه هستیم، این سازمان ها باید 

فعال باشند.«
این کارشناس بازار کار با بیان این که ما باید رصد کنیم 
که برنامه ها موفق بوده است یا خیر، گفت: دولت به حدی 
درگیر هدفمندی یارانه ها و حمایت های اجتماعی در حوزه 
فقرا و بیمه ها بــود که فرصتی نکرد در حوزه کار و تعاون 
تالش کافی را انجام دهد.« حاج اسماعیلی افزود: »وزیری 
کــه می خواهد برای دولت دوازدهم انتخاب شــود، حتماً 
باید تکلیفش در حوزه اشــتغال مشخص باشد که با این 
همه بیکار، چه برنامه ای برای اشتغالزایی در کشور دارد. یا 
این که شعارهای زیادی در کشور داده شد که تعاون سهم 

زیــادی را بگیرد، اما در حال حاضر بــاور جدی به تعاون 
در کشــور وجود ندارد و تعاون حمایت نشد.« وی با بیان 
این که ما اگر اعتقاد داریم که منابع باید توزیع شــود، راه 
آن در مسیر تعاون است، تصریح کرد: »تعاون همه را زیر 
پوشش می گیرد و درآمدهایش مبتنی بر مالکیت فردی و 
خصوصی نیست، بلکه بین کل کشور و گروه های مختلف 

توزیع می کند.«
تقویم کاری باید در مسیر برنامه باشد

این کارشــناس بازار کار متذکر شد: »من فکر می کنم 
دولت به صــورت کالن و وزارت کار بــه صورت جدی و 
تخصصی باید به سمت برنامه برگردند و برنامه ارائه کنند و 
در چارچوب برنامه پاسخ گو باشند. یعنی تقویم کاری شان 
باید در مسیر برنامه باشد. بر این اساس، من فکر می کنم 
کسی که تصدی وزارت کار را به دست می گیرد، باید مدیر 
اجرایی توانمند باشد.« حاج اسماعیلی با بیان این که ما برای 
این که به سمت توسعه برویم، نیاز به یک پل از مسیر دولت 
بــه بخش خصوصی داریم، خاطرنشــان کرد: »من تاکید 
می کنم برای اینکه چاره جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا 
شــویم، به یک پل و واسط نیاز داریم و آن تعاون است. ما 
می توانیم از طریق تعاون به سمت بخش خصوصی برویم.«

رئیس کل اســبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترازنامه فعلی 
بانک ها گفت: برای مقابله با چنین وضعیتی دولت باید جسارت و 
قدرت داشته باشد. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در رابطه 
با علت ترازنامه منفی بانک ها گفت: این موضوع دالیل مختلفی 
دارد. دلیل اول آن بحث معوقات بانکی است که اکنون طبق آمار 
غیررســمی ۱۹ درصد است. مظاهری در مورد دالیل این حجم از 
معوقــات بانکی که رقم باالیی در اقتصاد اســت گفت: دلیل اول 
عدم نظارت بانک ها نســبت به کسانی است که تسهیالت از آنها 

گرفته اند و در این رابطه نظارت کمی وجود دارد تا مشتری ها وام ها 
را در جای خود مصرف کنند و بازپرداخت انجام دهند. رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی عامل دوم معوقات بانکی را شرایط اقتصادی 
نامناسب کشور دانست که در طول سال های گذشته با سیاست های 
اشتباه بر کشور حاکم شــده و فضای رکود را در اقتصاد کشور به 
وجود آورده اســت و گفت: تعــدادی از افرادی که وام گرفته اند به 
نیت سرمایه گذاری و ایجاد تولید بوده است تا بتوانند از منافع و سود 
آن وام خود را بازپرداخت کنند، اما شرایط رکودی که اکنون حاکم 

است فضای کســب و کار و رونق در آن را از آنها دور کرده است 
و در نتیجه آنها نتوانستند تعهدات خود را به بانک ها بپردازند. وی 
دلیل سوم معوقات بانکی را تسهیالت تکلیفی، اجباری و دستوری 
توســط دولت به بانک ها دانست و به رادیو اقتصاد گفت: در دولت 
سابق نیز این موضوع وجود داشــته است، بدون این که اعتباری 
از مشــتری دریافت شــود به آنها وام پرداخت می شده و مشتری 
طلب کارانه به بانک ها رجوع می کرده و اگر بانک ها در پرداخت آن 
همکاری نمی کردند دستگاه دولتی به مقابله با آن می پرداخته است.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با تاکیــد بر لزوم کاهش فاصله 
صنعت و دانشــگاه، گفت: باید تالش ما بر تربیت مدیران و افراد 
عاشــق کار، بهره وری و صادرات در کشــور باشــد. محمدرضا 
نعمــت زاده افزود: نقش مدیران ارشــد در موفقت شــرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی کتمان ناپذیر است. به گزارش اقتصاد آنالین 
به نقل از ایرنا، به گفته این مقام مسئول، هرچند دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی و حتی دبیرستان ها بخشی از اقتصاد کشور را هدایت 
می کنند، اما امروز فاصله بین صنعت و دانشگاه زیاد شده است. وی 
بیان داشت: باید این فاصله را تکمیل کرده و کاهش دهیم تا بتوانیم 
بهره وری را ارتقا دهیم. نعمت زاده با بیان اینکه در کل کشور از نظر 
موضوع بهره وری رفوزه ایم، تصریح کرد: بیش از سه دهه است که 
در برنامه های توسعه ای کشور گفته و می گوییم که ۲۰ تا ۳۰ درصد 
رشد و توسعه کشور باید از طریق ارتقای بهره وری باشد، اما اگر با 
شیوه کنونی ادامه دهیم حتی اگر برنامه هفتم توسعه را بنویسیم باز 
هم نمی توانیم به رشد بهر وری برسیم. وی تاکید کرد: باید علوم را 
در عمل به دانشجویان بیاموزیم و در این راستا از تجارب کشورهای 

موفــق در این زمینه بهره جوییم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
یادآوری اینکه تاکید مقام معظم رهبری، سیاست های اصل ۴۴ و 
اقتصاد مقاومتی بر ســپردن کار به مردم و بخش خصوصی است، 
خاطرنشــان کرد: تربیت نیروهای زبده و کاربلد، سرمایه گذاری 
اصلی کشــور اســت. به گفته نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و 
معدن ۲8۰ نفر از فارغ التحصیالن ممتاز دانشــگاهی را به عنوان 
دستیار مدیران به کار می گیرد. مجید صفرجوهری، رئیس دانشگاه 
صنایع و معادن افزود: دانشگاه صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۷۲ 
با پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و شرکت های تحت پوشش برای 
تربیت کارشناسان، طراحان صنعتی، مدیران کارآمد و برنامه ریزان 
خبره به منظور توسعه صنایع مادر و گسترش منابع اقتصادی کشور 
و با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شد که اساسنامه 
این دانشــگاه در سال ۱۳۷۵ به تصویب شورای گسترش آموزش 
عالی رسیده است. وی تصریح کرد: براساس این اساسنامه، تربیت 
نیروی انسانی متخصص کیفی برای صنایع و معادن کشور، - ایجاد 
قطب کیفی آموزش عالی برای جذب افراد مستعد، پاسخگویی به 

نیازهای پژوهشی صنایع و معادن کشور در باالترین سطح علمی، 
بهره گیری از توانایی های علمی و تحقیقاتی و امکانات موجود در 
صنایع و معادن کشــور به عنوان اهداف دانشگاه صنایع ومعادن 
ایران در نظر گرفته شده است. رؤیا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان 
ملی بهره وری ایران در نشست خبری به مناسبت یکم خردادماه 
به نام روز ملی بهره وری، گفت: شاخص بهره وری هر پنج، ۱۰ و 
یا ۱۵ سال محاسبه می شود. وی گفت: از میانگین رشد اقتصادی 
در ســال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که ۴.۲8 درصد بود سهم بهره وری 
از آن ۲.۶۴ درصد محاســبه شده است. رئیس سازمان ملی بهره 
وری ایران گفت: در ســال ۹۳ معادل ۱.۹۵ درصد از ســه درصد 
رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود. وی توضیح 
داد« شــاخص های بهره وری در سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ منفی و 
تنها سال های ۹۳ و ۹۵ مثبت شد. وی رشد اقتصادی در سال ۹۳ 
را منهای هشت درصد، سال ۹۲ برابر با صفر درصد، سال ۹۳ برابر 
با سه درصد سال ۹۴ برایر با منهای ۱.۶ درصد و در سال ۹۵ برابر 

با ۱۱.۶ درصد عنوان کرد.

معوقات بانکی ۱۹درصد و ترازنامه بانک ها منفی شده است

ضرورت کاهش فاصله صنعت و دانشگاه

تحلیلگر برجســته بازار نفت 
نوشــت، در حالی که همزمان 
بــا افزایــش تقاضــای جهانی 
بــرای نفــت و بــاال گرفتــن 
میزان  ژئوپلتیک  ریســک های 
ذخایــر نفتی جهــان در حال 
به  نفت  قیمت  اســت،  کاهش 
خواهد  دســت  توازن جدیدی 
خبرگزاری  گــزارش  به  یافت. 
تســنیم، فیل فلیــن، تحلیلگر 
پایگاه  در  نفت  بازار  برجســته 
اینوستور  ریســورس  اینترنتی 

نوشــت، در حالی کــه همزمان با افزایــش تقاضای جهانی بــرای نفت و 
بــاال گرفتن ریســک های ژئوپلتیک میــزان ذخایر نفتی جهــان در حال 
کاهش اســت، قیمت نفت به توازن جدیدی دســت خواهد یافت. روسیه 
و ونزوئــال موضوعــات داغ بازار نفت هســتند و ایران و کره شــمالی نیز 
 موضوعاتی هســتند که می توانند نقش تاثیرگذاری در بازار نفت داشــته 

باشند.
تحریم های نفتی آمریکا علیه ونزوئال ممکن است قیمت بنزین در داخل 
آمریــکا را افزایش دهد. واردات نفت آمریــکا از ونزوئال در ماه ژوئن با 13 
درصد کاهش به 491 هزار بشکه در روز رسید. میزان صادرات نفت شرکت 
نفت دولتی ونزوئال امسال به دلیل مشکالت در تولید و ارسال نفت کاهش 
یافته اســت. با این حال، اگر تحریم های آمریکا مانع از صدور بیشــتر نفت 
ونزوئال شود، پاالیشگاه های آمریکایی شاهد قیمت های باالی نفت خواهند 
بود و ممکن اســت قیمت بنزین در این کشور رو به افزایش برود. از سوی 
دیگر، روسیه در حال واکنش نشان دادن به تحریم های آمریکا است که به 
اتهام تاثیرگذاری مسکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وضع شده 
اســت. به عالوه تنش ها بین آمریکا و کشورهای ایران و کره شمالی نیز باال 
گرفته اســت. تنش های ژئوپلتیک همواره نقش موثری در باال رفتن قیمت 

جهانی نفت داشته است.
اما موضوع مهمتر این است که بازار نمی تواند کاهش میزان ذخایر جهانی 
نفت و افزایش تقاضا را نادیده بگیرد. به گفته موسســه گلدمن ســاکس، 
میــزان ذخایر جهانی نفت از ماه مارس به این طرف نزدیک به 83 میلیون 
بشــکه کاهش یافته است. بازار به اشــتباه تصور می کرد که کاهش تولید 
اوپک و قیمت های پایین نفت نمی توانــد عرضه را کاهش دهد. اما اکنون 
شــاهد هستیم که روند رشــد تولید نفت شــیل آمریکا کند شده و بازار 
می تواند با سرعت بیشــتری به سمت کاستن از فاصله بین عرضه و تقاضا 

حرکت کند.


