روایت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس از نرخ ارز در الیحه بودجه 97
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نرخ دالر 3854تومان است؛ نه 3500تومان

جامعه فردا :سند پیشنهادی دولت برای دخل و
خرج سال آینده به سختی زیر ذرهبین رفته است.
از الیح��های که آن را انقباض��ی معرفی میکنند
تا تصمیماتی ک��ه با وجود این الیح��ه انقباضی،
تورمزا نامیده میشود و هشدار بسیاری از فعاالن
اقتصادی را با خود همراه کرده اس��ت .از رقمهای
غیرواقعی تا نرخهایی که وقتی پوسته رویی کنار
میرود خود را نشان میدهند ،باعث شده تا الیحه
بودجه  97نقدهای بسیاری را به خود ببیند .یکی
از موضوعاتی که این روزها به صورتی کامال جدی
نقدهای بسیاری را به الیحه بودجه پیشنهادی وارد
میکند ،موضوع افزایش قیمت س��وخت در سال
آینده و بار تورمی آن است و در کنار آن نرخی است
که برای ارز در نظر گرفته شده و رویای تکنرخی
شدن ارز در کش��ور را حداقل برای سال آینده به
دست فراموشی سپرده است.
روزی ک��ه رئیسجمه��ور الیحه پیش��نهادی را
ب��ه مجلس برد ،خبره��ا حکایت از این داش��تند
که دولت نرخ دالر در بودجه س��ال  97را 3500
تومان در نظر گرفت��ه و از همان ابتدا این تصمیم
زیر س��ایه نقدهای تندی رفت که عمدتا از سوی
فعاالن اقتصادی مطرح میشد که امید داشتند،
پرونده ارز چندنرخی با بودجه جدید بس��ته شود
و دالری که حاال خود را باالی چهار تومان تثبیت
کرده ،تکلیف خود را بداند و دیگر کنترل نش��ود.
چنین نش��د؛ نرخی جدید برای براب��ری دالر به
ریال در نظر گرفته شد و تمامی رویاپردازیهای
فع��االن اقتصادی را باد با خود ب��رد .اما این پایان
حواشی نبود .روز پنجشنبه کلیات الیحه بودجه
سال  1397در مؤسس��ه مطالعاتی دین و اقتصاد
بررسی شد و محمد قاسمی ،معاون پژوهشهای
اقتصادی مرکز پژوهشه��ای مجلس ،راوی نرخ
دیگری برای دالر در بودجه س��ال آینده شد .نرخ
 3854تومان ،ن��ه  3500تومانی که خبرها از آن
حکایت کردند.
او زمانی که درباره درآمدهای نفتی دولت در سال
آینده و پیشنهادهایی که دولتیها برای آن دادهاند
صحبت میک��رد ،توضیح داد که نرخ برابری دالر
به ریال در الیحه پیشنهادی  3854تومان است:
«ممکن است ،سؤال پیش بیاید که دولت نرخ دالر
در الیحه پیشنهادی را  3500تومان در نظر گرفته،
در حالی که اینطور نیست .موقعی که ارقام بودجه
به دقت بررسی شود ،مشخص است که این رقم از
هر بشکه نفت خام و دالر  3854تومانی به دست
میآید .بنابراین قیمت تراز کننده نفت در بودجه
 3854تومان است ،نه  3500تومان».
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی در
بررسی الیحه بودجه پیش��نهادی دولت با اشاره
به اینکه واقعیت این اس��ت که بودجه عالیترین
س��طح گفتوگوی قواست .س��ندی است که در
آن حقوق ملت نس��بت به دول��ت و حقوق دولت
نسبت به ملت ،به روشنی باید وجود داشته باشد،
گفت« :از این جهت است که کشورهای مختلف
اگر درباره موضوع برنامهریزی هم صحبت نکرده
باشند ،اما کمتر کش��وری میبینیم که در سطح
قانون اساس��ی اصول بودجهریزی نداشته باشد.
حاال شدت و ضعف دارد ،اما در عموم کشورها در
سطحی از اهمیت اس��ت که حتی فرآیند بررسی
بودجه جزو اصول قانون اساسی است .متاسفانه در
ایران تا چند سال پیش بودجه موضوعی خصوصی
بی��ن دولت و مجل��س بود ،موضوع��ی که در حد
کارمندان دولت تلقی میشد و شاید عمدهترین
س��ؤال این بود که حقوق برای سال آینده چقدر
افزایش خواهد یافت؟ ام��ا در حال حاضر به مدد
شبکههای اجتماعی فضا توسعه پیدا کرده و االن
مردم س��ؤاالت عمیقتری میپرسند و دولت هم
نمیتواند بیتفاوت باقی بماند».
او با اش��اره به اینکه از اساس اعداد و ارقامی که در
باره الیحه بیان میش��ود ،غلط است ،توضیح داد
که «ما به اش��تباه بودجه عمومی دولت با بودجه
شرکتها را با وجود اینکه ماهیت متفاوتی دارند
با هم ،جمع میکنیم و میگوییم بودجه کل کشور
که رقم آن هزار و  194هزار میلیارد تومان اس��ت
که از ای��ن رقم  425هزار میلی��ارد تومان بودجه
عمومی دولت است و  866هزار میلیارد آن بودجه
شرکتها که با هم قابل جمع کردن نیست».
قاسمی ادامه داد« :آنچه باید تحلیل کرد این است
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دولت  50هزار میلیارد
تومان برای تولید و
اشتغال در نظر گرفت

عکس :محمد بابایی
 /ایرنا

که از این  425هزار میلی��ارد 368 ،هزار میلیارد
تومان بودجه عموم��ی دولت و به اصطالح حدود
 57ه��زار میلیارد توم��ان درآمدهای اختصاصی
دولت اس��ت که عمدتا مربوط به بیمارستانها و
دانشگاهها دولتی در منابع بودجه عمومی دولت
که رقمش  368هزار میلی��ارد تومان پیشبینی
ش��ده .در س��مت هزینهه��ا ه��م ،هزینهه��ای
جاری کش��ور 276 ،ه��زار میلیارد تومان اس��ت
ک��ه  75درصد کل مصارف را ش��امل میش��ود.
طرحهای عمرانی  60هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است».
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجلس ،با اش��اره به اینکه اگر از این زبان غیرقابل
فهم بودجه بگذریم و برس��یم به اینکه اصال زبان
بودجهای چگونه است باید گفت به صورت روشن
اتفاقی که افتاده این اس��ت که محاسبه سادهای
پیشروی دولت بوده اس��ت ،توضی��ح داد« :یک
اینک��ه چقدر مناب��ع حاصل از نفت وج��ود دارد؛
رقم  111هزار میلیارد تومان اس��ت که بر مبنای
یک فروضی تعیین ش��ده است .دوم اینکه چقدر
منابع غیر نقتی به جز اس��تقراض در اختیار است
که در سال  97رقمی که دولت نوشته 183 ،هزار
میلیارد تومان اس��ت .جمع این دو رقم میش��ود
 294هزار میلیارد تومان که کل منابع اس��ت .در
سمت مصارف هم باید در نظر بگیریم که در سال
 ،96هزینه جاری دولت  240هزار میلیارد تومان
بوده است .به این هزینه جاری سال  ،96باید رقم
سررسید اصل و س��ود بدهیها را هم اضافه کرد.
دولت گفته اس��ت ک��ه  31ه��زار و  600میلیارد
تومان ص��رف بازپرداخت اصل و س��ود بدهیها
خواهد ک��رد .نتیج��ه اینکه حداق��ل  272هزار
میلیارد تومان هزینههای اجتنابناپذیری است
که دولت باید بپردازد آن هم با همین س��اختار و
وضعیتی که دارد».
او یادآوری کرد که «اگ��ر این هزینهها را از منابع
در دس��ترس کم کنید ،در نهایت به رقمی حدود
 23هزار میلبارد تومان میرس��یم ،که در مقابل
دولت بوده و باید برای این رقم تصمیم بگیرد که
چه میزان میتوان��د حقوق کارکنان را باال ببرد یا
چه می��زان از این رقم را میتواند صرف طرحهای
عمرانی کند».
قاس��می با اش��اره به اینکه بودج��ه عمدتا تعهد
اس��ت ،یعنی هر بودجه به طور میانگین ماحصل
تصمیماتی اس��ت که در  16دول��ت قبلی گرفته
شده ،توضیح داد« :هر بودجهای که امروز جلوی
یک رئیس جمه��وری قرار دارد ،وارث تصمیمات
 16دوره قبل��ی اس��ت ،به طور مث��ال یک نفر که

استخدام میش��ود ،به طور میانگین  75سال بار
مالی برای س��ازمان بازنشس��تگی دارد .بنابراین
این تصور که مردم دارند ک��ه رئیس جمهور باید
تغییرات بزرگی بدهد ،بیمعناست ،این موضوع در
تمام کشورهای دنیا همین است .به همین دلیل
در کش��ورهای پیش��رفته بودجه دو نسبت دارد،
یک بخش تعهدات اس��ت که آن را جدا میکنند
و بع��د با رقمی که پس از تعه��دات باقی میماند،
تصمیم میگیرند .معموال باقیمانده  4تا  5درصد
منابع است که در کشور ما هم همین میزان باقی
میماند .دولت قرار نیست برای  368هزار میلیارد
تومان تصمیم بگیرد ،بلکه قرار است برای  23یا 24
هزار میلیارد تومان تصمیمگیری کند».
او با اش��اره به تصمی��م دولت ب��رای افزایش 10
درصدی حقوق کارکنان هم گفت« :در این میان
به محض اینکه اعالم کند که حقوق بازنشستهها
را میخواهیم 10 ،درصد افزایش دهیم ،از این 23
یا  24هزار میلیارد تومان  17هزار میلیارد میپرد.
بنابراین کشور مانده و  6هزار میلیارد تومان».
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجلس ،درباره راهکاری که دولتها برای افزایش
مناب��ع دارند هم یادآوری کرد ک��ه «یک کاری را
دولتها میتوانند انجام دهن��د و آن هم تجدید
نظر در تصمیمات قبلی است تا منابع در دسترس
را افزایش دهد که البته در اینجا دولتها معموال
در تصمیمات تجدیدنظری نمیکنند .آنچه باعث
افزای��ش دامنه تصمیمگیری دولت در کش��ور ما
شده ،نفت بوده اس��ت .یک زمانی دعا کنیم نفت
گران شود تا آن  5درصد افزایش یابد به  10یا 15
درصد برسد».

خام و دالر  3854تومانی به دست میآید .بنابراین
قیم��ت ترازکننده نفت در بودج��ه  3854تومان
است ،نه  3500تومان».
او تأکید کرد که «این رقم موجب ش��ده تا درآمد
 111هزار میلیارد تومانی نفتی حاصل ش��ود و به
این ترتیب میبینیم که وابستگی به نفت در الیحه
بودجه سال  97نس��بت به قانون بودجه سال 96
افزایش پیدا کرده است».
مالیات دیگر منب��ع درآمدی دول��ت ،موضوعی
ب��ود که مع��اون پژوهشه��ای اقتص��ادی مرکز
پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرد« :دولت راجع
به مالیاتها تصمیم گرفته که به اشخاص حقوقی
دولتی فش��اری وارد نکند ،بخش��ی از این برنامه
ناشی از این است که دولت در سال  ،1396مواجه
است با عدم تحققی در منابع ناشی از درآمدهای
مالیاتی که پیشبینی ش��ده بود .این هم ناشی از
عملکرد ضعیف مجموعه اش��خاص حقوقی است
که در ش��رکتهای فعال در کشور فعالیت دارند.
بر این اساس وقتی به ارقام پیشنهادی دولت نگاه
میکنیم ،میبینیم که پیشنهاد افزایشی حول نرخ
تورم را داده است که نشان میدهد نمیخواهد از
این جهت به اشخاص حقوقی فشاری بیاورد».
او در ادامه این نشس��ت ،یک��ی از تصمیمات مهم
دولت در الیحه بودجه پیشنهادی برای سال ،97
هدفمندی یارانهها اعالم کرد« ،از ابتدا این بحث
مطرح بود که پرداخت یکس��ان ،س��رانه و بدون
زمان ،قابل دفاع نیست ،نه به لحاظ منطق عدالت
اجتماعی و نه به لحاظ اقتصادی .اگر ساده حساب
کنیم ،دولت در س��ال  ،96نوش��ته که  33هزار و
 500میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه نقدی
و غیرنقدی خانوارها هزینه خواهد داشت .این رقم
را در نظر بگیرید که در حال حاضر  75میلیون نفر
یاران��ه میگیرند و اگر این تع��داد را در  45هزار و
 500و در  12ماه سال ضرب کنیم ،میبینیم که
رقم  41ه��زار میلیارد تومان میش��ود .پس قرار
اس��ت بقیه این یارانه از کجا تأمین شود؟ پاسخ از
بودجه عمومی دولت است».

دالر  3854تومانی

قاس��می در ادامه ،مفروضاتی ک��ه دولت در نظر
گرفته برای درآمدهای نفتی را اینچنین توضیح
داد« :باید به این اش��اره کرد که دولت قیمت هر
بش��که نفت برای س��ال آینده را  55دالر در نظر
گرفت��ه و پیشبینی کرده که روزان��ه دو میلیون
و  530هزار بش��که نفت و میعان��ات گازی صادر
میکند و  100هزار بش��که هم به پاالیشگاههای
داخلی میدهد .همچنین نرخ برابری دالر به ریال
 3854تومان در نظر گرفته ش��ده و به اصطالح از
ای��ن مجموعه درآمد دولت از نف��ت به  111هزار
میلیارد تومان میرس��د .ش��اید این سؤال پیش
بیاید که دولت نرخ دالر در الیحه پیش��نهادی را
 3500توم��ان در نظر گرفته ،در حالی که اینطور
نیس��ت .موقعی که ارقام بودجه به دقت بررس��ی
شود ،مشخص است که این رقم از هر بشکه نفت

همینطور و ...این خزانههای جدا یکی از ضعفهای
اساسی بودجهریزی است که اجازه نمیدهد گفته
شود ،کل منابع چقدر است و مصارف چقدر».
او در ادامه بر لزوم ش��فافیت در بودجه اشاره کرد
و توضیح داد« :واقعیت این اس��ت که بزرگترین
آسیب را از این عدم شفافیت در بودجه خود دولت
میبیند .همی��ن اخباری ک��ه در فضای مجازی
درباره اینک��ه بودجه بخشه��ای مختلف چقدر
اس��ت ،مطرح میشود را باید پاس��خ گفت .مردم
حق دارند که س��ؤال کنند و باید به س��واالت آنها
پاسخ داده شود .رفتارهای غیرشفاف باعث شده
تا مردم احساس کنند چیزی از درآمدهای کشور
پنهان میشود .در حالی که واقعا اینطوری نیست.
این ش��یوه بودجهنویسی اس��ت که مردم چنین
احساسی داش��ته باشند .بر این اساس کسانی که
ذرهای از این منابع عمومی را اس��تفاده میکنند
باید به این سؤاالت مردم پاسخ بدهند .باید از این
شفافیت استقبال کرد البته شفافیت اصلی را باید
دولت با تغییر س��اختار بودجهاش ایجاد کند و به
مردم بگوید ارزش مناب��ع و درآمدهای نفت ،گاز
و ...چقدر است و به جای اینکه این ارقام را بودجه
شرکتها بگذارد که کسی سر در نمیآورد ،شفاف
بگذارد در مقابل مردم».
او با بازگش��ت به ماجرای هدفمن��دی یارانهها و
حذف ثروتمندان اعالم کرد که «دولت برای سال
 97تصمیم گرفت��ه که بیش از  23ه��زار میلیاد
تومان را صرف یارانه نقدی نکند .در حقیقت این
به معنای آن اس��ت که به  40میلی��ون نفر یارانه
پرداخت خواهد ک��رد و باقی باید حذف ش��وند.
برای این منظ��ور روشهایی ه��م در نظر گرفته
ش��ده که البته هیچ کدام بدون خطا نیس��ت .بر
طبق برنامه قرار است تنها به افراد تحت پوشش،
بازنشس��تگان ،روستاییان ،عش��ایر و افرادی که
اعالم نیاز کنند و نیاز آنها تأیید شود ،یارانه نقدی
پرداخت شود».
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجل��س ،در رابط��ه با نح��وه پرداخ��ت یارانه به
روس��تاییان و افرادی ک��ه اعالم کنن��د نیازمند
دریافت یارانه هستند هم گفت که «برای پرداخت
یارانه نقدی به روستاییان هم قرار است روستاییان
به  6دسته تقسیم شوند و دهکهای  5 ،4و  6آنها
مشمول دریافت یارانه شوند و افرادی هم که اعالم
میکنند درآمدشان کمتر از  700هزار تومان در
ماه است و نیازمند دریافت یارانه هستند ،پس از
سرکشی به حسابهای بانکی و بررسی اموال اگر
نیازمند بودن آنها ثابت شود امکان دریافت یارانه
را خواهند داشت».

خزانههای متعدد؛ ضعف بودجهریزی کشور

خزانهه��ای متعدد یا خزانهه��ای جداجدا ضعف
بزرگ نظام بودجه ریزی کش��ور نام گرفت و عضو
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به
این مش��کل ،یادآوری کرد که «یکی از مشکالت
بزرگی که م��ا در نظام بودجهریزی کش��ور با آن
روبهرو هستیم ،خزانههای جدایی است که داریم.
هدفمندی یارانهها خزانهای جدا دارد و مصارفی
جدا .ش��رکت نفت همینطور ،صندوق کش��وری

تصویر کالن منابع و مصارف بودجه عمومی
منابع

قانون 1396

الیحه 1397

رشد (درصد)

سهم از منابع عمومی (درصد)

مصارف

قانون 1396

الیحه 1397

رشد (درصد)

سهم از مصارف
عمومی (درصد)

درآمدها

1741

1934

 11/1درصد

53

هزینهها

2538

2764

 8/9درصد

75

واگذاری داراییهای سرمایهای

1190

1065

 140/5درصد

29

تملک داراییهای سرمایهای

714

604

 15/4درصد

16

واگذاری داراییهای مالی

537

680

 26/6درصد

18

تملک داراییهای مالی

216

311

 44/0درصد

8

جمع منابع عمومی دولت

3468

3680

 6/1درصد

100

جمع مصارف عمومی دولت

3468

3680

 6/1درصد

100

وابستگی به نفت (الیحه  97به قانون )96
عنوان

عملکرد 1391

عملکرد 1392

عملکرد 1393

عملکرد 1394

عملکرد 1395

قانون 1396

الیحه 1397

وابستگی به نفت

40

42/4

36/8

35/1

27/3

35/2

36

منابع از نگاه نزدیک -نفت

هدفمندی یارانهها (تبصره )14

قانون 1396

پیشبینی
عملکرد 96

الیحه 1397

قیمت هر بشکه نفت به دالر

55

52

55

مقدار صادرات (نفت خام و میعانات گازی) به میلیون بشکه در روز

2/68

2/52

2/53

0/1

0/1

0/1

35862

38541
36
1110

ارقام به هزار میلیارد ریال

قانون 1396

الیحه 1397

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها

335

230

افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی

40

70

کاهش سهم هزینههای مستقیم سالمت

48

37

فروش داخلی میعانات گازی

یارانه نان و خرید تضمینی گندم

-

33

نرخ برابری ریال به دالر

35862

سایر

57

0

وابستگی بودجه به نفت درصد

35/2

35/2

جمع کل

480

370

مقدار نفت در بودجه عمومی به هزار میلیارد ریال

1139

1095

معاون
پژوهشهای
اقتصادی مرکز
پژوهشهای
مجلس :ممکن
است ،سؤال
پیش بیاید
که دولت نرخ
دالر در الیحه
پیشنهادی را
 3500تومان در
نظر گرفته ،در
حالی که اینطور
نیست .موقعی
که ارقام بودجه
به دقت بررسی
شود ،مشخص
است که این
رقم از هر بشکه
نفت خام و دالر
 3854تومانی
به دست میآید.
بنابراین قیمت
تراز کننده
نفت در بودجه
 3854تومان
است ،نه 3500
تومان

ایرن�ا :قائم مقام بانک مرک��زی گفت :دولت
تدبیر و امید در سال  50 ،1396هزار میلیارد
تومان برای حمایت از تولید ،تسهیالت بانکی
در نظر گرفت ک��ه  30هزار میلی��ارد تومان
آن ویژه حمایت از رونق تولی��د و بقیه هم از
محل منابع اختصاصی سیس��تم بانکی برای
اشتغال است.
اکبر کمیجانی ،چهارش��نبه شب در نشست
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد
که با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن،
استاندار و تعدادی از مسئوالن استان برگزار
شد ،افزود :امس��ال حمایت از  20هزار بنگاه
تولیدی در دستور کار است.
او اضافه کرد :عالوه بر آن با موافقت مقام معظم
رهبری 1.5 ،میلیارد دالر نیز از محل صندوق
توس��عه ملی و معادل ریالی آن از محل منابع
بانکی برای اش��تغال ویژه روستاها و مناطق
عشایری در نظر گرفته شد.
او افزود :پارس��ال  548ه��زار میلیارد تومان
مجموعتسهیالتپرداختیبانکهابود،پیش
بینی میش��ود ،این مبلغ امسال تا 670هزار
میلیارد تومان افزای��ش یابد که بخش عمده
آن ش��امل  50هزار میلیارد تومان برای طرح
حمایت از رونق تولید و اش��تغال اس��ت که
پرداخت میشود.
او اضافه کرد :بانک مرکزی سال گذشته سهم
باالیی در اجرایی ش��دن ط��رح رونق تولید
داشت و بانکها نیز همکاری مطلوبی داشتند
به گونهای که 168هزار میلیارد ریال از مبلغ
تسهیالت بانکی سال 95به واحدهای تولیدی
دارای مشکل پرداخت شد.
کمیجانی یادآور ش��د :در سال جاری شاهد
برگزاری انتخابات و اجرای طرح خیلی موفق
تس��هیالت ازدواج به متقاضیان بوده ایم و از
نیمه مهرماه بانکها به ص��ورت اختصاصی
به مش��کل واحده��ای تولی��دی و پرداخت
تسهیالت این بخش پرداختند.
قائم مقام بانک مرکزی با برش��مردن شرایط
اقتصادی در ابتدای فعالی��ت دولت یازدهم
یادآور شد :محدودیتهای بینالمللی و رشد
منفی اقتصادی ،بانک مرکزی را مجبور کرد
ت��ا جهت گیریهای خ��ود را تغییر دهد و به
س��مت حمایت از تولید و اشتغال در شرایط
رکود اقتصادی برود.
کیمجانی با بیان اینک��ه هم اکنون و با تغییر
جهت گیریها ش��اهد افزایش سهم تامین
س��رمایه در گردش در بخش تولید هستیم،
ادامه داد :این سهم با هدف حمایت از تولید و
اشتغال از  46درصد به  64تا 65درصد رسید
و امس��ال نیز تداوم دارد ،ضمن آنکه تمامی
بخشهای صنعت و معدن از رشد منفی خارج
و رشد مثبت داشته اند.
اینمسئولبهوضعیتبخشمسکننیزاشاره
کرد و گفت :در این بخش نیز س��ال جاری به
ویژه در  6ماهه دوم س��ال شاهد رشد مثبت
هس��تیم به گونهای ارزش افزوده این بخش
رش��د مثبت را تجربه ک��رده و امیدواریم در
ماههای پایانی نیز شتاب یابد.
او در همی��ن خص��وص از رش��د پرداخ��ت
تسهیالت بخش مس��کن در استان یزد خبر
داد و اظهار ک��رد :از مجموع واحدهای دارای
قرارداد که درخواس��ت تس��هیالت مسکن
داش��تهاند 98درصد موفق ب��ه دریافت وام
ش��دند که این آمار با متوس��ط کشوری نیز
همخوانی دارد.
قائم مقام بان��ک مرکزی ای��ران تاکید کرد:
حمایتهای این مجموعه در حوزه تولید تنها
تأمینسرمایهنبود،بلکهباهمراهیوهمکاری
بانکها ،تس��هیالت رونق تولید و اش��تغال
به ش��کل تزریق منابع و نقدینگی در اختیار
تولیدکنندگان قرار گرفته است.
کمیجان��ی در ادامه به تح��والت بینالمللی
سیستم بانکی در قبل و بعد از برجام اشاره کرد
و گفت :تا قبل از برجام و در زمان تحریمها با
 27بانک جهانی ارتباط داش��تیم که ش��اید
کوچک و پرخطر بود که با تالش بانک مرکزی
بع��د از اجرای برج��ام با بی��ش از  330بانک
بینالمللی رابطه کارگزاری و کاری داریم ولی
با این حال کامال زیر ذره بین آمریکا هستیم.
او با بیان بهبود ش��رایط بانکی کش��ور بعد از
اجرای برجام تصریح کرد :امروزه در مقایسه
ب��ا زمان تحری��م ،وضعیت بانک��ی در عرصه
بینالمللی بس��یار بهبود یافته است و عمال
به منابع نفتی و حس��ابهای خارجی کشور
با هزینه کمتر و ش��رایط بهتر دسترسی پیدا
کردیم.

