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مدیرعامل بانک پاسارگاد مطرح کرد 
ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصاد 

موضوعی مهم در سیاست گذاری های اقتصادی 
بررســی ها نشــان 
اقتصادهایی  می دهد، 
که به لحــاظ تولید و 
پیچیدگی  از  صادرات 
بیشــتری برخــوردار 
هستند، از نظر شاخص 
در  زندگی«  »نابرابری 
وضعیــت بهتری قرار 
می گیرنــد و عدالــت 

اقتصادی در آن ها بیشــتر برقرار اســت. از این رو پرداختن به ارتقاء ســطح 
پیچیدگی، یکی از موضوع های مهم در بحث سیاســت گذاری  های اقتصادی 
است. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
این بانک در نخستین کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی که 
در دانشــگاه الزهرا )س( به صورت مجازی برگزار شد، با بیان این مطلب، بر 
اهمیت موضوع پیچیدگی اقتصادی و توســعه  ملی و نوپا بودن این موضوع 
در ســطح جهان تأکید کرد.وی سخنان خود را با بیان چند پرسش  اساسی 
در خصوص توانمندی های کشور، میزان مدیریت توسعه درون  زایی اقتصاد 
ملی، درصد قرارگیری محصوالت کشــور در شمار ده درصد محصوالت برتر 
فنی جهان، تعداد کشــورهایی که به محصوالت ما نیاز اساسی دارند، منشأ 
مزیت  های رقابتی موجود در کشور، وضعیت محصوالت کشور در دسته بندی 
چهار رقمی آی ســیک )ISIC( و هم چنین تعــداد رقبا در این حوزه آغاز 
کرد. دکتر قاســمی با بیان اهمیت ارایه  پاسخ های شفاف به این پرسش های 
ســاده و در عین حال مهم ادامه داد: اقتصادی که در پاســخ به این پرسش 
 هــای کلیدی امتیازی به دســت نیاورد، اقتصادی پویــا و دارای پیچیدگی 
برازنده نیســت. هر چقدر امتیاز کشور در پاسخ به این سؤاالت بیشتر باشد، 
جایگاه اقتصاد آن کشور در جهان، از نظر وضعیت پیچیدگی اقتصادی باالتر 
خواهد بود. در همین راســتا، اگر کشــوری امتیازی کسب نکند و به صورت 
حیاتی به دیگران وابســته باشــد، آن گاه مدیریت اقتصادی کشور با بحران 
مواجه شــده و دیر یا زود، به دلیل فقدان مقاومت محوری، همانند کشــور 
ما، با وضعیت دشــواری مواجه خواهد شــد. رئیس دانشگاه خاتم در تشریح 
موضوع پیچیدگی اقتصادی تصریح کرد: »اقتصاد پیچیدگی« نشــان دهنده  
ی وضعیتی اســت که در آن از »علم پیچیدگی« برای حل مسائل اقتصادی 
استفاده می شــود. منطق این پیوند این است که اقتصاد یک هویت ایستای 
پیوسته در حال تعادل نیست؛ بلکه هویتی پویا دارد که پیوسته خود را برای 
رســیدن به وضعیت جدید تعادلی، تعدیل می کند.مدیرعامل بانک پاسارگاد 
افزود: بررســی ها نشان می دهد که اقتصادهایی که به لحاظ تولید و صادرات 
از پیچیدگی بیشــتری برخوردار هستند، از نظر شاخص »نابرابری زندگی« 
در وضعیت بهتری قرار می گیرند و عدالت اقتصادی در آن ها بیشــتر برقرار 
اســت. از این روی پرداختن به ارتقاء سطح پیچیدگی، یکی از موضوع های با 
اهمیت در بحث سیاســت گذاری  های اقتصادی است.دکتر قاسمی در ادامه 
به بررســی رتبه  شــاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و مقایســه  آن با چند 
کشــور دیگر پرداخت و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سطح برازنده ای از 
پیچیدگی، در بحث مدیریت اقتصادی کشــور پیگیری هدفمند چند محور 
مهم، الزامی است. دانش بنیانی و پیشتازی بخش دانش بنیان اقتصاد، درون زا

ســازی فعالیت های کلیدی اقتصادی و عدم وابستگی به اقتصادهای بیرونی 
در برخی از حوزه  ها، ارتقاء توانمندی ســرمایه  انســانی و معیار سازی برای 
شناســایی و پایش دقیق عملکرد ها در زمــان برازنده، از جمله  این محورها 
هستند.دکتر قاسمی با تأکید بر این نکته که تکنولوژی و فن آوری به تنهایی 
کافی نیست بلکه باید مبتنی بر دانش  بنیانی همراه با پیشتازی باشد، تصریح 
کرد: در بحث دانش بنیانی، تصور این اســت که اگــر اقتصاد از فناوری های 
برتر بهره مند شــده  باشــد، می تواند اقتصادی دانش بنیان باشد. در حالی که 
برخورداری از فناوری  های برتر برای نیل به اقتصاد دانش  بنیان، الزم اســت 
اما کافی نیســت. چرا که اقتصاد دانش  بنیان باید مالک بخش معناداری از 
دانشی باشــد که از آن برخوردار اســت. اگر فن آوری وجود داشته باشد اما 
دانش بنیانی که منجر به آن فن آوری شده اســت را نداشــته  باشیم، درجه 
کشــور به لحاظ پیچیدگی اقتصاد کاهش پیدا می کند. این بدان معناســت 
که دانش باید در شــمار بخش های درون زای اقتصاد کشور باشد.وی با ذکر 
تجربه ای موفق در گروه مالی پاسارگاد در این حوزه، افزود: شرکت میدکو از 
شرکت های گروه مالی پاسارگاد برای اولین بار در کشور توانست مس کاتد را 
با روش »تانک بایولیچینگ« )کشت باکتری(، در مجتمع بابک مس ایرانیان 
تولیــد کند. این امر باعث حذف دو کارخانه بزرگ از فرآیند تولید مس کاتد 
و کاهش 35 الی 40 درصدی قیمت تمام شده این محصول شده است. ما به 
لحاظ بهره برداری از این تکنولوژی در کشــور نمره  قبولی گرفته ایم، اما باید 
ذکر کرد که حق امتیاز این تکنولوژی به صورت انحصاری متعلق به کشــور 
دیگری بود و شــرکت میدکو در بدترین شــرایط تحریم، با قبول ریســکی 
بزرگ توانســت این اقدام ارزشــمند را انجام دهد. جالب است بدانید که در 
پی این اقدام، مهندسان جوان در شرکت میدکو، یک باکتری ترکیبی جدید 
با بهره وری بیشــتر نسبت به باکتری پیشین ابداع کرده اند که حق امتیاز آن 
متعلق به خود شــرکت میدکو است.وی افزود: بحث مدیریتی، مورد دیگری 
اســت که منجر به تکمیل پیچیدگی اقتصاد در این تکنولوژی گردیده ، به 
این مفهوم که با توجه به هزینه و ریســک بسیار باال، این اقدام با شرط اخذ 

انحصار این تکنولوژی در منطقه غرب آسیا انجام شده است. 
در واقع همت، جســارت و ریســک پذیری مدیریتی به همراه یک الگوی 
نهادینه )ساختار مالی حامی ســاختار تخصصی و تجربه ی صنعتی کشور( 
منجر به کســب این موفقیت شده اســت.رئیس دانشگاه خاتم ادامه داد: این 
موفقیت آنقدر ارزشــمند اســت که کشور شــیلی طی بیانیه ای اعالم کرد 
نوآوری تکنولوژی استفاده شده در کشور ایران ، برداشت از معادن غنی مس 
شــیلی در اعماق زمین را که تاکنون توجیه اقتصادی نداشــته، توجیه پذیر 
کرده اســت. این در حالی اســت که نظام مدیریت اقتصاد کالن کشــورمان 
هنوز در خصوص این موفقیت بزرگ واکنشــی نشان نداده است.وی در ادامه 
تصریح کرد: بانک پاســارگاد با ایجاد ارزش افزوده در کشور، به افزایش تولید 
و اشــتغال زایی همت گمارده است. به عنوان مثال در حال حاضر در شرکت 
میدکو 380 هزار نفر به طور مســتقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند. 
شهرهایی مانند شهر بابک و زرند کرمان با اجرای پروژه های میدکو، به یک 
شهر صنعتی پیشــرفته تبدیل شــده اند.وی ادامه داد: پروژه خط صادرات 
گاز ایران به عراق، نمونه  دیگری از اقدامات گروه مالی پاســارگاد است. این 
طرح یک سرمایه گذاری 2.2 میلیارد دالری است که بانک پاسارگاد، به علت 
محدودیت در بودجه دولت، مســئولیت ازطریق هلدینگ گســترش انرژی 
پاســارگاد ســرمایه گذاری و اجرای آن را پذیرفت و طرح را ظرف مدت 18 
ماه به بهره برداری رســاند که رکوردی در اجرای چنین پروژه های سنگینی 
بود. این پروژه به روش BOT انجام شــد. یعنی گروه  مالی پاســارگاد، پس 
از بهره برداری از این طرح و بازگشــت ســرمایه گذاری، آن را به خود وزارت 

نفت بازخواهد گرداند.
وی خطاب به کسانی که بانک پاسارگاد را به بنگاه داری محکوم می کنند 
گفت: آن چه به عنوان بنگاه داری در بانک پاســارگاد مطرح می شود به این 
صورت است که توضیح دادم. اگر این بنگاه داری است من دست آن بنگاه دار 
بانکداری را می بوســم که این گونه اقدامات را در کشــور انجام دهد. اما باید 
به این نکته توجه شــود که فعالیت  هایی که در گروه مالی پاســارگاد انجام 
شده است در واقع بنگاه داری نیســت، بلکه سرمایه گذاری های بسیار مهّمی 
است که توانســته دانش  پروری ، دانش  بنیانی پیش تازی در دانش بنیانی 
و ارزش افــزوده در اقتصاد ملی را گســترش دهد که در بنــد دوم اقتصاد 
مقاومتی نیز به آن تأکید شده اســت. باور ما این اســت کــه می توانیم این 
حرکت را فراگیر کنیم و با توســعه  وابســتگی اقتصادهای دیگر به اقتصاد 
کشورمان پیچیدگی اقتصاد ملی را ارتقاء ببخشیم و به تبع آن، اعتبار جهانی 
برای میهن اســالمی عزیزمان خلق کنیم.وی در ادامه سخنان خود به بحث 
پیشتازی اشــاره کرد و افزود: مهم تر از دانش  بنیانی بحث پیشتازی اقتصاد 
دانش  بنیان و پیشــگامی دانش در فعالیت های اقتصادی اســت. پیشتازی 
اقتصاد دانش  بنیان به این مفهوم اســت که کشور با تکیه بر تحوالت درون 
زای دانشــی خود پیوسته ساز و کار اقتصاد را تعدیل می کند و چرخه نوآوری 
خود را در کوتاه  ترین زمان ممکن به بخش تولید ســوق می دهد. زمانی که 
بخش دانش بنیان پیشــتاز می  شود تحوالت درون  زای اقتصادی با توجه به 
نوآوری های متکی به دســت  آوردهای دانشی کشــور، به شکلی مداوم، رخ 
می دهند. محصوالت جدیدی که در این مسیر نو تولید می شوند محصوالتی 

هستند که در ارزیابی های پیچیدگی اقتصادی امتیاز کسب می کنند.

بانک و بیمه

رئیس ســازمان برنامه و بودجه محورهای اصلی اصالح 
ساختار بودجه را تشریح کرد.رهبر انقالب اسالمی در شرایط 
مختلف کشــور و در مواقع الزم، برای مسئولین اولویت های 
کشور و مردم را مشخص می کنند. ایشان اخیرا در سخنرانی 
تلویزیونی به مناسبت عید قربان )99/5/10( فرمودند »کشور 
از لحاظ معیشــت عمومی دچار مشکل است؛ واقعا معیشت 
خانوارها دچار مشــکل جّدی اســت و مردم مشکل دارند؛ 
گرانی ها و مانند اینها هست، اینها بایست عالج بشود. ما در 
جلسات خصوصی به مسئولین گفته ایم یا پیغام داده ایم؛ باز 
هم میگویم، دســتگاه های مسئول توّجه کنند که در زمینه  
مشکل اقتصادی، از مسائل فوری، مسئله  مهار قیمتها است ... 
این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت 
که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشــور مضر 
است.« همچنین ایشان در ارتباط تصویری با جلسه هیئت 
دولت )99/6/2( یکی از اصالحات اولویت دار اقتصاد را اصالح 
ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند.بر این اساس، برای بررسی 
 KHAMENEI.IR بیشتر این موارد پایگاه اطالع رسانی
گفت و گویی بــا محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه وبودجه انجام داده است که مشروح آن 

در ادامه آمده است:
اشــکاالتی طی ســالیان متمادی به ســاختار 
بودجه نویسی کشور مطرح شده و می شود. نظر شما 
در این باره چیست؟ شما ساختار  بودجه نویسی کشور 

را چگونه می بینید؟
در خصوص نظام بودجه ریزی کشور صاحب نظران مطالبی 
را همواره بیان  کرده اند. از ســال 1289 که نخستین قانون 
بودجه  به تصویب مجلس رســید و ابالغ شــد تــا االن، در 
چند مرحله تغییرات متعددی به تناســب شرایط در نظام 
بودجه ریزی کشــور اعمال شد. در دو ســال اخیر به ویژه با 
ابالغیه  رهبر انقالب به ســران سه قوه در خصوص ضرورت 
اصالح ســاختار بودجه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. 
مأموریــت تهیه  برنامه  اصالح ســاختار بودجه با ســازمان 
برنامه وبودجــه بود. ما با توجه به برنامــه  زمان بندی ای که 
در ابالغیه  رهبرانقالب بود، برنامه ای را برای اصالح ســاختار 
بودجه تهیه کردیم. هم از کارشناسان سازمان برنامه وبودجه 
و هم از صاحب نظران دانشــگاهی، افراد نخبه و خبره ای که 
می توانستند در این خصوص نظر بدهند استفاده کردیم. نظر 
به اینکه عالی ترین مقام رسمی کشور بیان فرمودند که این 
ســاختار باید اصالح شــود، تالش کردیم با استفاده از همه  
ظرفیت علمی کشور این برنامه را تهیه کنیم.یک برنامه  جامع 
تفصیلی در چهار محور »درآمدهــای پایدار«، »هزینه های 
کارا«، »عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد« و نهایتا »اصالح 
نهادی در نظــام بودجه ریزی« تهیه کردیم که در این چهار 
محور، ده بسته  اجرایی هم فراهم و به شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ارائه شد. چون در ابالغیه  رهبر انقالب هم تصریح 
شده بود که برنامه  اصالح ساختار باید در شورای عالی مورد 
بحث وبررســی قرار بگیرد. اتفاقا شورای سران جلساتی هم 
گذاشت و به بخشی از قسمت ها ورود کرد، اّما به جهت عدم 
توافق بر همه  مسائل آن، موضوع باقی ماند. البته من از طرف 
سازمان برنامه وبودجه، مجموعه  کامل برنامه  اصالح ساختار 
را به دفتر رهبر انقالب تقدیم کردم. بعد از اینکه نمایندگان 
مجلــس جدید هم به این مســئله عالقه مند شــدند، برای 
ریاست محترم مجلس این مجموعه را فرستادم. یک نسخه  
از آن را هم به صورت الکترونیکی در ســایت ســازمان قرار 
دادیم.ســاختار بودجه ساختار پیچیده ای نیست. یک بخش 
مربوط به درآمدهاســت. اینکه چه کاری باید برای درآمدها 
صورت بگیرد، چون درآمدهایمان پایدار نیست؛ چه کنیم که 
درآمد پایدار داشــته باشیم؟ با فرض قطع وابستگی به نفت، 
هم در مورد بودجه و هم در مورد هزینه های جاری بودجه، 
درآمدها را متعین کنیم. پس باید ببینیم که نفت چه سهمی 
در بودجه  ما دارد. سهم نفت از باالی پنجاه درصد در بودجه 
سنواتی االن به چیزی حدود زیر ده درصد رسیده است. چه 
کنیم که همین را هم حذف کنیم؟ سه محل برای جایگزینی 
درآمد حاصل از نفت در بودجه در نظر گرفتیم.در حال حاضر 
بیش از 1300 هزار میلیارد تومان به صور مختلف یارانه برای 
کاالهای مختلف ازجمله سوخت و انرژی پرداخت می کنیم. 
از 1300 هــزار میلیــارد تومان، حدود هزار هــزار میلیارد 

تومان مربوط به یارانه ای است که بابت انرژی می دهیم. اگر 
بخواهیم ده درصد ایــن را صرفه جویی کنیم؛ رقمی در حد 
100 هزار میلیارد تومان می تواند جایگزین فروش و صادرات 
نفت در بودجه  شود.بخش دیگر معافیت های مالیاتی است. 
مــا بیش از پنجاه هزار میلیارد تومــان طبق قانون معافیت 
مالیاتی داریم. این غیر از فرار مالیاتی اســت، اّما در کشــور 
مــا از پرداخت مالیات معاف هستند.براســاس آنچه که در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقالب بود، 
باید از درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده کنیم و سهم مالیات 
را در منابــع بودجه عمومی افزایــش دهیم؛ اّما آیا با همین 
قوانین  و مقررات و با همین نظام مالیاتی می توانیم؟ در برنامه  
اصالح ساختار مشخص کردیم که یک بخش را می توانیم، اّما 
همه را نمی شــود. البته ظرفیت بزرگی وجود دارد.معتقدیم 
که باید نحوه و رویکرد اخذ مالیات را از بنگاه به سمت خانوار 
ببریــم. یعنی به جای اینکه درآمد بنگاه را مبنای محاســبه 
مالیات قرار دهیم، درآمد کل خانوار را در نظر بگیریم. البته 
با لحاظ سطح بندی؛ یعنی تا یک سطحی از درآمد، خانوارها 
از پرداخت مالیــات معاف اند و برای درآمدهای کمتر از آن، 
نه تنها مالیات نمی دهند، بلکه به آن ها کمک می شود و یارانه 
پرداخت می گردد؛ اّما برای درآمدهای باالتر از آن سطح باید 
مالیات بدهند. این موضــوع را به عنوان »مالیات بر خانوار« 
تعریف کردیم و در برنامه  اصالح ســاختار هم آوردیم.بحث 
بعدی  مولدسازی دارایی ها است. برآورد میشود ارزش اموالی 
و داراییهــای دولت که بیش از هفت میلیون میلیارد تومان 
است، در برنامه  اصالح ساختار بودجه روش های مولدسازی 

این اموال و دارایی ها مشخص شد.
به نظر شــما این برنامه اصالح ساختار، به قانون 

بودجه  ۱۴۰۰ می رسد؟
به عنوان مسئول سازمان برنامه وبودجه عرض می کنم هر 
مقدارش را که مجلس محترم تصویب کند، آن را در الیحه  
بودجه  ســال 1400 که ان شاءالّل مصمم هستیم تا پانزدهم 

آذر تقدیم مجلس کنیم، قطعا اعمال می کنیم.
هماهنگی  که مستحضرید شورای عالی  همان طور 
با توجه به شرایط فوق العاده  اقتصادی قوای سه گانه 
و شــرایط جنگی تأسیس شد؛ اّما برخی کارشناسان 
و نخبگان سیاســی انتقاداتی را به این شورا مطرح 
می کنند. نظر شــما نسبت به شکل گیری این شورا و 

عملکرد آن چیست؟
این شــورا با تصمیم رهبر انقالب تشکیل شد. ایشان هر 
سه قوه را احضار کردند و با توجه به شرایطی که کشور بعد از 
تحریم های جدید و جدی با آن روبه رو شد، ضرورت تشکیل 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی را ابــالغ فرمودند. پس 
تشکیل این شورا یک الزام از سوی عالی ترین مرجع رسمی 
کشور به شمار می رود. آیا توجیه هم دارد؟ بله؛ سراسر توجیه 
دارد. اگر ما واقعا باورمان شــود که در یک جنگ اقتصادی 
قــرار داریم باید هماهنگی الزم بین ســه قوه برای مقابله با 
تحریم ها از طریق شورای عالی اقتصادی به وجود آید.برخی 
ســازوکارها پاسخگوی شرایط جنگی نیست. در این شرایط 

جنگی و خاص تحریمی باید بپذیریم که شــرایط ســخت 
و ســنگینی وجود دارد؛ اّما نظــام می تواند از پس آن برآید. 
تصمیمات درباره  جنگ و جبهه را هم که در یک جلسه علنی 
نمی گرفتند! تصمیم رهبری برای تشکیل جلسات سران سه 
قوه هم از همین منظر بود. البته ما که تا ابد در این شــرایط 
تحریمی و شرایط سخت نخواهیم بود. سال 6۷ هم نامه ای 
از سوی نمایندگان برای امام رحمه الل علیه ارسال شد مبنی 
بر اینکه برخی تصمیمات طبق شــرایط جنگی بوده اّما باید 
به شــرایط و روال قانونی واقعی خــودش برگردد و امام هم 
پذیرفتند.به نظر من این یکی از تصمیمات بسیار اصولی رهبر 
انقالب به عنوان فرماندهی کل قوا و رهبر نظام اســت که به 

درستی تشخیص دادند و ابالغ فرمودند.
به طور مصداقی بفرمایید که این شورا چه تصمیماتی 
داشته که اگر این شورا نبود آن تصمیم گرفته نمی شد 

یا طول می کشید؟
برخی تصمیماتی که الزم بود به ســرعت اخذ شود و اگر 
به مجلس می رفت درگیر فرایند طوالنی می شد در این شورا 
اخذ شد. اصالحاتی در مباحث مالیاتی و بورس داشتیم که 
این ها در مســیر عادی قانونی معمول قرار می گرفت بسیار 
طوالنی می شــد، در حالی که در این جلســات تصمیمات 
درستی گرفته شد. مشکالتی را وزارت نفت و بانک مرکزی 
داشت که در این جلسات رفع شد. من به همین حد بسنده 
کنم. ضمن اینکه همه  مصوبات با اجماع نظر روسای سه قوه 

و با تأیید رهبر انقالب اجرایی می شود.
یکی از مطالبات پرتکراری که از سوی رهبر انقالب 
مطرح شــده است، حمایت از اقشار آسیب دیده پس 
از شــرایط کروناست. ســازمان برنامه وبودجه چه 
پیشنهاداتی برای این منظور دارد و چه اقداماتی انجام 

شده است؟
از اسفندماه که یک ماه از بروز این پاندمی در دنیا و ایران 
می گذشت احساس کردیم که باید متناسب با محدودیت هایی 
که ایجاد می کنیم، به مردم کمک هم کنیم. به خصوص اینکه 
به شــب عید نزدیک می شدیم و تعدادی از مشاغل خرد که 
کاسبی شان شــب عید بود آســیب می دیدند. از این رو به 
حدود سه میلیون خانواری که درآمد ثابتی نداشته و حقوق 
نمی گیرند، در مرحله  اّول که تا ابتدای تابســتان بود یارانه  
ویژه  کرونا دادیم. یک وام ویژه هم برایشــان در نظر گرفتیم. 
بعد برای کارگاه ها متناســب با تعداد کارکنانی که داشتند، 
مشروط بر اینکه کارگرهایشان را اخراج نکنند، به تعداد هر 
نفر رقمی تعیین کردیم و تســهیالتی دادیم. برای موضوع 
مســکن آن ها هم اقدام کردیم. همچنین برای بیمه  بیکاری 
کسانی که به خاطر کرونا شغلشــان را از دست می دادند، از 
آن رقم یک میلیارد یورویی که رهبــر انقالب اجازه دادند، 
ما از صندوق توســعه  ملی هم برای وزارت بهداشــت و هم 
برای صندوق بیمه  بیکاری استفاده کردیم. برای ده رسته از 
مشاغل که بعدا به سیزده چهارده رسته رسید هم تسهیالت 
مالیاتی قائل شدیم و بدهی های بیمه  تأمین اجتماعی آن ها 
را عقب انداختیم. مجموعــه ای از این نوع تصمیمات اتخاذ 

شــد و آخرینش هم که راجع به مسکن و ودیعه  مسکن بود 
صورت گرفت.

در یک  سال آخر دولت چه برنامه هایی دارید؟
این دولــت همچنان  کــه رهبر انقــالب فرمودند مثل 
هفت ســال قبل، کماکان و با همان شــدت و حدت به کار 
خود ادامه می دهد. کمااینکه از همان اّول تا روز ســیزدهم 
فروردین جلساتی داشتیم که برای »جهش تولید« اعالمی 
از ســوی رهبر انقالب چــه برنامه ریزی ای بایــد کنیم. هر 
یک از وزاتخانه ها طرح ها و پروژه هایشــان را دادند. سازمان 
برنامه وبودجه هم برنامه ها، منابع و بودجه  آن ها را بررسی و 
نتیجه را مصوب کرد. عالوه بر این همه دستگاه ها باید روی 
طرح های عمرانی خود تا پایان این دولت نظارت دقیق داشته 
باشند. طبق این برنامه ها حدود 1800 کیلومتر در این سال 

راه آهن جدید احداث خواهیم کرد.
ســازمان برنامه به عنوان مسئول برنامه ریزی و پشتیبانی 
بودجــه ای که درگیر نظارت و پیگیری اســت، به دنبال این 
امر اســت و یک  ســال زمان زیادی است که در آن می توان 
کارهای بزرگی کرد. در شرایط تحریم هم نمی توانیم فرمان 
را رها کنیم و ان شاءالل این هواپیما را با ناوبری درستی فرود 

بیاوریم و به خلبان های جدید بدهیم.
نظر شــما درباره حمایت های رهبر انقالب از این 

دولت چیست؟
 اگر اهداف دولت را راهبردی و در راســتای نظام بدانیم، 
این حمایت ها هم در همان راســتا خواهد بود. کســی که 
مسئولیت همه  این نظام را بر عهده دارد؛ رهبر انقالب است 
کــه هم رئیس جمهور بوده اند و هم تجــارب و نبوغ فراوانی 
دارند. اگر نخواهیم این کشتی را خوب هدایت کنیم ممکن 
است به سرنشینان صدمه بزنیم. این دولت پیش دشمن زانو 
خم نکرده و سر فرود نیاورده است؛ اّما اگر یارانه ها را به موقع 
نپردازیم و طرح های عمرانی را نتوانیم به موقع انجام دهیم، 
صدماتی به مردم وارد خواهد آمد.ایشان می دانند که جایگاه 
دولت تعیین کننده است و برای کمک به نظام به دولت کمک 
می کنند. ما همه فرزندان ایشــان و ســربازان نظام هستیم. 
ایشان همیشــه از همه  دولت ها حمایت کرده اند و به عنوان 

یکی از اعضای این دولت قدردان زحمات ایشان هستیم.
در انتها اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید

تأکید می کنم در کنار کارهای زیربنایی و اساسی که مورد 
توجه هســت تالش ما برای توجه خاص به اقشار محروم و 
نیازمندان جامعه به فراموشی سپرده نشده است. در سفرهای 
استانی عالوه بر طرح های زیربنایی برای محرومین و کسانی 
که تأمین مســکن و خانه برایشان شــاید هیچ گاه مقدور و 
ممکن نباشــد، با همکاری بنیاد مســکن انقالب اسالمی و 
کمیته  حضرت امام مسکن می ســازیم. بدون اینکه آن فرد 
نیازمند پولی بپردازد، نیمی از آن پول را سازمان برنامه وبودجه 
می دهد.آن نیمه  دیگر را هم به صورت تسهیالت ارزان قیمت 
چهار درصدی به ایشان می دهیم که مابه التفاوت سود آن ها 
را هم دولت تقّبل می کند و بنیاد مســکن هم این خانه ها را 
می سازد و مددجویان کمیته  امداد و بهزیستی از آن استفاده 
می کنند. تاکنون ســاخت بیش از هشتاد هزار واحد مسکن 
محرومین را شــروع کرده ایم؛ حدود 24 یا 25 هزارتایش را 
هم به اتمام رسانده و کلیدش را به مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیســتی داده ایم. همواره هم اعالم کردیم 
که این »هدیه  نظام« هست. در کنار فعالیت های توسعه ای، 
همواره بر اســاس تأکید حضرت امــام و رهبر انقالب مبنی 
بر اینکه »از محرومین و مســتضعفین غفلت نکنید« به این 
عزیزان هم توجه داشته ایم و این گونه نبوده که بگوییم چرخ 
توســعه بگردد تا منابعی حاصل شود و آنها نهایتا خودشان 
بتوانند خانه درســت کنند!البته ساخت مسکن محرومین، 
به غیــر از آن اقدامات این دولت در تکمیل مســکن مهر، 
مسکن ملی، مسکن روستایی و ... است. این مسکن ها خاص 
محرومین است. تالشــمان ظرف چند سال گذشته بر این 
بوده که مســتمری هایی را که به خانواده های تحت پوشش 
ســازمان های حمایتی می دهیم بیشتر شود که خوشبختانه 
محقق و حدود شش برابر شد. در حالی که درآمد هیچ  یک 
از کارمندان دولت شــش برابر اضافه نشــده است. همه این 
اقدامات را در راستای کمک به آرمان هایمان تلقی می کنیم و 

امیدواریم که مورد رضایت مردم و خداوند باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: ســوداگران با گره 
زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا تالش داشتند انتظارات منفی 
را تشــدید کنند؛ حال آن که اتفاق مخربی پیش روی بازار ارز 
نیست.یحیی آل اســحاق در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
آینده بازار ارز گفت: با بررســی روند چند سال اخیر، می توان 
دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین 50 تا 60 
میلیارد دالر اســت. بنابراین اگر مالک بررسی تقاضای واقعی 
باشد، عرضه با 60 میلیارد دالر تقاضای ارزی متناسب باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در 
بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحوالت بازار ارز ایفا می کند، 
اظهار داشت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای مؤثر در افزایش 
نرخ ارز اســت که فشار زیادی به این بازار وارد می کند. کاالی 
قاچاق با دالر به کشــور وارد می شود و بر اساس آمار سالیانه، 
ارزش کاالی قاچــاق ورودی به 10 تــا 15 میلیارد دالر نیز 
می رســد.وی با اشاره به دیگر تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ 
ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می کنند ارزش پول ملی 
در حال ســقوط اســت، برای حفظ دارایی های خرد یا کالن 
خــود ملک، طال و ارز نگــه داری و احتکار می کنند. به دلیل 
سهل المعامله و سهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید 
ارز بیشــتر از سایر بازارهاســت. جدا از این تقاضا عده ای نیز 
کسب وکار داللی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا 
برای جابه جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می شوند.

وزیر ســابق بازرگانی درباره محدودیت های عرضه ارز در بازار 

گفت: به دلیل محدودیت های ایجاد شــده در حوزه صادرات 
نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت های ناشی از ویروس 
کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصادی هستیم. 
اگر تنها بخشی از 80 میلیارد دالری ارز بلوکه شده کشورمان 
آزاد شود، نگرانی ها از بین می رود و با همین ذخایر، بخش قابل 
توجهی از مشکالت ارزی کشور حل خواهد شد.آل اسحاق با 
اشاره به سفرهای اخیر برخی مســئولین و تالش آنان برای 
بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه 
به رایزنی های اخیر، احتمال بازگردانی 5 میلیارد ارز مسدود 
شده در عراق بسیار باالست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق 
کمیته ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری 
و به ســرانجام برسد. در خصوص چین نیز این موضوع به جد 
توســط آقای ظریف و الریجانی در حال پیگیری است و روند 
مثبتی دارد.وی با اشــاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه 
و تقاضای ارزی در کشــور گفت: 80 درصد تقاضاهای امروز 
بازار ارز، برای واردات کاالهای اساســی و مواد اولیه واحدهای 
تولیدی است. اگر سیستم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی 
شود، مقدار زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می شود که 
از پیامدهای این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع 
ارزی و حل مشکالت وارداتی خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش 
نرخ ارز اســت، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که 
در جامعه نســبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می شود. بد 

خواهان کشــور و ســوداگران بازار ارز تالش داشتند با ایجاد 
انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال 
حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید 
این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی 
بازار نخواهد بود.آل اســحاق با بیان این که قطعا قیمت واقعی 
ارز نرخ های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم 
و سیاست گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی 

تعدیل و نسبت به آینده خوش بینی ایجاد خواهد شد.وی در 
پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست های مطرح شده و بررسی 
عوامل پیش رو، روند نزولی مشابه پاییز سال 9۷ و کاهش نرخ 
ارز دور از ذهن نیســت. در حال حاضر بازار معامالت ارز، بازار 
پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این 
حوزه وارد شــده اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز 

افزایش یافته است.

جزئیات اصالح ساختار بودجه از زبان نوبخت

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:

احتمال آزادسازی منابع ارزی کشورمان در عراق باالست

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت 
فرآورش گاز ایران

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران از 
ساخت 2 پاالیشگاه جدید در مجموعه پارس جنوبی خبرداد 
و گفت: این پروژه ها ظرفیت فرآورش گاز را حدود 10 درصد 
افزایش می دهند.به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، مسعود 
زردویان درباره تعمیرات و آمادگی زمســتانی پاالیشگاه ها 
گفت: مطابق برنامه ســاالنه، از ابتدای امســال با توجه به 
شــرایط ویژه ای که در کشــور بر اثر شــیوع ویروس کرونا 
حاکم شده، برنامه های ویژه ای برای انجام تعمیرات اساسی 
و فعالیت های پیش بینی شده در نظر گرفته شده است. وی 
افزود: برنامه تعمیرات اساسی که بنا بود از نیمه فروردین ماه 
آغاز شــود به یکم اردیبهشــت ماه موکول شد و تا ابتدای 
آبان مــاه ادامه می یابد و با اقدام هایی که انجام شــده برای 
تولید گاز در فصل زمســتان آمادگی کامل وجود دارد.مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 

اینکه با شیوع ویروس کرونا در سال 99 شرایط ویژه ای برای 
تعمیرات اساســی در نظر گرفته شد و نتایج خوبی داشت، 
ادامه داد: ساخت 2 پاالیشگاه جدید برای شیرین سازی گاز 
ترش فازهای 13، 22 و 24 پارس جنوبی، ظرفیت فرآورش 
گاز در ایــن مجموعه را حــدود 10 درصد افزایش می دهد 
که امیدواریم امســال از آن بهره مند شویم.زردویان با بیان 
اینکه با افزایــش حدود 10 درصدی مقدار فرآورش، اکنون 
فــرآورش گاز به باالتر از یک میلیارد مترمکعب رســیده و 
مقدار خوراک پاالیشگاه ها نیز رقمی در همین حدود است، 
گفت: امســال، امکان فضای صادرات فراهم می شود و نتایج 
حاصل از صادرات گاز به دلیل توجه و تعهد نیروهای عملیاتی 
در شرایط سخت به ویژه شیوع ویروس کرونا، بسیار ارزشمند 

و ستودنی است.
قیمت نفت کاهش یافت

قیمت شــاخص نفت خام برنت روزگذشته با 22 سنت 
کاهش به 42 دالر و 94 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا با 23 ســنت کاهش به 41 دالر و 4۷ سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از رویترز، قیمت نهایی 
شــاخص نفت خام برنت روز سه شــنبه )29 مهرماه( 43 
دالر و 16 ســنت و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا 41 
دالر و ۷0 ســنت بود.قیمت نفت کاهش یافت، زیرا افزایش 
غافلگیرکننده ذخیره سازی نفت خام ایاالت متحده آمریکا، 
نگرانی درباره مازاد عرضــه جهانی به دلیل افزایش جهانی 
موارد ابتالء به ویروس کرونا را افزایش داد و سبب شد ترس 
از تقاضای سوخت و بازگشت تولید لیبی افزایش یابد.ساتورو 
یوشیدا، تحلیلگر مؤسســه راکوتن ژاپن، در این باره گفت: 
افزایش سطح ذخیره ســازی های آمریکا هم زمان با افزایش 
موارد ابتالء به ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی درباره 

عرضه مازاد را افزایش داد.
خطر سقوط ۱٦ درصدی 

صادرات گاز روسیه 
موسسه اعتبارسنجی ملی روســیه، ان آرآی، هشدار داد 

پاندمی کرونا و زمستان گرم تر از معمول اروپا می تواند امسال 
باعث سقوط 16 درصدی صادرات گاز روسیه شود.به گزارش 
خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مؤسسه اعتبارسنجی ملی 
روســیه، ان آرآی، هشدار داد پاندمی کرونا و زمستان گرم تر 
از معمول اروپا می تواند امســال باعث سقوط 16 درصدی 
صادرات گاز روســیه بشــود.روزنامه کامرسنت روسیه هم 
گزارش داد که امسال تقاضای جهانی برای سوخت آبی بین 
4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت که این بدترین افت در 11 
سال اخیر خواهد بود.این افت تقاضا ناشی از تداوم تالش ها 
برای کنترل شــیوع کرونا و پیش بینی یک زمستان گرم تر 
در اروپا می باشد. در نتیجه بازار انرژی روسیه امسال تا 6.4 
درصد آب خواهد رفت، در حالــی که بازار انرژی جهانی با 
5 درصد افت روبرو خواهد شــد.در 9 ماه اول 2020 روسیه 
نیم تریلیون متر مکعــب گاز طبیعی تولید کرد که این به 
معنای افت 8 درصدی تولید گاز نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته اســت. تولید متوسط روزانه روسیه به علت کاهش 

شدید صادرات گازپروم بیش از 15 درصد افت کرده است.

اخبار انرژی


