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انتشار آمار تجارت خارجی متوقف شد

بررســی ها نشــان می دهد که بی انضباطی های مالی 
دولت های مختلف و شــیوه تأمین مالــی غیرمتعارف در 
راستای رفع مشــکالت بودجه ای و غیربودجه ای موجب 
انباشــت ابربدهی در دولت یازدهم شده است. به گزارش 
خبرآنالین، در ســال 92 دولتی بدهکار تحویل حســن 
روحانی داده شــد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان 
الینحل باقی مانده تا شــاید در دولــت دوازدهم تعیین 
تکلیف شــود. اما سئوال اینجاســت که این بدهی های 
بزرگ از کجا آمد و چگونه تبدیل به غولی شــد؟ پاســخ 

روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.
تجربه اقتصاد ایران نشان مي دهد که یکي از مهم ترین 
متغیرهاي تأثیرگذار بر اقتصاد کشــور، بي انضباطي هاي 
مالي دولت هاي مختلف و شــیوه تامیــن مالي آن ها در 
راستاي رفع مشکالت بودجه اي و غیربودجه اي در کشور 
بوده اســت که خود منجر به ایجــاد بي انضباطي پولي از 
مســیر افزایش حجم نقدینگي شده است. عدم هم ترازي 
منابــع و مصارف ســاالنه دولت، تعریف تعــداد زیادي 
پروژه هاي دولتي و اتکاي باالي بودجه به منابع ناپایدار، 
به طور پیوســته منجر به انباشته شدن بدهی های دولت 
در ســال های گذشته شــده، تا جایي که در حال حاضر 
مســاله بدهي هاي دولت به یکي از معضالت جدي نظام 

اقتصادي کشور مبدل شده است.
در دهه های گذشــته، دولت ها به  طور مداوم در تأمین 
نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شــبکه بانکی 
وابســته بوده و مطالبــات پیمانــکاران و فعاالن بخش 
خصوصی همکار با دولت را به تعویق  انداخته اند. انضباط 
مالي و پولي بــه عنوان اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در 
اقتصاد ایران درست برهمین اساس اجرایي شد. نخستین 
گام در ایــن مســیر، راه اندازي بازار بدهــي و حرکت به 

سمت تسویه بدهي ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت 
یازدهم، تصویر روشــني درباره حجم و میزان بدهی های 

دولت به بخش های مختلف وجود نداشت.
در دولــت یازدهم حــل این موضــوع در اولویت قرار 
گرفت.برای رفع مشــکالت و تسویه بدهی های دولت به 
بخش های مختلف و ایجاد بخــش مدیریت بدهی های 
دولت ابتدا پیشــنهاد اوراق بهادارسازی بدهی های دولت 
و توســعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در 
دســتور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسالمی 

برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد. 
بدهي هايي كه 60 درصد رشد كرد

بررسی ها نشــان می دهد فضاي سیاست گذاري دولت 
در نیمه دوم دهه هشــتاد مملو از بي انضباطي هاي مالي 
و عــدم تقید به منابع و مصــارف در حوزه تأمین مالي و 
دست اندازي دولت به منابع نظام بانکي بود. بدهي بخش 
دولتي به شبکه بانکي در سال 1383 معادل 103/6 هزار 
میلیارد ریال بود که با افزایشي قابل توجه به رقم 596/1 

هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 رسیده بود. 
اگرچــه برخي منتقدان بدهي بخــش دولتي در دولت 
یازدهــم را عامل ایــن افزایش مي دانند، اما بررســي ها 
نشــان مي دهد عمده افزایش صــورت گرفته در بدهي 
بخــش دولتي به شــبکه بانکي مربوط بــه تضمین ها و 
تعهداتي بوده اســت که دولــت در نیمه دوم دهه 80 در 
قبال تسهیالت تکلیفي صریح و ضمني مختلف )دولتي و 
غیردولتي( ارائه شــده و به دلیل این که آن ها را پرداخت 
نکرده اســت، جریمه هاي مرتبط با هر کدام از تسهیالت 
مزبور نیز به صورت مســتمر در سرفصل بدهي دولت به 

شبکه بانکي انباشته شده است. 
از ایــن رو، افزایــش قابل توجه بدهي هــاي دولت در 

سال هاي اخیر نیز نتیجه رفتارهاي دولت هاي نهم و دهم 
در عدم تقید بــه منابع و مصارف و نگاه صندوق محورانه 
به منابع بانک ها  اســت که نتیجه آن بلوکه شدن بخش 
قابل توجهــي از منابع بانک ها در قالب بدهي هاي دولت 

بوده است. 
به طــوري که از مجموع 1483/5 هــزار میلیارد ریال 
بدهــي بخش دولتي به شــبکه بانکــي در پایان آذرماه 
1395، رقمي معادل 410/4 هزار میلیارد ریال مربوط به 
اصل، سود و جرایم اوراق مشارکت بخش دولتي است که 
تا هشتم اســفند 1395 در پورتفوي شبکه بانکي انباشت 
شده است. براین اساس بخش قابل توجهي از این اوراق 
در سال هاي قبل از سال 1392 منتشر شده که به محض 
سررسید شــدن، در ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباري 

رسوب کرده است. 
انضباط در درآمدهاي نفتي

با نگاهي تاریخي به ترکیب منابع بودجه دولت، ســهم 
باالي درآمدهاي نفتي خودنمایي مي کند. این منابع نفتي 
به دلیل ماهیت نوســاني و تأثیرپذیري جدي از تحوالت 
قیمــت نفت در بازار جهاني همواره دولت ها را در معرض 

خطر عدم امکان ایفاي تعهدات و ایجاد کســري بودجه 
قــرار مي دهد. در مســیر حرکت به ســمت افزایش اتکا 
بودجه دولت به درآمدهاي پایدار )مالیات(، سهم مالیات از 
منابع بودجه عمومي دولت از 33/5 درصد سال 1392 به 
40/9 درصد در یازده ماه سال 1395 افزایش و در مقابل 
ســهم فروش نفت و فرآورده های نفتــی از منابع بودجه 
عمومي دولت از 41/3 درصد سال 1392 به 28/5 درصد 

در یازده ماه سال 1395 کاهش یافت.
امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها

و در نهایــت آنکه با شــروع به کار دولــت یازدهم و 
شکل گیري انتظارات مثبت نسبت به تحوالت سیاسي و 

اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد. 
همزمان با اجراي اصالحات سیاستي، تقویت سازگاري 
میان سیاست هاي اقتصادي و برقراري ثبات در بازار ارز و 
صیانت از ارزش پول ملی - حتي در شــرایطي که قیمت 
جهاني نفت خام به شــدت افت کــرد و درآمدهاي نفتي 
مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد 
مقاومتی در مقابل شــوک های بیرونی در دولت یازدهم 
به شــمار می رود- زمینه کنترل نرخ تورم طي سال هاي 
فعالیت دولت یازدهم فراهم شــد؛ تا جایی که نرخ تورم 
در خردادمــاه 1395 در محدوده تک رقمي ) 9/7 درصد( 

محقق شد.
با استمرار این سیاست تا پایان سال 1395، پس از 26 
ســال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 )9 درصد( در مقطع 

سال تک رقمي شد.
اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش 
ابربدهی ها نشــده اما کارشناســان پیش بینی می کنند با 
اعمال سیاســت های انضباط پولی، بدهی های دولت در 

4 سال آینده تسویه خواهد شد.

ولی اهلل ســیف، رئیس بانک مرکزی در گفتگو با خانه ملت در مورد وضعیت بازار مالی کشــور از ابتدای دولت یازدهم گفت: در ســال 92 حدود 25 درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی 
توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می شد. وی ادامه داد: از همان ابتدا یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی این شد که ساماندهی وضعیت نابسامان بانکی را که به شدت موجب اخالل در وضعیت اقتصادی کشور شده بود را 
آغاز کنیم. وی بر همین اساس تصریح کرد: خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میزان 25 درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی به 8 درصد رسیده است؛ به طوری که یا مشکالت حل و 
فصل شدند و یا مؤسسات در یک بانک ادغام شدند و تسویه حساب ها صورت گرفت. سیف خاطرنشان کرد: قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال 96 حل و فصل می شود چرا که حل این معضل باعث ایجاد ثبات و 

آرامش اقتصادی در دولت می شود که در همین راستا تعیین تکلیف وضعیت 8 تعاونی منحل شده در دست بود که در این میان وضعیت 7 تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا می کند.

آخرین خبر 

تعیین تکلیف ۸ مؤسسه 
 مالی و اعتباری 

منحل شده
حاشیه بازار 

اگرچه گمرک ایران به صورت مرتب، آمار تجارت خارجی کشــور را اعالم 
می کــرد، اما اکنون از اردیبهشــت ماه به بعد، انتشــار آمار تجارت خارجی 
کشور متوقف شده است.  به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران طی سنوات 
گذشته همواره به صورت مرتب، آمار تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و 
واردات و کشــورهای هدف را ماه به ماه اعالم می کرد، اما اکنون از فروردین 
ماه ســال ۹۶ به بعد تاکنون، هیچ آماری اعالم نشــده است. اکنون مراجعه 
کاربران به سایت رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشانگر این است که 
آمار تجارت خارجی کشــور در سال ۹۶، تنها در یک ماه منتهی به فروردین 
ماه نمایش داده می شــود. منابــع آگاه حکایت از کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی 
صادرات غیرنفتی کشــور در ســه ماهه منتهی به خردادماه خبر می دهند و 
ایــن نگرانی میان فعاالن اقتصادی وجود دارد کــه صادرات غیرنفتی رو به 
کاهش گذاشــته باشد. این درحالی است که سال پیش هم فعاالن اقتصادی 
هشدار داده بودند در صورت عدم حمایت از صادرات و رفع موانع آن، کاهش 

صادرات اجتناب ناپذیر است.

چگونگی شکل گرفتن بدهی های کالن در اقتصاد ایران

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از ورود سرمایه گذار به پروژه 2400 
هکتاری توسعه پس کرانه بندر شهیدرجایی خبر داد و گفت: سرمایه گذاران برای فاز 
ســه این مجتمع بندری در راه هســتند.  جلیل اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در 
پاســخ به پرسشی در خصوص برنامه های این ســازمان برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در حوزه بندری، به صورت رسمی در سایت 
سازمان بنادر وجود دارد؛ اما به زودی چند پروژه بزرگ مقیاس را معرفی خواهیم کرد 
که یکی از آن ها، توســعه پس کرانه بندر شهیدرجایی به وسعت 2 هزار و 400 هکتار 
اســت که یکی از بزرگ ترین پروژه های لجستیکی کشور محسوب و در حال حاضر، 

کارهای مقدماتی آن آغاز شده است.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پروژه مهم 
دیگر برای معرفی به ســرمایه گذاران را طرح توسعه پس کرانه های بندر امام خمینی 
)ره( به با مســاحت 800 هکتار و با هدف اجرای برنامه های لجســتیکی و خدمات 
ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: پروژه ســاخت فاز 3 مجتمع بندری شهید رجایی 
نیز، یکی دیگر از طرح های مهم ســازمان بنادر اســت که مطالعات مقدماتی آن، در 
حال اتمام بوده و تا چند ماه آینده، رســمًا برای ســرمایه گذاران معرفی می شود. از 
دیگر پروژه های بندری که به سایر بنادر مربوط می شود، ساخت پایانه غالت در بندر 
امام و همچنین توســعه جزیره نگین در بوشهر اســت که در حال طراحی و اجرای 

آن ها هستیم.
اسالمی درخصوص ویژگی هایی که ســبب می شود سرمایه گذاران خارجی مورد 
تأیید این ســازمان قرار گیرند، گفت: شرکت هایی که دارای تجربه و شبکه تجاری 
بین المللی هســتند یا مجموعه ای از شــرکت های داخلی و خارجی که دانش کافی 
و دسترسی به سیستم های پیشــرفته نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت پایانه های 
بندری را داشــته باشند، می توانند در ســاخت این پروژه ها ورود کنند. وی همچنین 
درباره کشــورها یا الینرهای کشــتیرانی که در پســابرجام مســتقیمًا با بنادر ایران 
همــکاری خود را آغاز کرده اند، تأکید کرد: تا به حال 18 شــرکت حمل و نقل بین 
اللمی مجدداً همکاری هایشــان را با ایران از ســرگرفته اند؛ ضمن اینکه 13 شرکت 
هم فعالیت منظم در یندر شــهید رجایی دارند، همچنین 9 شرکت معتبر بین المللی 
پیمانکار عملیات بندری از 8 کشور چین، ســنگاپور، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، 
سوئیس، آلمان و فیلیپین نیز درخواست سرمایه گذاری در بنادر ایران را ارائه داده اند.

به گفته عضو هیئت عامل ســازمان بنادر، یک شــرکت ایرانی مشترک با طرف 
ایتالیایی با ســهم 51 درصدی ایران با هدف انتقال دانش فنی مکانیزه کردن بنادر 
تأســیس شده و توافقات الزم با ایتالیایی ها نیز انجام شده است. همچنین مؤسسات 
رده بنــدی خارجی )IACS( کــه در زمینه صدور گواهی نامه هــای قانونی برای 
شناورهای ایرانی فعالند و شرکت های بیمه گر غرامت و پوشش حفاظتی بین المللی 
)IGP&I( هم، مجدداً در ایران فعال شده اند. معاون مدیرعامل سازمان بنادر با بیان 
اینکــه تا پیش از اعمال تحریم ها، 22 خط کشــتیرانی بین المللی با ایران در ارتباط 
بودند گفت: در پسابرجام نیز 14 خط فعالیت فعالیت مجدد خود را آغاز و 8 خط دیگر 
نیز همکاری خود با سازمان بنادر را اعالم کرده اند. خط کشتیرانی MSC به عنوان 
مطرح ترین برند این حوزه در دنیا یکی از خطوطی است که به ایران بازگشته است.

تحقق 88 درصد برنامه سه ماهه نخست 
تولید خودرو

رخداد 

جزئیات جذب سرمایه گذاران 
خارجی در بنادر

ســخنگوی شــورای سیاســت گذاری خودرو در پنجاه و یکمین نشست شورای 
سیاســت گذاری و نظارت بر صنعت خودرو کشــورعنوان کرد: 88 درصد برنامه سه 
ماهه نخســت تولید خودرو کشور در محقق شــده است. به گزارش پرشین خودرو، 
امیرحسین قناتی در نشست شورای سیاست گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شــد، افزود: پیش بینی تولید امســال خودرو در مجموع یک 
میلیون و 600  هزار دســتگاه اســت که 98 درصد برنامه ماه گذشــته و 88 درصد 
برنامه سه ماهه نخست آن تحقق یافته است. قناتی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه 
شــده در سه ماهه نخست امسال، در مجموع 306 هزار و 545 دستگاه خودرو تولید 
شــده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15.2 درصد رشد داشته است. 
سخنگوی شورای سیاست گذاری و نظارت صنعت خودرو اظهار کرد: در نشست این 
هفته شــورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو، گزارش پیشرفت کار مرکز 
آزمون جاده ای ارائه و مشخص شد که در ارتباط با آزمایش عملکرد خودرو در جاده، 
در مقایســه با گزارش جلسات گذشته پیشرفت مناسبی وجود داشته است. به گفته 
قناتی، قرار است؛ با ایجاد یک شرکت مشترک با شرکت فرانسوی اف ایی آی اف، 

هدف آموزش مدیران صنعت خودروسازی دنبال شود.

رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی گفت: ســامانه جامع 
مالیاتــی، یکی از طرح های مهم اقتصادی کشــور بوده که 
از حدود یک دهه قبل، شروع شده است. سیدکامل تقوی 
نژاد با بیان اینکه ســامانه جامع مالیاتی، یکی از طرح های 
مهم اقتصادی کشور است که حدود یک دهه از شروع آن 
می گذرد، گفت: این ابرپــروژه، ۳۲ پروژه دارد و مهم ترین 
آن، نرم افزارش اســت که ابتدا خارجی ها آن را نوشتند و 
البته متخصصان داخلی آن را تکمیل کردند. وی افزود: در 
حال حاضر ارائه اظهارنامــه، پرداخت مالیات و اعتراضات 
مودیــان مالیاتــی الکترونیکی انجام می شــود. تقوی نژاد 
خاطرنشــان کرد: از اهداف این طرح، ساده سازی، شفاف 
سازی و تسهیل امور مودیان است و برنامه داریم تا دو سال 

دیگر، این طرح را به طور کامل در کل کشور اجرایی کنیم. 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی همچنیــن با تأکید بر 
حمایت از تولید، گفت: در سال گذشته برای ۷۵۰۰ بنگاه 
کوچک و متوسط، گواهی مالیاتی صادر کردیم تا بتوانند از 
تسهیالت بانکی استفاده کنند. تقوی نژاد افزود: در آخرین 
جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی قرار شــد، امسال مالیات 
بنگاه های کوچک و متوســط بر اساس خوداظهاری آن ها 

دریافت شود که یک گام به جلو است. 
وی اظهار داشــت: این کار مثل توافق با اصناف است که 
برای اظهارنامه یک میلیون و دویســت هزار واحد صنفی، 
بدون رسیدگی، برگ قطعی صادر کردیم برای بخش تولید 

هم بتونیم این کار را انجام دهیم. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سرمایه گذارانی 
که با شرایطی خاص اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی 
کنند، ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند و همچنین برای 
شرکت های دانش بنیان تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر 

گرفته شده است.

اجرای کامل طرح جامع مالیاتی تا دو سال دیگر  تسهیل تجارت 
با ایران محور 

مذاکرات گمرک 
با اتحادیه اروپا 

مذاکرات رســمی گمرک جمهوری اســالمی 
ایران و اتحادیه اروپا برای گســترش مناســبات 
گمرکی و توســعه و تسهیل تجارت در بروکسل 
آغاز شــد. به گزارش گمرک، این مذاکرات میان 
رئیــس کل گمرک ایران و مدیــرکل گمرک و 
مالیات اتحادیه اروپا صورت گرفت و دو طرف در 
خصوص جزئیات گسترش همکاری های گمرکی 
و توســعه و تســهیل تجارت بحث و تبادل نظر 
کردند. پیگیری مذاکرات انجام شده در خصوص 
مبادله موافقت نامه همکاری های متقابل اداری در 
امــور گمرکی میان ایران و اتحادیه اروپا با توجه 
به اعزام هیأتی از اتحادیه اروپا در ســال گذشته  
به کشورمان از دیگر محورهای این مذاکرات بود 
و دو طرف اعالم کردند:  اراده کامل برای توسعه 
مناســبات گمرکی وجود دارد و  فضای حاکم بر 
این همکاری ها بســیار مثبت اســت. مهم ترین 
محورهای مذاکرات انجام شــده شــامل بررسی 
نحــوه تبــادل الکترونیکی اطالعــات، موضوع 
فعاالن اقتصادی مجاز، همکاری های آموزشی و 
پژوهشی، همکاری های مشترک در جهت مبارزه 
بــا قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تخلفات گمرکی 
بود و طرفین بر اجرای هرچه سریعتر جهت طی 
مراحل تشــریفات قانونی و اخذ مجوزهای الزم 
برای امضــا و مبادلــه موافقت نامه های گمرکی 
تأکیــد کردند. دیدار مســعود کرباســیان رئیس 
کل گمرک ایران با مدیران ارشــد امور گمرکی 
اتحادیه اروپا در بلژیک انجام شــد و در مالقات 
مذکور مدیــران بخش های مختلــف گمرک و 

مالیات اتحادیه اروپا شرکت داشتند.

برنامه ایران؛ صادرات گاز به کشورهای همسایه و هند

معــاون امــور بین الملــل و بازرگانــی 
وزیرنفــت با بیــان اینکه صــادرات گاز به 
اروپــا، از اولویت های اصلی ایران نیســت، 
از کشــورهای همســایه و هنــد به عنوان 
گزینه های اصلی کشــورمان برای صادرات 
گاز نــام برد. »امیرحســین زمانی نیا« در 
گفتگو با ایرنا دربــاره برنامه های صادرات 
گاز ایــران از جمله صــادرات گاز به اروپا، 
بیان داشــت: بــازار گاز اروپــا، از بهترین 
بازارها برای ایران به شــمار نمی رود، زیرا 

اروپا اکنون بیشــتر از نیازش گاز دریافت 
می کند. وی یادآور شــد: ایــران به عنوان 
کشــوری که بیش ترین ذخایر گاز را دارد 
باید به فکر صادرات گاز به اروپا و کســب 
ســهمی از این بازار باشــد، اما هم  اکنون و 
آینده نزدیک، دریافت گاز اروپا بیشــتر از 
نیازش بــوده و بنابراین، بــرای ما اولویت 
ندارد. معــاون اموربین الملــل و بازرگانی 
وزیرنفت اضافه کــرد: اولویت اصلی ایران 
برای صادرات گاز باید کشــورهای همسایه 

و هند باشــد. زمانی نیا ادامــه داد: اجرای 
برجام و رفع تحریم ها، فرصت مناســبی را 
برای دیپلماسی انرژی و پیگیری طرح های 
صادرات گاز به کشــورهای همسایه فراهم 

کرده است.
براســاس این گزارش، با بهــره برداری 
کامــل از فازهای پارس جنوبی و توســعه 
میادین گازی مشــترک و مستقل، ظرفیت 
تولید گاز تا پایان ســال ۱۳۹۶ به بیش از 
یک میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید 
که بخشی از آن باید به صادرات اختصاص 
یابد. براســاس برنامه ریزی انجام شــده تا 
پایان برنامه ششم توسعه، ظرفیت صادرات 
ســاالنه 8۰ میلیــارد مترمکعب گاز وجود 
خواهد داشــت که ۵۰ میلیارد مترمکعب 
از آن می توانــد به صادرات به کشــورهای 

همسایه اختصاص یابد. 
همچنین، پس از افزایش تولید گازکشور، 
امــکان صــادرات ســاالنه ۳۰ میلیــارد 
مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داشت، 
بر این اســاس، ایران در نظر دارد در بلند 
مدت، ســهمی از بازار انرژی این قاره را در 
اختیار بگیرد. در ســال های اخیر، شماری 
از کشــورهای اروپایی از جمله گرجستان، 
بلغارســتان و یونان در خواست واردات گاز 
از ایران را مطرح کرده اند که البته تاکنون 

نهایی نشده است.
کشــورهای اروپایی که به دنبال متنوع 
کردن منابع تامین گاز خود هستند تمایل 
زیادی برای خرید گاز از ایران که به عنوان 
بزرگترین دارنده ذخایر جهانی گاز شناخته 
می شــود، دارند. ایران بــرای صادرات گاز 
از طریق خط لوله بــه اروپا باید خط لوله 
چند هــزار کیلومتری احداث کند، این در 
حالی اســت که با خــط لوله ۱۰۰ تا ۳۰۰ 
کیلومتری می تواند به کشــورهای همسایه 
گاز صادر کند که ســود بســیاری را عاید 

کشور خواهد کرد. 
هم اکنون ترکیــه بزرگترین خریدار گاز 
ایران به شمار می رود، و با ارمنستان تهاتر 
گاز در برابر بــرق و با جمهوری آذربایجان 
ســواپ گاز انجام می شــود. صادرات گاز 
کشــورمان به عراق )بغــداد( نیز به تازگی 
آغاز شده که البته هنوز در مرحله آزمایشی 
قرار دارد. قراردادهای صادرات گاز به عمان 
و پاکســتان نیز امضا شده و باید خط لوله 

آن ها احداث شود. 
کویــت، امــارات، گرجســتان، هنــد و 
افغانستان از کشورهای منطقه هستند که 
درخواست خود را برای واردات گاز از ایران 
مطرح کرده اند و حتی مذاکراتی نیز انجام 

شده، اما هنوز نهایی نشده است.

بر اســاس برنامه ششم رشــد 8 درصدی درگرو جذب 
سرمایه مستقیم خارجی اســت. به دنبال امضای قرارداد 
با توتــال و مذاکرات درحــال جریــان اروپایی ها برای 
ســرمایه گذاری در ایران، تحقق برنامه جذب 25 میلیارد 
دالر ســرمایه خارجــی در طول برنامه ششــم نزدیک تر 
شده است. به گزارش خبرآنالین، در برنامه ششم توسعه 
پیش بیني شــده است که 25 میلیارد دالر سرمایه خارجي 
جذب شود. امســال اولین سال اجراي برنامه ششم است 
و در نیمه اول ســال به پایان نرســیده قرارداد جذب یک 
میلیارد دالر ســرمایه گذاري خارجي فقط در بخش نفت 
منعقدشده است. پنج شرکت نفتي دیگر نیز مذاکرات خود 
را براي ســرمایه گذاري در ایران تقریبًا به قرارداد نزدیک 
کرده اند که مهم ترین آن ها شــرکت نفتی اني ایتالیاست. 
بنا به گفته علي طیــب نیا وزیر اقتصاد میزان منابع مورد 
نیاز براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي در طول برنامه 

ششم حداقل 90 میلیارد دالر است.
همه منتظر بودند

»ایــن قراردادي بود که همه منتظر امضاي آن بودند.« 
ایــن جمله را خبرگزاري هاي بیــن المللي پس از امضاي 
قرارداد یک میلیــارد دالري توتال با ایران مخابره کردند 

و تأکیــد کردند که » ایران در این هفته پیشــرفت های 
چشــم گیری در جذب ســرمایه های خارجی داشــته که 
جایگاه  خود را در اقتصاد جهانی بهبود ببخشد. دوسال بعد 
از توافق برجــام، حاال دیگر اروپایي ها با خیال راحت تري 
براي سرمایه گذاري در ایران مي آیند. هرچند که از همان 
روزهاي مذاکرات برجام، هیأت هــاي اقتصادي آن ها در 
خفا عالمت هاي مثبتــي به بازار ایــران داده بود، اما به 
دنبال لغو تحریم ها کار با جدیت بیشتري دنبال شد. حتي 
زماني که دونالد ترامپ به عنــوان رییس جمهور آمریکا 
با سیاســت هاي ضد ایراني اش به کاخ سفید رفت، خللي 
در تصمیم آنان که براي ســرمایه گذاري در ایران مصمم 

بودند، پیش نیامد.
هرچنــد در این میــان برخي شــرکت ها محتاطانه تر 
عمل کــرده و به دنبال صف شــکن بودند، امــا حاال با 
توافق توتال که ســرمایه گذاري یک میلیــارد دالري را 
در قالب یک کنسرسیوم فرانســوي-چیني و ایراني رقم 
خواهد زد، توافق برجام عملیاتی شــده است. غول نفتی 
توتال و فوکس واگن آلمــان در حالی توافق نامه هایی را 
برای ســرمایه گذاری با  ایران به امضا رسانده اند که این 
توافق هاي ســرمایه گذاري بعــد از روي کار آمدن دونالد 
ترامپ بــه عنوان رییس جمهور آمریکا اســت. او تهدید 
کرده بود کــه توافق 2015 را اجرا نمی کند و تحریم های 

ایران را باز خواهد گرداند.
شكاف بین ترامپ و اروپايي ها

تحلیل گران اقتصادي معتقدند که این توافق نشان دهنده 
شــکاف بین ترامپ و متحدان اروپایی آمریکاســت؛ زیرا 
توتال قردادي 20 ســاله با ایــران منعقد کرده و  در نظر 
دارد که یک میلیــارد دالر در میدان گازي پارس جنوبي 
ایران ســرمایه گذاری کند که این کار به وضوح نشــان 
دهنده بی توجهی به  تهدیدهاي ترامپ است. خبرگزاری 
بلومبرگ در تحلیلی نوشت: »شــرکت هاي زیادي براي 

ســرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کــرده اند. حتي اگر 
ترامــپ بخواهد توافق هســته ای را زیرپا بگذارد، او نیاز 
به همراهی روسیه دارد. روسیه یک متحد کلیدی ایران و 
چین اســت. در قرارداد با توتال یک شرکت چینی در این 

سرمایه گذاری حضور دارد.«
تحریم هــا هنــوز محدودیت هــاي قبلــي را بــراي 
همــکاری اروپایی ها با بانک هاي ایــران، اعمال مي کند. 
ســرمایه گذاری در ایران نمی تواند با دالر و با بانک های 
آمریکایــی انجام شــود. با این حال آن هــا درنظر دارند، 
مراودات خود را از دالر به واحد پولی کشــور مقابل، تغییر 
دهند. اجراي پیمان پولي دوجانبه یعني اســتفاده همزمان 
از دو پول ملي کشورهاي مبدا و مقصد در تجارت و تامین 
مالي بین دو کشور، به گونه اي که نیازي به ارزهاي ثالث 
نباشــد، موضوعی است که از سوي کارشناسان اقتصادي 
براي قراردادهاي سرمایه گذاري به شدت توصیه مي شود. 
به گفته آن ها براي اجرایي شــدن این پیمان ها نیاز است 
که بانک هاي مرکزي کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد 
مذاکره با یکدیگر شــده و پیمان پولــي دوجانبه را امضا 
کنند. با توجه به شرایط خاص ایران، اجرا این سیاست مي 

تواند ضربه گیر تحریم هاي احتمالي باشد.

دوپینگ سرمایه  خارجی برای اشتغال زایی 

افزایش بدهی های دولت با نگاه صندوق محورانه به منابع بانک ها 


