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وعده دولت برای گازرسانی 
ساالنه به ۳۰۰۰ روستا

نمایندگان مجلس در مصوبــه ای مقرر کردند 
۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در 
سال ۹۸ اختصاص یابد، به تازگی نیز رئیس جمهوری 
ضمن اشــاره به اتصال روزانه ۱۰ روستا به شبکه 
سراسری گاز وعده داد که ساالنه ۳۰۰۰ روستا به 

شبکه گاز کشور وصل می شوند.
به گزارش ایســنا، تا پیش از پیــروزی انقالب 
اسالمی، تنها هشت شهر و یک روستا با بهره مندی 
از یک خط سراســری گاز را دریافت می کردند، در 
حالی که اکنون بیش از ۳۴۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر 
شبکه توزیع گاز شهری و روستایی در ایران احداث 
شده است که وظیفه تأمین گاز مورد نیاز ۱۱۳۵ شهر 
و ۲۷ هزار و ۱۹۸ روستا را با نصب بیش از ۱۱ میلیون 

و ۴۶۰ هزار انشعاب به عهده دارد.
سیاست های اتخاذ شــده از سوی وزیر نفت در 
زمینه بهره گیری از منابع قانون بودجه از جمله بند 
»ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید، زمینه ای فراهم کرد تا منابع 
مالی طرح های گازرســانی از محل استفاده از گاز 

به جای سوخت های مایع تأمین شود.
با اســتفاده از این موارد قانونی، اقداماتی برای 
تأمین منابع مالی با هدف توســعه گازرســانی به 
شهرها و روستاها انجام شــد و در این راستا، بیش 
از ۹۰۰۰ روســتا در طول چهار سال دولت یازدهم 
گازرسانی شد. این اقدام باعث شد جمعیت روستایی 
که در پایان دولت دهم ۵۵ درصد بود، در پایان دولت 
یازدهم به ۷۷ درصد برسد و به گفته مسئوالن در 
پایان دولت دوازدهم، این رقم به ۹۰ درصد افزایش 

خواهد یافت.
در این رابطه بیژن زنگنه - وزیر نفت - در بهمن 
ماه ســال گذشــته از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد 
تومان برای برای گازرسانی به روستاها در این دولت 
خبر داد و گفت: در سال های فعالیت دولت یازدهم 
و دوازدهم حرکت بزرگی برای گازرسانی روستایی 
و شهری انجام شده است و یکی از ویژگی های این 
گازرسانی ها در این موضوع بوده که همه پیمانکاران 

اجرای این پروژه ها ایرانی بوده اند.
    

واردات خودروی هیبریدی 
همچنان ممنوع است

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات 
خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع اســت، 
گفت: متناسب با سیاســت های تجاری کشور 

برنامه ریزی و عمل می کنیم.
ســید مهدی نیــازی در خصــوص واردات 
خودروهــای هیبریدی گفــت: معافیت حقوق 
ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن 
واردات نیست. وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ برای 
واردات خودرو برنامه ای نداریم، افزود: در شرایط 
فعلی و محدودیت های ارزی؛ کاالهای اساســی، 
مواد اولیه و واســطه ای بخش تولیــد در اولویت 
واردات قرار دارنــد و واردات کاالهای مصرفی در 
اولویت نمی باشد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 
واردات خودرو در ســال ۹۷ به دلیل ارزبری باال و 
مدیریت تقاضا در شرایط ارزی کشور متوقف شد و 

این تصمیم همچنان ادامه دارد.
    

واردات گوشی موبایل ۸۶درصد 
کم شد

واردات گوشــی موبایل در فروردین امسال 
نسبت به همین ماه در ســال گذشته حدود ۸۶ 

درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، بررســی آمار واردات ایران 
در ماه ابتدایی امســال از این حکایت دارد که در 
این مدت حدود شــش میلیون و ۱۰۰ هزار دالر 
واردات گوشــی موبایل به ایران انجام شده که 
نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به فروردین 

سال گذشته است.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

روز گذشــته رئیس جمهــور به 
دســتگاه های اجرایی دســتور داد تا 
برای تســهیل فرآیند سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه 
درزمینه مقررات زاید، دست و پاگیر و 
غیرضروری و جذب سرمایه ایرانیان 
مقیم خــارج از کشــور و همچنین 
واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش 

غیردولتی به طور جدی اقدام کنند.
روحانــی همچنین به ســازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری دســتور داد که با توجه به 
وضعیت بارش ها در سال جاری و تامین 
شرایط مناسب برای جذب گردشگر، 
در زمینه توســعه گردشــگری اقدام 
کند.  رئیس قوه قضاییه نیز در روزهای 
اخیر در دیدار با فعــاالن اقتصادی با 
اشــاره به جنگ اقتصادی، سیاسی و 
رسانه ای که دشمنان هر روز علیه مردم 
ایران طراحی می کننــد، اعالم کرد: 
»در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی در کشــور یک نقش 
ویژه اســت و همه مســئوالن کشور 
باید از کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
در حوزه های مختلــف اعم از حقوقی 
و قانونی و مالی و تســهیالتی حمایت 
کنند.« ابراهیم رئیسی افزود: »البته 
تصمیم گیری های اقتصادی در نظام 
بانکی و مالیاتی یا واردات و امثال آن 
در اختیار دولت اســت، اما ما در دو 
موضوع قضاوت و نظارت نقش داریم. 
سازمان بازرسی کل کشور باید عالوه  
بر قضاوت کار نظارتی هم داشته باشد؛ 
بنابراین از ابتدای مسئولیت خود تاکید 
و پیگیری کردیم که یک دفتر حمایت 
از سرمایه گذاری و کارآفرینی را در این 

سازمان داشته باشیم.«
هدف گذاری جذب ۶5 

میلیارددالر سرمایه گذاری 
خارجی 

جذب ســاالنه ۶۵ میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در بخش های 
مختلف که شــامل ۳۰ میلیارد دالر 

فاینانس، ۲۰ میلیارد دالر مشــارکت 
اقتصادی و ۱۵ میلیارد دالر ســرمایه 
مستقیم است، در برنامه ششم توسعه 

هدف گذاری شده است.
ســرمایه گذاری خارجی یکی از 
بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی 
اســت که در ســال ۹۲ ابالغ شــد و 
دولت های یازدهم و دوازدهم با تهیه 
و تدوین تسهیالت و قوانین ویژه ضمن 
سرعت بخشی در صدور مجوزهای الزم، 
ســعی در اجرای این بند مهم و جذب 
بیشتر سرمایه گذاری خارجی داشته اند 
که ازجمله حمایت هــا در این زمینه 
می توان به انتقال اصل سرمایه گذاری و 
تضمین سود حاصل از سرمایه گذاری 
کشورهای خارجی در ایران اشاره کرد.

رشد خروج سرمایه در سال 9۶ 
در ســال ۱۳۹۲ خالص حســاب 
ســرمایه منفی ۹,۳ میلیارد دالر بوده 
اســت. منفی بودن حســاب خالص 
ســرمایه نشــان از آن دارد که خروج 
سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور 
انجام شــده و این بدان معناســت که 
اوضاع خالص حساب سرمایه در سال 
۱۳۹۳ بهتر شده و رقم خالص حساب 
سرمایه در این ســال به ۰,۵ میلیارد 
دالر افزایش یافته اســت. در ســال 
۱۳۹۴ دوباره خالص حساب سرمایه 
به فاز منفی وارد شــده و به منفی ۲,۵ 
میلیارد دالر رسیده است. در سال ۹۵ 
که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن 
برجام و ورود سرمایه های خارجی به 
کشور و مثبت شــدن خالص حساب 
سرمایه بوده اند، اوضاع بدتر نیز شد و 
این حساب به منفی ۱۸,۳ میلیارد دالر 
تنزل یافت. در سال ۹۶ نیز با بی  ثبات تر 
شــدن اوضاع اقتصادی ایران، خالص 
حساب سرمایه به منفی ۱۹,۳ میلیارد 
دالر رسید که نشان می دهد در سال ۹۶ 
خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه 

به کشور به شدت پیشی گرفته است.
رکورد خروج 59 میلیارد دالر 

سرمایه از ایران در ۲ سال
مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شورای اسالمی در گزارشی مبسوط 

رکوردشکنی خروج ســرمایه از ایران 
۹۶را در سال تایید کرده است .

 در این گزارش صریحا تاکید شده 
است که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۹.۲ 
میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج شده 
است.  این رقم براســاس محاسبات 
صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده است. 
به این ترتیب در دو سال گذشته بیش 
از ۵۹ میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج 
شده است که رقمی بسیار قابل توجه در 

اشل اقتصاد ایران تلقی می شود.
 براساس این گزارش میزان سرمایه 
خروجی از ایران در سال ۹۶برابر با ۸۳ 
درصد درآمد ایــران از محل صادرات 
غیرنفتی است. به عبارت دیگر صادرات 
غیرنفتی ایران در این دوره زمانی برابر 
با ۴۷ میلیارد دالر برآورد شده است که 
به این ترتیب میزان خروج سرمایه با ۸۳ 

درصد این رقم برابر می کند.
خروج ســرمایه به دلیــل موانع 
کســب وکار و دشــوار بودن فعالیت 
اقتصادی، ریسک باالی سرمایه گذاری، 
تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ 
اقامت در کشــورهای خارجی است. 
همچنین با هدف ســرمایه گذاری و 
خرید دارایی در خارج  از کشــور مانند 
خرید مسکن، سرمایه گذاری در قالب 
احداث شــرکت یا خرید دارایی مالی 
نظیر )اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز 

ارزها( صورت می گیرد.
 براســاس این گزارش مهمترین 
سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی است، در 
این قالب صادرکننــده، ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی 
کشور بازنمی گرداند تا صرف واردات 
موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج 
ســرمایه می کند و یا منابع ارزی را در 
اختیار فرد دیگری که چنین قصدی 
دارد قرار می دهد و معادل ریالی آن را 

در ایران از وی دریافت می کند.
شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران 
از منظر بســیاری از کارشناسان یکی 
از دالیل مهم و تاثیرگذار بر تشــدید 

بحران ارز در ایران اســت. پیش از این 
صندوق بین المللی پول در گزارشــی 
میزان خروج ســرمایه ایران را در سال 

۹۶ حدود ۲۷ میلیارد دالر اعالم کرد.
 سرمایه گذاری خارجی در 

پسابرجام 
سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام 
با توجه به تحریم های اقتصادی وضع 
شده علیه کشور و تشــدید آنها طی 
سالیان اخیر در ایجاد شرایط نامطلوب 
اقتصادی کشــور همچون ریسک و 
نااطمینانــی اقتصــادی بــاال، تورم 
لجام گسیخته، رکود در بخش تولید 
و بیکاری اثر قابل توجهی داشتند. در 
این راســتا، توافق برجام و لغو بخش 
قابل توجهی از تحریم های وضع شده 
علیه ایران موجب بهبود تدریجی در 
بخش های مختلف اقتصادی همچون 
کاهش ریســک اقتصــادی، بهبود 
صادرات نفتی، کاهش نوســانات در 
بازار ارز و تســهیل نقل و انتقال پول و 
مبادالت شــد. ضمن اینکــه افزایش 
امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری 
را موجب شــد به گونه ای که اعتماد 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به 
شــرایط اقتصادی افزایش یافت و با 
کاهش ریســک تمایل بیشــتری به 

سرمایه گذاری در کشور ایجاد شد.
به گزارش انکتاد ســرمایه گذاری 
خارجی در ۸ سال اخیر در ایران نشان 
می دهــد که همان گونه که در ســال 
۲۰۱۰ میزان سرمایه گذاری خارجی 

در ایران ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دالر 
بود روند رو به رشــد ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی تا سال ۲۰۱۲ ادامه 
داشــته و در این ســال به ۴ میلیارد و 
۶۶۲ میلیون دالر رسیده است. اما در 
سال ۲۰۱۲ و با تشدید تحریم ها علیه 
کشورمان روند نزولی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی آغاز شد، به طوری که 
در سال ۲۰۱۵ میزان سرمایه گذاری 
خارجی با افتی ۵۶ درصدی نسبت به 
سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون 

دالر کاهش یافت.
با اجرایی شــدن برجام در ســال 
۲۰۱۵ و با تمایل شرکت های خارجی 
جهت حضور در ایران، روند رو به رشد 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
دوباره آغاز شد؛  به طوری که درست 
یک ســال بعد از توافق برجام میزان 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی با 
رشدی ۶۴ درصدی به ۳ میلیارد و ۳۷۲ 
میلیون دالر رسید. در آخرین گزارش 
آنکتاد پیرامون سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ با رشدی 
۴۹ درصدی به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون 

دالر رسیده است.
البته در گزارش آنکتاد اشاره شده 
اســت که این افزایش سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در ایران در ســال 
۲۰۱۷ مدیون سرمایه گذاری قابل توجه 
شرکت های خارجی در بخش ذخایر 
نفت و گاز ایران است. امضای قرارداد 
توتال و یک شرکت چینی برای توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی و قــرارداد یک 
شرکت ترکیه ای و یک شرکت روسی 
برای سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری 
در ســه میدان نفت و گازی باعث این 

رشد چشمگیر شده است.
البته بــا خروج آمریــکا از برجام و 
خروج بسیاری از شرکت های خارجی 
از ایران احتماالً در گزارش سال جاری 
آنکتاد پیرامون سرمایه گذاری خارجی، 
ایران با افت ســرمایه گذاری خارجی 
مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۱۷ کل 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام 
شده در جهان ۱۴۲۹ میلیارد دالر بوده 
است که سهم ایران از این رقم تنها ۰,۳۵ 

درصد بود که بسیار ناچیز است.
 رشد 115 درصدی 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
براساس آخرین نشست فراکسیون 
مناطق آزاد در فروردین سال جاری، 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی میزان 
سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد 
به ۱۱۵ درصد رشــد رسیده است که 
این میزان سرمایه گذاری در سال ۹۶، 
چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر بوده که 
در سال ۹۷ به ۶ هزارو ۲۰۰ میلیارد دالر 

رسیده است.
حمایت از کسب و کارهای جدید، 
آسان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری 
و ایجاد شرکت های فناور و استارتاپ ها 
در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی از 
مهم تریــن فعالیت هــا در توســعه 
اقتصادی کشــور در این مناطق است 
که براساس آن  در سه سال اخیر ۴۰۰ 
واحد فناور و اســتارتاپ ها در مناطق 

آزاد ایجاد شــده؛ این در حالی اســت 
که هدف گــذاری اولیه در ســال ۹۷ 
راه اندازی ۶۲ واحد بــود که اکنون  به 

۱۰۸ واحد رسیده است.
عوامل اثرگذار سیاسی و 

هزینه فرار سرمایه ها بر اقتصاد
اقتصاددانان معموال از تفاضل بین 
میــزان ورود ارز به کشــور و مصارف 
ارزی ثبت شــده در طــول یک مدت 
زمان مشخص به عنوان معیاری برای 
تخمین فرار سرمایه استفاده می کنند. 
این معیار به صورت حاصل جمع »تغییر 
در مانده بدهی خارجــی«، »تعدیل 
شــده با نوســانات نرخ ارز«، »خالص 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی«، 
»مازاد حســاب جاری« و »تغییر در 

ذخایر خارجی« محاسبه می شود.
معیاری که نشان می دهد طی یک 
دهه گذشته ۱۸۰ میلیارد دالر سرمایه 
از چرخه اقتصاد ایران خارج شده  است. 
از جمله مصادیق این فرار ســرمایه 
پنهان می توان به قاچاق، تراکنش ها 
در قالب پولشویی، کم اظهاری صادرات 
و بیش اظهــاری واردات در اثر وجود 
مکانیزم هــای کنترل فرار ســرمایه 
اشــاره کرد. پس از آن که آمریکا در 
ادامه سیاست های خود برای اعمال 
فشــار حداکثری لغــو معافیت های 
نفتی برای ۸ کشــور را در دستور کار 
قرار داد، صندوق بین المللی پول در 
گزارشــی اعالم کرد که تحریم های 
آمریکا علیه ایران و بی ثباتی ناشی از 
افزایش بهای نفت که با آن همراه است 
رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا را به شدت تحت تاثر 
قــرار می دهد. در این گــزارش آمده 
اســت که شــرایط موجود بر اعتماد 
سرمایه گذاران تاثیر منفی گذاشته و 
سبب فرار سرمایه ها و نیز باالرفتن نرخ 

بیکاری در این مناطق می شود.
بنابراین گــزارش اقتصــاد ایران، 
سومین تولید و صادرکننده بزرگ نفتی 
در اوپک، تحت تاثیــر تحوالت اخیر با 
کاهش مضاعف ۶ درصدی رشد مواجه 
است؛ در حالی که رشــد اقتصاد ایران 
پیشتر در سال گذشــته میالدی نیز با 
کاهش نزدیک به ۴ درصدی همراه بوده 
است. کاهش شش درصدی رشد اقتصاد 
ایران حتی پیش از لغــو معافیت های 
نفتی واشنگتن؛ توســط این صندوق 
پیش بینی شــده بود و ایــن امر بدان 
معنا است که اقتصاد ایران چشم انداز 

مناسبی را پیش رو نخواهد داشت.

رئیس جمهور دستور داد فرآیند سرمایه گذاری و جذب سرمایه تسهیل شود

در جست وجوی راه های جذب یک موجود گریز پا

جذب ساالنه ۶5 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی 

در بخش های مختلف که 
شامل ۳۰ میلیارد دالر 

فاینانس، ۲۰ میلیارد دالر 
مشارکت اقتصادی و 

15 میلیارد دالر سرمایه 
مستقیم است، در برنامه 

ششم توسعه هدف گذاری 
شده است

دیروز رئیس جمهور به 
دستگاه های اجرایی دستور 

داد تا برای تسهیل فرآیند 
سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی و رفع موانع آن 

به ویژه درزمینه مقررات 
دست و پاگیر و غیرضروری 

و جذب سرمایه ایرانیان 
مقیم خارج از کشور 
و همچنین واگذاری 

بنگاه های اقتصادی به 
بخش غیردولتی به طور 

جدی اقدام کنند

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: وقتی 
کاالیی گران می شود، مردم برای خرید آن هجوم 
می آورند، این فرهنگ باید بــا کار فرهنگی و به 

کمک رسانه ها اصالح شود تا مشکل ساز نشود.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، رضا رحمانی 
در ســی و هفتمین کارگروه تنطیم بازار که به 
میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار 

شد، تصریح کرد: 

دشمنان در شــرایط جنگ اقتصادی پیش 
آمده هر کجا زمینه را بــرای ایجاد بحران فراهم 
ببینند، بحران سازی می کنند و در این شرایط هر 
کس در خاکریز خودش باید به خوبی ایستادگی 
کنــد. وی در ادامه بــا تبیین شــرایط موجود 
اقتصادی کشور، افزود: ما در یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار قــرار داریم و یک محــور مهم جنگ 
اقتصادی این است که دشمن هر جا زمینه برای 

بحران فراهم دید، بحران سازی می کند، پس باید 
در جاهایی که امکان و پیش بینی مشکل وجود 

دارد برنامه ریزی و کار مداوم انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از ســخنان خود اولین حلقه کنترل قیمت در 
مرحله توزیــع را خود اصناف دانســت و گفت: 
اتحادیه ها و صنوف نقش مهمی در تنظیم بازار 
به خصوص در شرایط فعلی دارند و هر اتحادیه 

و صنفی باید شــرایط جنگ اقتصادی کنونی را 
برای اعضایش تبیین و تشریح کند و نقش خود را 
به خوبی انجام دهد. رحمانی اضافه کرد: هر کس 
در خاکریز خودش باید محکم بایستد و کار خود 
را به درستی، دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت 
به مردم به پیش ببرد تا از این شرایط به خوبی و با 

موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین ادامه داد: ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف 
برای تنظیم بازار در این شرایط جنگ اقتصادی 
پس از صنــوف در رده بعدی هســتند و نقش و 
جایگاه مهمی دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین درخصوص تنظیم بــازار برخی کاال، 

بیان کرد: با توجه به بارندگی های خوب امسال 
وضعیت علوفه دام بهتر شده است، اما واردات دام 
برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در بازار 

باید تسهیل شود.
وی با بیــان اینکه به صــورت کلی علیرغم 
رکود و کاهش خرید مــردم از لحاظ تامین بازار 
مشکلی نداشته ایم، تصریح کرد: اما الزم است در 
یک جلسه و کارگروه کوچکی مسؤولین ذی ربط 
بنشینند و بررسی کنند که چرا وضعیت گوشت، 
شکر و خرما به این شــکل شده است؟این موارد 
قابل پیشگیری بود و با بررسی بیشتر و شناسایی 
علل، شــرایط را برای بروز اینگونه موارد کاهش 

می دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار:

فرهنگ »هجوم مردم به خرید هنگام گرانی«  باید اصالح شود


