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این روزها گزارش های نگران کننده 
از میزان بدهی دولت به گوش می رسد. 
آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور 
حاکی از آن است که بدهی خالص دولت 
و شــرکت های دولتی به بیشتر از یک 
میلیون میلیارد تومان رســیده است. 
پیش از این هم صندوق بین المللی پول 
گزارش داده بود که بدهی های خالص 
دولت ایران معادل یک سوم از کل تولید 
ناخالص داخلی است و البته گزارشی از 
سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی 
درز کرد که بر اساس آن کارشناسان این 
ســازمان پیش بینی کرده بودند که در 
صورت ادامه تحریم ها تا ســال 1403 
میزان بدهی دولت به 50 درصد تولید 

ناخالص داخلی کشور می رسد و مفهوم 
این اتفاق این است که دولت ورشکسته 

می شود.
اقتصاد در بیم و امید 

چیزی نزدیک به یکسال از حضور 
جو بایدن، در کاخ سفید گذشته است. 
رئیس جمهوری جدیــد امریکا وعده 
داده بود که دوباره به برجام برمی گردد، 
اما اقتصاد ایران نزدیک به یک سال در 
بیم و امید سپری کرده است و همچنان 
خبری از برداشته شدن تحریم ها نیست. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که حاال 
ایران بر اساس اعالم صندوق جهانی پول 
یکی از 5 کشور جهان است که بیشترین 
نرخ تورم را به نام خود ثبت کرده است 
و البته رشد بی وقفه نقدینگی در کشور 
همچنان ادامه دارد. تا آنجا که بر اساس 

آخرین گزارش بانــک مرکزی حجم 
نقدینگی حاال به بیشتر از 4.6 میلیون 
میلیارد تومان رسیده است و از آن سمت 
دولت سیزدهم که حاال در آستانه بستن 
اولیــن الیحه بودجه خود برای ســال 
1401 است نه تنها در غیاب فروش نفت 
با کسری سنگین بودجه مواجه است 
که ناچار است مبالغ هنگفتی به عنوان 
اقساط بدهی های دولت قبل بپردازد و از 
سوی دیگر حجم سنگینی یارانه نقدی 
روی دست کابینه سیزدهم مانده است. 
در این شرایط دشوار مشخص نیست که 
دولت رئیسی چگونه می خواهد اقتصاد 

کشور را از سقوط بیشتر نجات دهد؟
بدهی دولت چقدر است؟

تازه ترین گزارش دیوان محاسبات 
کشور حاکی از اوج گیری بدهی خالص 

دولت و شــرکت های دولتی ایران به 
بیش از “یک میلیــون میلیارد تومان” 
)هزار تریلیون تومان( تا خرداد امسال 
اســت. این رقم از کل اسکناس، سکه و 
ســپرده های دیداری موجود در کشور 

نیز بیشتر است. 
البته رقمی که ذکر شــد، مربوط به 
بدهی خالص دولت با کســر مطالبات 
دولت و شرکت های دولتی از بخش های 
غیردولتی است. وگرنه بدهی ناخالص 
دولتی برابر 1.۸ میلیون میلیارد تومان 

)1۸00 تریلیون تومان( است. 
قبل از ایــن بانک مرکــزی بدهی 
دولت و شرکت  های دولتی به این بانک 
و بانک های دیگر را اعالم کرده و گفته 
بود تا شهریور امســال این رقم به 655 
تریلیون تومان رسیده و طی هشت سال 

گذشته 6.5 برابر شده است. 
دیوان محاسبات می گوید تنها در 
پایان خرداد امسال، بدهی های خالص 
دولتــی نزدیک ۷۲ درصد نســبت به 

ابتدای سال 1400 رشد داشته است. 
جزئیات بدهی های دولت نشــان 
می دهد که بیشترین حجم بدهی مربوط 
به اوراق قرضه است که دولت طی امسال 
و سال های گذشته برای جبران کسری 

بودجه خود منتشر کرده است. 
اوراق قرضــه یــک ســوم کل 
بدهی های ناخالص دولتی را تشکیل 
می دهنــد. همین چنــد وقت پیش 
میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در یک برنامه تلویزیونی گفته 
بود که دولت سیزدهم نه تنها در حال 
حاضر با کســری بودجه مواجه است 
که ناچار شــده ماهانه چیزی حدود 
10 هزار میلیارد تومان به عنوان اقساط 
اوراق بدهی دولت حســن روحانی را 

پرداخت کند. 

 بدهی خالص ایران معادل
 یک سوم تولید ناخالص داخلی

ردیف دوم گزارش دیوان محاسبات 
نشــان می دهد که بدهی های شرکت 
ملی نفت ایران به بیــش از ۲۹۲ هزار 

میلیارد تومان اوج گرفته است. 
این در حالی است که در سال های 
بدون تحریم، شــرکت ملی نفت ایران 
مهم تریــن منبع درآمدهــای ارزی و 
بودجه دولت بوده است اما طی چند سال 
گذشته همواره به بدهی هایش اضافه 
شــده اســت.قبال مرکز پژوهش های 
مجلس میزان بدهی شرکت ملی نفت 
ایــران را در پایان ســال ۹۸ حدود 60 
میلیارد دالر ارزیابی کرده بود که نسبت 
به پایان سال ۹۷ رشــدی 10 میلیارد 
دالری داشــت. البته تازگی هم فارس 
گزارش داد که بدهی شرکت ملی نفت 
به ۷0 میلیارد دالر اوج گرفته است. این 
فقط مربوط به بدهی خود شرکت ملی 
نفت ایران است، وگرنه زیرمجموعه های 
آن نیز بدهی سنگینی دارند. برای نمونه 
آمارهای دیوان محاسبات نشان می دهد 
که بدهی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی به بانک های کشور 
تنها در بهار امسال نسبت به پایان سال 
۹۹ بیش از دو برابر شــده و به بیش از 
۸۸ هزار میلیارد تومان رســیده است. 
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
نیز تنها در بهار ســال جاری بیش از دو 
برابر اسفند پارسال شده و به 105 هزار 

میلیارد تومان اوج گرفته است. 
پیش از این هم صندوق بین المللی 
پول گزارش داده بود کــه بدهی های 
خالص دولت ایران معادل یک ســوم 
از کل تولیــد ناخالص داخلی اســت. 
اگر نســبت بدهــی دولتی بــه تولید 
ناخالص داخلی به 50 درصد برســد، 

دولت ورشکسته حساب می شود. اخیرا 
گزارشی از سازمان برنامه  و بودجه منتشر 
شد که هشدار داده بود در صورت ادامه 
تحریم ها، میزان بدهی هــای دولتی 
تا ســال 1403 به نصف تولید ناخالص 
داخلی می رسد و بدین ترتیب، دولت 
در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد و 
در صورت ادامه وضعیت تحریمی، این 
نسبت تا پنج سال آینده به 150 درصد 

خواهد رسید.
 البته برخی کارشناســان اقتصاد 
می گویند که در مورد دولت ایران شاید 
احتمال ورشکســتگی وجود نداشته 
باشد، چرا که بار بدهی ها را به دوش مردم 
می اندازد و این یعنی بانک مرکزی هر 
زمان که دولت نیاز داشت، اقدام به چاپ 
اسکناس کرده و به دولت قرض می دهد 
که این موضوع به نوبه خود باعث افزایش 
نقدینگی، تــورم و افت ارزش پول ملی 
می شــود و دود آن تنها به چشم مردم 

می رود.

زنگ خطر ورشکستگی بیخ گوش دولت 

هزار تریلیون تومان بدهی تا خرداد امسال!
در مورد دولت ایران شاید 

احتمال ورشکستگی 
وجود نداشته باشد، چرا 
که بار بدهی ها را به دوش 

مردم می اندازد و این یعنی 
بانک مرکزی هر زمان که 

دولت نیاز داشت، اسکناس 
چاپ کرده و به دولت قرض 

می دهد که این موضوع 
به نوبه خود باعث افزایش 

نقدینگی، تورم و افت ارزش 
پول ملی می شود و دود آن 
تنها به چشم مردم می رود

خبر

رئیس کل سازمان توســعه تجارت گفت: 
کشور ســوریه بر این موضوع تاکید دارد که 
ارزی از کشورش خارج نشود و در قبال واردات 

کاال به این کشور، کاال صادر کند.
به گزارش تســنیم، علیرضــا پیمان پاک 
پیرامون انتشــار خبری مبنی بر اینکه سوریه 
واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرده اســت، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ســوریه همچون 
کشور ما مشکل ارز دارد، در تالشند تا خروج 

ارز از کشورشان اتفاق نیفتد لذا ثبت سفارش 
قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارد.

وی با بیان اینکه ما باید به دنبال راهکاری 
باشیم تا به جای ارز کاال وارد کنیم، گفت: اگر 
به جای ارز، در قبال صادرات، کاال وارد کنیم 
مشکل برطرف می شود و این موضوع ربطی به 

خودرو و غیر خودرو هم ندارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
بیان اینکه کشور سوریه با توجه به مشکالت 

ارزی، محدودیــت های ارزی خــاص خود را 
وضع کرده است، افزود: سوریه بر این موضوع 
تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و 
در قبال واردات کاال به این کشــور، کاال صادر 

کند.
پیمان پاک در پاســخ به این سوال که آیا 
مشخصاً ممنوعیت واردات خودرو از ایران به 
سوریه اعالم شده است، گفت: این خبر درست 
نیست، همه کشورهای طرف تجارت با سوریه 

این چالش را دارند و این مساله مختص واردات 
خودرو از ایران نیست.

وی تاکید کرد: جمهوری اســالمی دنبال 
راهکاری جهت حل این موضوع اســت و وزیر 
صمت نیز به زودی به سوریه سفر و با نخست 
وزیر و 5 وزیر این کشور جلسه خواهند داشت 

تا این موضوع حل شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
بیان اینکه ســفر وزیر تنها برای حل موضوع 

خودرو نیست، گفت: وزارت صمت در تالش 
است مشکل مسائل ارزی و گمرکی صادرات 

به سوریه حل شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد

سفر وزیر صمت به سوریه برای باز کردن ِگره صادرات خودرو

مریم شکرانی 

خبر اقتصادی

 واکنش به ادعاهای مطرح شده 
در مورد میدان گازی چالوس

توسعه ایرانی- 
ســفارت روسیه در 
تهران در توئیتی به 
حواشــی مربوط به 
میدان گازی چالوس 

واکنش نشان داد.
سفارت روسیه در این توئیت نوشت:  گزارش های 
نادرست مبنی بر دسترسی روسیه به میدان گازی 
در دریای خزر بار دیگر منتشــر شــده است. لوان 
جاگاریان سفیر روسیه در ایران، انتشار اینگونه اخبار 
جعلی را توسط سرویس های ویژه آمریکا به منظور 
آسیب رساندن به روابط دوســتانه روسیه و ایران 
داســت و اعالم کرد که و معتقد است این تالش ها 

موفقیت آمیز نخواهد بود.
    

خط فقر به دهک های میانی 
جامعه رسید

ایسنا-نایب رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اســالمی گفت که خط 
فقر به دهک های میانی جامعه رسیده، وضعیت 
فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای 
اقشار متوسط و پایین سخت شده است.حجت 
االسالم ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی گفت: 
معموال معدل عملکرد دولت در شاخص ها کمتر 
از 10 است که شاید همین عامل باعث فاصله با 
اهداف برنامه توسعه باشد.نماینده مردم تبریز با 
بیان اینکه درآمد سرانه ملی با پیش بینی های 
برنامه ششــم فاصله زیادی دارد، افزود: ضریب 
جینی نیز عدد 10 واحد درصدی را نشــان می 
دهد؛ این یعنی خط فقر به دهــک های میانی 
جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده 
و شــرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین 

سخت شده است.
    

افزایش ۲۱ درصدی واردات چای
ایلنــا- مدیر 
اجرایی ســندیکای 
چای خاطر نشــان 
کرد: در ســال جاری 
31 هــزار و 15۸ تن 
چای تولیــد کردیم 

که تا پایان مهر 14 هزار 5۸6 کیلو چای با میانگین 
کیلویی ۹۸ ســنت صادر کردیم. این آمار نســبت 
به مدت مشابه سال گذشــته 13۲ درصد افزایش 
وزنی پیدا کرده اســت.محمدصادق حسنی گفت: 
چای کاران اعتقاد دارند که باید سیستم خرید برگ 
سبز به مانند گذشته شود. در گذشته سازمان چای 
برگ سبز را خریداری و نیازهای چایکاران در زمینه 
کود را تامین و مساعده زمستانی در راستای نگهداری 
باغ و مساعده برای عملیات به زراعی پرداخت می کرد.

    
 امکان ثبت نام مجردها

 در نهضت ملی مسکن فراهم شد
مهر- اصالحیه آییــن نامه اجرایــی قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر امکان 
ثبت نام آقایان مجرد باالی 45 سال در طرح های 
حمایتی مسکن به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه 
هیئت دولت در خصوص اصالح آیین نامه اجرایی 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مصوب اردیبهشــت ۸۸ را به وزارت خانه های راه، 
اقتصاد، صمت، تعاون، بهداشــت، کشور و دفاع و 

همچنین سازمان برنامه و بانک مرکزی ابالغ کرد.
    

وزیر اقتصاد تشریح کرد
جزئیات نقشه راه دولت برای 

رونق تولید و کاهش تورم
خبرآنالین- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، تامین مالی 
زنجیره  تولید، افزایــش پایه های مالیاتی و کاهش 
مالیات بر تولیدکننــدگان، تامین مالی پروژه های 
پیشــران، کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل مخارج 
دولت و فروش اموال مازاد از محورهای نقشــه راه 
وزارت اقتصاد است.سید احسان خاندوزی با بیان 
اینکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه راه 
وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از 
یک سو و مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت، 
اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی 
از پایین ترین وضعیت های درآمد سرانه مردم ایران 
بر سر کار آمد بنا شــد از طریق دو دسته اقدامات به 
افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک 
شود.وی افزود: ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق 
ثبت محور شدن یک سوم مجوزهای کسب و کار و 
همچنین تامین مالی زنجیره ای برای تولیدکنندگان 
مختلف و افزایش مالیات بر ســوداگری همزمان با 

کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است.

رئیس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران 
و آذربایجان گفت: در کمیســیون مشــترک 
اقتصادی، 4 سال قبل با آذربایجان یک تفاهمنامه 
خودرویی داشتیم. یک شــعبه در آذربایجان 
افتتاح و کار مشترک دو کشور در حوزه خودرو 
آغاز شد. اما به دلیل مسائل سیاسی دیگر هیچ 
صادراتی در حوزه خودرو به آذربایجان نداریم و 

پروژه مشترک هم متوقف شده است.
حســین پیرموذن در گفت وگو بــا ایلنا در 
مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و  جمهوری 
آذربایجان و همچنین انتشار خبر تاسیس یک 
گمرک جدید بین دو کشــور اظهار کرد: طبق 
آنچه خبرگزاری های آذربایجان منتشر کرده اند، 
گمرک جدید بین ایران و آذربایجان هنوز ایجاد 
نشده و تنها تصمیمی برای آینده است. ولی به 
طور کلی مسئله مهم در روابط ایران و آذربایجان 
موضوع گمرک نیست، موضوع اساسی پایبندی 
آذربایجان به تفاهمنامه ها و مصوبات کمیسیون 
مشترک دو کشــور اســت. ایران و آذربایجان 
تفاهمنامه های خوبی باهــم دارند اما مباحث 
سیاســی، این تفاهمنامه ها را تحت تاثیر قرار 

داده است.
وی در ادامه افزود: ایــران و آذربایجان ۷۲0 
کیلومتر مرز مشترک باهم دارند و روابط تجاری 
دو کشور به صورت ســیال در حال انجام است، 
حجم مبادالت غیرنفتی دو کشور و تراز تجاری 
وضعیت خوبی دارند. امــا عدم پایبندی طرف 

آذری به تفاهمنامه ها کمی مشکل ساز است. 
سال گذشته در آخرین کمیسیون مشترک دو 
کشور تفاهم شد که لیستی از شرکت های معتبر 
ایرانی به آذربایجان داده شــود تا در بازسازی 
قره باغ حضور داشــته باشــند. این موضوع در 
کمیسیون مشــترک بهمن  ماه سال گذشته 
مورد تفاهم قرار گرفت. ما این لیست را به طرف 
آذری تحویل دادیم اما متاسفانه به دلیل مسائل 

سیاسی هنوز نتوانسته ایم در حوزه بازسازی به 
بازار آذربایجان دسترسی پیدا کنیم.

پیرموذن تصریح کــرد: از نظر اقتصادی ما 
مشــکلی با آذربایجان نداریم، اتاق مشترک و 
کانون کارآفرینان آذربایجان به خوبی با ما کار 
می کنند ولی در مســائلی مانند گرفتن ویزا، 
برگزاری جلســات و حضور در نمایشگاه های 
تجاری دچار مشکل هستیم. متاسفانه هر آنچه 

مربوط به حضور فیزیکی می شــود در دو سال 
گذشته محدود و باعث زحمت بخش خصوصی 

شده است.
وی با اشاره به مشکالتی که به خاطر مسائل 
سیاسی در تجارت دو کشور به وجود آمده گفت: 
بنابراین مشــکل اساســی و اولویت در روابط 
اقتصادی دو کشور مسئله گمرک نبوده و االن 
هیچ فشار گمرکی وجود ندارد. قوانین کرونایی 
و مسائل سیاسی که بعد از جنگ قره باغ به وجود 
آمده مسائل اساسی تری هســتند. تردد تجار 
دو کشور متوقف شده است و این مشکل مهم 
و اساسی بخش خصوصی است. البته هرچقدر 
که گمرکات بیشتر شود اتفاق مثبتی است اما 
االن مشــکل گمرکی بین ایران و آذربایجان 
وجــود ندارد.رئیس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و آذربایجان متذکر شد: صادرات ایران به 
آذربایجان نسبت به سال گذشته حدود 60 تا 65 
درصد افزایش داشته و به بیش از ۸0 میلیون دالر 
رسیده است. تقریبا روزانه 1۲0 تا 150 کانتینر 
از گمرک آستارا برای ارسال به روسیه وارد خاک 

آذربایجان می شوند.
وی در ادامه در مورد مشکالت بانکی تجارت با 
آذربایجان گفت: هیچ بانک ایرانی در آذربایجان 
فعال نیست. البته بانک ملی حضور دارد اما به 
خاطر تحریم ها محدود شده و نمی تواند فعالیت 
داشته باشد. متاسفانه تجار ما برای افتتاح حساب 
در بانک های آذربایجانی مشکل دارند و آسیب 

زیادی به خاطر مسائل بانکی به آنها وارد می شود. 
نقل و انتقال ارز تجار متاسفانه با مشکل مواجه 
هستیم و از طریق صرافی عمل می شود که هزینه 
آن زیاد است و از آنجا که صرافی نمی تواند تامین 
ارز داشته باشد مجبور به دریافت ریال می شوند. 
با آذربایجان هیچ یک از موارد گشایش اعتبار 
اسنادی، LC و یوزانس را نداریم و به طور سنتی 

و از طریق صرافی ها عمل می شود.
پیرمــوذن در پاســخ به ســوالی پیرامون 
همکاری های خودرویی دو کشــور بیان کرد: 
در کمیسیون مشترک اقتصادی، 4 سال قبل 
با آذربایجان یک تفاهمنامه خودرویی داشتیم. 
یک شعبه در آذربایجان افتتاح و کار مشترک دو 
کشور در حوزه خودرو آغاز شد اما به دلیل مسائل 
سیاسی دیگر هیچ صادراتی در حوزه خودرو به 
آذربایجان نداریم و پروژه مشترک هم متوقف 
شــده اســت. نه تنها در مورد خودرو در مابقی 
صنایع هم که صنعتگران ما در آذربایجان کار 
شروع کرده و کلنگ زنی کرده بودند، متاسفانه 

االن تعطیل شده اند.
وی در پایان افزود: ما برای یک هیات تجاری 
درخواست ویزا کرده بودیم، این درخواست برای 
دومین بار بود که اتفاق می افتد اما متاسفانه صدور 
ویزا هم تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته 
و هنوز برای این هیات ویزا صادر نشده است تا ما 
بتوانیم مذاکرات تجاری و فصلی خود را با آنها 

ادامه دهیم.

پیرمؤذن:

 هیچ رابطه بانکی
 بین ایران و آذربایجان وجود ندارد


