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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد: 
 حجم زیادی از گندم تولیدی 

به مصرف دام رسید

رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنایع غذایی 
ایران در خصوص نیازمندی کشور به واردات گندم، 
گفت: خشکسالی در سال جاری، کشور را نیازمند 
واردات گندم کرده اســت. عالوه براین حجم قابل 
توجهی از تولید گندم به مصرف دام و طیور رسید 
از این رو باید برای تامین نیاز کشور اقدام به واردات 
کنیم. محمــد رضا مرتضــوی در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه قیمت گندم از ســایر خوراک طیور 
ارزان تر است، افزود: ســال های گذشته مرغ دارها 
و ســایر دامداران برای خوراک دام خــود از ذرت 
کیلویی 1500 تومان اســتفاده می کردند این در 
حالیســت که قیمت ذرت افزایش یافته و مصرف 
گندم برای دامداران به صرفه تر اســت. مرتضوی 
در ادامه با اشاره به پایین بودن بازدهی زمین های 
کشت دیم، خاطر نشــان کرد: خشکسالی سبب 
کاهش 40 درصدی کشت دیم شده است. بخش 
خصوصی قبل از گران شدن نرخ گندم در بازارهای 
جهانی به دولت  پیشــنهاد خرید گندم مورد نیاز 
کشور را داد که طبق اطالعات من 4.5 میلیون تن 
گندم خریداری شده اســت. این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه ســاالنه 12 میلیون تن گندم در کشور 
مصرف می شود، افزود: طبق اطالعاتی که بدست 
من رسیده است در ماه های آینده بقیه گندم مورد 
نیاز کشور وارد می شود. مرتضوی با اشاره به گران 
بودن هزینه های کشاورزان، گفت: کشاورزان برای 
خرید تراکتور، سم، کود و علوفه به حمایت نیاز دارند. 
در این شرایط حاضر که هزینه ها تا این میزان باال رفته 
است کشاورزان جانی ندارند. مرتضوی با اشاره به لزوم 
فرصت دادن به بخش خصوصی در کشور گفت: باید 
مجال بیشــتری اتاق بازرگانی و دیگر بخش های 
خصوصی داده شــود و آنها را در تصمیمات دخیل 

کنند. اما هر روز شاهد تصمیمات یک شبه هستیم.
    

 تداوم نابسامانی در بازار 
جوجه یکروزه

ایســنا- نایب رییس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه 
مجددا افزایش یافته و به بیش از ۸000تومان رسیده 
است، گفت:بایستی برای جلوگیری از سودجویی و 
حمایت از مصرف کننده وتولیدکننده برای عرضه 
جوجه یکروزه مسیر مشخصی تعریف شود. حبیب 
اسداهلل نژاد با بیان اینکه اگر وزارت جهاد کشاورزی به 
عنوان متولی تولید و تنظیم بازار قصد کنترل قیمت 
جوجه، تنظیم بازار مرغ، جلوگیری از سودجویی و 
پایمال شدن حق تولیدکننده را دارد بایستی برای 
توزیع و عرضه جوجه یکروزه فرآیند و مسیر مشخصی 
تعریف کند، اظهار کرد:باید دقیقا مشخص شود بر 
اساس چه سازوکاری جوجه یکروزه باید  از واحدهای 

مرغ مادر خارج  شود و به واحد مرغ گوشتی برسد.
    

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:
مردم اطالعات سکونتی خود را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت کنند 

ایرنا- معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی از عموم مردم خواســت تا اطالعات 
سکونتی خود را در ســامانه امالک و اسکان تا پایان 
مهر ثبت کنند و افزود: ارائه هر نوع خدمات به خانوار، 
مشــروط به دریافت کد از ســامانه امالک و اسکان 
می شود. »محمود محمودزاده« در تشریح چرایی 
ضرورت ثبت نام مالکان و مســتاجران در ســامانه 
امالک و اسکان، افزود: هدف اصلی از ثبت اطالعات 
در این سامانه، دریافت مالیات و مالیات ستانی نیست 
بلکه دریافت اطالعات و آمار و به روزرسانی وضعیت 
سکونت و شناســایی متقاضیان واقعی برای دادن 
پاسخ صحیح به نیاز بخش مسکن است. معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: درخواست داریم که حتما با 
ورود اطالعات به این سامانه به جمع آوری اطالعات 
پایه ای در بخش مســکن کمک کنند چرا که این 
موضوع در برنامه ریزی های کالن بخش مســکن 

بسیار تاثیرگذار است.

خبر اقتصادی
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در چند روز گذشته خبری منتشر شد 
که بازتاب گسترده ای داشت؛ گرچه دور 
از انتظار و تعجب برانگیز هم نبود. خبری 
که نشان   می دهد سرمایه گذاران خارجی 
رغبتی برای ســرمایه گذاری با هدف 
کسب مجوز اقامت در ایران نداشته اند 
و مشــوق های در نظر گرفته شده نیز 
نتوانسته ســبب ترغیب آنها به حضور 

در ایران شود. 
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و 
توسعه منطقه   ای وزارت کشور گفته بود: 
مصوبه هیات وزیران در تیرماه 139۸ 
مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج   ســاله 
برای خارجی   ها در ازای سرمایه گذاری 
یا ســپرده   گذاری بلندمدت 250 هزار 
دالری، موفقیت   آمیــز نبــود و مورد 

استقبال قرار نگرفت. 
بابــک دین پرســت افــزوده بود: 
بر اســاس این مصوبه، هــر متقاضی 
خارجی می توانست با سرمایه گذاری 
یا ســپرده گذاری 250 هزار دالری در 
کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و 
دارایی یا سازمان سرمایه گذاری رسیده    
باشد، مجوز اقامت پنج ساله در ایران را 

دریافت کند.
مشــوق ایران برای اعطای اقامت به 
سرمایه گذاران خارجی در حالی با حتی 
یک مورد اســتقبال مواجه نشد که در 

هشت سال گذشته بنا بر آمار ارائه شده از 
سوی رییس اتاق بازرگانی تهران بیش از 
100 میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج 
شده است. تالش ایرانی ها برای دریافت 
مجوز اقامت در ترکیه و ارمنستان و دیگر 
کشورها سبب شده اســت ایرانی ها در 
صدر کشورهای خریدار ملک در ترکیه 

و ...  قرار گیرند.
عدم تمایل همســایگان بحران زده 
ایرانی نظیر افغانســتانی ها، عراقی ها و 
ســوری ها به اخذ مجوز اقامت در ایران 
نشان می دهد که کشــور ما برای هیچ 

گروهی از افراد جذابیت ندارد. 
خروج سرمایه های انسانی و مالی 

از ایران 
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمــی تهــران درباره 
عدم رغبــت و تمایل ســرمایه گذاران 
خارجی برای اخذ مجوز اقامت در ایران 
به»توسعه ایرانی« گفت: سرمایه گذاری 
در هر کشــور مســتلزم وجود عوامل 
و فاکتورهایی اســت تا افراد حاضر به 

سرمایه گذاری باشند.  
وحید شقاقی شهری افزود: این عوامل 
در کشور ما وجود ندارد و مساله این است 
که اکنون شاهد خروج سرمایه از کشور 
هســتیم؛ یعنی نه تنها ورود ســرمایه 
خارجی اتفاق نیفتــاده بلکه در مقابل 

شاهد خروج و از دست دادن سرمایه های 
انسانی و مادی هستیم. بر اساس مشاهده 
آخرین گزارش ها، ســیل مهاجرت به 
قبرس شــمالی، ترکیه، جزایری مانند 
کاله در فرانسه، کانادا و ... روبه گسترش 
است.  وی بیان کرد: مسئوالن و مدیران 
کشــور زمانی می توانند در حوزه جلب 
سرمایه ها و جذب سرمایه گذار خارجی 
با پیشنهاد 250 هزار دالر برای اقامت در 
ایران موفق باشند که سرمایه گذار داخلی 
و سرمایه های انسانی کشــور، حاضر 
باشند در ایران بمانند. لذا وقتی در کشور 
خروج ســرمایه اتفاق می افتد به سبب 
بروز برخی دالیل اســت که این موارد 
می تواند بر جذب سرمایه گذار خارجی 

نیز اثرگذار باشد. 
 اقتصاد پیش بینی ناپذیر 

و ریسک سیاسی باالیی داریم
وی عنوان کرد: موضوع البته تنها به 
اقتصاد بر نمی گردد. از یک ســو دارای 
اقتصاد پیش بینی ناپذیر هســتیم و از 
سوی دیگر ریسک سیاسی و اقتصادی 
باالیی داریم، نااطمینانی ها باالســت و 
همچنین شاهد شکل گیری بحران های 
متعدد در کشور مانند بحران های کمبود 
آب، زیســت محیطی، زلزله، بانک ها و 
صندوق های بازنشستگی و ... هستیم و 
همه این ها آینده مبهمی را برای کشور 

ترســیم می کند و همه این مــوارد در 
کنار تحریم ها و ابهام در آینده مذاکرات 
هسته ای و ... ســبب می شود تا ریسک 
سیاسی، اقتصادی در کشور بسیار باال 
باشــد در نتیجه این وضعیت موجب 
افزایش خروج سرمایه از کشور می شود 
و در نتیجه کســی حاضر نیست برای 
کسب مجوز اقامت وارد ایران شود.   وی 
خاطرنشان کرد: این مساله اصال ربطی 
به عدد و رقم سقف و کف سرمایه گذاری 
ندارد و حتی اگر رقــم 100 هزار دالر را 
به جای 250 هــزار دالر قرار می دادیم 
دوباره شــاهد بی رغبتی و نبود تمایل 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور در 
ایران بودیم.  این اقتصاددان تاکید کرد: 
دالیل و موانعی که ذکر شــد در ترکیه 
و سایر کشــورهایی که اکنون میزبان 
سرمایه های خارجی هستند، وجود ندارد 
اما متاسفانه در کشور نااطمینانی باال و 
عدم پیش بینی پذیری سبب شده اند 
تا آینده مبهمی برای کشور ایجاد شود 
به همین دلیل سرمایه گذار داخلی هم 

رغبتی برای فعالیت در کشور ندارد. 
 سیل مهاجرت ایرانی ها 

خطرناک است
شــقاقی شــهری هشــدار داد: 
سرمایه های انسانی در حال مهاجرت از 
کشور هستند و در این شرایط سرمایه 
 گذار خارجی حاضر نخواهد ســرمایه  
خود را حتی برای اخذ اقامت وارد ایران 
کند، باید این مساله را به خوبی ریشه یابی 
کرد زیرا تا زمانی که این موانع رفع نشود 
نه در جذب سرمایه های خارجی و نه در 
حفظ و نگهداری سرمایه های مادی و 
انسانی کشورمان موفق نخواهیم بود. 
خروج هر ســرمایه انســانی در کشور 
معادل ارزش دالری بسیار باالیی است 
که جبران ناپذیر است و در کنار آن افراد 
برای مهاجرت منابع مالی خود را تبدیل 
به ارز کرده و از کشــور خارج می کنند و 
در نهایت حجم فراوان سرمایه از کشور 
خارج می شــود. وی تاکید کرد: تبعات 
این مساله فشــار فراوانی به نسل های 
بعدی و آینده کشــور وارد می کند که 

جبران ناپذیر است. 

هیچ تصویر روشنی از آینده کشور 
وجود ندارد 

شقاقی شــهری درباره راهکارهای 
دولت سیزدهم برای جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی در کوتاه مدت توضیح 
داد: دولت ســیزدهم در درجه نخست 
باید ســرمایه  های داخلی را در کشور 
حفظ کند و با توجه به شــرایط فعلی 
عطای حضور و سرمایه گذاران خارجی 
در ایران را به لقای آن بخشیده ایم. زیرا 
حفظ سرمایه های داخلی بسیار مهم تر 
است؛ دولت سیزدهم باید تالش کند تا 
تصویر شفاف و روشن از وضعیت کشور 
در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و ... در طول 10 ســال آینده ارائه دهد و 
سرمایه گذاران و عموم مردم بدانند در 10 
سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ  دهد 
و راهبرد کشور در مقابله با بحران های 
متعدد چه خواهد بود. متاسفانه اکنون 
هیچ تصویر روشنی از آینده کشور وجود 
ندارد و نمی تــوان برنامه ریزی دقیقی 
انجام داد بنابراین دولت سیزدهم و کل 
مسئوالن کشــور باید روی مولفه های 
مختلفی متمرکز شده و تصویر روشنی 

از آینده کشور ارائه دهند. 
گسترش ابعاد فاجعه مهاجرت 

از ایران 
این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه 
برخی دوستان ناآگاه که اشاره می کنند 
هرکس نمی خواهد، بــرود؛ نمی دانند 
کشــور ایران را نمی توان بــا 5، 10 یا 
20 میلیون نفر اداره کــرد؛ ایران دارای 
۸5 میلیون نفر اســت و هرکدام دارای 
دیدگاه ها و نگاه های مختلف به شرایط 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مسائل 
بین المللی و سرمایه  های کشور هستند و 
مهاجرت و خروج هر کدام از آنها صدمات 
و تبعات جبران ناپذیری دارد. وی ادامه 
داد: مسئوالن کشور باید روی مساله مهم 
مهاجرت متمرکز شــوند زیرا بر اساس 
گزارش های متعددی که بنده مطالعه 
کرده ام ، یک فاجعه در حال رخ دادن است 
و سیل مهاجرت به قبرس شمالی، ترکیه 
و ... در حال باب شدن است و خانواده ها 
نیز بــرای مهاجرت در حــال رقابت و 

چشم هم چشــمی با یکدیگر هستند 
که برای آینده ایران بســیار خطرناک 

خواهد بود.  
شقاقی شهری گفت: دولت سیزدهم 
و مجموعه نظام باید نسبت به حل و رفع 
این موارد متمرکز شوند و برنامه ریزی 
کنند زیرا با دســتور نمی تــوان مانع 

مهاجرت مردم شد. 
وی خاطرنشــان کرد: اکنون شاهد 
کاهش شــدید رشــد جمعیــت در 
کشور هســتیم و باید توجه داشت که 
کشور برای رشد و پیشــرفت نیازمند 
سرمایه های انســانی، مادی و فیزیکی 
اســت و به همین دلیل حتی بــا ارائه 
مشــوق ها نتوانسته ایم ســرمایه گذار 
خارجی را جذب کنیم و از ســوی دیگر 
مسیر کامال برعکس شده و اکنون شاهد 
 موج مهاجرت به سایر کشورها هستیم. 
اگر ریشه این مسائل حل نشود، در آینده 
خسارت های سنگین تری بر بدنه کشور 

وارد خواهد شد. 

یک استاد اقتصاد در گفت وگو با »توسعه ایرانی« پاسخ داد:

چرا خارجی ها تمایلی به اقامت در ایران ندارند؟

در کشور ریسک سیاسی 
و اقتصادی باالیی داریم، 
نااطمینانی ها باالست و 

همچنین شاهد شکل گیری 
بحران های متعدد در کشور 

مانند کمبود آب، بحران 
صندوق های بازنشستگی و 

... هستیم و همه این ها در کنار 
تحریم ها و ابهام در آینده 

مذاکرات هسته ای و ... سبب 
می شود تا شاهد افزایش 

خروج سرمایه از کشور باشیم 
و کسی داوطلب کسب مجوز 

اقامت در ایران نباشد

شهروندان آلمانی امسال برای نخستین بار به پنجمین 
گروه خارجی بزرگ خریدار خانه در ترکیه تبدیل شده اند.  

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کاهش محدودیت 
های کرونایی در ترکیه باعث شــده تا تمایل اتباع خارجی 
برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که 
طبق اعالم مرکز آمار این کشور، در ماه آگوست، میزان خرید 
خانه توسط اتباع خارجی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
1۷.4 درصد افزایش داشــته و به 1۸۸0 واحد رسیده است. 
پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیــه، جذابیت خرید خانه 

توسط خارجی ها بیشتر شده است.   از کل 59 هزار و 1۶۶ خانه 
فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه 
بوده و طی یک سال اخیر 11 هزار و 35۶ مورد از کل معامالت 
مســکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از 
استانبول نیز شهرهای آنکارا با 5۶53 مورد و ازمیر با 329۸ 
مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.   
به گفته مرکز آمار ترکیه، در دوازده ماه منتهی به آگوست 
اتباع عراقی با خرید 4۶31 واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ 
خریدار خارجی مســکن ترکیه بوده اند و ایرانی ها با خرید 

4۶00 خانه در رده دوم این جدول قرارگرفته اند. شهروندان 
روســی با خرید 25۷5 خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ 
خارجی خریدار مســکن بوده اند. افغان ها با 1۸19 واحد و 
آلمانی ها با 11۸9 در رده های بعدی قرار دارند. محبوب ترین 
شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی 

استانبول با ۸1۸ خانه، آنتالیا با 341 خانه و آنکارا با 10۶ خانه 
بوده است.   

ســال قبل در مجموع 40 هزار و ۸12 خانه در ترکیه به 
خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، 

10.3 درصد کاهش یافته است.  
طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 
250 هزار دالر و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را 
به دست آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط 

خارجی ها رونق زیادی گرفته است.
تامر اوزرت، مدیر گروه اوزیورتالر گفت: نوسانات بازار ارز 
روی بخش مســکن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و هم 
منفی بوده اما کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شــدن 

خانه پیش چشم خریداران خارجی شده است. 

خرید خانه توسط خارجی ها در ترکیه: 

ایرانی ها دوم، آلمانی ها پنجم!

خبر

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین 
گفت: حاصل جمع درآمدهای ارزی کشور نشان 
می دهد که ایران از آنچه رسما اعالم می شود نفت 
بیشتری فروخته است چراکه به واردات بیشتری 
نســبت درآمدهای ارزی اعالم شده داشته ایم. 
قطعا راه های غیررسمی در سه سال اخیر برای 

فروش نفت طراحی شده است.
مجیدرضا حریری در گفت وگو بــا ایلنا در 
مورد آمار منتشره از اتاق بازرگانی تهران مبنی 
بر کاهش صادرات نفت ایران به چین تا رقم 11 
میلیون دالر گفت: یک سایت خبری در این مورد 
گفت وگویی با من داشت اما آن را به طور کامل 
منتقل نکردند و مفهوم به طور کامل تحریف شده 
است. آمار فروش نفت ایران به طور کلی محرمانه 
است، در نتیجه ما هیچ آماری از فروش نفت ایران 
نه در داخل کشور و نه در منابع خارجی نداریم. 

برخی گمانه زنی ها می شود که صحت هیچ یک از 
آنها را نمی توان به طور کامل تایید یا تکذیب کرد.

نمی گوییم چقدر نفت می فروشیم
وی افــزود: آنچــه کــه در گــزارش مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده 
بر اســاس آمار گمرک چین اســت. چین تنها 
کشوری است که به طور رسمی اعالم کرده که ما 
تحریم های یک جانبه آمریکا را نمی  پذیریم. این 
کشور به نشانه نپذیرفتن این تحریم ها بخشی از 
نفتی که از ایران می خرد را به طور رسمی در آمار 
منتشره خود اعالم می کند. اما میزان فروش ما در 
دنیا قطعا بیشتر از این ارقام است و قطعا یکی از 
مقاصد عمده آن می تواند چین باشد. ما راه هایی 
برای دور زدن تحریم داریم که خریداران باید رد 

و اثر خرید نفت از ایران را باید پاک کنند.
حریری تصریح کرد: شــواهد نشان می دهد 

که ما میــزان نفت بیشــتری از ارقامی که از آن 
صحبت می شود به دنیا می فروشیم. برای مثال 
در سال گذشته ما به طور کلی 30 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی و در همین زمان 42 میلیارد 
دالر واردات داشته ایم. اگر فرض را بر این بگذاریم 
که همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور 
بازگشــته که می دانیم که اینطور نبوده است، 
12 میلیارد دالر مابالتفــاوت از کجا آمده که ما 
توانســتیم به وســیله آن واردات انجام دهیم؟ 
قطعا با فروش نفت توانســتیم این کار را انجام 
دهیم. بنابراین حاصل جمــع درآمدهای ارزی 
کشور نشان می دهد که ایران از آنچه رسما اعالم 
می شود نفت بیشــتری فروخته است چراکه به 
واردات بیشتری نسبت درآمدهای ارزی اعالم 
شده داشته ایم. قطعا راه های غیررسمی در سه 

سال اخیر برای فروش نفت طراحی شده است.

آمار رسمی دقیق نیست
وی در ادامه اضافه کرد: قاعدتا در آمار رسمی 
در مورد فروش نفت شاهد کاهش هستیم اما در 
این برهه زمانی آمار رسمی، آمار دقیقی نیست 
چراکه فروش نفــت ما از مبادی غیررســمی 
انجام می شود. در سال بیش از 10 میلیارد دالر 
در کشــور ارز 4200 تومانی برای واردات کاال 
اختصاص داده می شود. صادرکننده غیرنفتی 
که ارز خود را 4200 تومان نمی فروشد. مشخص 
می شود که این ارز برای بانک مرکزی و از منابع 

ارزی حاصل از فروش نفت است.
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خاطرنشان کرد: قطعا فروش نفت کشور نسبت 
به زمان پیش از تحریم ها کاهش داشــته است 
اما اینکه به مبلغ ناچیزی کــه در اتاق بازرگانی 
تهران اعالم کردند، به نظر می رسد که این خبر 
موثق نیست، با آگاهی همراه نبوده و یا همراه با 

شیطنت است.
وی افزود: تحریم به ما تحمیل شــده است. 
افشــای روابط تجاری ما با دنیا که بر اساس دور 
زدن تحریم ها بوده، مانند افشای اسرار جنگی 

است. قاعدتا عقال نباید چنین کاری کنند، این 
کار باعث می شود که تحریم کنندگان تحریک 
شوند که منافذی که برای دور زدن تحریم وجود 
دارد را تنگ تر کنند. حریری همچنین در مورد 
وضعیت تجــاری ایران و چین گفــت: واردات 
رسمی ما در سال های 90 یا 91 حدود ۶3 تا ۶4 
میلیارد دالر و صادرات نیز حدود 42 میلیارد دالر 
بوده است، حدود 40 تا 50 میلیارد دالر نیز نفت 
می فروختیم. وضعیت امروز ما به صورتی است 
که کل صادرات غیرنفتی که اعالم می شود حدود 
30 میلیارد دالر و واردات حدود 42 تا 43 میلیارد 
دالر است. بنابراین مجموع تجارت خارجی ما در 
این مدت از نصف هم کمتر شده است. بنابراین 
این قاعده در مورد همه کشــورها از جمله چین 

حکم می کند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

آمار فروش نفت ایران کامال محرمانه است


