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 یــک کارشــناس اقتصــادی  به
» توسعه ایرانی«گفت: قطعا باید شیوه 
حکمرانــی در ایران تغییــر کند زیرا 
الگوی اقتصادی که برای کشور در نظر 
گرفته ایم،  مناســب نیست و محصول 
آن مهاجرت گسترده نیروی انسانی و 
سرمایه از کشور است. بررسی آمارهای 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی نشان 
می دهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی 
از ســال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ 
میلیارد و ۶۱۷ میلیون دالر سرمایه از 
کشور خارج شده که نمود آن را می توان 
در خرید و ســرمایه گذاری مســکن 
در کشورهای همســایه مثل ترکیه، 
گرجستان و امارات توسط ایرانیان دید. 
 این آمار وقتی زنگ هــای خطر را 
به صــدا درمــی آورد که رونــد ورود 
ســرمایه های خارجی به ایــران نیز 
در مورد بررســی قرار گیــرد. در این 
وضعیت مشــخص می شــود میزان 
ســرمایه گذاری های خارجی در ایران 
نصف پارســال و یک چهارم سال ۹۸ 

بوده است. 
گــزارش جدیــد نیمه اول ســال 
۱۴۰۰ وزارت صنعت نشــان می دهد، 
سرمایه گذاری های خارجی در کشور 
طی پنج ماه ابتدایی سال جاری به ۴۸۵ 
میلیون دالر سقوط کرده و نسبت به دور 

مشابه پارسال نزدیک ۴۵ درصد کاهش 
یافته است.

در دور مشــابه ســال ۹۶ و قبل از 
تحریم ها، این رقم ۱ میلیــارد و ۸۳۰ 

میلیون دالر بود.
در فضایی که سرمایه ای وارد ایران 
نمی شود و ســرمایه ها به دنبال فرار از 
ایران هستند هر روز بر وسعت تبلیغات 
کشورهای همسایه برای جذب سرمایه 

ایرانیان افزوده می شود.
بر اســاس آمارهای منتشــر شده 
در ســال های اخیر ایران نیز تمهیدات 
تشویقی برای جذب سرمایه و اعطای 
تابعیت به ســرمایه گذاران خارجی در 
نظر گرفته بود اما در این مدت حتی یک 
مورد درخواست برای این مساله ثبت 

نشده است. 
اهمیت عدد ۱۷۱ میلیارد دالر وقتی 
روشن می شود که قیاسی با عدد صادرات 
نفت صورت گیرد. بر اساس اعالم برخی 
کارشناســان میزان درآمد حاصل از 
صادرات نفت ایران در محدوده دو میلیار 
دالر بوده اســت. از ســوی دیگر ایران 
هفت میلیارد دالر پول بلوکه شــده در 
کره جنوبی دارد که آزادسازی آن تاثیر 

بسزایی در مدیریت بازار ارز ایران دارد. 
در ســال های اخیر هــرروز اخبار 
متعددی از خــروج جوانــان حتی با 
ســرمایه های اندک از کشــور شنیده 
می شود که نشــان دهنده آن است که 

مهاجران برخالف دهه های قبل فقط 
افراد متول نیستند. 

چرایی افزایش تمایل به مهاجرت 
و خروج سرمایه از ایران 

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و 
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق به 
»توسعه ایرانی« گفت: شرایط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور در 
مساله خروج سرمایه و مهاجرت نیروی 
انســانی نقش کلیدی و مهمــی دارد. 
درباره تاثیر این مساله از منظر اقتصادی 
باید گفت رشــد اقتصادی پایین، تورم 
باال و بی ثباتی و نااطمینانی که بر فضای 
اقتصادی کشور حاکم است سبب شده تا 
از تمایل سرمایه گذاران و عالقمندی آنها 
به سرمایه گذاری در داخل کشور، کاسته 
شود. در این وضعیت احتمال آن می رود 
کسانی که امکاناتی در اختیار داشته و 
صادرات دارند؛ درآمد حاصل از صادرات 
خود را به داخل اقتصاد برنمی گردانند و 
آن را در خارج از کشور سرمایه گذاری 

می کنند. 
وی ادامــه داد: مردم عــادی نیز در 
شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی و بر اساس توانایی های خود 
مهاجرت به خارج از کشور را دستور کار 
قرار داده اند و اکنون شاهد این هستیم 
که غیر از جوانان حتی افراد میانســال 
و افرادی که به دوران بازنشسســتگی 
خود نزدیک می شــوند، تمایل دارند 

تا اواخر عمر خود را در ســایر کشورها 
سپری کنند. 

وی تصریح کرد: این مساله بیشتر 
متاثر از شــرایط اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی حاکم بر کشور است. 
 تبعات اقتصادی خروج سرمایه 

و نیروی انسانی از ایران 
ندری درباره تبعات اقتصادی خروج 
سرمایه و همچنین نیروی کار بر اقتصاد 
توضیح داد: آمار و ارقام نشــان دهنده 
تبعات این مساله است به عبارت دیگر 
میزان تشکیل ســرمایه ثابت را اگر در 
ســال های اخیر و در اقتصاد بررســی 
کنیم، درمی یابیم در سال های گذشته 
به شدت کاهش یافته و درسال ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ متاسفانه میزان تشکیل سرمایه 

از میزان استهالک کمتر شده است. 
وی ادامه داد: معنای این اتفاق را باید 
این گونه تفسیر کرد که موجودی سرمایه 
ما در اقتصاد در حال کاهش یافتن است 
و سرمایه انسانی نیز در حال مهاجرت 
است و طبیعتا باید در نظر داشت نهاده ها 
و عوامل تولید شامل این موارد می شود؛ 
اگر شما سرمایه گذاری نکنید موجودی 
سرمایه افزایش نمی یابد و همچنین اگر 
نیروی کار مهاجرت کند، نیروی انسانی 
موردنیاز در اقتصاد کاهش می یابد در 
نتیجه باید پرسید با چه توانی قرار است 
تولید انجام شود. لذا این مساله اثر کامال 
مشــهود و منفی بر اقتصاد داشته و در 
صورت تداوم شــاهد ادامه یافتن آثار 

منفی بر اقتصاد ایران خواهیم بود. 
لزوم تغییر شیوه حکمرانی برای 

بهبود شرایط اقتصادی 
این اقتصــاددان در پاســخ به این 
پرســش که آیا دولت سیزدهم قادر به 
تغییر دادن این شرایط هست؟ و اینکه 
آیا باید شیوه حکمرانی در داخل مرزها 
تغییر کند یا خیر؟ اظهــار کرد: قطعا 
باید شــیوه حکمرانی تغییر کند زیرا 
الگوی اقتصادی که برای کشور در نظر 
گرفته ایم،  مناسب نیست و دستاوردی 
برای اقتصاد نداشته است. در یک دهه 
گذشته رشد نزدیک به صفر و تورم باال 
نشان دهنده آن است که استراتژی ها 
و سیاســت هایی که در این مدت و در 
حوزه اقتصاد داشته ایم، پاسخگو نبوده 
اســت. بحث فقط مربوط به تورم باال و 

پایین بودن رشد سرمایه گذاری و تولید 
نیست بلکه در حوزه زیرساخت ها نیز با 
مشکالت و کمبود ها مواجه هستیم و 
عقب گرد کرده ایم به طوری زیرساخت ها 
از بین رفته و همچنین در حوزه فضای 
کسب و کار با مشــکالت جدی مواجه 
هستیم. اخالق حرفه ای و کاری در ایران 
متاسفانه به انحطاط کشیده  شده است. 
بنابراین همه این موارد نشان دهنده این 
است که باید رویکرد خود را عوض کنیم. 
وی عنوان کرد: نمی توان این شر ایط 
را به شــوک های ناشــی از تحریم ها 
مربوط دانست البته نمی توان از نقش 
تحریم ها غافل شد اما نمی توان مشکالت 
ساختاری و ضعف های نهادی موجود در 
کشور را نادیده گرفت زیرا اگر بخواهیم 
به روال ســابق حرکت کنیــم به حتم 
وضعیت نه تنها بهبــود نمی یابد بلکه 
حتــی می تواند بدتر هم شــود. دولت 
سیزدهم تا این لحظه مشغول آشنایی 
با وضع موجود بــوده و در حال تحویل 
گرفتن دولت بوده است و باید دید چه 
برنامــه ای برای چهار ســال آینده که 
ابراهیم رئیسی زمام امور اجرایی دولت 

را در اختیار دارد، ارائه می شود. 
وی خاطرنشان کرد: مساله فقط با 
برنامه ریزی در قوه مجریه حل نخواهد 
شد زیرا همراهی ســایر قوا و نهاد های 
مافوق قوای سه گانه مانند نهاد رهبری 
ضرورت دارد اگر یک برنامه همه جانبه 
وجود نداشــته باشــد این مسائلی که 
اکنون گرفتار آنها هســتیم به سادگی 

حل نخواهد شد. 
تاثیر بحران های بین المللی علیه 

ایران در افزایش تمایل به مهاجرت 
ندری دربــاره تاثیر حل نشــدن 
بحران هــای بین المللی علیــه ایران 
ماننــد تحریم ها و موضوع پیوســتن 
بــه  FATF و ... توضیح داد: تحریم ها 
موثر بوده زیرا هنگامی که ساختارها 
شکننده است، تحریم ها به مشکالت 
اضافه کرده و مانند یک کاتالیزور عمل 
می کنــد یعنی ضعف ســاختاری در 
شرایط تحریم، خود را بیشتر نمایان و 
عیان می کند. اگر ما ساختار های قوی و 
محکمی داشتیم شاید اصال تحریم ها تا 
این حد نمی توانست بر اقتصاد اثرگذار 
باشد اما امکان اینکه سرمایه ها دوباره 

به اقتصاد ایران بازگــردد، وجود دارد 
زیرا اگر اســتراتژی تغییر کند ممکن 
اســت در آینده شــاهد ورود سرمایه 
خارجی هم به اقتصاد باشیم. اما اینکه 
گفته شود خروج سرمایه فقط به خاطر 
تحریم ها و شرایط سیاسی، اجتماعی 
و اقتصــادی داخلی ایران نقشــی در 
مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه 
نداشته اســت، نمی توان باور کرد زیرا 
باید گفت تاکنون گزارش مســتدلی 
در این زمینه وجود نداشته و تحقیقات 
کارشناسی  شــده در این زمینه انجام 
نشده است و هرآنچه گفته می شود بر 
اساس گمانه زنی هاست و تا زمانی که 
تحقیقات علمی و دقیق صورت نگیرد 
نمی توان به طور یقین دالیل مهاجرت 
و خروج سرمایه را معرفی کرد البته این 
کار) بررسی و انجام تحقیقات( نیازمند 
مطالعه آماری همه جانبــه و تعیین 
بودجه است. بنابراین هرآنچه در این 
زمینه طرح می شود برپایه مشاهدات 
و ناشــی از ذهنیت بنده به عنوان یک 

کارشناس است. 

کامران ندری با اشاره به خروج فزاینده نیروی انسانی و سرمایه از کشور:

موج مهاجرت در ایران به میانساالن رسیده است

کامران ندری در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: مردم 

عادی در شرایط نابسامان 
اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی و بر اساس 

توانایی های خود مهاجرت 
به خارج از کشور را دستور 

کار قرار داده اند و اکنون 
شاهد این هستیم که غیر از 
جوانان حتی افراد میانسال 

و افرادی که به دوران 
بازنشسستگی نزدیک 

می شوند، تمایل دارند تا 
اواخر عمر خود را در سایر 

کشورها سپری کنند 

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در 
اقتصاد ایران به شکلی بوده که هیچیک 

از بازیگران اقتصاد از آن راضی نیست.
بــه گــزارش» توســعه ایرانــی«، 
غالمحســین شــافعی در گفت وگو با 
پایــگاه خبــری اتــاق ایران بــا بیان 

اینکه ارزیابــی نحوه اجرای سیاســت های اصل ۴۴ و 
خصوصی سازی در کشور نشان می دهد نه خریدار، نه 
فروشنده و نه دولت از آن راضی هستند گفت: با کمال 
تأسفشان قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ به 
مالکیت، نــزول پیدا کرده اســت. در صورتی که صرفاً 
تملک نمی تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه 
مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت تر از تملک 
واحدهاست.او ادامه داد: آنچه در روند کنونی می بینیم و 
همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است 

که تا کنون هر آنچه به بخش خصوصی 
واگذار شده عاقبت به خیر نشده و گذشته 
از اینکه چه اشــکاالتی بوده و یا نبوده 
بالفاصله نهادهــای نظارتی وارد ماجرا 
شــده و واگذاری را نقض کرده اند. این 
رویه بزرگ تریــن لطمه را بــه اعتماد 
بخش خصوصی وارد کرده اســت.او با 
استقبال از ســخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
ضرورت بازنگری در اجرای سیاست های اصل ۴۴ بیان 
کرد: آنچه آقای اژه ای گفته است برای بخش خصوصی 
خوشحال کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان 
خصوصی ســازی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت 
برای یک بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای 
سیاست های اصل ۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا 
بخش خصوصــی و به دنبال آن اقتصادی کشــور را از 

تنگناهای فعلی نجات دهند.

عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس 
گفت: من با اینکه آزادسازی و یکسان سازی 
قیمت ها انجام شود و مفسده های مرتبط با 
آن از بین برود موافقم، اما با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در این شرایط تورمی موافق نیستم. 

غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با ایلنا 
گفت: اوال این یک شــرایط تورم انتظاری 

را ایجاد می کند و غیــر از آن در عمل هم یک تورمی خواهد 
داشــت و در نتیجه آن قیمت تمام شــده تولید محصوالت 
پروتئینی و لبنیاتی را برای تولیدکننده افزایش می دهد.وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع ارز در بعضی جاها مثل مرغ 
اثر بیشــتری دارد و البته در حوزه گوشت قرمز کمتر از مرغ 
است، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت متوسط تا سه 
برابر قیمت ها را باال می برد که البته در بعضی جاها مانند تولید 
مرغ احتماال بیشتر از این هم باشد.نوری همچنین بیان کرد: 
تصور کنید این تورم بیاید روی تورم فعلی که وجود دارد و در 

کنار آن تورم انتظاری که تحت تاثیر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می شود، خیلی برای 
جامعه سنگین می شود و از سوی دیگر تولید 
را هم دچار اشکال می کند به این خاطر که به 
یکباره ســرمایه در گردش مورد نیاز بخش 
پروتئین و لبنیات سه برابر می شود. مثال یک 
واحد مرغداری اگر اکنون ۱ میلیارد تومان 
برای گردش مالی یک دوره ای خود نیاز دارد این تبدیل به ۳ 
میلیارد تومان خواهد و طبیعتا سیستم بانکی هم برای تامین 

آن آماده نیست و این تولید را دچار مشکل می کند.
وی درخصوص اجرای مجدد طرح شیر مدارس در آستانه 
بازگشایی مدارس پس از قریب به دو سال تعطیلی به دلیل 
شیوع ویروس کووید ۱۹ افزود: واقعیت این است که به علت 
مشــکالت و معضالت فراوان و متعددی که در حوزه شیر و 
محصوالت لبنی وجود دارد و همچنین دایر نبودن مدارس 

این موضوع اکنون تاحدی از موضوعیت افتاده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

هیچکس از خصوصی سازی راضی نیست!
هشدار یک نماینده مجلس: 

حذف ارز ترجیحی می تواند قیمت مرغ و گوشت را سه برابر کند

خبر

جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، به 
ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در این پرونده ۶۸۱۶ 
دستگاه خودرو از سوی متهمان قاچاق سازمان یافته شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، موضوع اتهامی این پرونده 
که دارای ۹۹ متهم است، قاچاق ســازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ 
دستگاه خودرو است که ۱۲ متهم این پرونده شرکت های ثبت 

سفارش خودرو هستند که در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.
در ابتدای جلســه دادگاه با اعالم قاضی صلواتی، یزدانی فر 

نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست ۲۵۰ صفحه ای پرونده 
در جایگاه قرار گرفت و گفت: ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت 
شرکت فناوران اعتماد راهبر متهم ردیف اول این پرونده است و 
متهم به مشارکت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور از 
طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد 
۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام 
جمهوری اسالمی، مشارکت در جعل رایانه ای در جریان ثبت 
سفارش خودرو و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان 

دولت در معامالت دولتی است. نماینده دادستان در ادامه مجتبی 
خسروتاج، معاون سابق وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه 
تجارت؛ علی علی آبادی فرهانی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات 
و واردات سازمان توســعه تجارت؛ فرزاد محمدی معاون دفتر 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت؛ ولی اهلل افخمی، 
معاون وقت وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت؛ 
مریم رحیمی، مدیرعامل شرکت تجارت فراداده کوشا همسر 
متهم ردیف اول پرونده؛ محمد آذرمهر؛ محمدحسین ممتحن و 
هاشم روایی را متهمان ردیف دوم تا یازدهم اعالم و موارد اتهامی 

هر یک را بیان کرد.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم 

جلسه، زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه را امروز شانزدهم آبان 
ساعت ۹ صبح اعالم کرد.

دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری 
در حوزه لوازم خانگی در پاکستان

ایســنا- وزیر 
صنعــت، معــدن و 
تجــارت ضمن اعالم 
برنامه ریــزی برای 
افزایش تجارت پنج 
میلیارد دالری ایران 

و پاکستان تا دو سال آینده گفت که ایران می تواند 
در حوزه های لبنیات و لوازم خانگی در پاکســتان 

سرمایه گذاری کند.
رضا فاطمی امین در حاشیه افتتاحیه نهمین 
اجالس کمیته مشــترک تجاری ایران و پاکستان 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران و پاکستان 
دو کشــور بزرگ و مهم در منطقه هستند، تصریح 
کرد: متاسفانه این دو کشور روابط اقتصادی مناسبی 
ندارند. در این جلسه توافق شد حجم روابط اقتصادی 
دو کشور تا دو سال آینده پنج برابر وضعیت کنونی 
شــود و به ۵ میلیارد دالر برسد و تا ســه ماه آینده 
مشکالت و موانعی که در توافقنامه تجارت آزاد بین 

دو کشور وجود دارد برطرف شود.
    

یارانه برق مشترکان پرمصرف 
کاهش می یابد

توانیر- سخنگوی 
صنعت بــرق گفت: 
مشترکان پرمصرف 
می بایســت مصرف 
برق خــود را کاهش 

دهند تا مشمول تعرفه های باالتر نشوند.
مصطفی رجبی مشــهدی افزود پیــرو بند ی 
تبصره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ برای اصالح 
تعرفه های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی 
طرحی به پایان رســیده که در صورت تصویب آن 
در هیات دولت، با کاهش یارانــه برق پرداختی به 
این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان 
پرمصرف با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد، 
وی خاطرنشــان کرد: رفتار مصرفی مشــترکان 
پرمصرف به گونه ای است که گاه بین ۱۵ تا ۲۰ برابر 

یک مشترک کم مصرف، از برق استفاده می کنند.
رجبی مشهدی با اشاره به بررسی های صورت 
گرفته از آثار منفی این روند مصرفی خاطرنشان کرد: 
بررسی ها نشانگر آن است که اگر این مشترکان در 
پیک تابستان امســال مصرف خود را مدیریت می 

کردند، دچار خاموشی نمی شدیم .
    

 بازگشت بورس
 به کانال 1/4 میلیون واحدی 

ایرنا- شاخص کل بازار بورس با ۴۲ هزار و ۲۲۱ 
واحد افزایش به رشدی کم سابقه دست پیدا کرد و در 

جایگاه یک  میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.
معامالت بورس دیروز تحت تاثیر حمایت های 
اخیر دولت به روند صعودی خــود ادامه داد و با 
رشدی کم سابقه سبب کاهش نگرانی سهامداران 
در راســتای تداوم روند اصالحی شاخص بورس 

شد.
بر این اســاس، در معامالت دیروز بیش از پنج 
میلیارد و ۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵۸ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۱ هزار و ۹۱۲ 
واحد افزایش به ۳۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با هفت هزار و ۵۰۷ واحد رشد به 

۲۴۳ هزار و ۴۲۴ واحد رسید.
    

وزیر انرژی آمریکا:
 کاش برای حل بحران

 عصای جادویی داشتم!
وزیر انرژی آمریکا 
در اظهاراتــی بــه 
قدرت محدود دولت 
بایدن برای واداشتن 
تولیدکنندگان نفت 

این کشور برای افزایش تولید به منظور پایین بردن 
قیمتها اشاره کرد و گفت: کاش در این باره عصای 

جادو داشتم.
گرانهولم گفت: نفت یک بازار جهانی است که 
توســط یک کارتل کنترل می شــود و این کارتل 
اوپک است. دولت جو بایدن اوپک و متحدانش را که 
تحت نام اوپک پالس شناخته می شوند، برای افزایش 
تولید تحت فشار قرار داده است تا روند احیای اقتصاد 
جهانی به مخاطره نیافتد اما اوپک پالس در نشست 
روز پنج شنبه خود برنامه افزایش تدریجی تولید را 
تصویب کرد. قیمتهای نفت برنت روز جمعه به حدود 

۸۳ دالر در هر بشکه صعود کرد.
وزیر انرژی آمریکا گفت: اگر قیمت باالی ۸۰ دالر 
هر بشکه نفت، شرکت های نفتی را تشویق نکند از 
حاشیه خارج شــوند، نمی دانم چه چیزی به آنها 

انگیزه خواهد داد.


