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خبر اقتصادی

صادرات دام زنده مازاد تا  ۲ هفته آینده
مهر- معاون وزیر جهاد 
با بیــان اینکــه دام زنده 
مازاد تا ۲ هفته آینده صادر 
می شــود، گفت: گوشت 
صادراتی را دو برابر قیمت 

جهانی می فروشیم که منجر به ارزآوری و افزایش واردات 
و کاهش قیمت در داخل می شــود. عباس پاپی زاده در 
مورد اهمیت عشایر در خودکفایی تولید و اقتصاد کشور 
گفت: جامعه عشایر با جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر در ۶۰ درصد از عرصه های طبیعی کشــور حضور 
دارد و ۲۵ درصد از گوشــت قرمــز و ۳۵ درصد صنایع 
دستی کشور را تولید می کند.  رئیس سازمان امور عشایر 
ایران افزود: برآوردها نشــان می دهد که میزان سرمایه 
گذاری هر شــهروند ایرانی در فعالیت های اقتصادی 
کشور که منجر به تولید می شود کم است و این نسبت 
در روستاها مقداری بیشتر است اما در مناطق عشایری 
تقریباً صد درصد جمعیت در بخش تولید فعالیت دارند 
و ۹۵ درصد سرمایه و منابع انسانی آنها در بخش تولیدی 
کشور مستقر است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: ما در مناطق شهری و روستایی از نظر دسترسی به 
زیرساخت هایی مانند آب و برق و بهداشت حتی شاید 
از استانداردهای جهانی هم جلوتر باشیم اما در جامعه 

عشایری به دالیل مختلف این اتفاق نیفتاده است.
    

چرا باز هم مرغ گران شد
فارس-  مهــدی یوســف خانی ، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان مرغ و ماهی؛ توان خرید مردم مشخص 
اســت و حتی نرخ مصوب کیلویی ۶۰ هــزار تومان نیز 
برای خریداران مورد قبول نیست.  با این حال مرغداران 
می گویند به دلیل اینکه هزینه های تولید مرغ با گران 
شدن نهاده ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی 
برای آنها به صرفه نیســت، آنها درخواست کرده اند که 
دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند. قیمت مرغ در روزهای 
اخیر در بازار تهران افزایش یافت و از نرخ ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومانی که پس از مردمی سازی یارانه ها مصوب شده بود، 
فاصله گرفته است. گزارش میدانی حاکی است که قیمت 
هر کیلو مرغ به ۶۵ هزار تومان اســت که ۵۲۰۰ تومان 
بیش از نرخ مصوب دولتی است، این قیمت ها در چند 
روز گذشته افزایش یافته است. کارشناسان پیش بینی 
می کنند بازار مرغ بیش از این امکان کشش ندارد و طی 

روزهای آینده قیمت افت خواهد کرد.
    

توضیح رئیس سازمان خصوصی سازی 
درباره عرضه سرخابی ها 

تسنیم- رئیس سازمان 
خصوصی سازی گفت: برای 
عرضه بلوک های مدیریتی 
سرخابی ها تا دی فرصت 
داریم. حسین قربانزاده با 

بیان »در حال مذاکره هســتیم تا بلوک های مدیریتی 
ســرخابی ها واگذار شــود و تا دی ماه مشکل مالکیت 
مشترک وجود نداشته باشد«، گفت: برای اینکه مالکیت 
دولت به کمتر از ۵۰درصد برســد، باید ۴۱درصد دیگر 
ســهام دو تیم هم فروخته شود. وی با اشــاره به این که 
باشگاههای استقالل و پرســپولیس در زمان حاضر در 
رقابت با باشــگاه های صنعتی، معدنی و...  هستند که 
هیچ شفافیتی ندارند، گفت: این در حالی است که فوالد 
مبارکه، ذوب آهن، آلومینیوم، گل گهر، مس رفسنجان و 
مس کرمان و ایران خودرو، هفت شرکت بزرگ بورسی 
هستند که هشت تیم لیگ برتری دارند اما کسی حتی 
مجموع هزینه قراردادهایشان را هم نمی داند چه برسد 

که جزئیات و ریز قراردادها افشا شود. 
    

شرایط جدید پروازهای اربعین
به شرکت های هواپیمایی ابالغ شد

سازمان هواپیمایی کشوری شرایط جدید پروازهای 
اربعین شامل بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریور و ممنوعیت 
فروش بلیت چارتری را به شرکت های هواپیمایی ابالغ 
کرد. حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری شــرایط جدی پروازهای 
اربعین و مصوبات ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور 

را به شرکت های هواپیمایی ابالغ کرد.
بر این اساس بازه زمانی فروش بلیت های اربعین از 
۱۵ تا ۳۰ شهریور بوده و با نرخ مصوب رفت و برگشت ۶ 

میلیون تومان عرضه می شود.
هزینه کنسلی بلیت تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۵۰۰ 
هزار تومان بوده و هر گونه فروش بلیت قبل از اخذ مجوز 

پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری ممنوع است.

علــی قنبــری گفــت: وضعیت 
اقتصادی ایران نشــان نمی دهد که 
ســرمایه گذاری پنج میلیارد دالری 
خارجی که رئیس جمهور اعالم کردند 
در آن اتفاق افتاده باشد و من شخصا 
نســبت به این موضــوع تردید دارم. 
بهتر است جزئیات این سرمایه گذاری 

منتشر شود. 
سرمایه گذاری؛ عامل مهمی است 
که می تواند موجــب تقویت اقتصاد 
و تجارت خارجی هر کشــوری شود. 
موضوع ســرمایه گذاری در ایران اما 
شکل و شمایل دیگری به خود گرفته 
و تحت تاثیر تحریم های گســترده و 
همچنین رکود شــدید اقتصادی و 
تورم باال با مشکالتی مواجه شده است. 
با به نتیجــه رســیدن برجام در 
سال ۲۰۱۵ برخی شرکت  ها تصمیم 
گرفتند در بــازار تولید و فروش ایران 
حضور داشته باشــند و از مزیت  های 
اقتصادی و اســتراتژیک کشور بهره 
ببرند. رونــد حضور آنهــا نیز خوب 
بود و مردم نیز از حضور شــرکت  ها و 
محصوالت خارجــی در ایران راضی 
بودند، اما از ســال ۱۳۹7 و با خروج 

آمریکا از برجام؛ شرکت  ها و برندهای 
خارجی برای مصون ماندن از تحریم  ها 
ناچار تصمیم به خروج از ایران گرفتند 

و سرمایه  های خود را بردند. 
البته در این ســال  ها ســعی شد 
که بــا دور زدن تحریم  هــا، برخی از 
سرمایه  های خارجی در کشور حفظ 
شود اما ریسک باالی این کار موجب 
شد تا سرمایه گذاران به اصطالح دست 
به عصاتر حرکت کنند. ماجرا به اینجا 
نیز ختم نشده چرا که سرمایه گذاران 
ایرانی نیــز تحت تاثیر نوســان های 
شــدید اقتصادی و ریزش ارزش پول 
ملی، بخش مهمی از ســرمایه های 
خود را خارج کرده اند و این اقدام حاال 
به خطــری برای اقتصــاد ایران بدل 

شده است. 
اینک یک ســال از عمــر دولت 
سیزدهم سپری شده و دولتمردان به 
ارایه دستاوردهای خود می پردازند؛ 
یکی از دســتاوردهای مهمی که در 
روزهای اخیر منتشــر شد؛ اظهارات 
سید ابراهیم رئیسی درباره وضعیت 
و میزان ســرمایه گذاری در ۳۶۵ روز 

اخیر بوده است. 
ابراهیم رئیســی گفــت از زمان 
رسیدن به ریاســت جمهوری »پنج 

میلیارد دالر سرمایه گذاری اقتصادی 
یعنی دو برابر گذشــته در این مدت 
داشــتیم و تنها در زمــان برجام این 
اتفاق افتاده و در مواقع دیگر ســابقه 

نداشته است.«
رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: 
»به عالوه ســرمایه گذاری خارجی، 
ســرمایه گذاری داخلی هم داشتیم 
و شــرکت های بزرگ و بانک ها را به 
سرمایه گذاری وارد کردیم. از این رو 
افزایش بهره وری، جبــران حقوق و 
دستمزد، و یارانه ها در مجموع بهبود 
یافت و حتما شرایط را در آینده بهتر 

می کند.«

شرایط کشور نشان دهنده جذب 
سرمایه  های داخلی و خارجی نیست
علی قنبری، اقتصــاددان و عضو 
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
در پاسخ به این ســوال که آیا شرایط 
اقتصادی کشور نشان دهنده جذب 
سرمایه های خارجی و داخلی است؛ 
به »توســعه ایرانی« گفت: آماری که 
از ســوی رئیس جمهور اعالم شده به 
نظر نمی رسد تحقق یابد، شاید قول 
و قرارهایی مبنی بر ســرمایه گذاری 
بوده و یا حتی روی کاغذ مواردی درج 

شده اما شرایط اقتصادی کشور نشان 
نمی دهد چنین سرمایه گذاری هایی 
انجام شده باشد و رشــد درآمد ملی 

نزدیک ۱.۲ و یا ۲ باشد. 
وی افزود: اگر ســرمایه گذاری  ها 
انجام می شــد؛ قطعا باعــث افزایش 
تولید، صادرات و درآمد حقیقی مردم 
می شد و وضعیت مردم بهبود می یافت 
و کشــور به سمت توســعه حرکت 
می کــرد؛ در حالی که در یک ســال 
اخیر شــاهد باالرفتن تورم  و افزایش 
بیکاری بودیم و در مقابل نرخ رشــد 
اقتصادی کشور کاهش یافت و وضعیت 
شاخص های اقتصادی از قبیل ضریب 
 جینــی و از نظــر تجــاری تفاوتی 

با قبل نداشته است. 
این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر 
بنده متاســفانه آقای رئیس جمهور 
مشــاوران اقتصادی ماهر و کارآمد 
ندارد تا در جریــان حقایق قرار گیرد 
و ممکن است صرفا اخبار و اطالعات 
کلی درباره میزان سرمایه گذاری هایی 
که قرار است انجام شــود، به ایشان 
ارائه داده باشــند؛ در صورتی که این 
ســرمایه گذاری ها انجام نشــده و 
وضعیت موجود سفره و درآمد مردم 
کاهش داشــته و به اندازه یک سوم 

گذشته شــده اســت.  وی ادامه داد: 
همچنین ارزش پول ملی کاهش یافته 
است در حالی که اگر سرمایه گذاری 
می شد؛ قطعا وضعیت بهتر از اکنون 

بود. 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت 
مدرس عنوان کرد: بنده نســبت به 
سرمایه گذاری خارجی نه تنها با دیده 
شــک و تردید نگاه می کنم -زیرا با 
توجه به تحریم ها، وضعیت کشــور 
ایجاب و اقتضا نمی کند تا خارجی ها ۵ 
میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری 
کنند-، بلکه قاطعانه می توانم بگویم 

که نمی تواند این گونه باشد. 
وی در ادامــه بیــان کــرد: در 
ســرمایه گذاری های داخلی نیز باید 
گفت متاسفانه بودجه جاری دولت 
بیشتر در این بخش بوده و باید توجه 
داشــت اســتفاده از بودجه جاری، 
سرمایه گذاری محسوب نمی شود و 
مجلس هم متاســفانه بودجه جاری 
کشــور را افزایش داده به صورتی که 
کســری بودجه اکنون به ۴۰۰ هزار 

میلیارد تومان رسیده است. 

بانک ها به سمت سودآوری
 و تجارت حرکت می کنند

وی درباره سرمایه گذاری بانک ها 
نیز توضیــح داد: بانک هــا معموال به 
سمت ســودآوری و تجارت حرکت 
می کنند و هدایت درستی به سمت 
سرمایه گذاری در داخل کشور انجام 
نشــده اســت. البته بنده قبول دارم 
که ســرمایه گذاری بانک ها می تواند 
باعث رشد و توسعه شود و در صورتی 
که درست هدایت شــوند و دولت نیز 
تئوری درســت و مشخص اقتصادی 
را دنبال کند؛ اوضاع بهبود می یابد اما 
متاسفانه دولت هیچ برنامه اقتصادی 
مشخصی نداشته و برخالف وعده ها 
مبنی بر ارایه 7 هــزار صفحه برنامه 
اقتصادی، تاکنون شــاهد 7 صفحه 

برنامه هم نبوده ایم. 

نمی توان پذیرفت این میزان 
سرمایه گذاری انجام شده باشد

قنبری اظهار کرد: در کنار آن باید 
توجه داشت که تیم اقتصادی دولت 
سیزدهم نیز ناهماهنگ است و سایر 
شاخص های اجتماعی و اقتصادی نیز 
بهبود نیافته است بنابراین نمی توانیم 
بپذیریم این میزان ســرمایه گذاری 
داخلی و خارجی صورت گرفته است. 

سهل تر شدن شرایط
 برای بنگاه داری بانک ها 

وی درباره ســخن رئیس جمهور 
دربــاره ورود بانک هــا بــه عرصه 
ســرمایه گذاری و اینکــه آیــا این 
شــرایط بســتر را برای بنگاه داری 
بانک ها ســهل تر نکرده است، پاسخ 
داد: متاســفانه خصلت بانک ها این 
اســت که دنبال بنگاه داری و ســود 
جاری باشــند؛ آنها به دنبال منافع 
ملی و ســرمایه گذاری قابــل تولید 
در بخش های صنعت، کشــاورزی، 
خدمات مولد نیستند. همان گونه که 
اشاره شد بانک ها به سمت معامالت 
بنــگاه داری حرکــت می کننــد و 
تاکنون به اصطالح به سخنان دولت 
و بانک مرکزی توجهی نداشــته اند 
و در ایــن مورد بانک مرکــزی نیز از 
وظایف خود عدول کرده و نتوانسته 
به وظایــف قانونی خــود عمل کند 
زیــرا همان گونه که بانــک مرکزی 
در جهــت تقویت ارزش پــول ملی 
حرکت نکرده؛ نتوانســته از افزایش 
 نقدینگی و در نتیجــه باالرفتن تورم 

جلوگیری کند.
وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه 
مسائل و مشکالت بانک  ها فراوان است 
و بانک های کشــور به صورت ربوی 
هستند و دولت نیز علیرغم تبلیغات 
فراوان در دوره انتخابات نتوانسته است 

به این موارد سامان دهد. 

تشکیک یک اقتصاددان نسبت به آمار سرمایه گذاری خارجی رئیس جمهور:

 5 میلیارد دالر کجاست؟ چرا نمودی ندارد؟

مهرنوش   حیدری 

بیست و چهارمین دوره همایش مدیران منابع انسانی 
طی روزهای ۶ و 7 شهریور در ساختمان شماره دو سازمان 
مدیریت صنعتی با حضور دکتر آرا احتیاطی، عضو هیئت 
مدیره و مدیر سرمایه انسانی و فرهنگ شرکت آرمان تجارت 
آرون)پیوان( و جمعی از کارشناســان برجسته این حوزه 

برگزار شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شرکت 
آرمان تجــارت آرون)پیــوان(؛ روز نخســت همایش که 
مجالی برای حضور عالقه مندان در حوزه منابع انسانی بود 
با سخنرانی دکتر عباس غفاری) معاون سرمایه های انسانی 
گروه صنعتی آذین خودرو و دبیر علمی همایش( آغاز شد. 
در ادامه دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری)مدیر عامل سازمان 
مدیریت صنعتی و رییس همایــش(، دکتر محمد جواد 
ثابت)عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی(، دکتر 
محمد حسین جهانگیری)مدیرکل دفتر پایش و شبکه سازی 
نخبگان(، دکتر عبدالرضا حافظی)بنیانگذار مدل محیط کار 
آرمانی(، مهندس آرمین خوشــوقتی)مدیرعامل شرکت 
توسعه منابع انسانی سرآمد(، دکتر اکبر عیدی)عضو هیئت 

علمی ســازمان مدیریت صنعتی( و در نهایت دکتر بهزاد 
ابوالعالیی)عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی( 
برای حاضران در سالن سخنرانی کردند. گفتنی است؛ روز 

 HR دوم همایش نیز با صحبت های جمعی از  متخصصین
آغاز و با تور بازدید و کارگاه های آموزشی در کارخانه نوآوری 

آزادی خاتمه یافت.

دکتر آرا احتیاطی، عضو هیئت مدیره و مدیر ســرمایه 
انسانی و فرهنگ شــرکت آرمان تجارت آرون)پیوان( در 
حاشیه این همایش تاکید کرد: مدیریت منابع انسانی امروزه 
شریک تجاری موثر شرکت ها)HRBP( محسوب می شوند 
که در سال های آینده نقش رقابتی مهم و تعیین کننده ای در 
اقتصاد و سرنوشت تجاری شرکت ها ایفا خواهند کرد. حتی 
اقتصاددانان برجسته جهان نیز بر این باور هستند که نیروهای 
انسانی در آینده خصوصیات روند توسعه اقتصادی و اجتماعی 

کشورها را تبیین و ترسیم می کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با 
توجه به ویژگی های مهمی همچون 
تغییر، تحول و پویایی در انسان ها، 
ضروری است تا مدیران منابع انسانی 
نیز به این دو ویژگی کلیدی و اثرگذار 
اهتمام و توجه جدی داشته باشند و 
نسبت به ارائه راهکارهای گوناگون 
و متناسب با نیاز و خصیصه انسانی 

اقدام کنند.

برگزاری همایش مدیران منابع انسانی با حضور مدیر سرمایه انسانی و فرهنگ پیوان
ویژه

علی قنبری در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی« اگر 

سرمایه گذاری  های مورد 
اشاره رئیس جمهور، انجام 
می شد؛ قطعا باعث افزایش 

تولید، صادرات و درآمد 
حقیقی مردم می شد 

و وضعیت مردم بهبود 
می یافت و کشور به سمت 

توسعه حرکت می کرد؛ 
در حالی که در یک سال 

اخیر شاهد باالرفتن تورم و 
افزایش بیکاری بودیم

ایلنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اینکه 
مصرف بنزین باال رفته، برنامه ریزی شده که به نحوی این روند را 
کنترل کنند تا به واردات نینجامد. فریدون عباسی درباره کاهش 
سهمیه سوخت ۳ هزار تومانی و برخی شایعات مبنی بر اینکه این 
اقدام مقدمه ای برای افزایش قیمت بنزین است، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه مصرف بنزین باال رفته، برنامه ریزی شده که به 

نحوی این روند را کنترل کنند تا به واردات نینجامد.
وی افــزود: واردات بنزین با قیمت آزاد صــورت می گیرد و 

کشور باید روی آن سوبسید جداگانه در نظر بگیرد، بعبارت دیگر 
دولت باید بنزین را با نرخ گرانتر خریداری کرده و با قیمت ۳ هزار 
تومان در اختیار مردم قرار دهند. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
تصریح کرد: این کاهش سهمیه برای کنترل مصرف و جلوگیری 
از واردات بنزین است و اگر هم قرار شد واردات داشته باشیم در 
مواقع ضروری باشد نه با هدف تامین سوخت مسافرت و موارد 

غیرضروری.
وی درباره احتمال مقدمه چینی برای سه نرخی شدن بنزین، 

گفت: در نهایت کشور ما باید به سمتی برود که قیمت حامل های 
انرژی واقعی شود ولی زمانی باید واقعی شود که حقوق و دستمزد 

هم واقعی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: اگر قرار است قیمت حامل های انرژی 
و دیگر محصوالت در کشور ما به نرخ فوب خلیج فارس باشد حتما 
مطابق آن درآمد مردم هم باید به همان میزان باشــد و یا اینکه 
ارزش پول ملی حفظ شود تا مردم زیر خط فقر قرار نگیرند. در 
این صورت اشکالی ندارد که قیمت حامل های انرژی واقعی شود، 
چون درآمد مردم هم واقعی شده و به اندازه مصرف پول پرداخت 
می کنند ولی اکنون شرایط به گونه ای نیست که دستمزدها به 
حد نرخ های منطقه باال برود. وی در ادامه بیان کرد: قیمت ها در 
کشورهای اطراف ما از جمله پاکستان، ترکیه و کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس متفاوت است، مثال در ترکیه قیمت بنزین 

خیلی باالست و در پاکستان حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است که 
قاچاق صورت می گیرد ولی احتماال قیمت تمام شده بنزین در 
ایران حدود ۱۲ هزار تومان است که البته تغییرات قیمت نفت خام 

در قیمت فرآورده تاثیر دارد.

از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس؛

دلیل کاهش سهمیه بنزین نرخ آزاد اعالم شد

خبر
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