اقتصاد

یکشنبه اول آذر 1394

ارتباطات

دستاوردهای جهانی روابط عمومی را
بومی سازی کنیم

گ�روه اقتص�ادی :گردهمای��ی  2روزه بازاریابی
جهان��ی روز گذش��ته کار خ��ود را ب��ا حضور
مدیران عالیرتب��ه و مجرب بینالمللی در مرکز
همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی
تهران آغاز کرد .س��اخت دارایی برند با ساختن
چارچوب صحیح برند ،نقش و تأثیر احساسات
در بازاریاب��ی ،تأثی��ر جایگاهس��ازی از طری��ق
پیامرسانی و تنظیم کانالهای ارتباطی ،چگونگی
ارتباطات منسجم و جذب سرمایههای داخلی
و سرمایهگذاری خارجی از محورهای سخنرانی
روز اول گردهمایی بود .به گزارش «وطنامروز»،
آرش وف��اداری ،مدیرعام��ل ش��رکت ماناپیام
بهعنوان اولین سخنران این گردهمایی با اشاره
به چالشها و فرصتهای منحصربهفرد ارتباطات
در ایران اظهار داش��ت :یک س��ازمان ،پیامهای
متفاوتی را به انواع مخاطبان خود میفرس��تد
که ارسال پیام درست به مخاطب درست ،یکی
از اصول اولیه ارتباطات اس��ت و این کار باید به
صورت مستمر صورت گیرد .وفاداری با تصریح
اینکه ارتباط با رس��انهها ،صنوف ،قانونگذاران،
سهامداران و حتی ارتباطات داخلی یک سازمان
نیازمند برنامهای استراتژیک است و باید توسط
روابط عمومی صورتگیرد ،ادامه داد :مجموعه
فعالیتهای رواب��ط عمومی برای حفظ و بقای
س��ازمان بسیار مهم است به همین دلیل امروز
روابط عمومی در کنار مارکتینگ جایگاه مهمی
دارد .وی با اشاره به اهمیت ارتباطات منسجم و
اس��تراتژیک در شرایط کنونی ایران اضافه کرد:
ما در ش��رایط ویژه و مهمی ق��رار داریم؛ بخش
خصوصی در حال رشد و پیشروی است و رقابت
بیشتر شده اس��ت .به تاکید مدیرعامل ماناپیام
در چنین شرایطی باید خود را به رعایت اصول
روابطعمومی و اس��تانداردهای جهانی نزدیک
کنیم و البته این کار باید با ش��ناخت مخاطب
ایران��ی و توجه به ویژگیها و ش��رایط کش��ور
ص��ورت گیرد؛ امری که به موفقیت و اثرگذاری
کمپینها و برنامههای بازاریابی و روابط عمومی
منجر خواهد شد .وی بر بومیسازی تولیدات و
دس��تاوردهای جهانی بخش روابط عمومی در
ای��ران تاکید کرد و گفت :مردم با پیامهای یک
طرفه راضی نمیش��وند بلکه باید با آنها شفاف
بود و به طور قطع ش��فافیت میتواند سوددهی
ش��رکتها را افزای��ش ده��د .وی تصریح کرد:
در سالهای جاری جایگاهس��ازی برندها برای
شرکتهای ایرانی مهم ش��ده است .وفاداری با
بیان اینکه مشتری باید احساس کند که محور
همه اشتراکگذاریهاست ،تاکید کرد :اگر برای
مشتری تراکنش��ی باارزش وجود نداشته باشد
از آن خارج میش��ود .در ادامه این گردهمایی،
الرس زیلبربائر ،مدیر رسانههای اجتماعی گروه
لگ��و درباره چگونگی برق��راری ارتباطی مؤثر با
مشتریان گفت :وقتی فرزندان ما به دنیا میآیند
 80درصد آنها از خالقیت برخوردارند اما تعداد
محدودی این خالقیت را تا بزرگسالی برای خود
حفظ میکنند .بنابراین ما در لگو تالش کردیم
با محصولی که شاید ایده آن ابتدایی بوده است،
خالقیت را تا مرحله بزرگسالی استمرار بخشیم تا
بتوانیم افرادی مستعد برای جامعه آموزش دهیم.
وی خاطرنشان کرد :امروز با گسترش شبکههای
اجتماعی ،باید برای معرفی محصول از رسانههای
مختلف استفاده کرد ،چرا که امروزه از رسانههای
اجتماعی برای بازاریابی و خلق تقاضا اس��تفاده
میش��ود .این گردهمایی با همکاری ش��رکت
پیورلد و ماناپیام برگزار میشود.
کارگر

 80درصد کارگران
مزد 700هزار تومانی دارند

رئی��س اتحادی��ه کارگ��ران ق��راردادی و
پیمان��ی کش��ور ب��اور دارد در حال��ی که 40
میلیون نف��ر از جمعیت کش��ور را خانوارهای
کارگ��ری تش��کیل میدهن��د ،اع�لام رقم 2
میلیون تومان به عنوان متوسط درآمد ماهانه
خان��وار غیرقابل پذیرش اس��ت .فتحاهلل بیات
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار داش��ت :در حال
حاضر تعداد زی��ادی از کارگران با پایه حقوق
 700ه��زار تومان امرار مع��اش میکنند چه
برس��د به اینک��ه پسان��داز کنن��د .بنابر این
رق��م ماهان��ه  2میلی��ون توم��ان و پسانداز
 600هزار تومان در س��ال امری عجیب و غیر
قابل باور است .بیات یادآور شد :شاید  10درصد
کارگران که جزو مدیران مجموعههای کارگری
و متخصصان هس��تند درآمد باالی  2میلیون
تومان داش��ته باش��ند اما بی��ش از  80درصد
کارگران زی��ر خط فقر قرار دارن��د و حقوق و
دستمزد آنها به یک میلیون تومان هم نمیرسد.
وی تصریح کرد :هماکنون بیش از  40میلیون
خانوار کارگری در کشور وجود دارد.

وطن امروز

سرخط خبر

 654خودروی چینی هم تسهیالت دولت را گرفتند

سکته بازار خودرو بعداز اتمام وام 25میلیونی

گروه اقتصادی :تب پرداخت وام  25میلیون تومانی
خودرو فرو نشست و در این داد و ستد بالغ بر  2هزار و
 500میلیارد تومان تسهیالت به شرکتهای سایپا و
ایرانخودرو پرداخت شد .در این مسیر بیش از ۱۱۰
هزار مورد برای فروش خودرو با تس��هیالت بانکی
ثبتنام شد و اگرچه خودروسازان قصد داشتند این
فروش را ادامه دهند اما با بخش��نامه بانک مرکزی
مبنی بر پایان یافتن س��همیه در نظر گرفته شده
برای این نوع تسهیالت ،فروش اقساطی خودرو به
پایان رسید .با این حال سهم ایرانخودرو از فروش
اقساطی خودرو با تسهیالت بانکی حدود  53هزار
خودرو و سهم گروه سایپا  56هزار و  700دستگاه
(پارس خودرو  ،8100زامیاد  5300و سایپا43300
دس��تگاه) اعالم ش��د .در این طرح ،ش��رکتهای
مونتاژکنن��ده خودروهای چین��ی از جمله کرمان
موتور ،خودروسازان راین و مدیران خودرو نیز حضور
داش��تند که به اظهار وزیر صنعت ،معدن و تجارت
فقط  654خودروی چینی با این وام  25میلیونی به
فروش رفت .محمدرضا نعمتزاده در تشریح دالیل
مش��مول شدن فروش برخی خودروهای چینی در
طرح فروش خودرو با تس��هیالت گفت :در ساخت
خودروهای چینی به ف��روش رفته در این طرح20
الی  30درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده
شده است .نعمتزاده افزود :فقط خودروهای چینی
که  20الی  30درصد در س��اخت آنها از قطعات و
تکنولوژی ایرانی اس��تفاده شده مشمول استفاده از
این نوع تس��هیالت ش��دهاند .وی با تاکید بر اینکه
فروش اقس��اطی خودرو با تس��هیالت  25میلیون
تومانی مورد اس��تقبال م��ردم قرار گرفته اس��ت،
تصریح کرد :از مجموع  130هزار دستگاه خودروی
خریداری ش��ده از س��وی مردم تنها  654دستگاه
خ��ودروی چینی به فروش رفته اس��ت .وی یادآور
ش��د :خودروی پراید بیش��ترین ف��روش را در بین
خودروهای مشمول تسهیالت داشته است.

■■بازار خودرو تکان نخورد

در همین حال رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران
اتومبیل با اش��اره ب��ه رکود در ب��ازار خودرو گفت:
اعطای وام  ۲۵میلیونی هم نتوانس��ت بازار را تکان
ده��د و پرداخت ای��ن وام تأثیری بر ب��ازار خودرو
نداش��ت .غالمحس��ین قاس��میان در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،اظهار داش��ت :فقط با
اعطای این وام انبارهای کارخانجات خودروس��ازی
خالی شده است .قاسمیان با اشاره به رکود موجود

در بازار خ��ودرو ادامه داد :تقاضا برای خرید خودرو
همچنان پایین اس��ت و بازار در رکود کامل به سر
میبرد و حتی اعطای وام نیز نتوانست بازار را تکان
دهد .همچنین عطاءاهلل حکیمی ،عضو کمیسیون
اقتص��ادی مجل��س گف��ت :بانک مرک��زی بدون
پرداخت یک ریال ،پ��ول خریداران خودرو را جمع
کرد اما نه خودروس��از و نه مردم رنگ تس��هیالت
 25میلیونی را نخواهند دید .حکیمی افزود :وزارت
صنعت خودروهای بیکیفیت انبارشده را به مردم
قالب کرد ،این وزارتخانه در حالی فروش 110هزار
دس��تگاه انواع خ��ودرو را به ش��یوه جدید به مردم
فروخ��ت که این ش��یوه از نظر عل��م اقتصاد کامال
غلط اس��ت ،چراکه اگر قرار ب��ر حمایت از صنعت
خودروسازی بود باید خودروساز حمایت میشد ،نه
مصرفکننده .وی  3000میلیارد تومان تسهیالت
خرید خودرو را در بحث تبادالت بانکی یک اعتبار
دانست و توضیح داد :چرا وزارت صنعت تسهیالت
 25میلیون تومانی را درست بعد از تشکیل کمپین
نخری��دن خ��ودروی داخل��ی وضع ک��رد؟ وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با ایده پرداخت تسهیالت
ارزانقیمت خرید خودرو دست در جیب مردم کرد و
خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به مردم فروخت.
بهگفته وی ،دولت در این طرح هیچ پولی به اقتصاد

سازمان بنادر حرف آخوندی را گوش نمیکند
عضو کمیسیون عمران مجلس با
دریا
تاکیدبراینکهعملکردمدیرعامل
سازمان بنادر باعث صدمه به کل بنادر کشور شده
اس��ت ،از ض��رورت اص�لاح
مدیریت��ی در ای��ن س��ازمان
خبر داد .مه��رداد الهوتی در
اینب��اره به تس��نیم گفت :به
دلیل عملکرد نامناسب ،همه
برنامههای توسعهای سازمان
بنادر کامال قفل ش��ده اس��ت .الهوتی با تاکید بر
اینکه مدیرعامل س��ازمان بنادر هیچ اقدام مثبتی
انجام نداده اس��ت ،افزود :بهعنوان نمونه حوضچه
شماره  2بندر شهید رجایی را ببینید ،مدتهاست
همچنان بالتکلیف مانده و هیچ کاری برای آن انجام
نشده است .وی اضافه کرد :بنده حاضرم ثابت کنم
دی��روز و ام��روز و در  2نوب��ت،
انرژی
هفدهمین نشست وزارتی مجمع
سران عضو جیایسیاف(اوپک گازی) برگزار و امروز
عالوه بر ورود سران کشورهای عضو به ایران ،تنظیم
اس��ناد و مالقاتهای دوجانبه نیز صورت میگیرد.
همچنین در روز دوش��نبه (فردا) ،س��ومین اجالس
سران  GECFبا شعار «گاز طبیعی سوخت منتخب
برای توس��عه پایدار» برپا میشود .راهبرد بلندمدت
و مدل جهانی گاز این مجمع در نشس��ت س��ران و
وزی��ران تهران یک��ی از برنامههای مه��م GECF
خواهد بود .تکمیل نخستین بخش از الگوی توسعه

ایشان نتوانسته کوچکترین کار و اقدام مثبتی در
س��ازمان بنادر انجام دهد .وی ادامه داد :اختالفات
بسیار پیچیدهای در سیستم معاونان سازمان بنادر
ایجاد شده اس��ت؛ از یک سو
همه معاونان س��ازمان بنادر با
هم اختالف دارند و هم اینکه
رئیس سازمان را قبول ندارند.
وی اف��زود :چند بار ب��ا آقای
آخوندی برای ساماندهی وضع
بنادر جلسه داش��تیم و وزیر هم در حضور بنده با
آقای سعیدنژاد تماس گرفته و به نوعی هم عصبانی
ش��دند اما از این تعجب میکنم چرا معاون حرف
وزیر را گوش نمیکند ،بیحرمتی از این باالتر .عضو
کمیس��یون عمران مجلس تأکید کرد که سازمان
بنادر و دریانوردی نیاز به اصالح ساختار دارد.

■■کمبود خودرو

به گفت��ه برخ��ی نمایش��گاهداران ،هماکنون
ب��ازار ب��ا کمب��ود خودروهای��ی همچ��ون
 206تی��پ  ،2پ��ژو پ��ارس س��ال و تن��در
 90روبهرو اس��ت .بهدنبال توقف تس��هیالت 25
میلی��ون تومانی خودرو از س��وی بان��ک مرکزی
س��کوت س��ردی بازار خودرو را فرا گرفته اس��ت.
آنط��ور که نمایش��گاهداران خ��ودرو در پایتخت
میگوین��د ،در ح��ال حاضر پ��ژو  206تیپ  5با
قیمتی براب��ر با  36میلی��ون و  500هزار تومان،
پ��ژو  206صندوقدار در م��دل  V8با خیز 150
ه��زار تومانی هماکنون  36میلی��ون و  900هزار

ب��ازار گاز مجمع کش��ورهای
صادرکنن��ده گاز (GECF
)Global Gas Model
میتوان��د کم��ک بزرگ��ی به
فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه
سناریوهای بلندمدت کند .این
مجمع در حال حاض��ر دارای ١٨عضو اصلی و ناظر
است .بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت با اعالم اینکه برای

شهرها مطرح میشود اما موضوع اینجاست که اگر
واحدهای مس��کنمهر متقاضی ندارد ،چرا سایت
ثبتنام باز نمیشود تا متقاضیان مسکنمهر در این
شهرها ثبتنام کنند؟ خسروی
افزود :ما مخالف ف��روش آزاد
واحده��ای مس��کنمهر فاقد
متقاضی هس��تیم ،چراکه این
اق��دام هیچ مش��کلی را حل
نمیکن��د و به دالل��ی دامن
میزند .وی تأکید کرد :دولت بهطور مشخص تعداد
واحدهای فاقد متقاضی مس��کن مهر را در شهرها
اعالم و به مدت  2هفته نیز س��ایت ثبتنام در این
شهرها را بازگشایی کند تا متقاضیان واجد شرایط
بتوانند در این سایت ثبتنام کنند.

توم��ان ،پژو  405در مدل  SLXبا افت  100هزار
تومانی با قیمت  28میلی��ون و  700هزار تومان
و پژو پارس س��ال ب��ا افزای��ش 100هزارتومانی
هماکن��ون  35میلی��ون و  600ه��زار توم��ان به
فروش میرسد اما سمند  EF7ثبات قیمتی خود
را در ب��ازار حف��ظ کرده و به قیم��ت  30میلیون
توم��ان معامله میش��ود .رانا نی��ز  32میلیون و
 300ه��زار توم��ان به ف��روش م��یرود .دنا هم
ب��دون هی��چ تغیی��ری ب��ا قیم��ت  42میلیون
و  500ه��زار توم��ان قاب��ل خری��د و ف��روش
اس��ت .تیبا با حف��ظ ثبات قیمتی خ��ود با قیمت
 23میلی��ون و  900ه��زار توم��ان ،پرای��د م��دل
 131ب��ا افزای��ش  50ه��زار تومانی ب��ا قیمت 19
میلی��ون و  950ه��زار تومان و پرای��د مدل  111با
قیمت  20میلی��ون و  350هزار توم��ان به فروش
م��یرود .تندر 90اتومات نیز ب��ا افزایش  100هزار
تومان��ی روبهرو ش��ده اس��ت؛ بنابرای��ن هماکنون
ای��ن خودرو در ب��ازار با قیم��ت  47میلیون و100
هزار توم��ان خریدو ف��روش میش��ود .پارستندر
نی��ز ب��ا افزایش  50ه��زار تومان��ی در هفته جاری
 38میلیون و  750هزار تومان به فروش میرس��د.
قیمت  3 8میلیون و  500هزار تومانی تندر مدل E2
نیز از افت قیمتی این خودرو در بازار حکایت دارد.

دستور دادستانی درباره  ۵۷۰بدهکار بزرگ
دادستان کل کشور با اعالم اینکه
بانک
بانکها باید اس��ناد کسانی را که
تسهیالت گرفته اما پرداخت نمیکنند ارائه کنند،
گف��ت :برخ��ی اف��راد بدهکار
اظهار ورشکس��تگی میکنند
ت��ا از پرداخ��ت اقس��اط خود
طفره بروند .به گ��زارش مهر،
س��یدابراهیم رئیس��ی پ��س
از جلس��ه ب��ا مدی��ران عامل
بانکهای کش��ور اظهار داش��ت :موسس��ات مالی
غیرمج��از باید خود را با نظام پولی و بانکی کش��ور
تطبیق دهند ،در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند
و مجاز شوند یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود
ندارد .نباید اجازه داد چنین موسسهای وجود داشته
باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخالل ایجاد کند.

ایران دبیرکلی مجمع صادرکنندگان گاز را حفظ کرد

رشد داللی واحدهای مسکنمهر فاقد متقاضی
عضو کمیسیون عمران مجلس
خانه
با بی��ان اینک��ه قب��ل از اینکه
واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی بهصورت آزاد
به فروش برس��د ،باید سایت
ثبتنام ب��رای ی��ک مدت 2
هفتهای باز شود ،گفت :فروش
آزاد واحده��ای مس��کنمهر
فاق��د متقاضی به داللی دامن
میزند .علیرضا خس��روی در
گفتوگو با فارس درباره اینکه آیا کمیسیون عمران
مجل��س با ف��روش آزاد واحده��ای فاقد متقاضی
مسکنمهر که گفته میشود  100هزار تا  150هزار
واحد مسکونی است موافق است ،گفت :مدتهاست
بحث نبود متقاضی واحدهای مسکنمهر در برخی

تزریق نمیکند بلکه از طریق پیشپرداخت دریافتی
اقس��اط خودرو از جامعه پول ه��م جمع میکند.
حکیمی تسهیالت خرید خودرو را موجب افزایش
کیفیت خودروهای ایرانی ندانس��ت و افزود :وزارت
صنعت با اختصاص این تسهیالت امتیاز ویژهای را
به خودروسازان داد در حالی که صنایع فوالدسازی
که مواد اولیه شرکتهای خودرویی را تامین میکند
نیاز شدید به منابع مالی دارد .وزارت صنعت و بانک
مرکزی باید پاسخ دهند چرا تسهیالت مشابهی برای
تامین مایحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره
مسکن برای زوجهای جوان پیشبینی نکردند؟

ورود نفت ایران به بازار جهانی
از هیچکس اجازه نمیگیریم ،از
ارسال نامهای به اوپک مبنی بر
بازگشت نفت ایران به بازار خبر
داد و گف��ت :برای صادرات گاز
به اروپا به جای مس��یر ترکیه
گزینه دیگری درنظر داریم .وی با اشاره به اینکه در
حال حاضر اوپک  1/5میلیون بش��که بیش از سقف

رئیس��ی افزود :به بانک مرکزی و به ش��ورای پول و
اعتبار تاکید کردهای��م هرچه زودتر باید وضع مالی
موسسات غیرمجاز روشن شود .دادستان کل کشور
تصریح کرد :در این جلسه بحث
معوقههای بانکی و کسانی که
تس��هیالتی گرفتند اما اقساط
آن را پرداخ��ت نمیکنند ،در
دس��تور کار قرار داشت .ما در
اینباره اسنادی را از نظام بانکی
درخواست کردیم که چه افرادی تسهیالت گرفتهاند
و پرداخت نمیکنند .وی با بیان اینکه طبق آماری
که قبال ارائه شده بود ،تعداد این افراد  ۵۷۰نفر اعالم
شده بود ،گفت :اما ما از نظام بانکی خواستیم درباره
هر یک از این افراد مشخصات دقیقتری ارائه دهد،
مثال میزان تسهیالت ،میزان معوقهها و وثایق آنها.
معین ش��ده تولید میکند ،گفت :ب��ه هرحال ایران
به بازار بازخواهد گش��ت .زنگنه از عالقه روس��یه و
ترکمنستان برای سوآپ گاز از مسیر ایران خبر داد.
وزیر نفت اضافه کرد :اکثریت اعضای اوپک معتقدند
قیم��ت حدود  ۷۰دالر برای هر بش��که نفت قیمت
مناسبی است .در همین حال محمدحسین عادلی،
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعالم کرد:
نتایج اجالس جیییس��یاف ،اهمیت ویژهای برای
بازارهای جهانی گاز خواهد داشت .گفتنی است در
نشست دیروز امیرحسین عادلی با نظر موافق همه
اعضا در سمت دبیر کلی جیایسیاف ماندگار شد.

وام یارانهای به کدام صادرکنندگان میرسد؟
مع��اون کمکه��ای تج��اری
تجارت
س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران
از اعطای تس��هیالت بانک��ی  200میلیارد تومانی
ب��ه صادرکنن��دگان کاالهای
غیرنفتی با سود  6درصد خبر
داد .محمدرض��ا م��ودودی در
اینباره گف��ت :این یارانه فقط
به صادرکنندگان خدمات فنی
و مهندسی و صادرکنندگانی
تعلق میگیرد که محصوالت و خدمات صادراتیشان
ایجاد ارزش افزوده میکند .مودودی سقف دریافت
تس��هیالت فوق را ت��ا  300میلیون توم��ان برای
ش��رکتهای صادرکننده کااله��ای غیرنفتی و تا
 500میلیون تومان ب��رای صادرکنندگان خدمات
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فنی و مهندس��ی و صادرکنن��دگان نمونه و ممتاز
س��ه دوره قب��ل عنوان کرد .وی ب��ا تاکید بر اینکه
ضمانتنامهه��ای صادرات��ی ارزی در حوزه صادرات
خدمات فنی و مهندس��ی نیز
ک��ه از کمیته م��اده  19مجوز
دریاف��ت کردهان��د ،مش��مول
تخصیص این یارانه میشوند،
گفت :شرط محدودکننده برای
تخصیص یارانه فقط خصوصی
ب��ودن بنگاهه��ای صادراتی و گروهه��ای کاالیی با
ارزش افزوده باالست .مودودی ادامه داد :شرکتها،
مؤسسات و بنگاههایی که موضوع مواد  4و  5قانون
محاسبات عمومی کشور هستند ،مشمول مزایای
این طرح حمایتی نمیشوند.

وزیر ارتباطات گفت :مش��کل صادرات  19قلم
کاال از ایران به بازار روس��یه حل شده و تا 3هفته
دیگر دالر نیز از مبادالت دو کشور حذف میشود.
آرش کردی ،مدیرعامل توانیر گفت :در روزهای
پیک مجبور شدیم همه ظرفیت نیروگاهی حتی
نیروگاهه��ای کمراندم��ان را که س��الهای قبل
استفاده نمیکردیم به مدار بهرهبرداری بیاوریم تا
با خاموشی روبهرو نشویم.
تولی��د فوالد ای��ران در  10ماهه ژانویه تا اکتبر
 2015از م��رز  13میلی��ون تن گذش��ت و ایران
چهاردهمین فوالدساز جهان شد.
محمد السعده ،وزیر صنعت و انرژی قطر از لغو
تحریمهای ایران و آنچه بازگشت ایران به خانواده
تجاری جهان خواند استقبال کرد.
مهدی محتش��می ،قائممقام کمیس��یون بین
دولتی ایران و روسیه از پذیرش پیشنهاد روسیه
توسط ایران برای تاسیس بانک مشترک خبر داد
و گفت این بانک بزودی با س��رمایه  500میلیون
دالر تاسیس میشود.
رمضانعلی س��بحانیفر ،سخنگوی کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن مجلس با بی��ان اینکه بخش
بازرگانی باید عملکرد قویتری در ش��رایط فعلی
کش��ور و بعد از اجرای برجام داشته باشد ،گفت:
کارگروه احیای وزارت بازرگانی با تکمیل  15نفر
عضو و مشخص شدن رئیس آغاز به کار میکند.
میزان بارشهای کش��ور از اول مهر تا  27آبان
امسال 62 ،میلیمتر ثبت شده که حاکی از افزایش
 63درصدی بارندگیها نسبت به پارسال است.
در ح��ال حاضر به ازای ه��ر  100هزار نفر در
کشور حدود  27/4شعبه بانکی فعالیت میکنند
که در این حالت برای هر  3650ایرانی یک شعبه
فعال وجود دارد.
عبدالحسینکریمی،رئیساتحادیهدستگاههای
مخابراتی گفت :به پیشنهاد وزارت صنعت بخش
موبایل از اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و موبایل
منفک و به اتحادیه دستگاههای مخابراتی الحاق
میش��ود و از فروش تا خدم��ات پس از فروش و
تعمیر در یک اتحادیه متمرکز شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ایتالیا از
برنامهریزی برای ورود  ۱۰۰۰ش��رکت ایتالیایی
ب��ه ایران در آیندهای نزدیک خبرداد و گفت :این
 ۱۰۰۰ش��رکت ایرانی در قالب  3هیات به ایران
خواهند آمد که بر این اساس ،اولین هیات تجاری
متشکل از  ۳۰۰شرکت صاحبنام ایتالیایی  ۲۹و
 ۳۰نوامبر به ایران وارد خواهد شد.
وزیر صنعت در نامهای به وزیر جهادکشاورزی
با انتقاد از کیفیت پایین ابریش��م داخلی ،راهکار
خروج صنعت نوغانداری از رکود را ارائه کرد.
رئیس ات��اق ایران با بیان اینکه تب و تاب الزم
را از فعاالن اقتصادی برای همکاری با خارجیها
نمیبینم ،گفت :برای دریافت سریع فرصتهای
اقتصادی از خارجیها «جنب و جوش» کنید.
خردهفروشی

تداوم سیر کاهش قیمت مرغ

قیم��ت هر کیلوگ��رم مرغ از ابت��دای محرم،
 1500تومان کاهش داش��ته اس��ت اما شرکت
پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار مرغ ضعیف
عمل کرد و همین موضوع باعث شد مرغداران و
تولیدکنندگان ضرر زیادی را تحمل کنند .مهدی
یوسفخوانی ،رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و
ماهی به ایس��نا گف��ت :در حال حاضر قیمت هر
کیلوگرم مرغ در خردهفروش��یها  5500تومان و
عمدهفروشیها  5000تومان است ،در حالی که
قبل از محرم قیمت هر کیلوگرم مرغ  7000تومان
بود .وی نبود تقاض��ا را عامل کاهش قیمت مرغ
دانست و افزود :در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم
م��رغ زنده  3500تومان اس��ت اما مرغ��داران با
ف��روش کمت��ر از  4000تومان ض��رر میکنند.
وی خاطرنش��ان کرد :زمانی که قیمت خرید هر
کیلوگرم مرغ زنده از مرغدار  4000تومان باشد،
قیمت تمامشده آن برای کشتارگاه  5700تومان
و توزیع آن حدود  5800تا  5900تومان خواهد
بود و قیمت خردهفروش��ی آن نیز  6400تومان
حساب میشود.
سوخت

یشد
بنزین تکنرخ 

بنا بر اعالم ش��رکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی ایران ،آخرین مهلت مص��رف بنزین 700
تومانی در کارتهای سوخت دیروز به پایان رسید
و از ام��روز بنزین فقط با نرخ  1000تومان عرضه
خواهد ش��د .به گزارش تس��نیم ،این شرکت بر
عرضه بنزین با سامانه هوشمند سوخت تأکید کرد
و درباره بنزین 700تومانی باقیمانده در کارتهای
سوخت اعالم داشت که بنابر آخرین آمارها ،کمتر
از  400میلیون لیتر دیگر از بنزین 700تومانی در
کارتهای س��وخت باقی مانده که بیش از 300
میلیون لیتر آن مربوط ب��ه خودروهای نظامی و
انتظامی است که سهمیه داشتهاند و بیشتر مردم
سهمیه 700تومانی خود را مصرف کردهاند.

