کوتاه از اقتصاد

تولید هر خودرو به معنای زیان بیشتر صنعت خودروسازی است

تغییر هیئت مدیره بانکهای ادغامی

ایرنا :عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت :در شرایط کنونی تولید هر خودرو به معنای زیان بیشتر صنعت
خودروسازی است .پارسال صنعت خودروی کشور بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان زیان داد .از ابتدای امسال نیز بین شش تا هفت هزار
میلیارد تومان دیگر زیان داده و اگر تولید خودرو افزایش یابد ،تا پایان سال بیش از سال گذشته زیان خواهد داد .امیرحسن کاکایی افزود:
امروز قیمتها به گونهای است که تولید هر خودرو به معنای تولید زیان بیشتر است و پرسش اینجاست که این زیان از کجا جبران شده و
نقدینگی الزم از چه محلی باید تأمین شود؟ وی به سخنان اخیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت که آغاز فصل جدیدی از فعالیت خودروسازان
در کشــور را وعده داده بود ،اشــاره کرد و افزود :حال که مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و بحثهایی همچون خصوصیســازی
خودروسازان مطرح شده است ،در حقیقت همه به نوعی به دنبال کمک برای راه افتادن صنعت خودروسازی کشور هستند.

ایسنا :مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیئت مدیره بانکهای ادغامی خبر داد و گفت :تا پایان سال تابلو همه بانکهای ادغامی
تغییر میکند و تابلوی بانک سپه برای این بانکها نصب خواهد شد .محمدکاظم چقازردی ،با بیان اینکه فرآیند ادغام در چارچوب یک
برنامه و مدل انجام میشود و مراحلی دارد که باید در قالب منظمی پیش برود ،اظهار کرد :در اصلیترین مرحله ،انتقال سهام این بانکها به
بانک سپه بوده که بانک از نظر مالکیتی و مدیریتی بتواند وظایف خود را در این بانکها انجام دهد .وی افزود :با انتقال این سهام ،عم ً
ال بانک
سپه از نظر مالکیتی ،مالک بخش عمدهای از این بانکهاست و بخش اعظم سهام این بانکها از طریق بورس به بانک سپه منتقل شده است.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اکنون از نظر مالکیتی میتوانیم در این بانکها اعمال مدیریت کنیم ،گفت :گام بعدی ما این است که
بتوانیم مجمع عادی فوقالعاده انتخاب هیئت مدیره این بانکها را داشته باشیم و به اقتضای شرایط ،تغییراتی در هیئت مدیره آنها بدهیم.

انرژی


وزیر نیرو بیان کرد:

همکاریهای ایران و
افغانستان در حوزه برق

ایرنا :وزیر نیرو با اشاره به توافقهای اخیری که
بین ایران و افغانستان در حوزه تولید و انتقال
برق صورت گرفته ،گفت :با تشــکیل کمیته
همکاری مشــترک ،توافقهای حاصل شده با
سرعت بیشتری اجرایی میشود .رضا اردکانیان
افزود :تشکیل این کارگروه مشترک در حضور
رئیسجمهوری افغانســتان و با موافقت وی
توصیه شده است و اکنون منتظر هستیم تا این
کمیته هرچه زودتر تشکیل شود .وی ادامه داد:
در این کمیته درباره تاریــخ برگزاری اجالس
کمیســیون همکاریهای مشترک اقتصادی
رایزنی خواهد شد و بعد از آن برای برگزاری این
اجالس اقدامهای الزم صورت خواهد گرفت.
وزیر نیرو درباره توافق ایران و افغانستان برای
تعمیر توربینها و ترانسهــای برق افغان هم
گفت :این کارها در حال اجرا شدن هستند.

قبوض کاغذی گاز هم حذف
میشوند

ایسنا :حذف قبوض کاغذی گاز نیز همچون
آب و برق و تلفن در دستور کار دولت قرار گرفته
و همان طور که مســئوالن اعالم کردهاند این
طرح نهایتاً تا ابتدای آذرمــاه وارد فاز اجرایی
میشــود و الزم اســت مشــترکان نسبت به
تکمیل پرونده اشــتراک خود اقدام کنند .در
این باره روحاله نوریان ،مدیر فناوری اطالعات
و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران گفته است:
قبوض کاغذی گاز از اوایل آذرماه امسال حذف
میشود و زیرساختهای الزم برای اجرای این
کار آماده شده است.
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همه ساله با داغ شــدن بازار نذریها در
ایام محرم  ،اقالم اساســی با شــیب تند
قیمتی در بازار روبهرو میشود ،در حالی
که آحاد جامعــه انتظار دارنــد تا طبق
اظهارات مســئوالن تنظیم بازار مبنی بر
توزیع کاالهای اساسی با نرخ مصوب آب
از آب تکان نخورد .بررسیها از سطح بازار
نشان میدهد که قیمت اقالم پرتقاضای
ایام محــرم همچون دام زنده ،گوشــت
قرمز ،مرغ ،برنج و بسیاری از اقالم دیگر با
نوساناتی در بازار روبهرو شده که  مسئوالن
مختلف سودجویی دالالن و عوامل واسطه،
ممنوعیت ثبت سفارش ،کمبود عرضه و
بسیاری از عوامل دیگر را دلیل این گرانیها
مطرح میکنند که برای مصرف کنندگان
قابل قبول نیست.
کمبودی در توزیــع اقالم
اساسی وجود ندارد
حسن حنان قائم مقام مدیرعامل و معاون
بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی
ایران ،دربــاره آخرین جزئیــات توزیع
کاالهای اساسی در ایام محرم و صفر اظهار
کرد :در ایام محرم و صفر پیشبینی شده
که  ۳۰هزار تن برنج ۳۰ ،هزار تن روغن،
 ۱۵هزار تن شــکر ۱۰ ،هزار تن گوشت
قرمز و  ۱۰هزار تن گوشت مرغ با قیمت
مصوب در اختیار هیئتهای مذهبی قرار
گیرد .وی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور
دام در ایام محرم و صفر اقــدام به توزیع
گوشــت و مرغ مورد نیاز بــا نرخ مصوب
هیئتهای مذهبی میکنــد ،بیان کرد:
بازرگانی دولتی ۳۰هزار تن برنج هندی
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را با قیمت  ۶هزار و  ۳۰۰تومان و  ۱۵هزار
تن شکر را با قیمت سه هزار و  ۲۰۰تومان
در اختیار هیئتهای مذهبی قرار میدهد،
ضمن آنکه شرکت روغن خام مورد نیاز را
در اختیار کارخانههای روغنکشــی قرار
میدهد و آنها موظف هستند روغن ۱۶
و  ۴.۵کیلویی جامد و نیمهجامد را با ۱۵
درصد تخفیف توزیع کنند .این در حالی
اســت که قیمتهای کنونی بازار باالتر از
این رقم است.حنان با بیان اینکه کمبودی
در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد ،گفت:
براساس تجربیات سنوات گذشته کاالی
بیشتری تدارک دیده شده است که با این

وجود جای هیچگونه نگرانی نیست.
قیمت مرغ بعد از ایام تاسوعا و
عاشورا نوسان چندانی ندارد
عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه
مرغداران گوشتی اســت .وی نیز یادآور
شد هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ
زنده درب مرغــداری  ۹هــزار و  ۳۰۰تا
 ۹هــزار و  ۴۰۰و مرغ آمــاده به طبخ در
خردهفروشــیها  ۱۲هــزار و  ۹۰۰تا ۱۳
هزار تومان است.حجت ادامه داد :با توجه
به ازدیاد عرضه ناشی از خنک شدن هوا و
بازگشایی مدارس پیشبینی میشود که
قیمت مرغ بعد از ایام تاسوعا و عاشورای
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حسینی نوســان چندانی در بازار نداشته
باشد .عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران
گوشتی درباره تاثیر عرضه مرغ منجمد در
ایام محرم بر وضعیت بازار افزود :هر زمانی
که شرکت پشــتیبانی امور دام نسبت به
توزیع مرغ با نرخ مصوب در بازار اقدام کند،
بدون تردید تولیدکنندگان با زیان مواجه
میشوند چرا که شرکت پشتیبانی امور دام
عرضه مرغ را براســاس تاریخ انقضا انجام
میدهد نه نیاز واقعی بازار.
افزایش قیمت دام زنده در ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی
کذب است

سعید سطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران
کشور نیز با اشاره به اینکه امتناع دامداران
در عرضه دام صحت نــدارد ،اظهار کرد:
اگرچه برخی فروشندگان به بهانه افزایش
قیمت در ایام محــرم ،اظهاراتی مبنی بر
کمبود عرضــه دام را مطرح میکنند ،اما
این موضوع کذب است چرا که نگهداری
دام پروار شده در واحدهای دامداری برای
دامدار صرفه اقتصادی ندارد .وی متوسط
نرخ دام سبک در کشور را  ۴۲هزار تومان
و دام سنگین را   ۳۲هزار تومان اعالم کرد و
گفت :از ابتدای سال به سبب ازدیاد عرضه
قیمت هر کیلو گوســاله زنــده  ۲۶تا ۲۷
درصد و دام سبک  ۱۰تا  ۱۲درصد در بازار
افت داشته است.سلطانی عرضه دام زنده
با نرخ  ۵۲تا  ۵۴هزار تومان در ایام تاسوعا
و عاشورای حسینی را تکذیب کرد و گفت:
با توجه به انباشت مازاد دام در دامداریها
بعید است که قیمت دام سبک به این نرخ
برسد.
افزایش قیمت برنج در بازار
محمد آقاطاهر رئیــس اتحادیه
بنکداران مواد غذایی نیز از افزایش قیمت
برنج در بازار خبــر داد و گفت :با توجه به
ممنوعیت ثبت سفارش در فصل برداشت،
قیمت برنج ایرانی  ۱۰درصد ،برنج هندی
سه تا چهار درصد و پاکستانی حدود ۱۰
درصد نســبت به هفتههای اخیر در بازار
افزایش یافته است .وی افزود :با توجه به
ازدیاد تقاضا برای خرید برنج در ایام تاسوعا
و عاشورای حســینی و بازگشت حجاج،
احتمال افزایش قیمت برنج در صورت عدم
ترخیص برنجهای مانده در گمرکات کشور
دور از انتظار نیست.

درخواستاتاقبازرگانیازمجلس
در مورد الیحه قانون تجارت

ایسنا :رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ضمن
اســتقبال از بازنگری قانون تجــارت ،از بیتوجهی
به نظرات بخش خصوصی گالیه کــرد و از مجلس
خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان
بخش خصوصی بدهد .محمد الهوتی با تاکید بر اینکه
قانون تجارت نیازمند بازنگری ،ساماندهی و کاهش
قوانین متعدد و متضاد است ،اظهار کرد :سالها به
این موضوع نقد داشتیم که چرا قانون تجارت اصالح
نمیشــود و بهرغم اینکه در قوانین باالدستی هم
بازنگری دیده شده ،تا امروز این اتفاق رخ نداده است؛
به همین دلیل در حال حاضر از اینکه این موضوع در
دستور کار قرار گرفته و در حال اصالح است ،استقبال
میکنیم .وی ادامه داد :اتفاقی که رخ داده این است
که نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته،
اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی
که اتاق مطرح کرده است ،بسیار تفاوت دارد .از سوی
دیگر قوانین و بند بند الیحهها با ســرعت درحال
تصویب اســت درحالی که این موضوعات نیازمند
کارشناسی و اخذ و تأمین نظرات بخش خصوصی
بوده که تا امروز به آن توجه نشده است.
از  ۲۱شهریور  ۹۸انجام میشود؛

کاهش  ۲۰درصدی نرخ
بلیتهواپیما

باشــگاه خبرنگاران :دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی  ،با بیان اینکه کاهش نرخ ارز در روزهای
گذشته زمینهساز کاهش قیمت بلیت هواپیما شده
اســت ،گفت :به دلیل آنکه بســیاری از هزینههای
شرکتهای هواپیمایی بر اساس قیمت ارز است در
نتیجه با توجه به روند نزولی قیمت ارز شرکتهای
هواپیمایی تصمیمی به کاهش میانگین  ۱۰درصدی
قیمت بلیت هواپیمــا در تمام مســیرهای داخلی
گرفتهاند .اسعدی سامانی ادامه داد :از  ۲۱شهریورماه
قیمت بلیت هواپیما در تمام مسیرهای داخلی به طور
متوســط  ۱۰درصد کاهش مییابد و در مسیرهای
پر تقاضا تا  ۲۰درصــد هم کاهش قیمت بلیت ادامه
خواهد داشــت.وی افزود :به طور مثال قیمت بلیت
مشهد با توجه به عوارض خروج هم اکنون  ۷۵۴هزار و
 ۶۰۰تومان است که در نرخ جدید به  ۷۰۰هزار تومان
کاهش مییابد  .اسعدی سامانی بیان کرد :در صورتی
که قیمت ارز همچنان روند نزولی داشته باشد کاهش
قیمت بلیت هواپیما ادامهدار خواهد بود و شرکتهای
هواپیمایی جهت تسهیل تردد مسافران و همچنین
آسایش آنها تصمیم به کاهش قیمت بلیت هواپیما
گرفتهاند.
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