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ايران خطوط برق و نيروگاههاي سوريه را بازسازي ميكند
سرپرست وزارت نيرو با اشاره به انعقاد چندين تفاهمنامه مشترك ميان طرف ايراني و وزير برق سوريه ،گفت :عمده اين قراردادها مربوط به بازسازي تجهيزات برق ،نيروگاهها و خطوط انتقال است تا بتوانيم خدمات
بهتري را در اختيار مشتركان سوري قرار بدهيم .ستار محمودي گفت :بدين منظور شركتهاي ما با ظرفيت باالي كاري و حركت در مسير دانش روز در تالش براي بازسازي و توسعه ظرفيت زيرساختهاي اصلي سوريه
همچون آب ،برق و تاسيسات بهداشتي آب و فاضالب خواهند بود.

اعالن

صنعت

آلمانيها همچنان رقيب قدر فرانسويها در بازار ايران

حضور بنز در  ايران  رسمي شد

خبرگزاري تسنيم

گروه اقتصادي
باالخره با امضاي ق��رارداد ميان هيات
ايران��ي و آلمانها حضور بن��ز در ايران
رس��مي ش��د .هنوز مهر برجام خشك نش��ده بود كه
چرخهاي هواپيماي آلمانها ب��ر باند فرودگاه مهرآباد
باز شد و نخستين قرارداد پسابرجامي به نام اروپاييها
رقم خورد ،تا سهم اروپانشينان از برجام مشخص شود.
آلمانها كه سابقه خوشي در همكاري با ايرانيها دارند
بيس��روصدا نخس��تين قرارداد پس��ابرجامي صنعت
خودروي اي��ران را به نام خود ثبت كردند .اين در حالي
بود كه تصور ميشد رقيب قدر آنها يعني فرانسويها با
همه س��روصداهايي كه به راه انداخته بودند ،در رقابت
با س��اير رقبا برنده خواهند ش��د كه چنين نشد .با اين
حال انعقاد قرارداد جدي��د خودرويي با الزام صادرات و
سرمايهگذاري و البته ساخت داخل توسط آلمانهاي
سختگير موجب ش��د تا پرونده قراردادهاي خودرويي
خاص شود .البته مرسدس بنز شركت نوپايي در ايران
نيس��ت و س��ابقه حضورش در ايران به سالهاي پيش
از انقالب باز ميگردد .حت��ي زماني كه همه برندهاي
اروپايي اي��ران راترك كردند اين برن��د همچنان دفتر
مركزياش در ايران را حف��ظ كرد تا اينكه تحريمهاي
غربي به حدي شديد شد كه امكان حضور در ايران باقي
نماند ،اين ش��ركت آلماني هم دفترش راترك كرد تا به
محض امضاي برجام حضور مجددشان در ايران را جشن
بگيرن��د .آلمانها وقتي به ايران آمدن��د پاي قراردادي
را امضا كردند كه طي آن ملزم ميش��دند تا ش��ركتي
مشترك را با آبي پوشان جاده مخصوص تاسيس كنند

و با توليد مجدد خودروهاي سنگين وارد بازار ايران شوند.
البته مرس��دسبنز پيش از انقالب 30 ،درصد از سهام
موتورسازي تبريز «ايدم» را ميخرد؛ به اين طريق قصد
داشت با توليدات ايران بازار قاره آسيا و بخشي از آفريقا را
تامين كند .بعد از حضور مجدد در ايران مشخص شد كه
ايدم دوباره قرار است وجه اشتراك دو كشور در قرارداد
خودرويي باشد .بنا بر آنچه هاشم يكهزارع ،مديرعامل
ايرانخ��ودرو در زمان امضاي قرارداد جديد اعالم كرد،
بنز به عنوان بزرگترين توليدكننده كاميون در جهان
و ايرانخ��ودرو كه بزرگترين خودروس��از خاورميانه
بهش��مار ميآيد ،قصد دارند با تاس��يس يك ش��ركت
مش��ترك ،از مزيتهاي نسبي يكديگر استفاده كرده و
ضمن تحكيم جايگاه خود ،يك قطب توليد خودروهاي
كار و تج��اري را در منطق��ه ايجاد كنن��د كه مبتني بر
سرمايهگذاري مش��ترك است .بر اساس تفاهمنامهاي
كه با بنز امضا شده است ،سهم ايرانخودرو ديزل در اين
شركت  51درصد و سهم بنز  49درصد است .در بيانيه
نيز آنچه مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت ،سرمايهگذاري
مشترك براي توليد منطقهاي كاميونهاي مرسدسبنز
و قطعات قواي محركه ،تاسيس شركت مشترك فروش
كاميونه��اي مرس��دسبنز و قطعات آنه��ا در ايران و
همچنين خريد بخشي از س��هام شركت محورخودرو
(توليدكننده اكسل) در كنار ايدم توسط دايملر است.
عالوه بر اين ،دو طرف درصدد هس��تند سرمايهگذاري
مش��تركي براي فروش وس��ايل نقليه تج��اري و باري
مرسدس داشته باش��ند .ضمن اينكه دايملر اعالم كرد
براي تحقق اين برنامهها دفتر خود در تهران را در س��ه
ماه نخست سال  ۲۰۱۶ايجاد خواهد كرد.

بحث شيرين «سواري»

حتي در آن زمان اعالم شد كه طبق توافقات انجامشده
قرارداد پنجسالهاي با بنز امضا خواهد شد كه براساس
آن شركت ستاره ايران به عنوان واردكننده و شركت
تاپخودرو ب��ه عن��وان توليدكنن��ده ،كار واردات و
همچنين توليد و عرضه خودروهاي بنز در ايران را آغاز
خواهند كرد .ضمن آنكه بنز ابراز تمايل كرده اس��ت
كه  50درصد شركت ستاره ايران را خريداري كند.
همچنين بنابراعالم ايرانخ��ودرو ديزل ،در دور تازه
همكاري ب��ا بنز ،ارزيابي و بررس��ي آمادگي ش��بكه
خدمات پس از فروش يكي از پيشش��رطهاي مهم
اس��ت .در برنامه جديد اين ش��ركت ،پيش از عرضه
ه��ر محصول ،ش��بكه خدماتي آن ايجاد ميش��ود و
ايرانخودرو ديزل اين تعه��د را با همكاري بنز دنبال
خواهد كرد .بر اين اس��اس دو طرف تصميم گرفتند
ضمن اصالح ساختار ش��ركت خدمات پس از فروش
«گواه» نس��بت به واگذاري اين ش��ركت به ش��ركت
مش��ترك ايرانخودرو و بنز اق��دام كنند .و حاال پس
از گذشت چندين ماه از توافق اوليه اينبار مسووالن

ايران خودرويي به آلمان رفتند تا با حضور سفير ايران
در آلمان قرارداد ايران خودرو و مرسدس بنز در قالب
شركت مشترك رس��ما امضا شود .طبق گزارشي كه
در اين خصوص منتش��ر ش��ده اس��ت گروه صنعتي
ايران خودرو و ش��ركت مرس��دس بنز قرارداد ايجاد
ش��ركت مش��ترك در حوزه فروش و خدمات پس از
فروش خودروهاي تج��اري را امضا كردند .همچنين
قرارداد دو ش��ركت مش��ترك ديگر ني��ز در ماههاي
آينده نهايي ميشود .اين قرارداد روز سهشنبه ميان
شركت ايرانخودروديزل به نمايندگي از گروه صنعتي
ايران خودرو و شركت بنز ،در سايت توليد وورث ،مقر
اصلي مرسدس بنز به امضا رسيد.
در امضاي اي��ن ق��رارداد علي ماجدي س��فير ايران
در آلمان ،مهندس محس��ن صالحيني��ا معاون امور
صناي��ع وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،مهندس
هاش��م يكهزارع مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو
و جمعي از مديران ارشد دو ش��ركت حضور داشتند.
هاشم يكهزارع ،مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
در اين مراسم با اش��اره به امضاي قرارداد و تفاهمنامه
با ش��ركت بنز در توليد و فروش محصول سواري ابراز
اميدواري كرد كه با توجه به همكاريهاي دو شركت
در ح��وزه خودروه��اي تجاري هم��كاري طرفين در
خص��وص تفاهمنامه و قرارداد س��ال گذش��ته نيز به
همين منوال پيگيري شود .اين گزارش تاكيد ميكند
كه قرارداد خودروهاي تجاري كه امضا ش��د ش��امل
ايجاد شركت مشترك در حوزه فروش و خدمات پس
از فروش خودروهاي تجاري اس��ت .اين ش��ركت ،به
صورت انحصاري مسووليت فروش محصوالت تجاري
مرس��دس بنز را بر عه��ده خواهد داش��ت .همچنين
شركت دوم كه قرارداد آن در ماه آينده نهايي ميشود،
مس��ووليت توليد را برعهده دارد و نسل فعلي و آينده
كاميون آكتروس از جمله توليدات اين شركت خواهد
بودنسل فعلي آكتروس تا س��ال  ۲۰۱۹توليد شده و
نس��ل جديد اين كاميون نيز از س��ال  ۲۰۱۹به بعد بر
اساس اس��تانداردهاي روز اروپا توليد خواهد شد .در
فاز بعدي نيز خط توليد جديد ديگري پيشبيني شده
است .بر اساس برنامه ،ساخت داخل شركت مشترك
توليدي در س��ال نخست به  ۲۰درصد خواهد رسيد و
اين ميزان در ص��ورت صرفه اقتصادي ميتواند به ۳۰
تا  ۵۰درصد افزايش پيدا كند .بر اس��اس اين گزارش
نيازس��نجي و توليد محصوالت جديد و جايگزيني با
محصوالت فعلي نيز در برنامه شركت مشترك توليدي
ايرانخودرو و دايملر پيشبيني شده است .همچنين
شركت ديگر در حال مذاكره در خصوص توليد موتور
ميان شركت ايرانخودروديزل و دايملر بوده كه وظيفه
آن توليد موتورهاي جديد بر اساس نياز بازار در شركت
مشترك جديد اس��ت .شركت مرسدس بنز نخستين
برند خودروهاي تج��اري در دنيا را در اختيار دارد كه
امضاي قرارداد سرمايهگذاري مشترك با ايران خودرو
بيانگر امنيت سرمايهگذاري در ايران است.

كار پالسكو
به رياستجمهوري كشيد

شركت مشترك با
آبي پوشان

آلمانه�ا وقتي ب�ه ايران
آمدند پاي ق�راردادي را
امض�ا كردند ك�ه طي آن
ملزم ميشدند تا شركتي
مشترك را با آبي پوشان
جاده مخصوص تاس�يس
كنند و ب�ا تولي�د مجدد
خودروه�اي س�نگين
وارد ب�ازار ايران ش�وند.
البته مرس�دسبنز پيش
از انقلاب 30 ،درص�د از
سهام موتورسازي تبريز
«اي�دم» را ميخ�رد؛ ب�ه
اين طريق قصد داشت با
توليدات اي�ران بازار قاره
آسيا و بخشي از آفريقا را
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قراردادهاي ايران و رنو

گروه صنعتي ايران خودرو و ش�ركت مرسدس بنز قرارداد ايجاد شركت مشترك در حوزه فروش و خدمات پس از
فروش خودروهاي تجاري را امضا كردند .همچنين قرارداد دو ش�ركت مش�ترك ديگر نيز در ماههاي آينده نهايي
ميشود .اين قرارداد روز سهشنبه ميان شركت ايرانخودروديزل به نمايندگي از گروه صنعتي ايران خودرو و شركت
بنز ،در س�ايت توليد وورث ،مقر اصلي مرسدس بنز به امضا رسيد .در امضاي اين قرارداد علي ماجدي سفير ايران
در آلمان ،مهندس محس�ن صالحينيا معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس هاشم يكهزارع
مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو و جمعي از مديران ارشد دو شركت حضور داشتند.

تجارت

بازار توليد

بازگشت ايران به رتبه نخست توليد پسته جهان

 10هزار ميليارد تومان براي نوسازي صنعتي

پيشبيني ميشود امسال ۳۱۰هزارتن پسته
در كشور توليد شود .ايران با شكست امريكا بار
ديگر به رتبه نخس��ت توليدپسته جهان برميگردد .شكراهلل
حاجيوند ،مديركل دفتر امور ميوههاي سردسيري و خشك
وزارت جهاد كشاورزي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه ميزان
توليد پس��ته در س��ال جاري  ۳۱۰هزار تن پيشبيني شده
است ،اظهار داش��ت :با توجه به توليد  ۳۰۴هزار تن پسته در
س��ال ۱۳۹۵؛ امسال در مقايسه با س��ال قبل ميزان افزايش
تولي��د حدود ۲درصد پيشبيني ميش��ود .وي درباره اينكه
گفته ميشود ايران امسال توانسته با شكست امريكا رتبه اول
توليد پسته را پس بگيرد و به مقام نخست جهان در توليد اين
محصول دست يابد؟ گفت :براساس بررسيهاي انجام شده
ميزان توليد پس��ته در امريكا  ۲۷۰هزار تن (در سال )۲۰۱۷
تخمين زده ميشود و ايران با پيشبيني توليد  ۳۱۰هزار تن
در رتبه اول توليد جهاني ق��رار ميگيرد .مديركل دفتر امور
ميوههاي سردس��يري و خش��ك وزارت جهاد كشاورزي در
بخش ديگري از سخنان خود وضعيت صادرات اين محصول
را مورد اشاره قرار داد و افزود :ميزان صادرات پسته در  ۴ماهه
منتهي به تيرماه  ۱۳۹۶برابر  ۱۶هزار و  ۶۶۰تن است و از آنجا
كه برداشت پسته آغاز شده ،افزايش صادرات در ماههاي آتي
پيشبيني ميش��ود .حاجيوند درباره اينكه ميزان صادرات

نسبت به س��ال قبل از لحاظ كمي چقدر فرق داشته است؟
اضافه كرد :در سال  ۱۳۹۵صادرات محصول پسته  ۱۳۸هزار
تن به ارزش  ۱۲۷۱ميليون دالر بوده؛ در مقطع  ۴ماهه ابتداي
سال كاهش  ۴۰درصدي در مقدار صادرات مشاهده ميشود
كه ناشي از كمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت
و عرض��ه محصول در بازار افزايش ص��ادرات در ماههاي آتي
پيشبيني ميش��ود .وي چالشهايي را كه امسال در زمينه
پسته با آنها مواجه بوديم ،مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت:
تغيير اقليم و نوسانات دمايي ،مش��كالتي چون سرمازدگي
به��اره ،گرمازدگي ،تگرگ ،ري��زش جوان��ه گل و ...از جمله
چالشهاي پيش روي ما بوده اس��ت .همچنين خشكسالي،
كاهش كمي و كيفي آب و ش��يوع آفات و بيماريها از جمله
آفت كليدي پسيل پسته از ديگر مواردي بوده كه در اين زمينه
ميتوان به آنها اشاره كرد .حاجيوند درباره اينكه پيشبيني
توليد براي س��ال زراعي  96-97چقدر است ،افزود :بررسي
ميداني باغات پس��ته حاكي از ريزش جوانه گل در بعضي از
مناطق بوده است؛ با توجه به نوس��انات آب و هوايي در سال
جاري و پديده سال آور -ناآور به نظر ميرسد در سال ۱۳۹۷
كاهش جزيي در ميزان توليد محتمل ش��ود .وي تاكيد كرد:
اجراي مناس��ب مديريت باغات از جمله تغذيه و آبياري ،در
اولويت برنامههاي دفتر قرار دارد تا سبب توليد مناسب شود.

گروه اقتصادي | وزير صنعت ،معدن و تجارت
در حالي كه از عملكرد صنعتي سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران تقدير ميكند و انعقاد قرارداد خودرويي
اين سازمان را تاييد ميكند و تاكيد دارد كه اين سازمان رقيب
بخش خصوصي نيست از اين س��ازمان خواسته است تا توجه
بيشتربه بحث ايمني خودروها داشته باشد.
محمد شريعتمداري كه در مجمع عمومي عادي ساالنه سازمان
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران صحبت ميكرد گفته است:
جايگاه كنوني صنعت خودرو با تالش و برنامهريزي چندينساله
به وجود آمد اما جا براي كار بيش��تر به خصوص در حوزه ايمني
خودرو وجود دارد كه اي��درو بايد اين موضوع را مورد توجه قرار
دهد .قراردادهاي جديد در حوزه خودروسازي براي بهروزرساني
توليد و بازاريابي جهاني مفيد و كارآمد اس��ت .ايدرو پيش��گام
پيشرفت صنعتي در كشور است و انتظار داريم كه اين سازمان به
جايگاه اصلي خود كه همانا پيشران بودن در صنايع كشور است،
بازگردد .وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :در حوزه خودرو توجه
به صنعت قطعهسازي بايد در دستور كار قرار بگيرد .حركت به
س��مت عدم تمركز صنعتي يك ضرورت براي توسعه صنعتي
كشور اس��ت به همين جهت در بودجه سال  96حدود  10هزار
ميليارد تومان منابع براي نوسازي صنعتي كشور پيشبيني شده
است .در مجمع عمومي عملكرد مالي ايدرو تا پايان سال كاري

 95ارايه ش��د كه با شفافيت در حوزههاي گوناگون مالي همراه
بود و مورد تصويب مجمع عمومي نيز قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه ايدرو گامهاي خوبي در راستاي برنامههاي
دولت يازدهم برداش��ته اس��ت ،افزود :ايدرو اين مسير را نيز در
دولت دوازهم با قدرت و س��رعت بيش��تري ادام��ه خواهد داد،
چراكه گام گذاشتن در حوزه گسترش و نوسازي صنايع كشور
يك نيازمندي مهم صنعتي كشور به خصوص در عرصه صنايع
كوچكومتوسطبهحسابميآيدكهدراينعرصهنزديكبه80
هزار واحد نيازمند خدمات اين سازمان در حوزه نوسازي صنعتي
هستند .رييس مجمع عمومي ايدرو با اعالم اينكه در بودجه سال
 96حدود  10هزار ميليارد تومان منابع براي نوس��ازي صنعتي
كشور پيشبيني شده است ،ادامه داد :استفاده از اين منابع براي
نوسازي شركتهايي كه حضورشان در عرصههاي بينالمللي
ميتواند موجبات جهش صنعتي كشور را فراهم كند ،با هدايت
ايدرو در سال جاري شتاب بيشتري پيدا ميكند و شاهد نوسازي
صنايع ايران در عرصههاي مختلف خواهيم بود .شريعتمداري با
تاكيد بر حمايت از فعاليتهاي صنعتي دانشبنيان ،تصريح كرد:
در اين حوزه كه دوستدار محيطزيست نيز محسوب ميشود،
بايد گامهاي موثري را در سالهاي پيش روبرداريم كه توجه به
اي��ن نوع صنايع در دس��تور كار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
قرار دارد و ايدرو نيز گامهايي را به صورت پايلوت برداشته است.

بورس

بازار مواد خوراكي

حجم بازار سهام همچنان پايين است

يك مورد گراني در بين  ۱۱گروه كاالي خوراكي

معاملهگران بازار س��هام در حالي پا به پاي حقوقيهاي حامي شاخص بورس و برخي معامالت كد به كد شاهد سبزپوش شدن
نماگرهاي تاالر شيشهاي بود كه تكسهمهاي بازار دومي همچنان پيشران بازار سهام در روزهاي بيرمقي بازار سهام هستند.
به گزارش فارس ،ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيكس) در پايان معامالت ديروز سهشنبه 21
شهريورماه  96با افزايش  100واحدي روي رقم  83هزار و  469واحد ايستاد .شاخص كل هموزن اما با كاهش  16واحدي عدد 17
هزار و  540واحد را به نمايش گذاشت .شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش  75واحدي به رقم  91هزار و  168واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش  48واحدي به رقم  58هزار و  196واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 338
واحدي عدد  183هزار و  507واحد را به نمايش گذاشت .ديروز همچنين شاخص كل فرابورس (آيفكس) بدون تغيير چنداني
به رقم  943واحد رضايت داد .براساس اين گزارش ،ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركتهاي پاكشو با  15واحد ،بانك
ملت ،حفارس شمال و فوالد خراسان هر يك تا  7واحد و نفت پارس با  5واحد كاهش بيشترين تاثيرمنفي را بر محاسبه شاخص
كل بورس به نام خود ثبت كردند .در مقابل ،معامالت سهام در نماد معامالتي شركتهاي هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با 53
واحد ،فوالد مباركه با  28واحد و پااليش نفت اصفهان با  17واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش
كش��يدند .ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش از  222ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به
دست شدن بيش از  475ميليون سهم و اوراق
درصد
تغيير
مقدار
مالي قابل معامله طي  45هزار و  553نوبت داد عنوان شاخص
و ستد بود .با اين همه ارزش واقعي معامالت بازار شاخص كل
0/12
100/13
83469/20
0/12
32/40
نقد بورس تهران ديروز حدود  96ميليارد تومان شاخص قيمت (وزني -ارزشي) 27028/40
بود .ديروز در بازار  2بورس تهران كه به معامالت شاخص كل (هم وزن)
-0/09
-16/10
17540/80
وزن)
درونگروه��ي س��هامداران عم��ده اختصاص شاخص قيمت (هم
-0/09
-12/20
13280/90
دارد اندكي بيش از  14ميليون س��هم پااليش شاخص آزاد شناور
0/08
75/88
91168
نف��ت تبريز به ارزش كمت��ر از  8ميليارد تومان شاخص بازار اول
0/08
48/21
58196/70
دوم
شاخص بازار
به كدهاي انتقالي سهامدار عمده واگذار شد.
0/18
338/13
183507/20

تازهترين گزارش از تحوالت قيمتي كاالهاي خوراكي حاكي از آن است كه در بين  ۱۱گروه اصلي تنها يك مورد گراني ثبت شده
است .مابقي كاالها يا تغيير قيمتي نداشته يا اندكي ارزان شدهاند .به گزارش بانك مركزي ،آنچه كه بانك مركزي از متوسط قيمت
خرد ه فروش��ي كاالهاي خوراكي در هفته منتهي به  ۱۷شهريورماه منتشر كرده ،نشان ميدهد كه در گروه لبنيات قيمت تمام
اقالم نسبت به هفته ماقبل ثابت بوده است .لبنيات نسبت به هفته مشابه ماه قبل البته تا  0/3درصد افزايش قيمت دارد .همچنين
تخم مرغ با كاهش  1/8درصدي قيمت همراه بوده و ش��انهاي  ۱۱هزار تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان فروش رفته است .در گروه برنج و
حبوبات تمامي اقالم ثابت ماند .بر اين اساس هر كيلو برنج وارداتي غيرتايلندي تا  ۵۴۵۳تومان ،برنج داخله درجه يك  ۱۲هزار و
 ۶۷۳تومان و برنج داخله درجه دو تا  ۹۷۰۰تومان به طور متوسط عرضه شده است .همچنين ميوههاي تازه تغيير قيمتي نداشت،
ولي در قياس با هفته مش��ابه ماه قبل تا  5/9درصد ارزان شده است .سبزيها نيز كاهش  1/2درصدي قيمت در هفته منتهي به
 ۱۷شهريورماه داشته و نسبت به هفته مشابه مرداد ماه تا  12/4درصد ارزان شده است .در گروه گوشتها ،گوشت قرمز رشد 0/6
درصدي دارد كه اين تنها افزايش قيمت در بين  ۱۱گروه خوراكي است .بنابراين گزارش ،گوشت گوسفند با استخوان تا  ۴۴هزار
و  ۹۹۰تومان و همچنين گاو و گوس��اله بدون استخوان تا  ۴۰هزار و  ۵۸۰تومان به طور متوسط در سطح شهر عرضه شده است.
گوشت مرغ كاهش  0/6درصدي قيمت داشته و هر كيلو  ۸۱۰۰تومان در سطح شهر عرضه شد .چاي و روغن نباتي تغيير قيمتي
نداشتهاند ،اما قند و شكر تا  0/2درصد ارزان شد .اين درحالي
است كه هر كيلو قند تا  ۳۹۴۰و شكر تا  ۳۴۲۳تومان فروش
رفته است .براساس آمار اعالم شده از سوي بانك مركزي ،در
هفته منتهي به هفدهم شهريورماه نسبت به هفته مشابه سال
گذشته قيمت لبنيات  8/5درصد ،تخممرغ  17/7درصد ،برنج
 3/2درص��د ،حبوب  16/3درصد ،ميوهه��اي تازه  ۹درصد،
س��بزيهاي تازه  21/9درصد ،گوش��ت قرمز  16/6درصد،
گوش��ت مرغ  3/9درصد ،چاي  23/7درص��د و روغن نباتي
 4/6درصد افزايش داشت.

رييس اتحادي��ه پيراهندوزان از قرار
تنظيم جلسهاي ميان اهالي پالسكو
با مسووالن رياستجمهوري خبر داد.
مجتبي دروديان در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد:
با وجود گذش��ت چندين ماه از حادثه پالسكو هنوز
در زمينه دريافت وام براي كسبه مشكالت متعددي
وج��ود داش��ته و مهمتري��ن موضوع آن اس��ت كه
س��ود تعيين شده به قدري باالس��ت كه كسبه توان
پرداخت آن را ندارند .بر همين اساس طي اين مدت
پيگيريهاي متعددي انجام ش��ده و به مس��ووالن
مختلفي از جمله رييس كل بانك مركزي نامههايي
ارسال شده است.
وي ادام��ه داد :همچني��ن مكاتبات��ي ب��ا دفت��ر
رياستجمهوري داش��تيم كه طي اين مكاتبات روز
گذشته تماسي گرفته ش��ده و از سوي رياست دفتر
بازرسي رياس��تجمهوري اينگونه اعالم شد كه در
اين هفته يك جلس��ه حضوري در اين زمينه برگزار
خواهد شد تا پيگيري خواستههاي كسبه پالسكو از
سوي رياستجمهوري صورت بگيرد.
درودي��ان در عين ح��ال عنوان كرد :از س��وي ديگر
كسبه نگران هس��تند كه پس از ساخته شدن بناي
جديد وضعيت مالكيت آنها به چه شكل خواهد بود.
بر همين اس��اس تجمعهاي مختلفي برگزار شده و
اهالي پالسكو نگراني خود نسبت به عدم عقد قرارداد
از سوي بنياد مستضعفان را به كرات اعالم كردهاند.
رييس اتحاديه پيراه��ندوزان همچنين اظهار كرد:
در مورد وامهاي بانكي ني��ز تاكنون چهار تا پنج نفر
را به بانك معرفي كردهايم كه البته روند دريافت اين
وام نياز به مهلت��ي دو هفتهاي دارد اما اگرچه برخي
از همكاران ما به دليل ش��رايط ب��دي كه در آن قرار
دارند مجبور شدهاند از چنين وامي استفاده كنند اما
پيشبيني ما آن است كه در آينده براي بازپرداخت
اين مبلغ با مش��كالت متعدد مواجه ش��وند چرا كه
اقساط اين وام  ۳۶ماهه بوده و در هر ماه كسبه موظف
ب��ه پرداخت رقمي معادل  ۱۰ت��ا  ۱۲ميليون تومان
هس��تند كه اين رقم براي بخ��ش توليدي هزينهاي
بسيار باال محسوب ميشود.
وي همچنين به رك��ود حاكم در بازار اش��اره كرد و
گفت :در بازار نور با توجه به فاصلهاي كه اين پاساژ با
بازارهاي اصلي شهر دارد ،ركود بيشتر بوده و بر همين
اس��اس برخي از كس��به ترجيح دادهاند از اين محل
جابهجا ش��وند .دروديان افزود :از س��وي ديگر بحث
دريافت هزينههاي مختلفي مانند ش��ارژ ساختمان
به گونهاي اس��ت كه بس��يار س��نگين بوده و توجيه
منطقي ندارد چرا كه براي هر متر از مغازهها شارژي
معادل  18هزار تومان تعيين ش��ده است .در حالي
كه همكاران ما در پالسكو در گذشته ساالنه مبلغي
حدود يك ميليون و  ۵۰۰تومان تا دو ميليون تومان
را به عنوان هزينههاي ش��ارژ پرداخ��ت ميكردند.
رييس اتحاديه پيراهندوزان در پايان يادآور شد :روز
گذشته نيز برخي كس��به پالسكو در محل حسينيه
اتحاديه پيراهندوزان گرد هم آمدند تا درباره آنچه
تاكنون انجام شده ،اطالعرساني كافي صورت گرفته
و كسبه در جريان امور قرار داشته باشند.

تحليل

رشد  67/5درصدي زنان
«شاغل داراي تحصيالت عالي»
تحوالت كمي و كيفي اشتغال بانوان
حاك��ي از آن اس��ت كه س��هم زنان
ش��اغل در بخشهاي اقتصادي با تغيير مواجه بود
ضمن اينكه تع��داد زنان ش��اغل داراي تحصيالت
عالي در ۱۰س��ال اخير رش��د ۶۷درصدي داش��ته
است .به گزارش مهر ،مقايسه نتايج نيروي كار طي
 ۱۰سال گذشته حاكي از آن است كه تعداد شاغالن
با رش��د  6/6درصدي از  ۲۰ميليون نفر در سال ۸۴
به حدود  ۲۲ميليون نفر رس��يد ام��ا در بين بانوان
تعداد شاغالن با كاهش  12/6درصدي مواجه بوده
است به طوريكه از حدود  ۴ميليون نفر در سال ۸۴
به حدود  ۳ميليون و  ۴۰۰هزار نفر در سال  ۹۴رسيد
به عبارتي به طور ميانگين ساالنه حدود  ۵۰هزار زن
از بازار كار خارج شدند.
يكي از موضوعات در حوزه اش��تغال بانوان تحوالت
اش��تغال زنان در بخشهاي عمده اقتصادي اس��ت
كه بر اس��اس مطالع��ات انجام ش��ده در اطالعات
به دس��ت آمده از مركز آمار و اطالع��ات راهبردي
وزارت كار ،وضعي��ت اش��تغال بانوان در  ۱۰س��ال
اخير نش��ان ميدهد در س��ال  ۸۴حدود  ۳۸درصد
از زن��ان در بخ��ش «خدم��ات» 33/6 ،درص��د در
بخ��ش «كش��اورزي» و  28/3درص��د از زن��ان در
بخش «صنعت» مش��غول ب��ه كار بودهاند در حالي
كه طي  ۱۰سال اخير اش��تغال زنان در بخشهاي
مختلف متحول ش��ده اس��ت به طوريكه در سال
 ۹۴س��هم زنان از اش��تغال در بخ��ش «خدمات»
 53/3درصد ،در بخش «صنعت»  23/8درصد و در
بخش كشاورزي نيز  22/8درصد شده است .نتيجه
تحوالت اش��تغال بانوان طي  ۱۰سال اخير حاكي از
آن است كه اشتغال زنان در بخش خدمات افزايش
و در بخشه��اي صنعت و كش��اورزي كاهش يافته
است .اش��تغال زنان داراي تحصيالت عالي نيز طي
 ۱۰سال گذشته دچار تحوالتي شده است كه طبق
آمارهاي رسمي تعداد زنان شاغل داراي تحصيالت
عالي در سال  ۱۳۸۴حدود  ۸۶۰هزار نفر بود كه در
س��ال  ۱۳۹۴به حدود يك ميليون و  ۵۰۰هزار نفر
افزايش يافته است كه رشد  67/5درصدي را نشان
ميدهد .اش��تغال زنان داراي تحصي�لات عالي در
سال  ۱۳۸۴به ترتيب گروه ش��غلي «متخصصان»
با سهم  ۴۳درصدي ،گروه ش��غلي «كارمندان امور
دفتري» با س��هم  35/2درصدي« ،تكنيس��ينها و
دستياران» با س��هم  25/8درصدي و «قانونگذران،
مقامات عاليرتبه و مديران» با سهم  ۲۲درصدي بود
كه همچنان بيشترين گروههاي شغلي زنان شاغل به
همان ترتيب است با اين تفاوت كه سهم متخصصان
به  44/7درصد افزايش ،س��هم كارمندان به 33/8
درصد كاهش ،س��هم تكنيس��ينها و دستياران به
 28/8درصد افزايش و س��هم قانونگذاران و مقامات
عاليرتبه به  21/1درصد كاهش يافته است.
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مديرعام�ل آبفاي كش�ور خبر داد :تش�كيل
س�تادهاي مديريت بحران ب�راي مقابله با تنش
آبي .فارس
بيمه يك ميلي�ارد دالري ناوگان كش�تيراني
ايران .مهر
در ادامه سير صعودي بهاي رسمي دالر ،امروز
قيمت رس�مي اي�ن ارز ب�ا  39ري�ال افزايش به
 3339/3تومان رسيد .فارس
ادام�ه روند نزولي نرخ م�رغ در بازار/قيمت به
 ۷۹۰۰تومان رسيد .مهر
افزاي�ش  ۱۵درصدي ح�ق بيمههاي تكميلي/
فش�ار افزايش تعرفههاي درمان روي بيمههاي
اوليه است .فارس
ب�ا حذف برچس�ب قيم�ت ،گرانفروش�ي در
ب�ازار رخ نميده�د و تف�اوت قيم�ت كارخانه با
مصرفكننده ،كاهش خواهد يافت .مهر

عددنوشت

توقف دستور نعمتزاده
براي حذف ارز مبادلهاي
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ريي��س انجمن پرورشدهندگان مرغ گوش��تي ايران
گفت :وزير صنعت ،معدن و تجارت دستور توقف اجراي
نامه نعمتزاده براي حذف ارز مبادلهاي  ۱۹۹قلم كاال را
داده است .محمد يوسفي در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به اين سوال كه آيا حذف ارز مبادلهاي براي كنجاله سويا
تاثيري بر افزايش قيمت مرغ و فرآوردههاي آن خواهد
داش��ت ،اينگونه پاس��خ داد كه اگر يكسانسازي نرخ
ارز اتفاق بيفتد و تفاوت ارز مبادل��هاي و ارز آزاد از بين
برود ،تاثيري بر افزايش قيمتها نخواهد داشت ،اما از
آنجاييكه امروز اين تفاوت وجود دارد ،به ميزان تفاوت
نرخ ارز مبادلهاي و ارز آزاد يقينا افزايش قيمت را در مرغ،
گوشت ،شير و تخممرغ خواهيم داشت .وي با اشاره به
اينكه ش��نيدهها حاكي از آن اس��ت كه شريعتمداري
وزير جديد صنعت ،معدن و تجارت فعال دستور داد ه تا
نامه آقاي نعمتزاده مسكوت بماند ،خاطرنشان كرد:
ي الزم براي اجراي اين نامه انجام
قرار ش��ده تا بررس�� 
گيرد و تا تعيين تكليف موضوع اجرايي نخواهد ش��د
كه اگر چنين چيزي باش��د ،بايد از آقاي شريعتمداري
تش��كر كرد .رييس انجم��ن پرورشدهن��دگان مرغ
گوشتي تصريح كرد :اگر نامه نعمتزاده براي حذف ارز
مبادلهاي محصوالتي مانند كنجاله سويا اجرايي شود،
چيزي جز ايجاد انحصار براي واردكنندگان دانه در پي
نخواهد داشت؛ چراكه دانه با ارز مبادلهاي وارد ميشود
در صورتيكه كنجاله بايد با ارز آزاد و تعرفه وارد شود.

بازگشت نفت به كانال

 53دالر ی

ي كه تاج��ران در حال س��نجيدن تاثيرات
از آنجاي�� 
كاهشي تقاضا در اثر تندباد ايرما هستند ،قيمت نفت
در بازارهاي جهاني به  53/63دالر در هر بشكه كاهش
يافت .به گزارش رويترز ،از آنجاييكه تاجران در حال
سنجيدن تاثيرات كاهش��ي تقاضا در اثر تندباد ايرما
هستند ،درحالي كه پااليشگاهها پس از تندباد هاروي
فعالي��ت خود را از س��ر گرفتهاند و اي��ن امر ميتواند
فرآوري بيشتر نفت خام را به دنبال داشته باشد ،قيمت
نفت در معامالت امروز كاهش يافت .هر بش��كه نفت
برنت درياي ش��مال با  21سنت كاهش  53/63دالر
فروخته ش��د و هر بشكه نفت خام امريكا با  11سنت
كاهش  47/96دالر معامله شد .پااليشگاههاي امريكا
از جمله موتيوا اينترپرايس��ز ،بزرگترين پااليشگاه
اين كشور دوباره به فعاليت باز گشتهاند .موتيوا پس
از حدود  2هفته خاموش��ي ناش��ي از تندباد هاروي،
ديروز شروع به كار كرد .توفان ديگري به نام ايرما روز
يكشنبه فلوريدا را درنورديد و  7/4ميليون خانه و بنگاه
تجاري را در خاموش��ي فرو برد و برق آنها قطع ش��د.
نظرسنجيهاي رويترز نشان ميدهد ،احتماال ذخاير
نفت خام امريكا هفته گذشته به دنبال اثرات تندبادها
افزايش يافته باش��د درحالي كه ذخاير فرآوردههاي
نفت��ي پيشبيني ميش��ود كه كاهش يافته باش��د.
موسسه امريكن پتروليوم امروز آمارهاي ذخاير هفته
گذشته را منتشر ميكند و فردا آمارهاي رسمي دولت
امريكا منتشر خواهد شد.

شكست ركورد مصرف بنزين
با مصرف
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مدير تامين و توزيع ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي از ركوردشكني مصرف بنزين در سال جاري در
 ۱۶شهريورماه با ميزان  140/7ميليون ليتر خبر داد و
گفت :تمهيدات الزم در راس��تاي تامين سوخت براي
بازگشت حجاج ،آغاز سال تحصيلي و ماه محرم در نظر
گرفته ش��ده است .س��يد محمدرضا موسويخواه در
گفتوگو با ايس��نا ،در مورد ميانگين مصرف بنزين در
سال جاري ،اظهار كرد :ميانگين مصرف روزانه بنزين
در س��ال جاري  ۸۱ميليون و  ۲۰۰هزار ليتر بوده كه
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (74/9
ميليون ليتر)  8/4درصد رشد داشته است .رشد مصرف
بنزين در شهريورماه سال جاري نسبت به شهريورماه
گذشته  9/6بوده اس��ت .وي افزود :پيشبيني ميشد
ميزان مصرف بنزين در س��ال جاري  5/5درصد رشد
داش��ته باش��د ،اما اين ميزان به  8/4درصد رسيد كه
عوامل زيادي از جمله گش��ايشهاي پ��س از برجام،
افزايش تولي��د و واردات خودرو ،ارتقاي س��طح مالي
مردم و غيره در افزايش ميزان مصرف تاثير داشتهاند.
مدير تامين و توزيع ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي در ادامه با اشاره به ظرفيت سيانجي در كشور،
گفت :در كش��ور بيش از  ۴۰ميليون مترمكعب در روز
ظرفيت سي ان جي وجود دارد كه فقط  ۵۰درصد آن
يعني حدود  ۲۱ميليون مترمكعب سي ان جي در روز
مورد استفاده قرار ميگيرد.

