
باالخره با امضاي ق��رارداد ميان هيات 
ايران��ي و آلمان ها حضور بن��ز در ايران 
رس��مي ش��د. هنوز مهر برجام خشك نش��ده بود كه 
چرخ هاي هواپيماي آلمان ها ب��ر باند فرودگاه مهرآباد 
باز شد و نخستين قرارداد پسابرجامي به نام اروپايي ها 
رقم خورد، تا سهم اروپانشينان از برجام مشخص شود. 
آلمان ها كه سابقه خوشي در همكاري با ايراني ها دارند 
بي س��روصدا نخس��تين قرارداد پس��ابرجامي صنعت 
خودروي اي��ران را به نام خود ثبت كردند. اين در حالي 
بود كه تصور مي شد رقيب قدر آنها يعني فرانسوي ها 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 
سرمايه گذاري و البته ساخت داخل توسط آلمان هاي 
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 سال هاي پيش 
از انقالب باز مي گردد. حت��ي زماني كه همه برندهاي 
اروپايي اي��ران راترك كردند اين برن��د همچنان دفتر 
مركزي اش در ايران را حف��ظ كرد تا اينكه تحريم هاي 
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. آلمان ها وقتي به ايران آمدن��د پاي قراردادي 
را امضا كردند كه طي آن ملزم مي ش��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��دس بنز پيش از انقالب، 30 درصد از سهام 
موتور سازي تبريز »ايدم« را مي خرد؛ 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 يكه زارع، مديرعامل 
ايران خ��ودرو در زمان امضاي قرارداد جديد اعالم كرد، 
بنز به عنوان بزرگ ترين توليدكننده كاميون در جهان 
و ايران خ��ودرو كه بزرگ ترين خودروس��از خاورميانه 
به ش��مار مي آيد، قصد دارند با تاس��يس يك ش��ركت 
مش��ترك، از مزيت هاي 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 
سرمايه گذاري مش��ترك است. بر اساس تفاهمنامه اي 
كه با بنز امضا شده است، سهم ايران خودرو ديزل در اين 
شركت 51 درصد و سهم بنز 49 درصد است. در بيانيه 
نيز آنچه مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت، سرمايه گذاري 
مشترك براي توليد منطقه اي كاميون هاي مرسدس بنز 
و قطعات قواي محركه، تاسيس شركت مشترك فروش 
كاميون ه��اي مرس��دس بنز و قطعات آنه��ا در ايران و 
همچنين خريد بخشي از س��هام شركت محور خودرو 
)توليدكننده اكسل( در كنار ايدم توسط دايملر است. 
عالوه بر اين، دو طرف درصدد هس��تند سرمايه گذاري 
مش��تركي براي فروش وس��ايل نقليه تج��اري و باري 
مرسدس داشته باش��ند. ضمن اينكه دايملر اعالم كرد 
براي تحقق اين برنامه ها دفتر خود در تهران را در س��ه 

ماه نخست سال ۲01۶ ايجاد خواهد كرد. 

بحث شيرين »سواري«
حتي در آن زمان اعالم شد كه طبق توافقات انجام شده 
قرارداد پنج ساله اي با بنز امضا خواهد شد كه براساس 
آن شركت ستاره ايران به عنوان واردكننده و شركت 
تاپ خودرو 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 50 درصد شركت ستاره ايران را خريداري كند. 
همچنين بنابراعالم ايران خ��ودرو ديزل، در دور تازه 
همكاري ب��ا بنز، ارزيابي و بررس��ي آمادگي ش��بكه 
خدمات پس از فروش يكي از پيش ش��رط هاي مهم 
اس��ت. در برنامه جديد اين ش��ركت، پيش از عرضه 
ه��ر محصول، ش��بكه خدماتي آن ايجاد مي ش��ود و 
ايران خودرو 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 ايران خودرو و بنز اق��دام كنند. و حاال پس 
از گذشت چندين ماه از توافق اوليه اين بار 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 ماه هاي 
آينده نهايي مي شود. اين قرارداد روز سه شنبه ميان 
 شركت ايران خودروديزل 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 صالحي ني��ا معاون امور 
صناي��ع وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، مهندس 
هاش��م يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
و جمعي از مديران ارشد دو ش��ركت حضور داشتند. 
هاشم يكه زارع، 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 همكاري هاي 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 مي كند 
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 مي شود، 
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 ۲019 توليد شده و 
نس��ل جديد اين كاميون نيز از س��ال ۲019 به بعد بر 
اساس اس��تانداردهاي روز اروپا توليد خواهد شد. در 
فاز بعدي نيز خط توليد جديد ديگري پيش بيني شده 
است. بر اساس برنامه، ساخت داخل شركت مشترك 
توليدي در س��ال نخست به ۲0 درصد خواهد رسيد و 
اين ميزان در ص��ورت صرفه اقتصادي مي تواند به 30 
تا 50 درصد 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 
ايران خودرو و دايملر پيش بيني شده است. همچنين 
شركت ديگر در حال مذاكره در خصوص توليد موتور 
ميان شركت ايران خودروديزل 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 سرمايه گذاري مشترك با ايران خودرو 

بيانگر امنيت سرمايه گذاري در ايران است. 
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 كار پالسكو 
 به رياست جمهوري كشيد

رييس اتحادي��ه پيراهن دوزان از قرار 
تنظيم جلسه اي ميان اهالي پالسكو 

با مسووالن رياست جمهوري خبر داد. 
مجتبي دروديان در گفت وگو 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 مهم تري��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 
پيگيري هاي متعددي انجام ش��ده و به مس��ووالن 
مختلفي از جمله رييس كل بانك مركزي نامه هايي 

ارسال شده است. 
وي ادام��ه داد: همچني��ن مكاتبات��ي ب��ا دفت��ر 
رياست جمهوري داش��تيم كه طي اين مكاتبات روز 
گذشته تماسي گرفته ش��ده و از سوي رياست دفتر 
بازرسي رياس��ت جمهوري اينگونه اعالم شد كه در 
اين هفته يك جلس��ه حضوري در اين زمينه برگزار 
خواهد شد تا پيگيري خواسته هاي كسبه پالسكو از 

سوي رياست جمهوري 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 تجمع هاي مختلفي برگزار شده و 
اهالي پالسكو نگراني خود نسبت به عدم عقد قرارداد 
از سوي بنياد مستضعفان را به كرات اعالم كرده اند. 
رييس اتحاديه پيراه��ن دوزان همچنين اظهار كرد: 
در مورد وام هاي بانكي ني��ز تاكنون چهار تا پنج نفر 
را به بانك معرفي كرده ايم كه البته روند دريافت اين 
وام نياز به مهلت��ي دو هفته اي دارد اما اگرچه برخي 
از همكاران ما به دليل ش��رايط ب��دي كه در آن قرار 
دارند مجبور شده اند از چنين وامي استفاده كنند اما 
پيش بيني ما آن است كه در آينده براي بازپرداخت 
اين مبلغ با مش��كالت متعدد مواجه ش��وند چرا كه 
اقساط اين وام 3۶ ماهه بوده و در هر ماه كسبه موظف 
ب��ه پرداخت رقمي معادل 10 ت��ا 1۲ ميليون تومان 
هس��تند كه اين رقم براي بخ��ش توليدي هزينه اي 

بسيار باال محسوب مي شود. 
وي همچنين به رك��ود حاكم در بازار اش��اره كرد و 
گفت: در بازار نور با توجه به فاصله اي كه اين پاساژ با 
بازارهاي اصلي شهر دارد، ركود بيشتر بوده و بر همين 
اس��اس برخي از كس��به ترجيح داده اند از اين محل 
جابه جا ش��وند. دروديان افزود: از س��وي ديگر بحث 
دريافت هزينه هاي مختلفي مانند ش��ارژ ساختمان 
به گونه اي اس��ت كه بس��يار س��نگين بوده و توجيه 
منطقي ندارد چرا كه براي هر متر از مغازه ها شارژي 
معادل 18 هزار تومان تعيين ش��ده است. در حالي 
كه همكاران ما در پالسكو در گذشته ساالنه مبلغي 
حدود يك ميليون و 500 تومان تا دو ميليون تومان 
را به عنوان هزينه هاي ش��ارژ پرداخ��ت مي كردند. 
رييس اتحاديه پيراهن دوزان در پايان يادآور شد: روز 
گذشته نيز برخي كس��به پالسكو در محل حسينيه 
اتحاديه پيراهن دوزان گرد هم آمدند تا درباره آنچه 
تاكنون انجام شده، اطالع رساني كافي صورت گرفته 

و كسبه در جريان امور قرار داشته باشند. 

  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 39 ري�ال افزايش به 

3339/3 تومان رسيد. فارس
   ادام�ه روند نزولي نرخ م�رغ در بازار/قيمت به 

۷9۰۰ تومان رسيد. مهر
   افزاي�ش ۱5 درصدي ح�ق بيمه هاي تكميلي/ 
فش�ار افزايش تعرفه هاي درمان روي بيمه هاي 

اوليه است. فارس
   ب�ا حذف برچس�ب قيم�ت، گرانفروش�ي در 
ب�ازار رخ نمي ده�د و تف�اوت قيم�ت كارخانه با 

مصرف كننده، كاهش خواهد يافت. مهر

عددنوشت

سرخط خبرها اعالن صنعت

حضوربنزدرايرانرسميشد
آلماني ها همچنان رقيب قدر فرانسوي ها در بازار ايران

شركتمشتركبا
آبيپوشان

آلمان ه�ا وقتي ب�ه ايران 
آمدند پاي ق�راردادي را 
امض�ا كردند ك�ه طي آن 
ملزم مي شدند تا شركتي 
مشترك را با آبي پوشان 
جاده مخصوص تاس�يس 
كنند و ب�ا تولي�د مجدد 
س�نگين  خودروه�اي 
وارد ب�ازار ايران ش�وند. 
البته مرس�دس بنز پيش 
از انق�الب، 3۰ درص�د از 
سهام موتور سازي تبريز 
»اي�دم« را مي خ�رد؛ ب�ه 
اين طريق قصد داشت با 
توليدات اي�ران بازار قاره 
آسيا و بخشي از آفريقا را 

تامين كند.

معامله گران بازار س��هام در حالي پا به پاي حقوقي هاي حامي شاخص بورس و برخي معامالت كد به كد شاهد سبزپوش شدن 
نماگرهاي تاالر شيشه اي بود كه تك سهم هاي بازار دومي همچنان پيشران بازار سهام در روزهاي بي رمقي بازار سهام هستند. 
به گزارش فارس، ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران )تدپيكس( در پايان معامالت ديروز سه شنبه ۲1 
شهريورماه 9۶ با افزايش 100 واحدي روي رقم 83 هزار و 4۶9 واحد ايستاد. شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 1۶ واحدي عدد 17 
هزار و 540 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 75 واحدي به رقم 91 هزار و 1۶8 واحد دست يافت. 
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 48 واحدي به رقم 58 هزار و 19۶ واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 338 
واحدي عدد 183 هزار و 507 واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( بدون تغيير چنداني 
به رقم 943 واحد رضايت داد. براساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي پاكشو با 15 واحد، بانك 
ملت، حفارس شمال و فوالد خراسان هر يك تا 7 واحد و نفت پارس با 5 واحد كاهش بيشترين تاثيرمنفي را بر محاسبه شاخص 
كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با 53 
واحد، فوالد مباركه با ۲8 واحد و پااليش نفت اصفهان با 17 واحد 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 ۲۲۲ ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به 

دست شدن بيش از 475 ميليون سهم و اوراق 
مالي قابل معامله طي 45 هزار و 553 نوبت داد 
و ستد بود. با اين همه ارزش واقعي معامالت بازار 
نقد بورس تهران ديروز حدود 9۶ ميليارد تومان 
بود. ديروز در بازار ۲ بورس تهران كه به معامالت 
درون گروه��ي س��هامداران عم��ده اختصاص 
دارد اندكي بيش از 14 ميليون س��هم پااليش 
نف��ت تبريز به ارزش كمت��ر از 8 ميليارد تومان 

به كدهاي انتقالي سهامدار عمده واگذار شد. 

تازه ترين گزارش از تحوالت قيمتي كاالهاي خوراكي حاكي از آن است كه در بين 11 گروه اصلي تنها يك مورد گراني ثبت شده 
است. مابقي كاالها يا تغيير قيمتي نداشته يا اندكي ارزان شده اند. به گزارش بانك مركزي، آنچه كه بانك مركزي از متوسط قيمت 
خرده  فروش��ي كاالهاي خوراكي در هفته منتهي به 17 شهريورماه منتشر كرده، نشان مي دهد كه در گروه لبنيات قيمت تمام 
اقالم نسبت به هفته ماقبل ثابت بوده است. لبنيات نسبت به هفته مشابه ماه قبل البته تا 0/3 درصد افزايش قيمت دارد. همچنين 
تخم مرغ با كاهش 1/8 درصدي قيمت همراه بوده و ش��انه اي 11 هزار تا 13 هزار و 500 تومان فروش رفته است. در گروه برنج و 
حبوبات تمامي اقالم ثابت ماند. بر اين اساس هر كيلو برنج وارداتي غيرتايلندي تا 5453 تومان، برنج داخله درجه يك 1۲ هزار و 
۶73 تومان و برنج داخله درجه دو تا 9700 تومان به طور متوسط عرضه شده است. همچنين ميوه هاي تازه تغيير قيمتي نداشت، 
ولي در قياس با هفته مش��ابه ماه قبل تا 5/9 درصد ارزان شده است. سبزي ها نيز كاهش 1/۲ درصدي قيمت در هفته منتهي به 
17 شهريورماه داشته و نسبت به هفته مشابه مرداد ماه تا 1۲/4 درصد ارزان شده است. در گروه گوشت ها، گوشت قرمز رشد 0/۶ 
درصدي دارد كه اين تنها افزايش قيمت در بين 11 گروه خوراكي است. بنابراين گزارش، گوشت گوسفند با استخوان تا 44 هزار 
و 990 تومان و همچنين گاو و گوس��اله بدون استخوان تا 40 هزار و 580 تومان به طور متوسط در سطح شهر عرضه شده است. 
گوشت مرغ كاهش 0/۶ درصدي قيمت داشته و هر كيلو 8100 تومان در سطح شهر عرضه شد. چاي و روغن نباتي تغيير قيمتي 

نداشته اند، اما قند و شكر تا 0/۲ درصد ارزان شد. اين درحالي 
است كه هر كيلو قند تا 3940 و شكر تا 34۲3 تومان 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 8/5 درصد، تخم مرغ 17/7 درصد، برنج 
3/۲ درص��د، حبوب 1۶/3 درصد، ميوه ه��اي تازه 9 درصد، 
س��بزي هاي تازه ۲1/9 درصد، گوش��ت قرمز 1۶/۶ درصد، 
 گوش��ت مرغ 3/9 درصد، چاي ۲3/7 درص��د و روغن نباتي

 4/۶ درصد افزايش داشت. 

يك مورد گراني در بين ۱۱ گروه كاالي خوراكيحجم بازار سهام همچنان پايين است
بازار مواد خوراكيبورس

پيش بيني مي شود امسال310 هزارتن پسته 
در كشور توليد شود. ايران با شكست امريكا بار 
ديگر به رتبه نخس��ت توليدپسته جهان برمي گردد. شكراهلل 
حاجي وند، مديركل دفتر امور ميوه هاي سردسيري و خشك 
وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ميزان 
توليد پس��ته در س��ال جاري 310 هزار تن پيش بيني شده 
است، اظهار داش��ت: با توجه به توليد 304 هزار تن پسته در 
س��ال 1395؛ امسال در مقايسه با س��ال قبل ميزان افزايش 
تولي��د حدود ۲درصد پيش بيني مي ش��ود. وي درباره اينكه 
گفته مي شود 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 بررسي هاي انجام شده 
ميزان توليد پس��ته در امريكا ۲70 هزار تن )در سال ۲017( 
تخمين زده مي شود و ايران با پيش بيني توليد 310 هزار تن 
در رتبه اول توليد جهاني ق��رار مي گيرد. مديركل دفتر امور 
ميوه هاي 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 4 ماهه 
منتهي به تيرماه 139۶ برابر 1۶ هزار و ۶۶0 تن است و از آنجا 
كه برداشت پسته آغاز شده، افزايش صادرات در ماه هاي آتي 
پيش بيني مي ش��ود. حاجي وند درباره اينكه ميزان صادرات 

نسبت به س��ال قبل از لحاظ كمي چقدر فرق داشته است؟ 
اضافه كرد: در سال 1395 صادرات محصول پسته 138 هزار 
تن به ارزش 1۲71 ميليون دالر بوده؛ در مقطع 4 ماهه ابتداي 
سال كاهش 40 درصدي در مقدار صادرات مشاهده مي شود 
كه ناشي از كمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت 
و عرض��ه محصول در بازار افزايش ص��ادرات در ماه هاي آتي 
پيش بيني مي ش��ود. وي چالش هايي 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 
چالش هاي پيش روي ما بوده اس��ت. همچنين خشكسالي، 
كاهش كمي و كيفي آب و ش��يوع آفات و بيماري ها از جمله 
آفت كليدي پسيل پسته از ديگر مواردي بوده كه در اين زمينه 
مي توان به آنها اشاره كرد. حاجي وند درباره اينكه پيش بيني 
توليد براي س��ال زراعي 97-9۶ چقدر 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 مي رسد در سال 1397 
كاهش جزيي در ميزان توليد محتمل ش��ود. وي تاكيد كرد: 
اجراي مناس��ب مديريت باغات از جمله تغذيه و آبياري، در 
اولويت برنامه هاي 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 مي كند و انعقاد قرارداد خودرويي 
اين سازمان را تاييد مي كند 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 مي كرد گفته است: 
جايگاه كنوني صنعت خودرو با تالش و برنامه ريزي چندين ساله 
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 خودرو سازي براي به روزرساني 
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 قطعه سازي 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 9۶ حدود 10 هزار 
ميليارد تومان منابع براي نوسازي صنعتي كشور پيش بيني شده 
است. در مجمع عمومي عملكرد مالي ايدرو تا پايان سال كاري 

95 ارايه ش��د كه با شفافيت در حوزه هاي گوناگون مالي همراه 
بود و مورد تصويب مجمع عمومي نيز قرار گرفت. 

وي با اشاره به اينكه ايدرو گام هاي خوبي در راستاي برنامه هاي 
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 
كوچك و متوسط به حساب مي آيد كه در اين عرصه نزديك به 80 
هزار واحد نيازمند خدمات اين سازمان در حوزه نوسازي صنعتي 
هستند. رييس مجمع عمومي ايدرو با اعالم اينكه در بودجه سال 
9۶ حدود 10 هزار ميليارد تومان منابع براي نوس��ازي صنعتي 
كشور پيش بيني شده است، ادامه داد: استفاده از اين منابع براي 
نوسازي شركت هايي كه حضورشان در عرصه هاي بين المللي 
مي تواند موجبات جهش صنعتي كشور را فراهم كند، با هدايت 
ايدرو در سال جاري شتاب بيشتري پيدا مي كند و شاهد نوسازي 
صنايع ايران در عرصه هاي مختلف خواهيم بود. شريعتمداري با 
تاكيد بر حمايت از فعاليت هاي صنعتي دانش بنيان، تصريح كرد: 
در اين حوزه كه دوستدار محيط زيست نيز محسوب مي شود، 
بايد گام هاي موثري را در سال هاي پيش رو برداريم كه توجه به 
اي��ن نوع صنايع در دس��تور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار دارد و ايدرو نيز گام هايي را به صورت پايلوت برداشته است. 

۱۰ هزار ميليارد تومان براي نوسازي صنعتي بازگشت ايران به رتبه نخست توليد پسته جهان
بازار توليدتجارت 
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گروه اقتصادي

ريي��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تي ايران 
گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت دستور توقف اجراي 
نامه نعمت زاده براي حذف ارز مبادله اي 199 قلم كاال را 
داده  است. محمد يوسفي در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به اين سوال كه آيا حذف ارز مبادله اي براي كنجاله سويا 
تاثيري بر افزايش قيمت مرغ و فرآورده هاي آن خواهد 
داش��ت، اينگونه پاس��خ داد كه اگر يكسان سازي نرخ 
ارز اتفاق بيفتد و تفاوت ارز مبادل��ه اي و ارز آزاد از بين 
برود، تاثيري بر افزايش قيمت ها نخواهد داشت، اما از 
آنجايي كه امروز اين تفاوت وجود دارد، به ميزان تفاوت 
نرخ ارز مبادله اي و ارز آزاد يقينا افزايش قيمت را در مرغ، 
گوشت، شير و تخم مرغ خواهيم داشت. وي با اشاره به 
اينكه ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه شريعتمداري 
وزير جديد صنعت، معدن و تجارت فعال دستور داده  تا 
نامه آقاي نعمت زاده مسكوت بماند، خاطرنشان كرد: 
قرار ش��ده تا بررس��ي  الزم براي اجراي اين نامه انجام 
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 پرورش دهن��دگان مرغ 
گوشتي تصريح كرد: اگر نامه نعمت زاده براي حذف ارز 
مبادله اي محصوالتي مانند كنجاله سويا اجرايي شود، 
چيزي جز ايجاد انحصار براي واردكنندگان دانه در پي 
نخواهد داشت ؛ چراكه دانه با ارز مبادله اي وارد مي شود 

در صورتي كه كنجاله بايد با ارز آزاد و تعرفه وارد شود. 

از آنجاي��ي  كه تاج��ران در حال س��نجيدن تاثيرات 
كاهشي تقاضا در اثر تندباد ايرما هستند، قيمت نفت 
در بازارهاي جهاني به 53/۶3 دالر در هر بشكه كاهش 
يافت. به گزارش رويترز، از آنجايي كه تاجران در حال 
سنجيدن تاثيرات كاهش��ي تقاضا در اثر تندباد ايرما 
هستند، درحالي كه پااليشگاه ها پس از تندباد هاروي 
فعالي��ت خود را از س��ر گرفته اند و اي��ن امر مي تواند 
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 ۲1 سنت كاهش 53/۶3 دالر 
فروخته ش��د و هر بشكه نفت خام امريكا با 11 سنت 
كاهش 47/9۶ دالر معامله شد. پااليشگاه هاي امريكا 
از جمله موتيوا اينترپرايس��ز، بزرگ ترين پااليشگاه 
اين كشور دوباره به فعاليت باز گشته اند. موتيوا پس 
از حدود ۲ هفته خاموش��ي ناش��ي از تندباد هاروي، 
 ديروز شروع به كار كرد. توفان ديگري به نام ايرما روز 
يكشنبه فلوريدا را درنورديد و 7/4 ميليون خانه و بنگاه 
تجاري را در خاموش��ي فرو برد و برق آنها قطع ش��د. 
نظرسنجي هاي رويترز نشان مي دهد، احتماال ذخاير 
نفت خام امريكا هفته گذشته به دنبال اثرات تندبادها 
افزايش يافته باش��د درحالي كه ذخاير فرآورده هاي 
نفت��ي پيش بيني مي ش��ود كه كاهش يافته باش��د. 
موسسه امريكن پتروليوم امروز آمارهاي ذخاير هفته 
گذشته را منتشر مي كند و فردا آمارهاي رسمي دولت 

امريكا منتشر خواهد شد. 

مدير تامين و توزيع ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي از ركوردشكني مصرف بنزين در سال جاري در 
1۶ شهريورماه با ميزان 140/7 ميليون 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 موسوي خواه در 
گفت وگو با ايس��نا، در مورد ميانگين مصرف بنزين در 
سال جاري، اظهار كرد: ميانگين مصرف روزانه بنزين 
در س��ال جاري 81 ميليون و ۲00 هزار ليتر بوده كه 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته )74/9 
ميليون ليتر( 8/4 درصد رشد داشته است. رشد مصرف 
بنزين در شهريورماه سال جاري نسبت به شهريورماه 
گذشته 9/۶ بوده اس��ت. وي افزود: پيش بيني مي شد 
ميزان مصرف بنزين در س��ال جاري 5/5 درصد رشد 
داش��ته باش��د، اما اين ميزان به 8/4 درصد رسيد كه 
عوامل زيادي از جمله گش��ايش هاي پ��س از برجام، 
افزايش تولي��د و واردات خودرو، ارتقاي س��طح مالي 
مردم و غيره در افزايش ميزان مصرف تاثير داشته اند. 
مدير تامين و توزيع ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در ادامه با اشاره به ظرفيت سي ان جي در كشور، 
گفت: در كش��ور بيش از 40 ميليون مترمكعب در روز 
ظرفيت سي ان جي وجود دارد كه فقط 50 درصد آن 
يعني حدود ۲1 ميليون مترمكعب سي ان جي در روز 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 توقف دستور نعمت زاده 
براي حذف ارز مبادله اي 

بازگشت نفت به كانال

شكست ركورد مصرف بنزين 
با مصرف

199  قلم كاال

 53   دالر        ی 

104 ميليون ليتر

تحليل

 رشد 6۷/5 درصدي زنان 
»شاغل داراي تحصيالت عالي«
تحوالت كمي و كيفي اشتغال بانوان 
حاك��ي از آن اس��ت كه س��هم زنان 
ش��اغل در بخش هاي اقتصادي با تغيير مواجه بود 
ضمن اينكه تع��داد زنان ش��اغل داراي تحصيالت 
عالي در 10س��ال اخير رش��د ۶7درصدي داش��ته 
 است. به گزارش مهر، مقايسه نتايج نيروي كار طي

10 سال گذشته حاكي از آن است كه تعداد شاغالن 
با رش��د ۶/۶ درصدي از ۲0 ميليون نفر در سال 84 
به حدود ۲۲ ميليون نفر رس��يد ام��ا در بين بانوان 
تعداد شاغالن با كاهش 1۲/۶ درصدي مواجه بوده 
 است به طوري كه از حدود 4 ميليون نفر در سال 84 
به حدود 3 ميليون و 400 هزار نفر در سال 94 رسيد 
به عبارتي به طور ميانگين ساالنه حدود 50 هزار زن 

از بازار كار خارج شدند. 
يكي از موضوعات در حوزه اش��تغال بانوان تحوالت 
اش��تغال زنان در بخش هاي 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 10 س��ال 
اخير نش��ان مي دهد در س��ال 84 حدود 38 درصد 
از زن��ان در بخ��ش »خدم��ات«، 33/۶ درص��د در 
بخ��ش »كش��اورزي« و ۲8/3 درص��د از زن��ان در 
بخش »صنعت« مش��غول ب��ه كار بوده اند در حالي 
كه طي 10 سال اخير اش��تغال زنان در بخش هاي 
مختلف متحول ش��ده اس��ت به طوري كه در سال 
 94 س��هم زنان از اش��تغال در بخ��ش »خدمات«

 53/3 درصد، در بخش »صنعت« ۲3/8 درصد و در 
بخش كشاورزي نيز ۲۲/8 درصد شده است. نتيجه 
تحوالت اش��تغال بانوان طي 10 سال اخير حاكي از 
آن است كه اشتغال زنان در بخش خدمات افزايش 
و در بخش ه��اي صنعت و كش��اورزي كاهش يافته 
است. اش��تغال زنان داراي تحصيالت عالي نيز طي 
10 سال گذشته دچار تحوالتي شده است كه طبق 
آمارهاي رسمي تعداد زنان شاغل داراي تحصيالت 
عالي در سال 1384 حدود 8۶0 هزار نفر بود كه در 
س��ال 1394 به حدود يك ميليون و 500 هزار نفر 
افزايش يافته است كه رشد ۶7/5 درصدي را نشان 
مي دهد. اش��تغال زنان داراي تحصي��الت عالي در 
سال 1384 به ترتيب گروه ش��غلي »متخصصان« 
با سهم 43 درصدي، گروه ش��غلي »كارمندان امور 
دفتري« با س��هم 35/۲ درصدي، »تكنيس��ين ها و 
دستياران« با س��هم ۲5/8 درصدي و »قانونگذران، 
مقامات عاليرتبه و مديران« با سهم ۲۲ درصدي بود 
كه همچنان بيشترين گروه هاي شغلي زنان شاغل به 
همان ترتيب است با اين تفاوت كه سهم متخصصان 
به 44/7 درصد افزايش، س��هم كارمندان به 33/8 
درصد كاهش، س��هم تكنيس��ين ها و دستياران به 
۲8/8 درصد افزايش و س��هم قانونگذاران و مقامات 

عاليرتبه به ۲1/1 درصد كاهش يافته است. 

قراردادهايايرانورنو
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 ماه هاي آينده نهايي 
مي شود. اين قرارداد روز سه شنبه ميان شركت ايران خودروديزل 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 صالحي نيا معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم يكه زارع 

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو و جمعي از مديران ارشد دو شركت حضور داشتند. 

خبرگزاري تسنيم


