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توزیع میوه شب عید آغاز شد

توزیع تدریجی میوههای تنظیم بازاری شــب عید از روز گذشته
در ســطح کشــور آغاز شــد .بهگزارش ایلنا ،با بارگیری میوه که از
خبـــر جمعه آغاز شده ۸۰ ،تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت
مصوب بتدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع میشود .در مجموع
شــش هــزار مرکز میوه و تره بار در کشــور و  ۳۰۰مرکز در اســتان تهــران برای توزیع
میوهها در نظر گرفته شده است 10.هزار تن سیب و پرتقال نیز بهصورت ذخیره در
سردخانهها برای جبران هرگونه کمبود در استانهای مختلف در نظر گرفته شده
است .قیمت این میوهها در هر استان  ۱۵الی  ۲۰درصد زیر قیمت بازار خواهد بود.

افتتاح بزرگترین مجتمع کشت و صنعت
غرب کشور

میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی ایران

محمدرضا مودودی ،سرپرست سازمان توسعه
توگوی ویژه خبری گفت :صادرات
تجارت در گف 
غیر نفتی در  ۱۱ماهه امسال به مرز  ۴۰میلیارد دالر
رسید .در  ۱۰ماهه امسال نسبت پارسال رشد داشتیم
اما در  ۱۱ماه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتیم.
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درصد
رشد قیمت سکه در هفته اخیر

هزار رأس
واردات دام زنده

محمد کشتی آرای ،کارشناس بازار طال و سکه
توگو با ایسنا گفت :در دو روز پایانی هفته
در گف 
قیمت سکه تمام با رشد  ۱۲۰هزار تومانی روبهرو
شد ،به طور متوسط در هفتهای که گذشت قیمت
طال و سکه با دو درصد رشد همراه بود.

احمد علی موهبتی ،استاندار سیستان و بلوچستان
گفت :روزانه حدود  ١٠هزار رأس دام در استان
کشتار خواهد شد و مجموع واردات تا پایان سال از
تمام طرق  ٦٠٠هزار رأس خواهد بود که در کاهش
قیمت و تأمین گوشت مؤثر خواهد بود.

12

درصد
افزایش مصرف بنزین در نوروز

محمدرضا موسوی خواه ،مدیرعامل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پیشبینی
کرد ،مصرف بنزین تعطیالت نوروز سال  ٩٨به
روزانه  ١٠٧میلیون لیتر افزایش یابد که بیش از
 ١٢درصد رشد خواهد داشت.

در بازار جهانی نفت خام چه خبر است؟

افزایش  12هزار بشکه ای تولید نفت خام ایران

اشتغالزایی با توسعه صنعت فوالد در هرمزگان

حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان بازدید از خطوط
تولید شــرکت فوالد هرمزگان از این شــرکت بهعنوان یکی از شرکتهای بسیار
موفق و منعطف گروه فوالد مبارکه یاد و عنوان کرد :روند روبه رشــد بهرهوری،
افزایــش تولیــد و بهطورکلــی عملکرد خــوب این شــرکت در فــروش داخلی و
خارجــی و درآمدزایــی برای اقتصاد کشــور درخور تحســین اســت .وی از وجود
ظرفیتهــای باالی اســتان هرمــزگان بویــژه در بخش صنعت فــوالد بهعنوان
یکی از مزیتهای اصلی توســعه صنعت فوالد در این اســتان یاد و اضافه کرد:
واقعشــدن فــوالد هرمزگان در کنار ســواحل خلیجفارس و بندرهــای صادراتی
برای صادرات محصوالت تولیدشــده یکی از ویژگیهای بسیار مهم و ارزشمند
این فوالدساز ارزشمند کشور است .بدون شک با توسعه صنعت فوالد در استان
هرمزگان شــاهد ایجاد فرصتهای شغلی روزافزون ،شکل گرفتن شرکتهای
پیمانکاری بیشتر و افزایش رونق اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.

خبرنگار

دبیرخانه اوپــک جدیدترین آمــار تولید
نفت خام کشــورهای عضوش را منتشــر
کرد؛ گزارشــی از میزان تولید درماه فوریه
(بهمن-اسفند) و بهنقل از منابع ثانویه.
در این گزارش چند نکته وجود دارد.
نخست آنکه تولید نفت خام ایران در
این ماه  12هزار بشکه در روز بیشتر از ماه
قبل آن یعنی ژانویه اســت .در ماه فوریه
تولید نفت خام ایران بر اســاس گزارش
منابع ثانویه  2میلیون و  743هزار بشکه
در روز بوده اســت .البته ممکن اســت که
گــزارش منابــع ثانویــه بهخاطر مســتند
نبودن آن دقیق و جامع نباشد و این آمار
توســط وزارت نفت تأیید نشده است اما
این افزایش در شــرایطی رقم خورده که
ایران تحت تحریم امریکاست و در حال
نزدیک شدن به پایان دوره معافیتهای
 8کشور از تحریمها هستیم.
هرچنــد کــه اظهــارات مقامــات
امریکایــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن
معافیت ها برای برخی از مشتریان نفت
ایران تمدید خواهد شد.
دوم،بیشترینکاهشتولیدنفتخام
در این گزارش متعلق به ونزوئالست که
مورد تحریمهای امریکا قرار گرفته است.
ونزوئــا با  142هزار بشــکه در روز کاهش
تولیــد ،در حــال حاضــر به طور متوســط
یــک میلیون و  8هزار بشــکه در روز نفت
خام تولید میکند که تقریباً نصف تولید

عربستان سعودی

ونزوئال

داشــته و به  11میلیون و  530هزاربشکه
در روز رسیده است.
ëëتولیدایرانازهمسایهغربیجاماند
ســال  2005میالدی درحالی که تولید
نفت خــام ایران در چند قدمی  4میلیون
بشــکه در روز قــرار داشــت ،تولیــد کشــور
همســایه غربــی ما یعنــی عراق کمتــر از
2میلیون بشــکه در روز بــود .آن زمان این
کشــور  2ســال بود که از تحریمها و برنامه
نفــت در برابــر غــذا رها شــده بود .لــذا با
ســرمایهگذاریهای خارجــی شــروع بــه

توســعه صنعت نفت خــود کــرد و امروز
 4میلیون و  633هزار بشــکه در روز نفت
خام تولید میکند که اتفاقاًبخشی از نفت
تولیــدی ایــن کشــور (نفت خــام منطقه
کرکوک) شباهت ســاختاری با نفت خام
ایران دارد.فعاالن بازار میگویند که عراق
عــاوه بر تــاش بــرای افزایش تولیــد ،با
اســتفاده از فرصت تحریم ایــران در حال
گســترش بازار نفت خام خود نیز هست.
این کشــور رکــورد تولیــد  4میلیــون و 712
هــزار بشــکه در روز را هم شکســته اســت.

امــا در همیــن شــرایط ایــران محــروم از
ســرمایهگذاری خارجی ،درگیــر تحریم و
فروش نفت خام تولیدی است .درحالی
کــه برجــام ایــن فرصــت را بــرای کشــور
بــه ارمغــان آورده بــود و اگــر وقتکشــی
نمیشــد ،شــاید امروز حتی توان تحریم
کردنایرانهمبرایامریکاوجودنداشت.
ëëکاهــش پیشبینــی اوپــک از تقاضــای
نفت
در حال حاضــر از یک طرف افزایش
تولیدنفتخامغیرمتعارفامریکاباعث

تولید نفت خام  4کشور عضو اوپک از سال  / 2005منبع :اوپک

مجتمــع کشــت ،صنعــت و دامپروری صبــا پگاه لرســتان در
شهرســتان الیگودرز باحضور شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و
بنــــگاه
رفاه اجتماعی ،افتتاح و رسماً آغاز به کار کرد .بهگزارش روابط
عمومــی و ارتباطات پگاه ،با بهرهبرداری از این واحد کشــت و صنعت برای ۱۰۵
نفر به طور مســتقیم و  ۷۰۰نفر غیر مســتقیم شغل ایجاد شده است .هزینههای
ســرمایهگذاری بــرای این پــروژه  ۴۲۰میلیارد ریــال و کل علوفه مــورد نیاز نیز ۸۰
هزار تن در سال است .سید ابراهیم حسینی مدیر عامل صنایع شیر ایران (پگاه)
درمراســم بهرهبرداری از این مجمتع گفت :تولید شــیر خــام مهمترین مرحله
تولید و فرآوری محصوالت لبنی است و استراتژی پگاه بهعنوان یک واحد نمونه و
برتر کیفی ،تولید شیر با باالترین کیفیت است تا بتوان هم در تولید شیر خام اولیه
شیر خشک نوزاد و هم برای تولید محصوالت متنوع در مدار تولید قرار گیرند.

عطیه لباف

این کشور در سال  2016است .سوم آنکه،
عربســتان ســعودی در ایــن ماه بــه طور
متوســط  86هــزار بشــکه در روز کاهــش
تولیــد داشــته اســت .خبر کاهــش تولید
عربستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
عضــو این ســازمان ،قیمــت نفــت را در
دقایق ابتدایی انتشار گزارش به باالترین
سطح در ســال  2019و رقمی فراتر از 67
دالر و  55سنت برای هر بشکه رساند.
چهارم ،در ماه فوریه به استثنای ایران
و ونزوئــا که در تحریمهای نفتی به ســر
میبرند ،اعضای اوپک سعی کردهاند که
به توافق کاهش تولید  800هزار بشکهای
سازمان پایبند باشند .در این راستا عراق
 70هــزار بشــکه در روز و کویــت  14هــزار
بشــکه در روز و امــارات متحــده عربــی 4
هزار بشکه در روز نسبت به ژانویه کاهش
تولیدداشتهاند.
نکتــه آخــر آنکــه اوپــک در ایــن ماه
متوسط  30میلیون و  549هزار بشکه در
روز تولید نفت خام داشــته است .یعنی
در مــاه فوریه عرضه نفت خام اوپک به
بــازار  221هــزار بشــکه کمتر از مــاه قبل
آن بوده اســت .به این ترتیب بخشــی از
مازاد عرضه توســط اوپک از بازار حذف
شــد .امــا در بخــش دیگــری از گــزارش
دبیرخانه اوپک ،تولید نفت خام روسیه
بهعنــوان تولیدکننده بــزرگ نفت خام
و کشــور متحد و همکار اوپــک در توافق
کاهش تولید نیز بررســی شــده است .بر
اســاس گزارش منابع ثانویه تولید نفت
خام این کشــور نیــز در ماه فوریه کاهش

ایران

عراق

شده که در بازار مازاد عرضه به وجود آید،
ازطرفیدیگرکندشدنرشداقتصادیدر
جهان باعث شد که اوپک هم پیشبینی
خــود از تقاضای نفــت برای ســالجاری
میالدی را کاهــش دهد .به طوری که این
ســازمان در گــزارش ماهانــه خــود اعالم
کرد میانگین تقاضای نفت این ســازمان
در  30 ،۲۰۱۹میلیــون و  460هــزار بشــکه
در روز اســت .یعنی  ۱۳۰هزار بشکه کمتر
از پیشبینــی ماه گذشــته و کمتر از مقدار
فعلیتولیداینگروه.

بررسی «ایران» از گزارش اکونومیست درباره تبعیض در محیط کار

سقف شیشهای اقتصاد
ریحانه یاسینی
خبرنگار

عکس :مهـــر

«بیــش از یک قــرن پیش 15 ،هــزار زن
کارگــر دســت بــه اعتصــاب خیابانی در
نیویــورک زدنــد .خواســته آنهــا امنیت
حقوقــی ،ســاعتهای کاری کمتــر و
شــرایط کاری بهتر بود .امــروز هم زنان
هنوز همیــن اهداف را دنبــال میکنند.
ایــن اعتراضــات در ســال  1908باعــث
شــد کــه روز جهانــی زن در  8مارس به
تقویمهــا اضافــه شــود .از آن زمــان تــا
کنون ،شــرایط کاری زنان بهتر شــده اما
شکاف حقوقی آنها با مردان هنوز بسته
نشــده و در میانگین جهانی 14 ،درصد
باقی مانده است ».نشریه اکونومیست،
گزارشــی دربــاره ســقف شیشــهای
فعالیت حرفهای زنان را چنین شــروع
کرده است.
از ابتــدا تــا انتهــای هفتــه گذشــته به
مناســبت روز جهانــی زن ،نشــریات و
خبرگزاریهای زیادی در دنیا به موضوع
فعالیــت اقتصــادی زنــان پرداختنــد و
در شــهرهای مختلفــی از شــرق و غرب
جهان هم زنان تظاهرات مختلفی برای
اعتراض به تبعیضها و شکافهایی که
هنوز وجــود دارد ،برگزار کردند .بررســی
وضعیت محیط کســب و کار برای زنان
ایــران در تمــام گزارشهــای جهانــی،
نشــان میدهد که از نظر قانونی و عرفی
تبعیضهــای زیاد و چالشهــای زیادی
برای پیشرفت شغلی زنان وجود دارد.
حتــی جدیدتریــن گــزارش بانــک
جهانــی نشــان میدهــد کــه ایــران
چهارمیــن کشــور دنیاســت کــه بدترین
و ســختترین وضعیــت بــرای کار
کــردن زنــان را دارد .بــر اســاس گزارش
مجمــع جهانــی اقتصــاد هــم ایــران از
نظــر مشــارکت اقتصــادی نیــروی کار و
تبعیضهــای آنهــا ،رتبــه  143را دارد
و تنهــا دو کشــور وضعیتی بدتــر از ایران
را تجربــه میکننــد .در میان  146کشــور
جهــان ،ایــران از نظــر برابری دســتمزد
بــرای کار یکســان نیــز در رتبــه  98قــرار
گرفته است.

بــا وجــود تمــام ایــن موانــع در تمام
ســالهای اخیــر زنــان کارآفریــن زیادی
فعالیت هایشــان را بســط دادهانــد و به
مــدارج بــاالی مدیریتــی رســیدهاند .در
انتخابــات اتــاق بازرگانی تهــران هم که
 18اســفندماه برگــزار شــد ،از میــان 40
فرد منتخب  3زن توانســتند به پارلمان
بخــش خصوصی راه یابنــد .یکی از آنها
مدیر یک شــرکت صاحب نــام دارویی،
یکــی مدیــر شــرکت صاحب نــام حمل
و نقلــی و دیگــری هم یکــی از بزرگترین
معدندارهای ایران است .همین مسأله
نشان میدهد که با وجود موانع متعدد،
«سقف شیشه ای» اقتصاد برای زنان در
ایران هم قابل شکستن است.
ëëسقفشیشهایدرثروتمندترینکشورها
مؤسســه مطبوعاتی «اکونومیست»
شاخصی بهنام «سقف شیشه ای» دارد.
این شــاخص بررسی میکند که زنان در
چه جاهایی میتوانند شــانس بیشتری
برای برابری شغلی در محیط کار داشته
باشند .شــاخص  2019سقف شیشهای،
نشــان میدهــد کــه بعــد از یــک دهــه
پیشــرفت ،بهبــود در وضعیــت محیط
کار زنان در ســالهای اخیر متوقف شده
اســت .این شــاخص بر اساس  10مؤلفه
شامل موفقیت تحصیلی ،دستاوردهای
بــازار کار ،دریافــت حقــوق و بــه دســت
آوردن شــغلهای ارشــد اندازهگیــری
میشــود .در منطقــه  OECDکه شــبیه
به کلوب کشــورهای ثروتمند اســت14 ،
درصد شــکاف دســتمزدی وجــود دارد.
شــکاف دســتمزدی تفــاوت دریافــت
حقــوق بیــن زنــان و مــردان را بررســی
میکنــد .ســهم زنــان در هیــأت مدیــره
شــرکتها 23 ،درصد افزایش یافته اما
نســبت زنــان بــه مــردان در پســتهای
مدیریتی تغییری بســیار جزئی داشــته
اســت .اگرچه ســهم زنان در بازار کار به
 64درصد رسیده است ،اما هنوز هم 16
درصد کمتر از میانگین مردان است.
اکونومیســت مینویســد« :کمــی
شــگفتآور اســت کــه کشــورهایی بــا
عملکــرد عالــی در شــاخص ســقف
شیشهای امسال ،بیشترشان همانهایی

فرهنگ خانواده علیه تبعیض اقتصادی

هســتند که ســال گذشــته هــم عملکرد
عالی داشــتند ».بر اســاس این گزارش،
نروژیهــا در حــوزه تحصیالت تکمیلی
زنان و امنیت شغلی بسیار خوب عمل
کــرده انــد؛ تقریباً نیمــی از زنــان نروژی
مــدرک دانشــگاهی دارنــد و  75درصد
آنهــا شــاغل هســتند .آنهــا همچنیــن
ســهم باالیــی در موقعیتهــای ارشــد
و عالــی شــغلی دارنــد؛ در نروژ و ســوئد
ســهم زنــان  40درصد در ایــن مناصب
عالــی اســت .قوانیــن اجبــاری بــرای
حضــور زنان در هیــأت مدیرهها ،باعث
شــده است که ســهم زنان افزایش یابد.
نروژیهــا همچنین ســاز و کار مرخصی
زایمــان بهتری دارنــد .برنامههای قابل
انعطــاف ،بــه والدینــی کــه میخواهند
بچه دار شــوند ،کمک میکنــد .بیش از
ی از کارمنــدان ایــن کشــورها ،روی
نیمــ 
ساعتهای کاریشان کنترل دارند.
 20.7ëëدرصــد از زنان ایرانی در مشــاغل
صنعتیکارمیکنند
گزارش اکونومیســت نشان میدهد
در میــان کشــورهای ســازمان توســعه و
همــکاری بینالمللــی ،بدترین محیط
کاری برای اشــتغال زنان در کشــورهای
آسیایی اســت .در کره جنوبی با آخرین
رتبه در شــاخص ســقف شیشــهای35 ،
درصــد شــکاف دســتمزدی بیــن زنــان
ومــردان وجــود دارد .نــرخ مشــارکت
اقتصــادی زنــان در این کشــور فقط 59
درصد است .در حالی که نرخ مشارکت
اقتصادی مردان 79 ،درصد است .مون
جــا ایــن ،رئیس جمهــوری کــره جنوبی

برنامهریزی کرده است که تا سال ،2022
 10درصــد از پســتهای ارشــد دولتــی،
 20درصــد از متخصصــان شــرکتهای
عمومــی و  40درصــد از کمیســیونهای
دولتی به زنان تعلق داشته باشد .اما راه
زیادی برای رســیدن به این هدف وجود
دارد 98.درصــد از مدیران شــرکتهای
تجــاری کــره جنوبــی مــرد هســتند .در
میان  109شــرکت ،تنها یکی از آنها یک
رئیس زن دارد .از هر  10مقام مدیریتی،
فقــط یــک مقــام متصــدی زن دارد .بر
اساس گزارش اکونومیســت ،اوضاع در
ژاپن اندکی بهتر اســت که در رتبهبندی
اکونومیست ،جایگاه یکی مانده به آخر
را دارد .شــینزوآبه ،نخســتوزیر ژاپــن
برای بهبود وضعیت کمبود نیروی کار،
زنان بیشتری را به بازار کار جذب کند.
با وجود تمــام چالشهایی که برای
کار کــردن زنــان در آســیا وجــود دارد
و در خاورمیانــه بــه اوج آن میرســد،
گزارشهای رسمی نشــان میدهند که
زنان توانســتهاند از مشــاغل ســطح باال
ســهم بگیرند .آخرین گزارش تفصیلی
مرکــز آمــار از ویژگیهــای نیــروی کار
مربوط به سال  96میشود .این گزارش
نشــان میدهــد کــه  3.1درصــد از زنان
شاغل ،در دسته «قانونگذاران ،مقامات
عالی رتبه و مدیران» فعالیت میکنند.
ایــن در حالــی اســت کــه  2.9درصــد از
مــردان شــاغل در چنیــن جایگاهــی
هســتند .همچنین  25.2درصد از زنان
شــاغل در گــروه متخصصــان فعالیت
میکننــد امــا اشــتغال  6.7درصــد از

حــوزه تخصصــی فعالیــت اقتصــادی مــن در بخش
معدن اســت و گاهــی با این ســؤال و این نــگاه مواجه
یادداشت
میشــوم کــه ایــن کار ،کاری مردانــه اســت .واقعیــت
این اســت کــه من هیچ اعتقــادی بــه محدودیتهای
جنسیتی ندارم .اصالً در ذهنم چنین تقسیمبندیای
وجــود نــدارد کــه ایــن کار مردانــه اســت و آن کار زنانه
است .من اعتقادم به توانایی شخصی هر فردی است
فریال مستوفی
کارآفرین ،که هیچ ارتباطی به جنسیتش ندارد.
رئیس کمیسیون
محدودیتهای قانونی و ســنتی در زمانی که فقط
سرمایهگذاری
اتاق ایران مــرد نــانآور خانواده بــود و زن کارش مدیریت منزل،
میتوانسته مفید باشد .اما در دوره فعلی اصالً چنین
چیزهایی نمیتواند وجود داشته باشد .در زمان حاضر چطور ممکن است
درآمد خانوده فقط بر دوش یک نفر باشد؟ نمیتوانیم بگوییم فقط یک
مــرد بایــد درآمد خانواده را مدیریت کند و زن در خانه بنشــیند و مدیریت
خانــه را انجــام دهــد .بنابراین چــرا زنان هم برای کســب درآمــد خانواده
دخالت نکنند و نباشند؟ من با هر نوع محدودیتی مخالفم .هر بار هم که
پای مصاحبهای در خصوص زندگی حرفهای و شخصی مینشینم ،همین
نکته را گوشزد میکنم.
شاید یکی از دالیلی که من توانستم کسب و کار موفقی راه بیندازم ،همین
بــود که در خانــوادهای بزرگ شــدم که محدودیتهای جنســیتی در آن اصالً
معنایی نداشــت .از زمان بچگی ،پدر و مــادرم بین من و برادرم هیچ تفاوتی
برای هیچ کاری قائل نمیشدند .بنابراین من میتوانستم هر کاری را که دلم
میخواهد انجام دهم .هرگز در هیچ سنی از دوره کودکی و نوجوانی احساس
نکردم که چون دختر هستم ،محدودیتی برای بازی ،شیطنت یا انجام کارهای
جــدی دارم .بنابرایــن بر اســاس تجربه شــخصی خودم میگویــم که تربیت
جنســیتی برابر باید از خانواده شــروع شــود و بعد به اجتماع رود .در دهه ،۵۰
زمانی که در سنین جوانی خواستم تحصیالت دانشگاهی داشته باشم و کسب
و کار شــخصی راه بینــدازم ،از نظــر خانــوادهام برایم هیــچ محدودیتی وجود
نداشت و خیلی هم تشویقم میکردند .پدرم چهار سال پیش فوت کردند ،تا
آن زمان ،یعنی  91سالگی ایشان ،من در هر جای دنیا بودم ،تمام روند کاریام
را ریز به ریز برایشان تعریف میکردم و از ایشان راهنمایی میگرفتم .در کانون
زنان کارآفرین هم چند ســال اســت که برای باال بردن اســتانداردهای شغلی
زنــان تالش میکنیــم و در آن جا هم تأکیدم بر این اســت که بــرای باال بردن
اشتغال زنان باید روی خانواده و فرهنگ سرمایهگذاری کنیم.
مــردان در این دســته اســت .در دســته
صنعتگــران و کارکنان مشــغول مربوط
هم نســبت اشتغال در میان زنان باالتر
است 20.7 .درصد از زنان شاغل ایرانی
در مشاغل صنعتی فعالیت میکنند و
 19.3درصد مردان شــاغل کارشــان در
حوزه صنعت اســت .بر اساس آخرین

گــزارش مرکــز آمــار در پاییــز  ،97نــرخ
اشــتغال زنــان در ایــران  13.4درصــد
اســت .به این معنا که  4میلیون و 480
هــزار زن ایرانــی ســر کار میرونــد .نرخ
بیــکاری زنان هــم  18درصد اســت ،به
این معنا که یک میلیون زن جویای کار،
نتوانستهاند کار پیدا کنند.

