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تا  ۷۰هزار تومان عرضه میش��ود ک��ه به گفته
فروشندگان ،قیمت آن نسبت به هفتههای قبل
افزایش نسبتا محسوسی پیدا کرده است.
در میان س��ایر اقالم ،بادام هندی کیلویی  ۶۵تا
 ۸۰هزار تومان ،بادام خام و ش��ور کیلویی  ۵۵تا
 ۶۵هزار تومان ،تخم��ه ژاپنی کیلویی  ۴۰تا ۵۰
هزار توم��ان ،تخمه آفتابگ��ردان  ۱۸تا  ۲۳هزار
تومان و تخمه هندوان��ه کیلویی  ۲۰تا  ۲۵هزار
تومان قیم��ت دارد .همچنین فندق با پوس��ت
کیلوی��ی  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان و گردو درجه یک
از دیگر اقالم گران آجی��ل  ۶۰تا  ۷۵هزار تومان
فروخته میشود.
همچنین در بین آجیلهای ارزانتر کش��مش
س��بز کیلویی  ۱۶تا  ۱۹هزار تومان و نخودچی
کیلوی��ی  ۱۴ت��ا  ۱۶ه��زار تومان قیم��ت دارد.
همچنین میوه خش��ک و توت خشک که برخی
خانوادهها در آجیل شب یلدایشان از آن استفاده
میکنند ،کیلویی  ۸۰ت��ا  ۹۰هزار تومان عرضه
میشود .همچنین آجیل شب یلدا که قیمتهای
متنوع��ی دارد و اقالم مختلفی در آن وجود دارد
کیلویی  ۴۰تا  ۵۵هزار تومان عرضه میشود.
قیمته��ا در حالی روند صعودی را طی روزهای
اخیر در پی��ش گرفته و قیمتهای عجیبی را به
نمایش میگذارند که پیش از این رئیس اتحادیه
آجیل و خش��کبار گفته بود که به دلیل افزایش
نرخ ارز بر قیمت آجیل و خش��کبار امسال برای
آجیل شب یلدا نرخهای س��قف و کف را تعیین
نمیکنیم و این موضوع نظارت بر بازار فروش این
اقالم را هم به فراموش��ی سپرده و قیمتها برای
خود نجومی شدهاند.
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رشد اقتصادی تابستان
 ۵.۳درصد شد
فارس :معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد
اقتصادی  4.5درصدی در فصل بهار و رشد
 5.3درصدی در تابستان  96خبر داد.
پیمان قربانی با اشاره به رشد اقتصادی 4.5
درصدی اقتصاد ایران در بهار س��ال جاری،
اظهارداش��ت :براس��اس محاس��بات بانک
مرکزی نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان
 5.3درصد بوده اس��ت که نش��ان میدهد
خروج از رکود با تکیه بر رشد صنعتی در نیمه
نخست امسال محقق شده است.
او ب��ا اش��اره ب��ه رک��ود بخش مس��کن در
سالهای گذش��ته افزود :س��رمایهگذاری
بخش خصوصی به تفکیک مناطق شهری در
حوزه ساختمان در نیمه نخست امسال رشد
داش��ته و فقط در ش��هر تهران  34.8درصد
رشد را ثبت کرده است .رشد این شاخص در
ش��هرهای بزرگ  7.9درصد و سایر مناطق
ش��هری  5.3درص��د و در کل  12.6درصد
بوده اس��ت .معاون اقتصادی بانک مرکزی
درخصوص وضعیت معامالت مس��کن شهر
ته��ران در آبان ماه گفت :از ابتدای امس��ال
تا پایان آبان ،تع��داد معامالت  7.7درصد و
متوس��ط قیمت  7.1درصد رشد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته داشته است.
مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرک��زی حجم
داراییها و بدهیهای  36ش��رکت لیزینگ
دارای مجوز را  70ه��زار میلیارد ریال اعالم
کرد و گفت :لیزینگ رایان س��ایپا به همراه
 9لیزینگ بانکی در کش��ور در مجموع 85
درصد تسهیالت اعطایی بازار لیزینگ را در
اختیار دارند.

عکس :امیر حسنی/
تسنیم

داستان تکراری افزایش قیمتها با رسیدن شب یلدا بار دیگر خوانده شد

یلدایقیمتها
هنوز پنج
روزی به پایان
پاییز مانده بود
که نخستین
بهانه برای
افزایش قیمت
آجیل اعالم
شد و مصطفی
احمدی از
افزایش
۲۵درصدی
قیمت آجیل
برای شب
یلدا بهدلیل
نوسانات نرخ
ارز خبر داد

جامعه فردا :قصه تکراری گرانی و شب یلدا امسال
هم خوانده ش��د .هنوز چند روز که هیچ ،حتی دو
هفتهای به ش��ب پایانی پاییز باق��ی مانده بود که
خبرهای افزایش قیمت آجیل و میوه شنیده شد.
قیمت هندوانه دو برابر شد و آنطور که قیمتها
از بازار میوه روایت میکنن��د این میوه پرطرفدار
در ش��ب یلدا به کیلویی بیش از دو ه��زار تومان
رس��یده و انار هم ک��ه حداقل کیلوی��ی پنج هزار
تومان قیمت دارد.
تنها هندوانه و انار که از آنها به عنوان میوههای شب
یلدا یاد میش��وند ،با نزدیک شدن به این شب راه
گرانی را در پیش نگرفته اند ،س��ایر میوهها به تبع
قیمت این دو قلم و به دنبال افزایش تقاضای خرید،
افزایش قیمتهایی را در بازار خود ثبت کرده اند.
آنطور که عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروش��ان
به مهر گفته اس��ت« ،نرخ هرکیلوگ��رم هندوانه
باکیفیت در می��دان مرکزی میوه و تره بار ۱۸۰۰
تومان است» اگر به این نرخ سود میوه فروشیها
در سطح ش��هر هم اضافه ش��ود ،قیمت هر کیلو
هندوانه برای شب یلدا به بیش از دو هزار و و500

شیرینی ،کام یلدا را تلخ نکرد

تومان خواهد رس��ید .علیرضا متبح��ری با بیان
اینکه در آس��تانه ش��ب یلدا ،قیمت  ۳قلم میوه از
جمله خرمالو ،انار و موز افزایش یافته است ،گفت:
«نس��بت به هفته قبل انار کیلویی  ۵۰۰تا ۱۰۰۰
تومان ،خرمالو کیلوی��ی  ۵۰۰تومان و همچنین
نسبت به حدود س��ه روز گذشته هرکیلوگرم موز
بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰تومان گران شده است».
او قیم��ت هرکیلوگ��رم انار را در می��دان مرکزی
میوه و تره بار بین  ۴۰۰۰تا  ۶۰۰۰تومان و قیمت
هرکیلوگرم انار درجه یک ممتاز را  ۷۰۰۰تومان
عنوان کرد و ادامه داد« :نرخ هرکیلوگرم خرمالوی
ممت��از در می��دان مرکزی میوه و ت��ره بار ۶۰۰۰
تومان ،خرمالوی ش��مالی بی��ن  ۳۵۰۰تا ۴۰۰۰
تومان و قیمت موز حدود  ۴۰۰۰تومان است».
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروش��ان ادامه داد:
«سیب درختی سفید بین  ۱۰۰۰تا  ۴۰۰۰تومان،
پرتق��ال ش��مال باکیفیت بی��ن  ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰
تومان ،پرتقال جنوب بین  ۲۵۰۰تا  ۵۰۰۰تومان،
نارنگی شمال بین  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰تومان و کیوی
 ۲۵۰۰تومان است».

سایه گرانی دالر بر سر آجیل

هنوز پن��ج روزی به پای��ان پاییز مان��ده بود که
نخس��تین بهانه برای افزایش قیم��ت آجیل از
س��وی رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار اعالم
ش��د و مصطفی احمدی از افزایش ۲۵درصدی
قیمت آجیل برای ش��ب یلدا بهدلیل نوس��انات
نرخ ارز خبر داد.
پایگاه اطالعرس��انی اتاق اصناف ای��ران به نقل
از رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار با اش��اره به
اینکه کمبود آجی��ل نداریم اما بهدلیل باالرفتن
نرخ ارز شاهد افزایش 25درصدی قیمت آجیل
و خشکبار بهویژه پسته هستیم ،توضیح داد که
«از دو ماه گذشته افزایش نرخ ارز بر قیمت آجیل
و خشکبار تأثیر گذاشته و به همین دلیل امسال
برای آجیل ش��ب یلدا نرخهای س��قف و کف را
تعیین نمیکنیم؛ در حالی که سالهای گذشته
قیمت آجیل را اعالم میکردیم ».افزایش قیمت
آجیل و خش��کبار به بهانه نوس��ان ن��رخ ارز در
حالی مطرح شد که بسیاری با یادآوری اینکه ما
واردکننده آجیل نیستیم که نوسانات ارز بر روی

قیمت آن تأثیر بگذارد ،از این دلیل برای گرانی
آجی��ل ابراز تعجب کرده و معتق��د بودند که هر
سال با نزدیک ش��دن به شب یلدا و نوروز قیمت
این اقالم افزایش مییابد و بهانههایی برای گرانی
پیدا میکند.
این بهانه ،امس��ال قیمت هر کیل��و آجیل را در
بازار خردهفروش��ی تهران به شدت افزایش داده
و آنطور که شیرینیفروش��ان و آجیل فروش��ان
میگویند دیگ��ر در تهران نمیت��وان آجیلی با
کیفیت حتی متوسط با قیمتی کمتر از  40هزار
تومان پیدا کرد .آجیل با کیفیت عالی هم باالی
 60هزار تومان.
فندق در صدر گرانی

قیمت خشکبار این روزها ،اگر گفته شود سر به
فلک کشیده ،پر بیراه گفته نشدهاست .بهگزارش
ایسنا ،بر طبق آخرین مش��اهدات از بازار آجیل
و خش��کبار ،مغز فندق به عنوان گران ترین نوع
آجیل که یکی از اقالم ثابت آجیل ش��ب یلدا به
حس��اب میآید کیلویی  ۷۰ت��ا  ۸۰هزار تومان
قیمت دارد .همچنین انواع پس��ته کیلویی ۵۰

چن��د روز پیش ،قب��ل از آنکه قیمته��ا به اوج
برس��ند و گرانی تنها راوی جش��ن کهن ایرانی
باشد ،ش��یرینی فروشان در باره قیمت شیرینی
و ش��کالت در این ش��ب با تأکید بر اینکه نرخها
مصوب اردیبهشت ماه سال جاری باقی میمانند
و تغیی��ری نمیکنند ،از ثبات قیمت ش��یرینی
در آس��تانه این ش��ب خبر دادند .خبرهایی هم
که از بازار ش��یرینی و شکالت به گوش میرسد
حکای��ت از آن دارد که قیمتها چندان تغییری
نکردهاند و حداقل شیرینی قرار نیست امسال کام
برگزارکنندگان یلدا را تلخ کند.
به گفت��ه رئیس اتحادی��ه قنادان ته��ران ،نرخ
شیرینی شب یلدا طبق نرخ مصوب اردیبهشت
ماه سال جاری به ش��رط خالص فروشی عرضه
میشود و با وجود افزایش قیمت تخم مرغ ،هیچ
تغییر قیمتی نخواهیم داشت.
علی بهرهمند با تأکید بر اجرای خالص فروش��ی
در قنادیها به ایرنا گفته که قیمت انواع مختلف
ش��یرینی براس��اس کیفیت تعیین میشود ،به
طوری ک��ه قیمت ه��ر کیلوگرم ش��یرینی تر و
خامهای درجه یک به شرط خالص فروشی 215
هزارریال ،شیرینی زبان و پاپیونی  180هزارریال،
ش��یرینی برنج��ی  180ه��زار ریال ،ش��یرینی
دانمارکی یا گل محمدی  175هزار ریال و کیک
یزدی  130هزار ریال تعیین شده است.

روابط عمومی ملی حفاری اعالم کرد:

تغییر زمان گشایش نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری به سوم دیماه

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران از تغییر زمان گشایش پانزدهمین
نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری به سوم دیماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مهدی معینی فر گفت :زمان
برگزاری این رویداد اقتصادی پیش از این 29آذرماه تا دوم دی ماه تعیین شده بود.
وی افزود :با توجه به درخواست شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان
مبنی بر به تعویق انداختن نمایش��گاه صنعت حفاری به لحاظ فاصله نزدیک با
نمایش��گاه قبل از آن و عدم فرصت کافی برای ساخت و ساز و چیدمان غرفه ها ،
برپایی این نمایشگاه در زمان پیش بینی شده میسر نشد.
معینی فر اظهار ک��رد :با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت ش��رکت بین
المللی نمایشگاه های استان خوزستان و شرایط تقویم نمایشگاهی استان مقرر
شد نمایشگاه پانزدهم صنعت حفاری از سوم لغایت ششم دی ماه در محل دائمی
نمایشگاه در اهواز برگزار گردد .رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران
گفت :این نمایشگاه کامال تخصصی در مدت برپایی همه روزه از ساعت 9: 30الی
 17برای بازدید عالقه مندان دایر است.
وی افزود :ش��مار قابل توجهی از شرکت ها و مجموعه های بزرگ صنعتی که در
زمینه ساخت قطعات و تجهیزات کاربردی در صنعت حفاری فعالیت می کنند
در این رویداد نمایشگاهی مشارکت دارند.
معینی فر اضافه کرد :شرکت های دانش بنیان ،مراکز علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی،
انجمن های س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت و ش��رکت های فعال در عرصه

حفاری در پانزدهمین نمایش��گاه تخصصی س��اخت تجهیزات صنعت حفاری
حضور خواهند داشت.
رئیس روابط عمومی ش��رکت ملی حفاری ایران گفت :این نمایش��گاه فرصت
مغتنمی برای رایزنی و تبادل نظر و تجربه میان متخصصان و کارشناسان صنعت
حفاری و سازندگان ،تولید کنندگان و صنعتگران از سراسر کشور ایجاد نموده تا
با همیاری و همکاری تنگاتنگ زمینه بومی سازی و رشد کیفی تولیدات ساخت
داخل در این بخش را ب��ا نگاه تامین نیاز داخلی و حض��ور در بازارهای خارجی
فراهم آورند.
وی افزود :تشکیل پنل های تخصصی از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت
با همکاری بخش های عملیاتی و فنی تخصصی و رونمایی از چند تجهیز راهبردی
از جمله برنامه های تعریف شده در این نمایشگاه به شمار می آید.
مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه  147رگ سفید در ملی
حفاری :حفر نخستین حلقه چاه امدادی به وسیله دستگاه حفاری  93فتح
به عمق دو هزار متری رسید

مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه  147رگ سفید –  2در شرکت
ملی حفاری ایران از رسیدن حفاری نخستین حلقه چاه امدادی به وسیله دستگاه
حفاری  93فتح در این موقعیت به عمق دو هزار متری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران سپهر سپهری روز پنجشنبه
( 23آذرماه) گفت :پیش بینی می شود مته حفاری این چاه روی لوکشین  Cتا

 10روز آینده به نقطه مورد نظر جهت ارتباط با چاه در حال فوران برخورد نماید.
وی با اشاره به تالش های مداوم مهارگران برای کنترل فوران و آتش سوزی چاه
 ، 147افزود :همسو با عملیات حفاری این چاه ،حفر یک حلقه چاه امدادی دیگر
با کاربست دس��تگاه حفاری  94فتح روی لوکشین  Aنیز با هدف بستن چاه از
عمق ( )BOTTOM KILLدر دس��ت اجراست و تاکنون متراژ حفاری آن به یک
هزار و  760متر رسیده است.
سپهری اظهار کرد :براساس برنامه ریزی کارشناسان و متخصصان این شرکت
و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،مهار فوران چاه  147از ابتدا به دو طریق از
سطح و عمق در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :همزمان با اجرای عملیات حفاری،
تیم های مهندسی ،عملیاتی ،فنی ،تخصصی و پشتیبانی در یک کار گروهی بستن
چاه از سطح موس��وم به ( )TOP KILLرا با کاربست تجهیزات ویژه برای ورود به
دهانه چاه دنبال می کنند.
وی ب��ه کارگی��ری امکان��ات و تجهی��زات ب��رای ه��ر ی��ک از روش ه��ای
 TOP KILLو  BOTTOM KILLبه موازات یکدیگر را مورد اش��اره و توضیح داد:
شرایط خاص مخزن نفتی رگ سفید ،حجم و فشار باالی سیال خروجی (بیش از
دو هزار پوند بر اینچ مربع) و حرارت بیش از یک هزار درجه سانتیگراد در کانون
آتش ،هیچگونه تشابهی با فوران های پیش از این نداشته و عملیات مهار از سطح
را بسیار دشوار و با پیچیدگی های فنی مواجه کرده است.

اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام (ره) گرامی باد

مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه  147رگ سفید –  2در شرکت
ملی حفاری ایران به مراحل عملیات کشتن چاه از سطح در روزهای گذشته اشاره
کرد و افزود :با فوران و آتش س��وزی این چاه ،بررس��ی دقیق موضوع ،استفاده از
تجارب فوران های گذشته ،ابزار و تجهیزات و شیوه های به کار گرفته شده برای
مهار چاه از سطح و عمق مورد توجه ویژه متخصصان قرار گرفت و در نحوه انجام
کار اجرایی گردید.
وی ادامه داد :خارج سازی بیش از  300تن ضایعات دستگاه حفاری  95فتح از
یکسو و آسیب جدی به تجهیزات سرچاهی از جمله مجموعه شیرهای فورانگیر
در دهانه چاه ،روند عملیات از سطح را با کندی رو به رو کرده است.
س��پهری ادام��ه داد :با پاکس��ازی محوطه چ��اه از ضایعات دس��تگاه حفاری،
به کارگیری تجهیزات ویژه (استینگر) برای ارتباط چاه از طریق دهانه آن توسط
متخصص��ان صنعت نفت مورد اهتمام قرار گرفت که طی این مدت بیش از 10
نوع تجهیز هدایت ش��ونده طراحی ،ساخته و مورد استفاده واقع شد که تاکنون
به نتیجه نرسیده است اما مهارگران صنعت نفت عزم خود را جزم کرده اند که به
موازات حفاری چاه های امدادی در وضعیت ایمن این کار بزرگ را با روش های
پیش گفته به نتیجه برسانند.
چاه  147رگ س��فید –  2در حوزه عملیاتی ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز
گچس��اران  47روز پیش به هنگام حفاری به وسیله دکل حفاری  95فتح دچار
فوران ،آتش سوزی و از کنترل خارج شد  .

