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وشیمی بورس کاال ینگ پتر  ورود حقیقی ها  به ر
دبیرکل اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی با حمایت 
از ورود معامله گران حقیقی به رینگ محصوالت پتروش��یمی 

ب��ورس کاال گفت: این تصمیم باعث می ش��ود تا ضمن ایجاد 
تحرک تنوع خرید نیز در این بازار فراهم شود.

حس��ین ُدر در گفت وگ��و با ف��ارس با اس��تقبال از اقدام 
ب��ورس کاال برای صدور مجوز فعالیت معامله گران حقیقی در 

رینگ محصوالت پتروشیمیایی این بازار گفت: در حال حاضر 
مشکل بازار صادراتی محصوالت پتروشیمی با جایگزین کردن 
بازارهای جدید تا حد زیادی برطرف شده و بازارهای صادراتی 
 )CIS( به س��مت اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع

س��وق پیدا کرده اس��ت و این وضعیت باعث شد تا بورس کاال 
با تجدید نظر نس��بت به دس��تور العم��ل معامالت محصوالت 
پتروش��یمی دوباره با ورود و فعالیت اشخاص حقیقی در تاالر 

معامالت محصوالت پتروشیمی موافقت کند.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خبر داد
خ ارز دو پیش نیاز اساسی در یکسان سازی نر

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره 
به حذف س��همیه ارز مس��افرتی گفت:با جنب استانبول

ح��ذف تدریج��ی کاالهای مش��مول ارز 
مبادل��ه ای و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیس��تم بانکی و 
صرافی های مجاز می توان زمینه یکسان سازی نرخ ارز را فراهم 

کرد.
س��ید کمال س��یدعلی در گفت وگو با فارس، درخصوص 
یکسان س��از نرخ ارز در سال 96 اظهار داش��ت: بانک مرکزی 
3 س��ال است که یکسان س��ازی نرخ ارز را هدفگذاری کرده و 

اقداماتی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است.
وی افزود: یکی از موانع یکسان س��ازی ن��رخ ارز ، نرخ ارز 
مبادالتی است  چرا که در این چارچوب برخی کاالها مشمول 
ارز ب��ا نرخ پایین تر از نرخ بازار ش��ده اند که هم اکنون اختالف 

نرخ این ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است.

مع��اون ارزی اس��بق بانک مرک��زی با بی��ان اینکه حذف 
کاالهای مشمول ارز مبادالتی افزایش شفافیت و قیمت گذاری 
کااله��ا را در پ��ی دارد تصریح کرد: برخی بررس��ی ها نش��ان 
می دهد که در نهایت کاالی وارد ش��ده با ارز مبادله ای تفاوتی 
با کاالی مش��ابه وارد ش��ده با ارز بازار ندارد و مصرف کننده یا 

متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی برد.
س��یدعلی با بیان اینکه ارز مبادله ای بیش��تر موجب ایجاد 
رانت برای وارد کننده می شود، گفت: فروش ارز مسافرتی با نرخ 
مبادله ای هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر سه سال پیش 

هم ارز مسافرتی حذف می شد، مشکل خاصی بوجود نمی آمد.
وی اضافه کرد: اگر یک خانواده 4 تا 5 نفره به س��فر خارجی 
بروند حدود 800هزار تومان رانت از محل ارز مس��افرتی کس��ب 
می کنند،بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای منطقی نبود، 
بانک مرکزی به درس��تی آن را حذف کرد. وی گفت: در سال 80 
و 81 هم بانک مرکزی به صورت تدریجی کاالهای مش��مول ارز 
رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب ارزی توانست با نرخ 

آزاد و یکسان، ارز مورد نیاز همه کاالها و خدمات را تامین کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
وام های کم بهره به دست کشاورزان نرسید

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه با اشاره 
ســــبز به اینک��ه برآین��د فعالی��ت صندوقهای راه 

س��رمایه گ��ذاری کش��اورزی حمایت از 
بخش کش��اورزی واقعی نبوده و حتی تسهیالت معوق نیز در 
ای��ن صندوقه��ا ایجاد ش��ده از نهاده��ای نظارتی خواس��ت با 

متخلفان در این حوزه برخورد کنند.
محم��د حس��ینی در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم با اش��اره به 
اینکه  ش��رکت مادر تخصصی صندوقهای حمایت از توس��عه 
س��رمایه گذاری بخش کش��اورزی  با 49 درصد سهم دولتی و 
51 درصد از سایر صندوقهای استانی و شهرستانی که آنها نیز 
از س��هم دولتی و سهامی سایر تش��کلهای بخش کشاورزی به 
عنوان سهامی خاص تشکیل شده است، گفت: اخیرا بحثهایی 
در خص��وص نحوه مصرف منابع در این صندوقها مطرح ش��ده 

است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وام 1.5 میلیارد 
دالری صندوق توسعه  ملی برای اشتغال زایی روستایی حاضر 
نشان کرد؛ در قانون برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
و عش��ایری از محل منابع صندوق توس��عه ملی از صندوقهای 
عامل نیز برای پرداخت این تس��هیالت نامبرده ش��ده اس��ت.  
براس��اس س��اختار این صندوقها که در آنها صرفا برای اعضا و 
س��هامداران امکان ارائه تسهیالت وجود دارد، با حکم آورده به 

میزان تخصیص منابع از محل مذکور این امکان وجود ندارد.
وی افزود، در یک نگاه اجمالی به فعالیتهای این صندوقها 
میتوان گفت، بر اساس میزان کمکهای دولتی بخشی خصوصی  
افزایش س��رمایه الزم را در هر استان دارد و سرمایه هر استان 

متفاوت با سایر استانها میباشد.
عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این 
منابع به میزان درصد سهام در اختیار تشکلها قرار می گیرد، از 
عدم  پرداخت تس��هیالت به کشاورزان و دامداران واقعی خبر 
داد و گفت: با کمال تاسف تنها تعدادی از تشکلهای بانفوذ  از 

این منابع ارزان قیمت با سود 4 درصد منتفع شدند.

غ در بحران صنعت تخم مر
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران از شکس��ت مذاکرات با افغانستان برای صادرات 
تخم مرغ به این کش��ور خبر داد و گفت: بعید است که 

ما بتوانیم تا آخر سال صادراتی انجام دهیم.
ناصر نب��ی پور در گفت وگ��و با مهر درب��اره نتایج 
حضور افغان ها در کش��ورمان و مذاکرات انجام ش��ده با 
آنان برای صادرات تخم مرغ به افغانستان، اظهارداشت: 
متاس��فانه این مذاکرات به نتیجه نرس��ید و افغان ها به 

واردات تخم مرغ از کشور ما ترغیب نشدند.  
وی اضاف��ه کرد: قیمت تخم مرغ در کش��ور ترکیه 
بس��یار پایین تر از ایران اس��ت و افغان ه��ا نیز ترجیح 

می دهند که از این کشور واردات انجام دهند.  
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
ته��ران با تاکید بر اینکه در ح��ال حاضر عمال صادرات 
تخم مرغ از کش��ور متوقف شده است، گفت: از ابتدای 
س��ال تاکنون تنها حدود 3 هزارتن تخم مرغ از کش��ور 

صادر شده است.  
نبی پور درباره اینکه با وضع پیش آمده پیش بینی 
می کنید تا پایان س��ال جاری چه می��زان تخم مرغ از 
کش��ور صادر شود؟، افزود: بعید اس��ت که ما بتوانیم تا 
آخر سال صادراتی انجام دهیم  چراکه رقیب قدرتمندی 

مانند ترکیه داریم که نمی توانیم با او رقابت کنیم.  
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت 
این محص��ول در بازار نیز با بی��ان اینکه در حدود 10 
روز اخی��ر قیمت نزدیک به 100 تومان کاهش داش��ته 
اس��ت، افزود: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ در 
ح��ال حاضر درب مرغداری بین 4۲00 تا 4۲50 تومان 
اس��ت.  نبی پ��ور همچنین با بیان اینکه اگر امس��ال با 
بیماری خاصی در صنعت طیور مواجه نش��ویم، میزان 
تولید تخ��م مرغ کمتر از س��ال گذش��ته نخواهد بود، 
اظهارداش��ت: میزان تولید معموال حدود 960 هزارتن 
اس��ت اما اگر تولید مرغ های بومی و روستایی را نیز در 
نظر بگیریم حدود یک میلیون تن تخم مرغ در کش��ور 

تولید می شود.
وی تصریح کرد: مصرف س��رانه تخم مرغ در کشور 
حدود 10 کیلوگرم اس��ت البته مس��ئوالن دولتی عدد 
11 کیلوگرم را در این زمینه قبول دارند که حتی اگر ما 
مصرف سرانه را 11 کیلوگرم در نظر بگیریم نیاز کشور 
ب��ه تخم مرغ تقریبا 850 هزارتن خواهد بود بنابراین با 

حدود 160 هزارتن مازاد محصول مواجه هستیم.

نشست همکاری توتال با شرکت های داخلی 
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اعالم 
کرد، نشس��تی بین شرکت توتال فرانس��ه و سازندگان 
تجهی��زات صنعت نف��ت ایران برای بررس��ی چگونگی 
هم��کاری در فاز 11 پارس جنوبی تا چهارش��نبه هفته 

جاری برگزار می شود.
رضا خیامیان روز شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره 
مش��ارکت شرکت های بین المللی با س��ازندگان ایرانی 
گفت: برای نخس��تین بار در مذاکرات مربوط به قرارداد 
فاز 11 پارس جنوبی با توتال، وزارت نفت از سازندگان 

داخلی دعوت کرد.
خیامیان ادامه داد: قرار است توتال در این نشست، 
توضیح��ات الزم را درباره  نیازهای خود برای اجرای فاز 
11 پ��ارس جنوبی اعالم کند تا س��ازندگانی که تمایل 
به همکاری داش��ته و از اس��تانداردها و معیارهای الزم 

برخوردارند، همکاری خود را آغاز کنند.
رئیس انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
اضافه کرد: حدود 6 جلس��ه ب��ا وزیر نفت برگزار کردیم 
و توانمندی ه��ا و تجهیزاتی را که قادر به س��اخت آنها 
هس��تیم، تش��ریح کردیم تا در مذاک��ره وزارت نفت با 
توت��ال همه نظرات و توانمندی های س��ازندگان داخلی 

به توتال منتقل شود.
خیامیان اضافه کرد: پیش��نهاد کردی��م اگر توتال، 
کمتر از میزان تعیین ش��ده یعن��ی کمتر از 51 درصد 
از توان س��ازندگان ایرانی استفاده کرد جریمه شود، اما 
در صورتی که بیش��تر استفاده کرد پاداشی برای آن در 

نظر گرفته شود.
وی ی��ادآوری ک��رد: در نهای��ت، این پیش��نهاد در 
قرارداد با کنسرس��یومی که توت��ال رهبری آن را برای 
توس��عه فاز 11 پارس جنوبی بر عه��ده دارد، گنجانده 
ش��د. رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ب��ا تاکید بر توانمندس��ازی ش��رکت های ایرانی، گفت: 
سازندگان ایرانی را باید به سطح بین المللی ارتقا دهیم 

تا از توان داخل به خوبی استفاده شود.
خیامیان درباره س��هم سازندگان داخلی در قرارداد 
فاز 11 پارس جنوبی گفت: به نظر من سهم 51 درصدی 

که در قرارداد مشخص شده است امکان اجرا دارد.

و  ۲۰ درصد قیمت تمام شده خودر
 مربوط به تامین مالی 
 رئی��س کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار ات��اق 
بازرگان��ی ته��ران گفت: ۲0 درص��د از هزینه تولید هر 

دستگاه خودرو مربوط به تامین مالی است.
به گزارش اتاق بازرگان��ی تهران، محمدرضا نجفی 
منش درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
س��ود سپرده های بانکی که از روز شنبه 11 شهریورماه 
اجرایی شده است، گفت: نرخ سود سپرده های بانکی و 

همچنین نرخ سود تسهیالت در کشور باال است.
وی به نرخ تس��هیالت کش��ورهای رقیب در زمینه 
تولید خودرو اش��اره کرد و افزود: در حالی که نرخ سود 
تسهیالت برای تولید در چین تا 4 درصد، در اروپا یک 
درصد و در ژاپن یک درصد اس��ت اما این رقم در ایران 

18 درصد تعیین شده است.
عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خودرو با 
بیان اینکه هزینه تامین مالی تولید هر خودرو در ایران 
۲0 درصد است، توضیح داد: اگر یک خودرو ۲0 میلیون 
تومان قیمت داش��ته باشد، 4 میلیون تومان آن مربوط 

به هزینه های تامین مالی می شود که بسیار باالست.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی 
تهران نرخ س��ود باالی س��پرده و تسهیالت را آفتی برای 
اقتصاد کش��ور دانس��ت و افزود: در حال حاضر هر فردی 
سرمایه داشته باشد، به جای کار و تولید ترجیح می دهد 
در بانک ها سپرده گذاری کند و از آنجایی که با این نرخ ها 
نمی توان کاالی رقابتی تولید کرد، بسیاری از واحدها توان 

بازپرداخت تسهیالت دریافتی را نخواهند داشت.

»مص��رف کنن��دگان ل��وازم 
کــش آرای��ش در ای��ران ب��ه طور خـط 

متوس��ط ماهانه ی��ک ریمل 
می خرن��د در حالی که آمار خرید زنان فرانس��وی 
یک ریمل در هر 4 ماه اس��ت.« این جمله بخشی 
از ی��ک گزارش در خبرگزاری فرانس��ه اس��ت که 
نگارن��ده آن مدعی ش��ده که »تنه��ا 40 درصد از 
حجم بازار مصرفی لوازم آرایش��ی ایران از س��وی 
توزیع کنندگان رس��می برنده��ای معروف تامین 
می ش��ود  و 60 درص��د باق��ی از طری��ق کاالهای 

قاچاق وارداتی تامین می شود.«
البته نویسنده این مقاله به گفته تولیدکنندگان 
مطرح لوازم آرایش��ی در فرانسه استناد کرده و در 
گ��زارش خود آورده اس��ت :" ایران ب��ازار بالقوه و 
ب��زرگ برای ماس��ت که ارزش آن س��االنه صدها 

میلیون دالر است."
این گفته که ایرانی ها  سرانه مصرف باالیی در 
استفاده از لوازم آرایش دارند چیزی نیست که تنها 
خارجی ها به آن اذعان داشته باشند بلکه آمار های 

گمرک داخلی نیز این مهم را تایید می کند.
تا پیش از این مسئوالن انجمن واردکنندگان 
آرایش��ی و بهداش��تی دراین خصوص رسماً اعالم 
ک��رده بودند که واردات رس��می لوازم آرایش��ی و 
بهداش��تی س��االنه حدود یک میلیارد دالر اس��ت 
که ح��دود 70 درصد واردات آرایش��ی و عطریات 
از طریق غیررسمی است و برهمین اساس تجارت 
غیررس��می این اقالم، چندین براب��ر واردات یک 
میلیارد دالری اس��ت که به ص��ورت قانونی انجام 

می شود.  

ظرفیتهاییکهدیدهنمیشوند
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که بر اس��اس 
آمار رس��می، ایران  از ظرفیت تولید ساالنه 500 

هزار تن محصوالت آرایش��ی، بهداشتی و شوینده 
برخ��وردار اس��ت؛ اما به رغ��م برخ��ورداری از این 
ظرفیت و در اختیار داش��تن خوراک کافی، صرفا 
حدود ۲37 ه��زار تن از این ظرفی��ت تولید مواد 
ش��وینده، سلولزی و آرایشی به مرحله بهره برداری 
رس��یده که بازار داخل ه��م از آن بههر ای نبرده 

است.

ب��ه گفته متولیان در ح��ال حاضر، 80 درصد 
محصوالت مرغوب بهداش��تی و آرایش��ی تولیدی 
ایران در اختیار شرکت های آسیایی و اروپایی برای 
توزی��ع در بازار آن کش��ورها قرار دارد  و در مقابل 
عمده محصوالت آرایش��ی و بهداشتی مصرفی در 
ایران از طریق قاچاق و با کیفیت های بسیار پایین، 
وارد کشور و س��ود کالن آن به جای تولیدکننده، 

نصیب دالالن و قاچاقچیان می شود.

گردشمالی1/4میلیارددالری
طبق آمارها منتشر شده هم اکنون حدود 80 
ش��رکت واردکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی 
در کش��ور فعالیت می کنند که ح��دود ۲65 برند 
خارجی از سوی این شرکت ها وارد کشور می شود 
که 165 برند آنها ش��امل برندهای معتبر اروپایی 
از کشورهای آلمان، اس��پانیا، فرانسه، سوئیس و... 
است. ضمن اینکه 60 تا 65 برند نیز از کشورهای 
کره جنوبی، ترکیه، دبی، تایوان و... وارد می شود.

ناگفت��ه نمان��د که برخ��الف اع��الم آمار یک 
میلی��ارد دالر بازار این محص��والت ؛چندی پیش 
انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی اعالم کرد 
که گردش مالی محصوالت آرایشی و بهداشتی در 
ای��ران به بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دالر 
رسیده و با توجه به آمارهای مصرف منتشر شده، 
ایران هم اکنون به یکی از بزرگ ترین کش��ورهای 
مصرف کننده محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی در 

سطح جهان تبدیل شده است.

صادراتلوازمآرایشیبهآمریکا
 در همین رابطه بختیار علم بیگی رئیس هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی، 
بهداشتی و ش��وینده در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
ب��ه اینکه بی��ش از حد معم��ول در دنی��ا واردات 
محصوالت آرایش��ی به ایران انجام می شود ؛مدعی 
ش��ده که  یکی از دالی��ل واردات بی رویه به ایران 
مس��ئله قاچاق است، چرا که نسبت به محصوالت 
تولیدش��ده اصل��ی با کیفیت و قیم��ت پایین تر به 
دس��ت قاچاقچی رس��یده و در نهای��ت در اختیار 

مصرف کننده قرارمی گیرد.
وی با اش��اره به اینکه به هیچ وجه مش��خص 

نیست محصوالت آرایش��ی قاچاق در کدام یک از 
کش��ورهای دنیا تولید می ش��ود، گفت: بنگالدش، 
هندوس��تان، ترکیه و امارات کش��ورهایی هستند 
که قاچاق محصوالت آرایش��ی ب��ه ایران از طریق 
آنها انجام می شود و به دلیل مشکالت مختلفی که 
در این بخش وجود دارد، کماکان نتوانس��ته ایم در 

مقابل این پدیده اقدام مناسبی داشته باشیم.
رئیس هی��ات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان 
فرآورده های آرایشی، بهداش��تی و شوینده افزود: 
یکی از مش��کالت موجود در مورد اصلی یا تقلبی 
ب��ودن محصوالت آرایش��ی در دنیا این اس��ت که 
به دلی��ل کوچک بودن حجم ای��ن محصوالت در 
ایران، نمی توان برچسب اصالت بر روی آنها نصب 
ک��رد عالوه بر این بس��یاری از محص��والت بدون 
بس��ته بندی در ب��ازار عرض��ه می ش��وند و به طور 
حتم باید نس��بت به جم��ع آوری و عرضه صحیح 
محصوالت آرایشی اقدام کرد و بهترین راهکار این 
است که با  بررسی های انجام شده توسط سازمان 
غ��ذا و دارو این محصوالت تنها در فروش��گاه های 
اصل��ی و داروخانه ها عرضه ش��وند ت��ا کنترل آنها 

میسر باشد.
علم بیگی در ادامه با اعالم اینکه حدود 10 الی 
15 درصد به واردات رسمی محصوالت آرایشی در 
کش��ور اضافه ش��ده و این به معنای کاهش 10 تا 
15 درصدی قاچاق است که علت آن کنترل بهتر 

در نحوه عرضه کاالهای وارداتی است.
وی در م��ورد ص��ادرات محصوالت آرایش��ی 
نیزخاطرنش��ان کرد: برخی کشورهای حوزه خلیج 
فارس از جمله کویت و نیز کشورهای آسیای میانه 
از جمله کشورهایی هستند که محصوالت آرایشی  
تولیدش��ده در آنها صادر می ش��ود و عالوه بر این 
کش��ورهای آمری��کا و ایتالیا نیز به ب��ازار صادرات 

ایران در این بخش اضافه شده اند.

سیاست روز رشد مصرف لوازم آرایشی در کشور را بررسی می کند؛

بزک قاچاق 

معاون بهره برداری راه آهن با 
اش��اره به توافق چهار کشور کوپــــــه

ایران، چین، ترکمنس��تان و 
قزاقستان برای راه اندازی قطار باری چین-ایران و 
حرک��ت آن از روز 14 ش��هریور از مب��دأ چین، از 
اعم��ال تخفی��ف 50 درص��دی در ن��رخ کرایه در 

راستای تشویق صاحبان کاال خبر داد.
ابراهیم محمدی در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به راه اندازی قطار باری چین-ایران اظهار داش��ت: 
در دو سال گذشته جلسات دو، سه و چهارجانبه ای 
بین کش��ورهای »ایران و ترکمنس��تان«، »ایران و 
ترکمنس��تان و قزاقستان«  و »ایران و ترکمنستان 
و قزاقس��تان و بخ��ش کانتین��ری راه آهن چین و 
 مناطق آزاد این کشور« برای راه اندازی  قطار باری 

چین-ایران برگزار شد.
وی ادام��ه داد: در س��ال ۲010 میالدی قطار 
باری آزمایش��ی از چین به ایران آمد اما س��یر آن 
ادام��ه دار نبود، زیرا مش��کالتی داش��ت، اول آنکه 
نرخ واحدی بین چهار کش��ور در این حوزه وجود 
نداش��ت، دوم آنکه موضوع��ات در مرزها بین این 
چه��ار کش��ور حل نش��ده بود همچنین تس��هیل 

ارتب��اط بین این چهار کش��ور در حوزه  قطار باری 
مذک��ور در ابهام بود. معاون بهره برداری و س��یر و 
حرکت راه آه��ن همچنین مش��خص نبودن زمان 
اجرا ی تعهد طرفین و  س��رعت قط��ار مذکور را از 
دیگر دالیل ادامه نداشتن سیر قطار باری از چین 

به ایران در گذشته اعالم کرد.
محمدی اظهار داش��ت: در توافق چهارجانبه 
عشق آباد، توافق چهارجانبه آلماتی و جلساِت  تهران 
مقرر شد پیگیری این قطار توسط کشور قزاقستان 
انجام ش��ود ضمن آنکه تأمین بار این قطار از مبدأ 
چین برعهده کشور چین باشد و تأمین بار برگشت 
این قطار از ایران به چین برعهده س��ه کشور دیگر 

)ایران، ترکمنستان و قزاقستان( باشد.
وی اف��زود: ب��رای این قط��ار باری ب��ا چهار 
 امض��ای مس��ئوالن چه��ار کش��ور، ن��رخ واح��د 
»کانتینر -کیلومتر« تعیین و به کش��ورها ابالغ شد 

ضمن آنک��ه در توافق نامه آلمات��ی این نرخ واحد 
بین چهار کش��ور به امضا رس��ید.  ب��رای اولین بار 
ن��رخ حمل واحد کانتینر در کریدور چین به ایران 
توافق و پس از آن براساس مذاکره با 3 منطقه آزاد 
چین مقرر شد قطار چین به ایران راه اندازی شود

مع��اون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن 
بی��ان کرد: پیش بینی می ش��ود قطار باری چین � 
ایران از مناطقی نظیر اینچه ئون و ایبو کشور چین 

به مقصد ایران تردد کند.
محمدی ه��دف از راه اندازی این قطار باری را 
فعال س��ازی کریدور ترانزیت ریل��ی چین به ایران 
عنوان کرد و گفت: در راستای جذب صاحبان کاال 
ب��ه قیمت حمل در این قط��ار 50 درصد تخفیف 
اختص��اص داده ای��م. معاون بهره برداری و س��یر و 
حرکت راه آهن به مزایای استفاده از این قطار برای 
صاحب��ان کاال اش��اره کرد و گفت: قباًل در مس��یر 

دریایی کاال 35 روزه از چین به ایران می رسید، اما 
با راه اندازی این قطار باری جابه جایی کاال حداکثر 

14 روز زمان می برد.
محمدی اظهار داش��ت: قطار ب��اری چین به 
ایران بعدازظهر روز 14 ش��هریورماه با 41 کانتینر 
40 فوت��ی از اینچه ئون چی��ن حرکت کرد و طبق 
پیش بین��ی م��ا در م��دت زم��ان 10 روز ب��ه مرز 
اینچه برون ایران می رس��د و حدود سه روز بعد نیز 

در تهران خواهد بود.
وی طول این مس��یر ریلی ترانزیتی را 3400 
کیلومتر اعالم کرد و گفت: این قطار با مبدأ چین، 
یک ه��زار کیلومتر راه آهن در خاک چین، یک هزار 
کیلومت��ر در خ��اک قزاقس��تان، 700 کیلومتر در 
خ��اک ترکمنس��تان و 700 کیلومتر راه آهن را در 

خاک ایران طی می کند تا به تهران برسد.  
مع��اون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن 

بی��ان کرد:  ای��ن قطار  ابتدا هر  م��اه یک بار در این 
مس��یر ریلی تردد می کن��د و امیدواریم در آینده 
بتواند  کریدور ترانزیتی چین به  بندر شهید رجایی 

ایران را فعال کند.
محمدی همچنین اظهار داش��ت:  در خصوص 
ترانزیت ریلی بار از کشور چین به اروپا و نیز کشور 
هند به اروپا از طریق ایران  مذاکراتی در حال انجام 

است و به زودی به نتیجه خواهد رسید.
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن به 
رش��د 60 درصدی ترانزیت ریلی در س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: 

این رشد در ماه های آتی ادامه دارد.
محمدی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲7.5 
میلیارد تن کیلومتر کاال توس��ط ریل جابه جا شد، 
اضافه کرد: امسال هدف گذاری جابه جایی کاال 43 

میلیارد تن کیلومتر است.
مع��اون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن 
ی��ادآور ش��د: کاه��ش مص��رف س��وخت، کاهش 
آالینده ه��ای زیس��ت محیطی، توس��عه همگ��ون 
س��رزمینی و آمایش س��رزمینی از مزایای توسعه 

ریلی است.

معاون سیر و حرکت راه آهن  خبر داد

کاهش ۲۱ روزه فاصله حمل کاال بین ایران و چین

شرکت مخابرات ایران اعالم کرد؛
طلب ۶۵۰میلیارد تومانی مخابرات از مردم

اطالع��ات،  آخری��ن  طب��ق 
شرکت مخابرات ایران حدود روي آنتـــن

650 میلیارد تومان در بخش 
تلفن ثاب��ت با الوصولی مواجه بوده و برای کاهش 
ای��ن رق��م برنامه های تش��ویقی برای مش��ترکان 

بدهکار تدوین کرده  است.
به گزارش ایسنا، اظهارات مسووالن مخابرات 
گویای آن است که در هر دوره هزینه نسبتا باالیی 
از پرداختی های م��ردم برای قبوض تلفن با تاخیر 
انج��ام می ش��ود و پی��ش از این بیش��ترین حجم 
الوصول��ی مخابرات از محل تلفن ثابت و مکالمات 
بین الملل به ش��رکتهای مخابرات اس��تانی عنوان 
شده بود که این الوصولی ها هم در بخش دولتی و 

هم از سوی مشترکان خانگی است.
زمانی اگر مش��ترکان تلفن ثاب��ت قبض های 
خ��ود را حتی پ��س از قطع ش��دن تلفن پرداخت 
نمی کردن��د، تلفن آنها نیز قطع می ش��د اما اکنون 
این قانون برداشته شده و همین موضوع مخابرات 
را در دریاف��ت هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه قبوض با 
مش��کالت متعدد مواجه کرده اس��ت، تا جایی که 
به گفته مسووالن مخابرات تنها در پایتخت در هر 

دوره هزینه های میلیاردی ناوصولی وجود دارد.
می��زان الوصولی های مخابرات در کل کش��ور  
و در اس��تان های مختل��ف هم از 8 ت��ا ۲4 درصد 
متفاوت است و حتی در برخی استانها این رقم به 

6 درصد هم رسیده است. 
برخ��ی الوصولی ه��ای مخاب��رات مرب��وط به 
س��رویس هایی است که ش��ارژینگ آنالین ندارند 
که در این زمینه ش��رکت مخابرات ایران با شرکت 

ارتباط��ات زیرس��اخت وارد مذاک��ره ش��د تا این 
سیستم فعال شود.

بر اس��اس اطالعات نش��ریه ارتباطات، در هر 
ح��ال به گفت��ه مس��ووالن مخابرات،  ب��ا توجه به 
پیگیری هایی که اس��تان های مختلف داش��ته اند، 
ش��اهد کاهش این الوصولی ها بوده ایم و حتی در 
برخی استان ها این رقم به شش درصد هم رسیده 

است.

در زمین��ه کاریاب��ی هم اکنون اس��تارت 
توسعه آپ ه��ای ق��وی در س��طح جه��ان فعال مسیر 

هس��تند که یکی از آن ها جاب ول ) کار 
خوب است( که در آمریکا فعالیت می کند.

به گ��زارش اتاق بازرگانی تهران، از بی��کاری در ایران هم 
اکن��ون به عنوان ب��زرگ ترین چالش روز و آینده کش��ور یاد 
می ش��ود. براس��اس نتایج طرح آمار گیری نیروی کار در سال 
1395 که توس��ط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در 

سال 95 با افزایش 1.4 به 1۲.4 درصد افزایش یافت.
طب��ق این گزارش ۲5.9 درصد جمعیت 15 تا ۲9 س��ال 
کشور بیکار هستند. همچنین در همین زمینه سید نعمت ااهلل 
میرف��الح نصیری رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار هفته گذشته گفت:» با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت 
جوان کش��ور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل اس��ت، بنابراین، 
وضعیت بیکاری در نقطه بحرانی قرار دارد. بحران بیکاری االن 
در شرایطی قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان باید ساالنه بین 
700 هزار تا یک میلیون ش��غل در کش��ور ایجاد شود تا ما با 
خیل عظیم جمعیت بیکار به خصوص بیکاران تحصیلکرده رو 

به رو نشویم.

در زمین��ه کاریابی ه��م اکنون اس��تارت آپ های قوی در 
س��طح جهان فعال هس��تند که یکی از آن ها جاب ول ) یا کار 
خوب است( که در آمریکا فعالیت می کند. در سال های گذشته 
کشور آمریکا هم همچون ایران با جمعیت جوان جویای کار رو 
به رو شده اس��ت و از همین رو نیز استارت آپ هایی در حوزه 
کاریابی راه اندازی ش��ده اند. هدفگذاری موسس��ان وب سایت 
Jopwell جذب جوانان س��یاه پوس��ت در شرکت های معتبر 

آمریکایی جهت رفع مشکل بیکاری بوده است.
بع��د از معرف��ی ایده  اصلی این اس��تارت آپ بیش از 50 
س��رمایه گذار از سرتاس��ر آمریکا برای اجرایی کردن آن اعالم 
آمادگی کردند تا این که روند تجاری س��ازی ش��روع شود. راه 
اندازی اس��تارتاپ کاریاب��ی Jopwell هزینه ه��ای زیادی به 
دنبال داش��ت که توسط س��رمایه گذاران مختلف تامین شد. 
ش��بکه های کاریابی زیادی در این مس��یر به این دو کارآفرین 
موف��ق کمک کردند. نهایت��ا Jopwell در ژانویه ی ۲015 به 

صورت رسمی معرفی شد.
با توجه به این تجربه موفق استارت آپ های قوی در حوزه 
کاریاب��ی به نظر می رس��د راه اندازی اس��تارت آپ کاریابی در 
کشور می تواند در حوزه جذب جوانان جویای کار موفق باشد.

اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد؛

جای خالی استارت آپ کاریابی
نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران 

با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود امسال بــــازار روز
میزان تولید عسل در کشور افزایش یابد، 
از عرضه چش��مگیر عسل های تقلبی و ش��به عسل ها در بازار 

انتقاد کرد.
فرامرز حی��دری در گفت وگو با مهر درباره قیمت عس��ل 
طبیعی  ب��ا بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم عس��ل طبیعی با 6 
کوچ بیش از 30 تا 35 ه��زار تومان برای تولیدکنندگان تمام 
می شود، ادامه داد: متاس��فانه حجم عرضه عسل های تقلبی و 
دس��ت ساز که بدون دخالت زنبور تولید می شوند در بازار زیاد 

است که ما باید این عسل ها را از چرخه بازار خارج کنیم.  
وی ادامه داد: عس��ل هایی که قیمت آنه��ا بین 10 تا 15 
هزار تومان اس��ت نمی توانند طبیعی باشند اینها شبه عسل و 
دست ساز هس��تند. حیدری در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه برداش��ت عسل حدودا از 15 مرداد ماه در کشور 
آغاز شده اس��ت، اظهارداشت: ش��رایط تولید بسته به مناطق 

مختلف، متفاوت است.  
وی با اش��اره ب��ه اینکه پیش بینی می ش��ود به طور کلی 
میزان تولید امسال نس��بت به سال گذشته افزایش پیدا کند، 

اف��زود: هنوز نمی توان آمار دقیقی را در این زمینه اش��اره کرد 
اما در برخی استانها مانند اس��تان لرستان تولید در سالجاری 
بی��ن 10 تا 15 درصد افزایش دارد ضمن اینکه در اس��تانهای 
ش��مالی مانند مازندران نیز امسال وضعیت تولید مطلوب و با 

رشد همراه است.  
نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران ایران اضافه کرد: 
س��ال گذشته به دلیل بروز پدیده ریزگردها ما شرایط خوبی از 
نظر تولید نداشتیم همچنین سال قبل سال کم بارشی هم بود 

اما امسال چند بارش خوب داشتیم.  
حیدری گفت: به طور کلی بین زنبور و مرتع تعادل وجود 
ندارد و همچنین خشکس��الی های پ��ی در پی از جمله عوامل 
کاهش تولید هس��تند.  وی مشکالت پیش روی زنبورداران را 
مورد اش��اره قرار داد و افزود: ما ماش��ین های مخصوص حمل 
زنبور نداریم که این یکی از اصلی ترین مشکالت حوزه است.  
وی گفت: پیشنهاد بنده این است که در برابر بیماری هایی 
مانن��د کنه واروآ و نوزوما؛ باید مب��ارزه همگانی صورت بگیرد 
یعن��ی در فصل ش��یوع بیماری به مدت ی��ک هفته یا 10 روز 
تمام زنبوداران کشور یا زنبوداران استانهای همجوار به صورت 

مشترک علیه این بیماری اقدام کنند.

نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران هشدار داد؛

پدیده شوم »شبه عسل« در بازار


