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اخبار
وزیر صنعت:

صادرات ایران به عراق ظرف دو سال به
 ۲۰میلیارد دالر میرسد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ایران درپی راهبرد
اقتصادی بلندمدت باعراق است و صادرات ایران به عراق
طی2سال به  20میلیارددالر میرسد.
رضا رحمانی به بیان دستاوردهای اقتصادی و صنعتی
سفر رئیس جمهور به عراق پرداخت و گفت :روابط صنعتی
حسنه جمهوری اسالمی ایران با کشور همجوار ما عراق 2
کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است و باید
از تمام ظرفیت ها ممکن صنعتی و تجاری استفاده کرد.
رحمانی با اشاره به توافقات و جلسات مختلف مقامات
دو کشور گفت :افزایش مبادالت اقتصادی تا مرز 20
میلیارد دالر از اهداف آینده نه چندان دور است.
او افزود :در دیدارمشترک با وزرای صنعت و اقتصاد
عراق قرار گذاشتیم که تا سال  1400شمسی از نهایت
فرصتهای اقتصادی استفاده کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه عراق پس
از خالص شدن از دست تروریستهای داعش یک بازار بکر
است ،افزود :عراقی ها بسیار عالقه مندند برای بازسازی
کشورشان از ما کمک بگیرند .او افزود :ایجاد شهرک های
صنعتی مشترک در عراق به کمک صنعتگران و سرمایه
گذاران ایرانی از خواسته های بغداد است.
رضا رحمانی از افزایش دیپلماسی اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای منطقه از جمله عراق گفت و
افزود :با افزایش ظرفیت تولید محصوالت صنعتی مانند
فوالد ،مصالح مختلف ساختمانی و  ...می توانیم نیاز
کشورهای منطقه را به درستی پوشش دهیم و رونق تولید
داخلی و صادرات را روز افزون کنیم.
رحمانی با بیان اینکه ایران با  15کشور همسایه است،
گفت :در مجموع  2درصد ظرفیت نیاز محصوالت صنعتی
کشورهای همجوار را جمهوری اسالمی ایران بر عهده دارد.
وی به نقش رابط ترانزیتی عراق در انتقال محصوالت
ایرانی به کشورهای دیگر منطقه اشاره کرد و گفت :صادرات
محصوالت صنعتی ایرانی عالوه بر افزایش اشتغال در کشور
به رونق صنایع داخلی ما و ترویج فرهنگ و تمدن ایران
نیز کمک میکند .رحمانی به احداث نمایشگاه های دائمی
ایران در عراق اشاره کرد و گفت :ایران تنها کشوری است
که در حال حاضر در عراق نمایشگاه تخصصی  -صنعتی
دایر کرده است.
او به نتایج راهبردی و اقتصادی سفر رئیس جمهور
ایران به بغداد پرداخت و گفت :حدود  30درصد از نیاز بازار
لبنیات کشور عراق را ایران تامین میکند.
رحمانی به نقش تسهیل گری دولت در ایجاد
بسترهای مناسب برای تجار و تولید کنندگان ایرانی
اشاره کرد و گفت :ایجاد کمیسیون مشترک و کمیته های
اقتصادی جانبی دوکشور ،مشکالت موجود را در کمترین
زمان ممکن حل و فصل میکند.

واردات  ۸۰هزار رأس دام زنده از
طریق بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از
واردات  ۸۰هزار رأس دام زنده در سه محموله دریایی از
طریق بندر چابهار و آمادگی کامل این بندر برای تخلیه
سریع محموله های دام خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی
بهروز آقایی با اعالم این خبر بیان کرد :با تامین زیرساخت
های بندری و تجهیزات تخلیه دام زنده از شناورهای حمل
دام ،امکان تخلیه انواع دام های سبک و سنگین در بندر
چابهار فراهم شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب بندری و امکانات
کشتارگاهی استان و شهرستان چابهار و نیاز کشور به تامین
به موقع دام در روزهای پایانی سال تصریح کرد :با توجه
به امکانات موجود در این بندر ،امکان تخلیه محمولههای
وارداتی دام زنده از طریق دریا به کشور مهیا است و
همکاری دستگاههای دست اندرکار استان می تواند تاثیر
بسزایی در کاهش هزینه و تسریع تخلیه و حمل محموله ها
داشته باشد.آقایی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ،برنامه
ورود سه شناور حامل دام سبک به بندر چابهار نهایی شده
است ،اضافه کرد :اولین شناور ظرف  24ساعت آینده وارد
بندر می شود و تالش می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن
عملیات پهلودهی و تخلیه کشتیها انجام شود.
وی افزود :ورود سه شناور حامل  80هزار راس دام
ظرف یک هفته از طریق دریا برای اولین بار در کشور از
طریق بندر چابهار انجام می شود و بی سابقه است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

صادرات غیرنفتی ایران ۴۰میلیارد دالر شد

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت
 :صادرات غیر نفتی کشورمان در  ۱۱ماهه
امسال به مرز  ۴۰میلیارد دالر رسید که
نسبت به مدت مشابه پارسال  ۷۵صدم درصد
کاهش داشت .
محمدرضا مودودی افزود :در صادرات
غیر نفتی  10ماهه امسال نسبتمدت مشابه
پارسال روند روبه رشد داشتیم اما در  11ماه
امسال نسبت به پارسال کاهش داشتیم.
وی ادامه داد  :بیشترین دلیل کاهش
صادرات غیر نفتی ما در این یازده ماه ،
متوجه میعانات گازی بود زیرا با محدویت
فروش مواجه شد و حدود  37و نیم درصد
اُفت داریم اما در بخش اقالم صنعتی،
پتروشیمی و کشاورزی ،صادراتمان خوب بود
و نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود 2
درصد و در بخش پتروشیمی  14درصد رشد
داریم.

مودودی با بیان اینکه بخشی از
مشکالت ،ناشی از دوگانه شدن مدیریت
است،گفت :در چارچوب قوانین باید حرکت

وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

کونیم میلیارد دالر برای توسعه اشتغال پایدار اختصاص یافت
ی 

وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار
روستایی یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.
محمد شریعتمداری اظهارداشت :براساس قانون توسعه پنج ساله باید  770هزار
میلیارد ریال سرمایه گذاری باید در کشور صورت می گرفت تا بتوان به رشد اقتصادی
هشت درصد رسید اما این مهم به دالیل متعدد در سال  97انجام نشده است.
وی افزود :دولت برای جبران این مساله توسعه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار
روستایی را بصورت سیاست جایگزین در پیش گرفته است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد :بیش از  327میلیارد ریال سهم لرستان بود
که از این میزان تا کنون  127میلیارد ریال آن پرداخت شده ست.
شریعتمداری اضافه کرد :انتظار می رود در سال  98توسعه اشتغال پایدار از طریق
سیاسیت های اشتغال روستایی ،فراگیر و مشاغل خانگی روند رشد بیشتری داشته باشد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر  2روزه خود به لرستان به
شهرستان های مختلف این استان اعم از الیگودرز ،دورود ،خرم آباد  ،دلفان و الشتر سفر
می کند و چند طرح اشتغال زایی با حضور شریعتمداری افتتاح و کلنگ زنی می شود.

به رغم وعده ایجاد یک میلیون فرصت
شغلی برای سال جاری ،اشتغالزایی در سال
جاری با محدودیت در تخصیص منابع مواجه
بود.
برنامههای اشتغالزایی دولت برای
سال  ۹۷در قالب دو برنامه کالن «اشتغال
فراگیر»« ،اشتغال روستایی و عشایری»
هدفگذاری شد تا ساالنه به یک میلیون
شغل مورد نیاز در کشور پاسخ داده شود.
دولت برای پاسخ به نیاز متقاضیان بازار
کار اعم از نیروی کار جدید و نیروی بیکار
انباشت از سالهای گذشته باید ساالنه یک
میلیون و  ۳۳هزار شغل ایجاد کند اما بر
اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران،
در یکساله منتهی به پاییز امسال  ۶۰۹هزار
شغل در کشور ایجاد شده است.
این در حالی است که بر اساس وعدههای
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه برای
سال جاری یک میلیون و  ۳۳هزار شغل
هدف گذاری شده بود .هر چند آمار یک ساله
منتهی به اسفند مبنای اشتغالزایی سال ۹۸
است اما بعید به نظر میرسد در سه ماهه
پایانی سال آمار اشتغال تغییر چندانی داشته
باشد.
اشتغالزایی که به عنوان یکی از

وزیر جهاد کشاورزی :

تولید گل ارکیده برای کشور ارزآوری باال دارد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید برخی محصوالت برای تامین نیاز داخلی
و صادرات گفت :تولید گل ارکیده از جمله محصوالتی است که برای کشور ارز آوری باال
دارد .محمود حجتی در حاشیه آئین راه اندازی قطعه نخست اولین گلخانه با فناوری باال
کشور در روستای گازرسنگ شهرستان نظرآباد استان البرز افزود :طبق بررسی ها  ،پنج
کوزه گل ارکیده معادل یک بشکه نفت می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی بیان داشت :گل ارکیده بازار صادراتی مناسبی دارد و هر کوزه آن بین هشت
تا  12دالر در بازارهای جهانی به فروش می رسد .حجتی با بیان اینکه  90درصد تولید
گل ارکیده بازار صادراتی دارد ،اظهار داشت :در شرایط کنونی ،راه اندازی واحدهای تولید
گل ارکیده نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار دارد .وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به راه
اندازی نخستین گلخانه با فناوری باال در شهرستان نظرآباد گفت :روش آبیاری گل های این
شرکت به گونه ای است که کمترین میزان مصرف آب را به همراه دارد .نخستین گلخانه با
فناوری باال کشور ،در زمینی به مساحت  22هزار متر مربع در دست احداث و راه اندازی
قرار گرفته که امروز قطعه نخست آن با حضور وزیر جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت
پنج هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

عملکرد صفر بودجه اشتغال!

اولویتهای مهم دولت برای امسال مطرح
بود ،در سالی که گذشت با محدودیت در
تخصیص منابع مواجه بود .بر اساس آنچه
که در برنامه اشتغال فراگیر تکلیف شده بود،
 ۵۰۰میلیارد تومان برای اجرای «طرحهای
کاج و رستههای منتخب» و  ۵۰۰میلیارد
تومان برای «یارانه سود تسهیالت» اختصاص
یافت.
برنامه اشتغال فراگیر که یک سال و
نیم پیش و در شهریور ماه سال  ۹۶رونمایی
شد ،تقریباً با عدم تخصیص منابع مواجه
بوده است به طوری که یارانه در این مدت
فقط  ۱۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرح
کارورزی ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی
از طرحهای ذیل «طرح کاج» پرداخت شده
و  ۴۰۰میلیارد باقی مانده تخصیص نیافته
است.
همچنین یارانه سود تسهیالت اشتغال
که از سوی دولت باید به نظام بانکی برای
کاهش  ۲واحد درصدی تسهیالت اشتغال
پرداخت میشد نیز در سالهای  ۹۶و ۹۷
پرداخت نشده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات
از تفریغ بودجه سال  ۹۶نیز که به تازگی
منتشر شده است ،هیچ گونه وجهی بابت

تأمین یارانه سود تسهیالت سرمایه گذاری
و اشتغال اختصاص نیافته است.
انتقاد وزیر از عملکرد صفر بودجه
اشتغال!
اما عدم تخصیص منابع صدای مسئوالن
وزارت کار را هم درآورد .اخیرا ً وزیر کار در
جشنواره تعالی مدیریت تعاونی ،با انتقاد از
عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر ،گفت:
وقتی در جدول اعتبارات نگاه میکنیم،
 ۱,۰۰۰میلیارد تومان ردیف بودجه به
اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل
عملکرد دولت در این زمینه صفر است؛
حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک
مطالبه عمومی تبدیل میشود؛ اگر منابع
وجود دارد ،چرا تخصیص پیدا نمیکند؟
چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم
تخصیص منابع ،مردم را علیه خود میکنیم؟
همچنین هفته گذشته نیز معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم در
دفاع از اجرای برنامههای اشتغال در مقابل
محدودیت منابع گفت« :امر اشتغال در سال
جاری کام ً
ال متأثر از اقتصاد کالن بوده و با
توجه به کاهش رشد اقتصادی انتظار داشتیم
که اشتغال هم ریزش داشته باشد و پیش
بینی ما شرایط بدتری را نیز نشان میداد اما

به دلیل مدیریت خوب ،سال  ۹۷در این حوزه
مدیریت شد».
به گفته منصوری ،در همین دوره تمرکز
اشتغال را به سمت خدمات و صنایع خرد و
کوچک بردیم و نتیجه خوبی نیز گرفتهایم
و بخش عمدهای از اشتغال  ۶۰۹هزار نفری
که در یک ساله منتهی به پاییز ایجاد شده
مربوط به بخش خرد ،کوچک ،غیر رسمی،
خانگی و حمایتی بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر
کار با اشاره به جلوگیری از ریزش ۳۲۰
هزار شغل با اجرای برنامه تثبیت اشتغال،
اظهار داشت« :چهار برنامه اشتغال فراگیر و
روستایی ،اشتغال حمایتی و تثبیت اشتغال را
داریم و همه این چهار برنامه در حال حاضر
اجرا میشوند و یک ریال پول هم نگرفتهایم.
اینکه بدون پول این همه اقدام شده قابل
دفاع است».

آمار تکاندهنده مصرف لوازم آرایشی در ایران

افراد مهارت دیده سریعتر جذب بازار
کار میشوند

معاون پژوهش ،برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان
آموزش فنی و حرفهای از ارائه آموزشهای جوار دانشگاه به
دانشجویان به منظور آشنایی با محیط کار خبر داد و گفت:
برقراری پیوند میان آموزشهای مهارتی ،آموزش عالی و
صنعت موجب جذب نیروهای ماهر به بازار کار میشود.
رضا باجولوند درباره اقدامات سازمان آموزش فنی
و حرفهای به منظور نزدیک کردن دانشگاهها و صنایع
در زمینهی آموزشهای مهارتی ،اظهار کرد :خوشبختانه
با تصویب قانون نظام جامع آموزشهای مهارتی در سال
گذشته ،بسیاری از حوزههای مهارتی و صنعت بهم نزدیک
شدهاند ،اما برای آنکه پیوند میان آموزشهای مهارتی،
آموزشهای عالی و صنعت برقرار شود نیازمند همافزایی
هستیم.
وی ادامه داد :یکی از اقدامات سازمان ،ارتباطاتی است
که با بخش صنعت دارد و در این راستا تفاهمنامههایی را
منعقد کرده است .همچنین طبق توافقاتی که با دانشگاهها
صورت گرفته ،آموزشهای جوار دانشگاه را داریم که در
محیط خود دانشگاه به دانشجویان ارائه میشود تا زمینهی
آشنایی با محیط کسبوکار فراهم شود.
معاون پژوهش ،برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان
آموزش فنی و حرفهای تاکید کرد :از طریق ارتباط میان
صنایع ،آموزش و دانشگاهها ،صنعت نیروهای مورد نیاز
خود را شناسایی و تربیت میکند و افرادی که از این
طریق آموزشهای فنی و حرفهای را فرا گرفتهاند اکثرا ً در
بنگاههای اقتصادی جذب کار شدهاند که این امر هم به
کیفیتبخشی کار و هم بهرهوری بنگاه کمک کرده است.
باجولوند در پایان دربارهی بودجه آموزشهای فنی و
حرفهای ،اظهار کرد :آموزشهای فنی و حرفهای هزینههای
سنگینی دارد و مثل آموزشهای نظری دانشگاهی نیست،
لذا با توجه به نیاز بازار کار و اینکه اشتغال نیازمند
مهارتآموزی است به نظر میآید هرچه در این زمینه
هزینه کنیم ارزشمند است.

کنیم .در بخشی صنعتی و معدنی در زمینه
صادرات،کمترین مشکل را داریم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در

دوره سختی قرار دارد ،افزود :از  40میلیارد
دالر صادرات غیر نفتی حدود  10و نیم
میلیارد دالر آن به سامانه نیما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت:
امسال به علت نوسانات نرخ ارز ،ترافیک و
فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصی برای
ثبت سفارش احساس کردیم و بالغ بر 76
میلیارد دالر تقاضای بی سابقه ثبت سفارش
داشتیم که از این میزان حدود  46میلیارد
دالر تخصیص ارز شده است و از این میزان
حدود  24میلیارد دالر توسط بانک تامین
شده است و  10و نیم میلیارد دالر هم از
طریق ارز نیمایی انجام شده است.
مودودی با اشاره به اینکه بازار در
کشورمان ،مدرن نیست،گفت :بخش
خصوصی برند کشورمان باید در تجارت
داخلی و خارجی ایفای نقش بیشتری کند و
شرکت های کوچک را مدیریت کند.

در سطح جهانی ایران رتبه هفتم را به لحاظ مصرف
لوازم آرایش به خود اختصاص داده و آمار  ۲۹درصدی مواد
آرایشی مصرفی در منطقه خاورمیانه متعلق به کشور ماست.
ایران بعد از عربستان ،بیشترین میزان مصرف لوازم
آرایشی را در خاورمیانه دارد ۱۴ .میلیون زن ایرانی در برابر
 ۱۴۰میلیون نفر زن در خاورمیانه به میزان  ۱/۲میلیارد
دالر از بازار ۲/۷میلیارد دالری بازار فروش لوازم آرایشی
در خاورمیانه و به عبارتی خریدار یک سوم لوازم آرایشی
در بازار خاورمیانه محسوب میشوند .اغلب اجناس در بازار
ایران تقلبی ،نامرغوب و چینی هستند و لوازم آرایشی قاچاق
بدون هیچ گونه نظارت و مجوزی در فروشگاهها و حتی کنار
خیابان به فروش میرسند .در سطح جهانی ایران رتبه هفتم
را به لحاظ مصرف لوازم آرایش به خود اختصاص داده و
آمار  ۲۹درصدی مواد آرایشی مصرفی در منطقه خاورمیانه
متعلق به کشور ماست .سن مصرف دختران به  ۱۴رسید!
ایران دومین مصرفکننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است
و متاسفانه سن مصرف لوازم آرایشی به  ۱۴سال رسیده
است! جامعه شناسان معتقدند گاه آرایش بیش از حد و
غیرمتعارف در دختران و پسران تبدیل به ابزاری برای کسب
قدرت اجتماعی و لجبازی میشود ،آنها کج دهنی خود به
برخوردهای نسنجیده خانواده و اجتماع را با رنگهای تند
صورت هایشان یا هر نوع هنجارشکنی ممکن نشان میدهند.
در وضعیت امروز اقتصادی تا کنون مغازه لوازم آرایشی
در بازار تعطیل نشده است ،مگر اینکه به صورت ساعتی کار
را تعطیل کرده باشند .گاهی اوقات کاالیی را با مبلغ  ۵۰هزار
تومان میخریدند و بعد از حساب کتاب متوجه میشدند در
عرض یک ساعت قیمت آن افزایش داشته و میماندند که
آن را بفروشند یا نفروشند ،بخرند یا نخرند .اگر آن جنس
را بفروشد میتواند با همان قیمت جدید که نمیداند چند
است ،جایگزین کند یا نه؟ به همین دلیل همکاران ترجیح

میدادند یک روز از قید سود فروششان بگذرند تا قیمت
آن محصول به ثبات برسد .نه به این دلیل که یک کاال را
احتکار کنند بلکه به این دلیل که تکلیف کار خودشان را
بدانند .البته در بسیاری از مواقع مغازه را تعطیل نمیکنند
اما محصولی هم نمیفروشند و این اتفاق چند بار رخ داده
است .این صحبتها را امیری در ادامه حرفهایش میزند.
پر فروشترین محصوالت آرایشی
ُرژ لب ،ریمل ،خط چشم ،پنکک ،مداد چشم و کرم
پودر پرفروش محصوالت آرایشی هستند که او عرضه میکند
و معتقد است« :چرخهی فروش عطر و ادکلن قویتر از
چرخهی لوازم آرایشی است .گرچه قیمتها باالتر رفته است
اما جایگزینهایی برای آن آمده که اگر بهتر از عطرها با
قیمتهای قبلی نباشند ،بدترهم نیستند .شاید پارسال یک
برند معروف عطر را میتوانستید با قیمت  ۳۸۰هزار تومان
تهیه کنید اما در حال حاضر میتوان همان برند را با قیمت
یک میلیون و  ۵۵۰هزار تومان تهیه کرد .کاالیی با قیمت
 ۱۵۰هزار تومان هم میتوان در این حوزه پیدا کرد .شاید
این محصول همان برند نباشد اما میتوان مشابه همان بو را
با این قیمت تهیه کرد».
ایران دومین کشور پرمصرف
او درباره کاهش سن مشتریهایش در سالهای
گذشته اظهار میکند« :هر چه جامعه نسبت به مصرف
لوازم آرایشی بهروز میشود ،سن مصرف آن هم پایین
میآید .در برههای یک دختر تا زمانی که ازدواج نمیکرد
نمیتوانست به ابروهایش دست بزند و برخی از مسائل در
جامعهی ما تابو بود اما در حال حاضر این مسائل وجود
ندارد .سن مشتریهای ما هم نسبت به قبل پایینتر آمده
است .زمانی مادر یا خواهر خانواده لوازم آرایش میخریدند
و اعضای دیگری که سن پایینی داشتند به صورت پنهانی و
مخفیانه از این لوازم استفاده میکردند اما امروزه این افراد
کوچک خودشان برای خرید لوازم آرایش اقدام میکنند و به
عبارتی در این زمینه سنتشکنی شده است ».حوزه لوازم
آرایش یکی از بحثبرانگیزترین حوزهها در ایران است .طبق
بررسیهای یک گروه تجاری هلندی درباره صادرات و واردات
لوازم آرایش در سال  ،۲۰۱۷حجم واردات لوازم آرایشی در
ایران  ۲/۱میلیارد دالر بوده در حالی که حجم کل واردات
لوازم آرایش خاورمیانه  ۷/۲میلیارد دالر است .این میزان از
واردات ،ایران را در رتبه دوم بعد از عربستان سعودی قرار
میدهد .بر اساس آماری که موسسه تحقیقی گالوپ درباره
ایران منتشر کرده است ،طبق نظرسنجی از زنان شاغل باالی

 ۱۵سال در سال  ،۲۰۱۵زنان  ۳۰درصد درآمد ماهانه خود
را صرف خرید لوازم آرایشی ،بهداشتی و مراقبت پوست
میکنند .این آمار در آلمان  ۱/۵درصد ،در فرانسه و انگلیس
 ۱/۷درصد و در ایتالیا  ۸درصد را به خود اختصاص میدهد.
با این حساب ایران دو برابر بیشتر از کشورهایی مانند ایتالیا و
سه برابر کشورهای انگلیس و لوازم آرایش میخرند .همچنین
بر اساس آمارهای گمرک در  ۱۰ماهه نخست امسال میزان
واردات فرآوردهها برای آرایش لب حدود  ۷۵تن معادل سه
میلیون و  ۱۰۸هزار دالر بوده است .این فرآوردهها معموال
از سه کشور آلمان ،فرانسه و ترکیه وارد میشوند که ارزش
ریالی آن حدود  ۱۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان است .از
طرفی در  ۱۰ماهه نخست امسال حدود  ۴۶تن از فرآوردهها
برای آرایش ناخن دست و پا به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان به کشور وارد شده است .این فرآوردهها هم
عمدتا از سه کشور آلمان ،فرانسه و ترکیه وارد شدهاند .در
این مدت حدود  ۲۷تن دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی
وارد کشور شده که ارزش آن حدود  ۱۹۱هزار دالر یعنی
 ۷۳۰میلیون تومان بوده است .بستهبندی بسیاری از تولیدات
آرایشی و بهداشتی داخل کشور هم وارداتی هستند که روی
قیمت تمامشده محصوالت داخلی تاثیر گذاشتهاند و موجب
افزایش قیمت این محصوالت شدهاند .میزان واردات ظروف
بستهبندی برای محصوالت آرایشی و بهداشتی هم هزار و
 ۶۰۰تن معادل سه میلیون و  ۲۳۵هزار دالر و به ارزش ریالی
 ۱۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بوده است .شاید گردش
مالی  ۶۵هزار میلیارد تومانی ،حاصل یک فرآیند فرهنگی و
اجتماعی در جامعه ماست و نشان میدهد عرضه و تقاضا به
نسبت هم وجود دارند؛ چرخهای که بسیاری از مسائل فردی
و جمعی مثل محدودیتهای حاضر در جامعه ،تمایل زنان
و مردان به زیبایی بیشتر و عوامل دیگر در آن نقش دارند.
باالتر بودن تعداد دختران نسبت به پسران و تغییر مالکهای
ازدواج از دیگر علل عالقه مندی آنها به متفاوت بودن است.
به گفته بسیاری از جوانان ،اولین مالکها برای ازدواج ،ثروت
و زیبایی هستند و قابلیت فرد برای درآمدزایی و رشته و
مدرک تحصیلی در درجه دوم قرار دارند .به این ترتیب زمانی
که چهره اولین عامل انتخاب محسوب شود ،طبیعی است که
فرد از بابت ظاهرش نگران باشد .یکی از عوارض مصرف این
لوازم پیری زودرس و ایجاد چین و چروک است .عارضه دیگر
تغییر رنگ پوست است که میتواند منتشر و یا به صورت
لکهای باشد .ولی شایعترین عارضه مواد آرایشی و دارویی در
پوست ،تحریک و حساسیت پوستی است.

اخبار کوتاه

همکاری مشترک تجاری
ایران و آذربایجان تقویت می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران بر
ضرورت تاسیس و گسترش همکاری شرکت های مشترک
میان ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و این اقدام را
برای تقویت روابط اقتصادی دو طرف کارآمد خواند.
فرهاد دژپسند در همایش تجاری و سرمایه گذاری
ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گفت  :بهترین راه برای
تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور  ،تاسیس شرکت
های مشترک در حوزه های سرمایه گذاری  ،خدماتی ،
گردشگری و تجارت بین المللی با یک رویکرد مبتنی بر
تضمین برد دو طرف است.
وی افزود  :دو کشور این ظرفیت را دارند و باید این
کار را انجام دهند تا بتوانند به سرعت از آن بهره مند شوند.
وی تصریح کرد که ایران معتقد است روابط اقتصادی
 ،فرهنگی و اجتماعی دو کشور هر چه بیشتر گسترش
یابد  ،زمینه تسریع برای فرایند رشد و توسعه هر دو طرف
فراهم می شود.
دژپسند  ،سطح روابط سیاسی دو کشور را عالی خواند
و برای مصداق به  12نوبت دیدار روسای جمهوری دو
کشور طی پنج سال گذشته و بیش از  100سفر متقابل
هیات های بلند پایه دو طرف به کشور یکدیگر اشاره کرد
و گفت  :در واقع یک ارتباط بسیار وسیع میان دو کشور
وجود دارد.
وی افزود :باید از ظرفیت های موجود در روابط دو
کشور در حوزه های مختلف و در سطحی باال بهره برد و
از این حسن روابط مسووالن ایران و جمهوری آذربایجان
حداکثر استفاده را دو طرف داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به این که در سال گذشته حجم
گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان  75درصد
رشد داشته است بر ضرورت گسترش همکاری و فعالیت
مشترک میان دو کشور تاکید کرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران افزود :بحث ارتقای
روابط دو کشور یک ضرورت مقطعی کوتاه مدت نیست و
باید یک راهبرد باشد و در این صورت می توانیم دست
آورد قابل توجه در روابط اقتصادی میان خود داشته باشیم.
دژپسند اظهار داشت :در مسیر فعالیت اقتصادی و
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و متنوع اقتصادی
نباید هیچ مرزی باشد و مشکالت موجود در این راه را باید
هر چه سریعتر برطرف کنیم .
وی بخش خصوصی دو کشور را خیلی موثر برای
توسعه روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان دانست
و افزود :برای استفاده از ظرفیت های موجود ،نباید تعلل
کرد و با سرعت بیشتر و با کیفیت برتر باید کارها را پیش
ببریم.
وی بکارگیری موثر و گسترش نظام بیمه را در
همکاری های اقتصادی ناظر بر حوزه های کاری دو کشور
بسیار مهم خواند و گفت  :تجارت باید در قالب بیمه باشد
و موافقتنامه های بیمه ای خوبی را دو کشور باید داشته
باشند تا تاجران بتوانند به راحتی و اطمینان فعالیت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران امروز برای شرکت
در سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان وارد باکو شد و همایش
تجاری و سرمایه گذاری ایران و جمهوری آذربایجان نیز در
ارتباط با همین کمیسیون با حضور جمعی از مسووالن و
نمایندگان محافل اقتصادی دو کشور برگزار شد.
اجالس دو روزه سیزدهمین کمیسیون مشترک
همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان که
امروز شروع می شود تا فردا جمعه ادامه خواهد داشت .
در این اجالس راهکارهای گسترش همکاری های
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه
های سرمایه گذاری  ،تجاری  ،امور مالی و بانکی  ،گمرک
و مسایل مرزی  ،ارتباطات  ،انرژی و محیط زیست ،
کشاورزی  ،امنیت غذایی و بهداشت  ،علمی و آموزشی
و فرهنگ و گردشگری در قالب هشت کمیته تخصصی
بررسی می شود.
دیدار با «الهام علی اف» رییس جمهوری آذربایجان
 ،نخست وزیر آذربایجان  ،وزیران اقتصاد و کشاورزی،
رییس راه آهن  ،رییس گمرک ،حضور در همایش اقتصادی
مشترک و بازدید از شهرک صنعتی پیر اللهی در حومه شهر
باکو از جمله برنامه های سفر دو روزه وزیر امور اقتصاد و
دارایی ایران به جمهوری آذربایجان است.
در پایان این اجالس قرار است چند سند همکاری
مربوط به نتایج مذاکرات کمیته های تخصصی در این
اجالس به امضای مسووالن دو کشور برسد.
اجالس دوازدهم کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در اسفند ماه سال
گذشته در تهران برگزار شده بود.

رکورد بارگیری کاال در ایستگاه ریلی
اینچه برون شکسته شد

مدیر کل راه آهن شمال شرق  2کشور ( استان
گلستان) از شکسته شدن رکورد بارگیری روزانه در ایستگاه
ریلی اینچه برون خبر داد و گفت :برای نخستین بار در
تاریخ  80ساله راه آهن گرگان ،میزان بارگیری در یک روز
به بیش از دو برابر افزایش یافت.
محمدرضا قربانی افزود :به طور متوسط در هر روز
بارگیری رقمی معادل یکهزار و 500تن کاال در این پایانه
بارگیری می شود که با افزایش زیر ساخت ها و بهبود پایانه
تخلیه بار و سایر اقدام های فنی این رقم در 21اسفند ماه
امسال برای اولین بار به  4446تن رسید.
وی ادامه داد :از ابتدای سال تاکنون  279هزار تن کاال
به سوی مبادی داخلی و یا کشورهای حاشیه دریای خزر،
چین و روسیه بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه
پارسال 28 ،درصد افزایش یافت.
قربانی گفت :از اول فروردین تا بیست و یکم اسفند
ماه امسال  4هزار و  738واگن در گلستان بارگیری شد
که درآمد حاصل از آن نسبت به سال گذشته افزایش190
درصدی را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایرنا ،آذر ماه سال  1393راه آهن بین
المللی قزاقستان  -ترکمنستان  -ایران با حضور روسای
جمهوری سه کشور در مرز اینچه برون در استان گلستان
مورد بهره برداری قرار گرفت.
گمرک اینچه برون در بخش مرزی داشلی برون
شهرستان گنبدکاووس در فاصله  80کیلومتری شمال
مرکز این شهرستان و در جوار مرز ایران و ترکمنستان
واقع است.
شهرستان گنبدکاووس با  350هزار نفر جمعیت در
شرق استان گلستان واقع است.

