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بورس ۳۸۳۴ واحد افت کرد

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیــروز بازار سرمایه 
تعداد 10میلیارد و 558میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 
2594 میلیارد تومان در 655 هزار نوبت دادوســتد شــد و 
شــاخص بورس با افت 3834 واحدی در ارتفاع 302هزار و 
82 واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
منفی را پشت سر گذاشــتند؛ به  طوری که شاخص قیمت 
)وزنی ـ   ارزشی( 1030واحد، کل )هموزن( 489 واحد، قیمت 
)هموزن( 327 واحد، آزاد شناور 4200 واحد و شاخص های 

بازار اول و بازار دوم 3021 و 6747 واحد افت کردند.

در تاالر حافظ

قیمت )تومان( کاغذ چاپگر و نگاتیو

215 هزار  Instax Mini 2x10 فیلم مخصوص دوربین فوجی فیلم مدل

82 هزار  کاغذ عکس کداک مدل Ultra Premium سایز A4 بسته 20عددی

160 هزار  Instax Mini فیلم مخصوص فوجی فیلم مدل

176 هزار  CP1200 ریبون کانن مدل 001 به همراه 54 عدد کاغذ مناسب برای پرینتر

160 هزار   Instax mini× 12فیلم چاپ سریع فوجی فیلم مدل

9 هزار  کاغذ عکس بای تک مدل گالسه سایز15 × 10 بسته 8 عددی

78 هزار   کاغذ عکس گالسه MIRAUS مخصوص پرینتر جوهرافشان
 سایز A4 بسته 20 عددی

67 هزار   کاغذ چاپ عکس بدون گالسه )کوتد( پرینزت 140 گرمی
 سایز A4 بسته 100 عددی

650 هزار  طلق پرس آ ایکس 110 مات مدل 150 میکرون سایز A3 بسته 100 عدد

186 هزار  طلق پرس آ ایکس 110 براق مدل 150 میکرون سایز A4 بسته 100 عددی

250 هزار  Hello Kitty فیلم مخصوص دوربین فوجی فیلم اینستکس مینی مدل

246 هزار   Instax SQUARE کاغذ مخصوص دوربین های چاپ سریع فوجی فیلم مدل
بسته 10 عددی

55 هزار  کاغذ عکس بای تک مدل Glossy سایز 13*18 بسته 50 عددی

69 هزار و 500 200GSM کاغذ عکس نیمه گالسه ابریشمی بپرینزت مدل

72 هزار   LGP135G-A450 کاغذ پشت چسبدار فتوگالسه جوهرافشان میرا مدل 
سایز A4 بسته 50 عددی

60 هزار  کاغذ عکس ورلدواید مدل Matte 115G سایز A4 بسته 100عددی

ایران بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی است و بسیاری از  هزینه های آن می گویند

روزگار سیاه  چادر مشکی
شهروند| 4برابر شــد. چادرهایی که تــا همین یکسال پیش 
حدود 100 هزار تومان فروخته می شــد، حاال دست کم 400 هزار 
تومان خرج روی دست خریداران می گذارد. این افزایش قیمت ها 
درشرایطی است که ایران با باالترین ســرانه مصرف پارچه چادر 
مشکی، یکی از بزرگترین مصرف کنندگان این محصول در جهان 
به شمار می رود.  آنگونه که آمارها نشان می دهد مصرف چادر مشکی 
در ایران از تمامی کشورهای مسلمان منطقه همچون عربستان و 
قاره های دیگر نیز بیشتر است. گرانی این محصول فرهنگی حاال 
صدای اعتراض بهارستان  نشین ها را هم درآورده است. همین دیروز 
بود که نماینده مردم قم در توییتی نسبت به گران شدن چادر مشکی 
در آستانه شروع  ســال تحصیلی جدید واکنش نشان داد. احمد 
امیرآبادی فراهانی با انتشار پستی گفت که »هزینه تهیه یک چادر 
که در سال  گذشته 100 تا ۳00 هزار تومان بوده، درحال حاضر به 
500 تا یک میلیون و۳00هزار تومان رسیده  است؛ یعنی کاری که 
رضاخان با کشف حجاب نتوانست انجام دهد، با گرانی قیمت چادر 

درحال انجام است.«
سودهای هزار درصدی واردات چادر مشکی 

بر اساس آن چه فعاالن این صنف می گویند ماهانه چیزی حدود 
50 تا ۷0 هزار مترمربع چادر مشکی درکشور مصرف می شود که 

که ۹0 تا ۹۳ درصد آن وارداتی اســت. این حجم از واردات درحالی 
است که هم اکنون تنها 4 میلیون مترمربع چادر مشکی در کارخانه 
تولید کننده حجاب شهرکرد تولید می شــود. کارخانه ای که قرار 
بوده تولیداتش در  ســال۹۷ به ۷ میلیون مترمربع برســد. روند 
تولیدش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهشی هم شده است. یکی از 
تولیدکنندگان این صنعت در این باره می گوید: »کاهش تولید چادر 
مشکی به این دلیل است که سود و نفع واردات بیش از تولید است 
و برخی به دنبال تأمین نیاز کشــور از محل واردات است.«  جالب 
است که بدانید چندی پیش بود که یکی از مسئوالن با افشاگری در 
برنامه ثریا با اشاره به این که واردات پارچه مشکی با هزینه ای حدود 
هر متر یک ونیم تا دودالر تمام می شــود اما با ۳ تا 10برابر قیمت 
در بازار کشور به فروش می رســد. به عبارتی این مقام مسئول در 
یک افشاگری جالب توجه، از ســود های ۳00 تا 1000 درصدی 

واردکنندگان چادر مشکی در ایران خبر داده شده بود.
 براساس آماری که مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده 
پارچه چادر مشکی ارایه داده اســت، ارزان ترین پارچه ای که وارد 
کشور شده، 1.2دالر و گران ترین آن ۹.5دالر قیمت داشته است. 
متوسط قیمت واردات پارچه چادر مشکی نیز۳.2دالر بوده است. 
این درحالی است که مقایسه این آمار با قیمت پارچه های چادری 

که در بازار به فروش می رسد، نشان می دهد واسطه ها، چادرها را با 
سودهای بسیار کالن در بازار عرضه می کنند.

واردات 86 میلیون دالری پارچه چادری
 پارچه چادر مشــکی تحت زیرفصل های تعرفه 540۷ و تحت 
عنوان پارچه های تار و پودباف از نخ رشته های سنتیک و پارچه های 
تار و پودباف که از مواد شماره 5404 به دست می آید، وارد و صادر 
می شود. بر این اساس، آمار گمرک نشان می دهد که در  سال۹۷ 
با این کد تعرفه، معادل 14 هزار و 205 تن پارچه چادر مشــکی 
به ارزش 86 میلیون و 5۳8 هزار دالر از کشــورهای چین، امارات 
متحده عربی و ترکیه وارد کشور شده اســت. این درحالی است 
که در  سال۹۷ معادل 4هزارو 640 تن پارچه چادر مشکی)طبق 
کد تعرفه 540۷( به ارزش 16 میلیــون و ۷52 هزار دالر از ایران به 
کشورهای عراق، افغانستان، کانادا، آلمان، جمهوری آذربایجان، 
قزاقستان، ترکمنســتان و ژاپن صادر شده اســت. در سال های 
نه چندان دور کشــورهایی مانند ســوییس، ژاپــن و کره عمده 
تولیدکنندگان بازار داخلی ایران بودند اما طی ســال های اخیر، 
تولیدات کشــورهای چین، تایلند، اندونزی و ویتنام نیز پا به بازار 

پارچه چادر مشکی ایران گذاشته  اند.
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منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت: »در سه ماهه نخست  سال توجه مســئوالن فقط به واردات گوشت قرمز بود و افراط 
در این زمینه موجب انباشــت دام در دامداری های داخل کشور شده اســت.« او اظهار کرد: »میزان نیاز کشور به واردات دام سنگین تنها 
۱۰ درصد است،  اما آمار نشان می دهد واردات 25 درصد بیش از میزان نیاز کشور انجام شده است.« او میزان انباشتگی دام در دامداری ها را 
۵۰ درصد تولید عنوان کرد و گفت:   »برخی دام ها از  سال گذشته در دامداری ها مانده اند که فشار مالی زیادی با توجه به افزایش هزینه تولید به 
دامداران می آورد. حاال شرایط به گونه ای شده که تقریبا فروش نقدی دام متوقف شده و دالالن با چک های مدت دار اقدام به خرید از دامداران 

می کنند.«

فروش نقدی دام 
متوقف شده است

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.
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شهروند| ساخت وساز در گســل های تهران ممنوع شد. این 
موضوعی است که محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، دیروز گفته و توضیح داده است: »زلزله ای که 
در کرمانشاه و در شهر ســرپل ذهاب رخ داد، اگر در تبریز و تهران 
 رخ می داد، خســارت های آن صد برابر این خســارت رخ داده در

 سر پل ذهاب بود.« 
حاال سیل به اندازه بودجه عمرانی یک  سال ایران یعنی چیزی 
حدود ۳0 تا 40 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده است و زلزله 
کرمانشاه معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور را تنها به یک استان 
خسارت رسانده است. علی بیت اللهی، رئیس کارگروه مخاطرات 
و زلزله شناســی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی، به »شهروند« 
می گوید: »گســل های تهران به صورت دقیق روی نقشــه های 

شهرداری نواحی مختلف مشخص شده است.« 
چه مناطقی از تهران روی گسل هستند؟

علی بیت اللهی، رئیس کارگروه مخاطرات و زلزله شناسی مرکز 
تحقیقات راه وشهرســازی در این زمینه به »شهروند« می گوید:  
»برای شهر تهران حریم گسل ها  تعیین شده و در اختیار شهرداری 
تهران نیز قرار گرفته است و خوشبختانه این نقشه ها بر روی نقشه 
شهر تهران قرار گرفته است و کسانی که جویای اطالعات بیشتری 
هستند، می توانند  به ســایت اینترنتی نواحی مختلف شهرداری 

مراجعه کرده  و استعالم دقیق آن را دریافت کنند.« 
او ادامه می دهد: »به  طور کلی ما یک خط عمده گســل شمال 

تهــران  را داریم که از ارتفاعات شــمال تهران به ســمت مناطق 
مســکونی شــهر تهران یعنی منطقه یک، دو، پنج و بیست ودو 
گسترش پیدا می کند و جالب است که بدانید بسیاری از نواحی با 
مناطق مسکونی تالقی دارند که این اتفاق بیشتر از همه در مناطق 
فرحزاد، دارآباد و گالب دره رخ داده است و درواقع این نواحی جزو 

پرخطرترین مناطق مسکونی تهران هستند.« 
بیت اللهی در ادامه توضیح می دهد: » عالوه بر خطر زلزله و وجود 
گسل، این مناطق  در مسیر ســیل قرار دارند و تجربه نشان داده 
چندین و چند بار عالوه بر خطر گسل، سیالب نیز در این مناطق 
رخ می دهد. یک خط مهم دیگر خطر در تهران، خط گسل نیاوران 
است؛ مناطق مختلفی از شــهر تهران به ویژه شمال و شمال شرق 
تهران از محــدوده نیاوران تا در امتداد باند شــرقی و غربی یادگار 
امام به سمت شرق تهران گسترش پیدا می کند که درواقع منطقه 
گسترده و شناخته شده ای است که مجموعه فرهنگی نیاوران را در 

برمی گیرد.«
بیت اللهی با اشاره به این که بیشتر مناطق تهران روی خط گسل 
قرار دارد، در این زمینه توضیح داد: »همچنین  در محدوده لویزان  
یک خط گسل عمده داریم که  مناطق مختلفی را در برگرفته و در 
شمال شرق تهران وجود دارد. همچنین  در جنوب تهران  ما شاهد 
گسل در این منطقه و ری هستیم  که یک باند باریکی داریم و بیشتر 
گسل شمال ری و اراضی اطراف آن را در بر گرفته که متاسفانه عالوه 
بر ساختمان های مسکونی در این محدوده ساختمان های مهم نیز 

ساخته شده اند.« 
او ادامه می دهد: »عالوه بر آن در شمال شهر تهران نزدیک به 16 
بیمارستان  و مرکز درمانی، مراکز آتش نشانی و ساختمان های مهم 
دیگر وجود دارد که بر روی خط گســل قرار دارند که بیش از ۹۹0 
ساختمان بلندمرتبه در تهران  به عبارتی ساختمان هایی بیش از 12 
طبقه دارند نزدیک به 100 ساختمان بلندمرتبه دقیقا بر روی خط 
گسل ساخته شده اند که همه نشان دهنده آن است که از نظر ریسک 
و خطر زلزله شهر تهران بشدت می تواند آسیب پذیر باشد  و الزامی 

است که در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته شود.«
 او  در خاتمه اضافه کرد: »یکی از الزامات ارتقای اطالعات عمومی 
مردم، فرهنگ عمومی مردم در رابطه با همین مناطق پرخطر است. 
البته باید به این نکته توجه داشــت که در آیین نامه های رســمی 
ساخت وساز کشور، ســاخت ســاختمان های معمولی  و منازل 
مســکونی چند طبقه ممنوع نشده اســت اما برای ساخت وساز 
ساختمان های مهم  ممنوعیت وجود دارد. البته الزم به ذکر است  
در صورتی که ساختمان بلندمرتبه  باشــد طبق تعریف شورای 
عالی شهر  و شهرسازی   ســاختمان های بیش از 12 طبقه امکان 
ساخت وســاز در ان مناطق برای شــان وجود ندارد. این موضوع   
در حالی اتفاق افتاده اســت که در جای جــای دنیا حتی امکان 
ساخت وساز منازل مسکونی وجود ندارد و تنها مکان های کاربردی 
چون انبار ها در مناطقی که بر روی گسل قرار دارد، ساخته می شوند؛ 

به  عبارتی  مناطقی که ازدحام جمعیت ندارند.«

در کدام مناطق تهران خانه نخریم؟
ساخت  وساز در حریم گسل های تهران ممنوع شد. در گفت و گو با یک کارشناس این ماجرا را مرور کرده ایم


