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بازار سرمایه
افت  ۲۳واحدی شاخص کل بورس

«شهروند» از نمایشگاه اکسپوی میالن گزارش میدانی میدهد

نرخنامه

سفره پهن ایران برای جهان تجاری

بازار سکهوطال
نوع

از صفهای روزانه برای غذای محبوب ایرانی تا ساز و آواز محلی ایران
بازار سهام دیروز با افت بیشتر نماگرهای بورسی
به کار خود پایان داد .به این ترتیب شــاخص کل
قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معامالت
 14مهرماه ،با افت  23واحدی بــه عدد 61هزار و
 209واحدرسید.شاخصقیمتوزنینیزباکاهش
 9واحدی عدد 23هزار و  977واحد را تجربه کرد.
 .براســاس این گزارش ،ارزش کل معامالت دیروز
بورس تهران به بیش از 86میلیارد تومان رســید.
ارزش روز بــازار بورس اوراق بهــادار تهران دیروز
261هزارمیلیاردتومانبود.
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عرضه چهارمین بخــش قراردادهای
سلف نفت کوره| عرضــه اولیه چهارمین بخش
از قراردادهای ســلف موازی استاندارد کاالی نفت
کوره  380سانتیاستوک شرکت ملی نفت ایران
در بورس انرژی آغاز میشــود .سیدعلی حسینی
مدیرعامل بورس انرژی با اعالم این خبر گفت :قرار
است از امروز عرضه چهارمین بخش از این اوراق با
هدف تأمین مالی طرحهای توسعهای شرکت ملی
نفت ایران و با ارزشهزارمیلیــارد ریال در بورس
انرژی ایران آغاز شــود .به گفته این مقام مسئول
اندازه هر قرارداد ،یک تن نفت کوره بوده و عرضه به
صورتریالیانجامخواهدشد.
شــکوفایی صنعت پالستیک با عرضه
مواد پتروشــیمی در بــورس کاال| نصراهلل
رضازاده رئیــس اتحادیه سراســری تعاونیهای
تأمین نیاز صنعت پالستیک کشور ،درباره بحث
اختیاری شدن عرضه مواد پتروشیمی در بورس
کاالی ایران میگوید :اینکه عنوان میشود عرضه
مواد پتروشــیمی در بورس کاالی ایران به دلیل
مشکالت صنایع پاییندستی در تأمین مواد مورد
نیازشانبایداختیاریشود،بهانهاستچراکهاوضاع
صنایع پاییندستی و تولید کشــورمان به دلیل
عرضههای خارج از بورس پتروشــیمیها به این
روز افتاده است ،بهطوریکه اگر کل محمولهها در
بورسعرضهشود،شاهدشکوفاییتولیددرصنعت
پالستیکخواهیمبود.

اتفاق روز
خرید کارتی بنزین
جایزهای میشود
شــهروند| همزمان با آغاز شمارش معکوس
برای ابطال ســهمیههای بنزیــن  ۷۰۰تومانی،
وزارت نفت طرحی را به شــورای اقتصاد ارســال
میکند کــه در صورت تصویب ،خریــد بنزین با
کارت ســوخت شخصی توســط مردم مشمول
پاداش و جایزه خواهد شد .با آزادسازی قیمتها و
حذف سهمیههای بنزین ،مردم این روزها تمایل
چندانی به استفاده از کارت سوخت شخصی خود
برای خریــد بنزین در جایــگاه ندارند؛ موضوعی
که مورد تایید جایگاهداران ســوخت و مسئوالن
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هم قرار
گرفته است .از سوی دیگر ،همزمان با خانهنشین
شــدن کارتهای شخصی ســوخت خودروها،
مردم به جای اســتفاده از کارت سوخت شخصی
برای خرید بنزین از کارت ســوخت جایگاهداران
استفاده میکنند که این تغییر رویکرد با توجه به
محدود بودن تعــداد کارت جایگاههــا ،منجر به
افزایش زمان سوختگیری و شکلگیری صف در
پیشرویپمپبنزینهاشدهاستکهدرعینحال
اینموضوعمیتواندموجبافزایشقاچاقسوخت
و کاهش شــفافیت در این عرضه بنزین شــود.
درهمین زمینه منصور ریاحی ،قائممقام شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی هفته گذشــته در
گفتوگو با مهر اعالم کرد :چندین سناریوی جدید
برای افزایــش انگیزه مردم به منظور اســتفاده از
کارتهای بنزین تعریف شده است که پیشبینی
میشود تا  2ماه آینده ،این ســناریوها در شورای
اقتصادتصویبوابالغشود.
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همچون زعفران ،پسته ،انواع چای و دیگر دمنوشهای
گیاهی ،کلوچه و نیز صنایعدستی و فرش قرار دارد؛ البته
به صورت محدود این محصوالت به فروش میرســد و
حتی دمنوشهای ایرانی آماده نوشــیدن میشود .اما
آنچه بیش از هر چیز دیگری مورد عالقه بازدیدکنندهها
است ،غذای ایرانی است .تعداد میزهای رستوران پاویون
ایران محدود است و چیزی در حدود  50صندلی دارد.
از طرف دیگر متقاضی بیش از این ارقام است .بنابراین
مشتریها در صف میایستند تا بعد از خالی شدن میز
نوبتبهآنهابرسد.استقبالزیادازغذایایرانیباعثشد،
رستوران ایران دومین پاویون بعد از رستوران ژاپن باشد
که بیشترین بازدیدکننده در طول برگزاری اکسپو را تا
کنونبهخوداختصاصدادهاست.
نوع غذاهای ایرانی و تفاوت آن با بیشتر غذاهای عرضه
شده در نمایشگاه سبب استقبال از رستوران ایران شده
است .اما تنها تفاوت دلیل موفقیت نیست؛ شباهت این
نوع غذاها با برخی کشــورها نیز بخشی از مشتریها را
جذب میکند .زرشــکپلو با مرغ ،بیش از دیگر غذاها
مشــتری دارد .در صفحه اینســتاگرام اکسپو این غذا
به اضافه کشــکبادنجان به بازدیدکنندههای اکسپو
پیشنهاد شده اســت .عالوه بر این ،مشتریهای راضی
خود وسیلهای برای تبلیغ هستند .بسیاری از آنها بار دوم
و حتی بعدتر هم برای صرف غذا به پاویون ایران میآیند
والبتهشایدبادوستانوخانوادهخود.همسرنخستوزیر
ایتالیاازایندستهاست.ویبعدازاولینبارباپاویونایران
تماس گرفته و بار دیگر میز رزرو کرده است تا اینبار با
خانواده خود به رســتوران ایران برگردد .برخی دیگر از
دولتمردان ایتالیایی نیز همراه خانواده خود در پاویون
ایران غذا خوردهاند که البته پسندیدهاند .بیشتر غذاهای
ایرانی به دلیل داشتن زعفران روی برنج برای اروپاییها
که زعفران را بسیار گران تهیه میکنند ،دوستداشتنی
است.کشک بادنجان اما زعفران ندارد و به دلیل نداشتن
گوشت بهعنوان یک غذای گیاهی برای گیاهخواران در
اکسپو محبوب است .به گفته کارکنان رستوران ایران،
این رستوران مشــتریهای ثابت نیز دارد .برای مثال
کارکنان پاویونهای کشورهای عربی هر روز غذای خود
را در رستوران ایران میخورند و میگویند غذای پاویون
خود را دوست ندارند.
در رستوران ایرانی اکســپو میالن روزانه بین  800تا
 1000غــذا به فروش میرســد .در روزهای تعطیالت
پایانی هفته این رقم بیشــتر نیز میشود بهطوری که
رستوران به دلیل نداشــتن غذا زودتر از ساعت معمول
بــه کار خود پایــان میدهد و به مشــتریان میگوید
«تعطیل است!»قرمهســبزی  18یــورو ،خورش قیمه
 16یورو ،قیمه بادنجان  18یورو ،چلوکباب کوبیده 20
یورو ،میرزا قاسمی 10یورو و کشکبادنجان 10یورو در
رستوران ایرانی به فروش میرسد ،رقمی که ایرانیهای
بازدیدکننده آن را زیاد میدانند اما در مقایسه با کیفیت
و حجم فســتفودی که در برخــی پاویونها فروخته
میشــود ،برای خارجیها معقول اســت .در کل آنچه
بهعنوان یک بازدیدکننده در پاویون ایران دیده میشود،
زیبا ،متنوع ،متفاوت و جذاب است .در روز 23آگوست یا
اول شهریور که به مناسبت تولد ابوعلی سینا ،دانشمند
بزرگ ایرانــی روز ملی ایران در اکســپو  2015میالن
بود ،بعد از اجرای رقص آذری توســط گروهی نوجوان
از ایران و اجرای ســاالر عقیلی بــا همراهی و همنوایی
جمع ایرانیهای پرشــور در سالن ،مدیر اکسپو میالن
در پاویون ایران و پس از صرف عصرانه ایرانی در حضور
خبرنگاران ،به وزیر برای بزرگداشــت باشکوه روز ملی
ایران تبریک گفت و اضافه کــرد« :روز ایران از زیباترین
روزهای ملی در جریان اکسپو بود و پاویون ایران در این
نمایشگاه از بهترین پاویونها است ».درباره پاویون ایران
همچنین پیترو پیچینتی ،مسئول نمایشگاه پوردنون و
مسئول بینالمللیسازی نمایشگاههای ایتالیا در خارج
از این کشــور ،گفت« :در یک کالم بدون اغراق پاویون
ایران شگفتانگیز است .پاویون ایران جواب دقیقی به
درخواستها و انتظارات اکسپو از یک غرفه است؛ درواقع
همه آنچه متناسب با زمینه و موضوع اکسپوی میالن

از یک غرفه انتظار مــیرود ،در پاویون ایران وجود دارد.
در پاویون ایران فضایی مهیا شده که نهتنها محصوالت
کشــور ایران ،بلکه فرهنگ ایرانی نیز بهخوبی معرفی
میشود .وقتی طرح و مراحل ســاخت پاویون ایران را
بررســی میکنیم ،میبینیم که چقدر زیبا فکر شــده
و بهخوبی با اقتباس از ســفرههای ایرانی سعی شده در
قالب یک سازه ،تمدن و فرهنگ ایرانزمین ترسیم شود.
در اکسپو غرفههای بسیار زیبایی وجود دارد ،اما به نظر
من غرفه ایران جزو 10غرفه برتر اکسپوی میالن است».
ایرانیهایی که برای بازدید از اکسپو در محل نمایشگاه
بزرگ جهانی حضور مییابند نیز نظــر مثبتی درباره
پاویون ایران دارند .در صحبت با آنها میشنویم که بعد
ازمدتهابهایرانیبودنخودمیبالیمودریکنمایشگاه
بدون آبروریزی حضور داریم و از طراحی و نمای پاویون
نیزلذتمیبریم.
در انتهای سالن طبقه پایین پاویون ایران ،در روزهای
نزدیک به روز ملی ایران یک میز کوچک قرار داشــت
که یک کارشناس گردشگری پشــت آن ایستاده بود
و به بازدیدکنندههــای پاویون ایران ســیدی ،کتاب
و بروشــورهایی میداد .این هدایا شــامل اطالعات و
تصاویری در زمینه گردشگری ایران بود .این کارشناس،
پنجمین کارشناس حوزه گردشگری بود که در پاویون
ایران مستقر شده بود ،آن هم تنها برای 5روز .درحالیکه
پیشازشروعاکسپودرتفاهمیبینسازمانگردشگری
و برگزارکنندههای پاویون ایران در اکسپو مقرر شده بود
هر 15روزیککارشناسگردشگریدراینمحلحضور
پیدا کند .درست اســت که موضوع این دوره از اکسپو
غذا است ،اما مانعی برای معرفی جاذبههای گردشگری
ایرانی وجود نداشــت ،همچنانکه کسی مانع نمایش
صنای ع دستی ایرانی نشد .این اکسپو فرصت مناسبی
استتادرشرایطیکهپسازتوافقهستهای،کشورهای
بزرگ هشدار ســفر اتباع خود به ایران را لغو کردهاند و
رســانههای خارجی رویکردی دوستانه نسبت به ایران
اتخاذ کردهاند ،برای جذب گردشگر و افزایش توریست
و ارزآوری از این راه تالشی مضاعف شود.
زیباییچینیدراکسپو
به غیر از ایران 143 ،کشــور دیگر در اکسپو 2015
میالن پاویون دارند .هر کشــور یک پاویون جز چین!
چین تنها کشوری است که  3پاویون اختصاصی دارد.
مقاماتچینیکفضایاختصاصینیزبرایفعالیتهای
تجاری خود و درواقع برای شــرکتهای شناختهشده
چینی در نظر گرفتهاند .پاویون بــزرگ و اصلی چین
در برخی از ردهبندیهای رســانهها در رده زیباترینها
قرار دارد .جلوی این پاویون با گلهای متعدد زردرنگ
پوشانده شده است .درون پاویون نیز موسیقی چینی به
گوشمیرسدوبویغذاهایچینیبهمشاممیرسد.
صفکشیدنبرایمیزبانایتالیایی
بعد از چین بیشترین فضا توسط کشور میزبان اشغال
شــده اســت ،اما تنها در یک غرفه .فرم پاویون ایتالیا
از ســیمان اســت ،با تأکید بر اینکه سیمان خاصیت
تمیزکنندگی هوا را دارد .این بنا در مســاحتی 9000
مترمربعی و با اســتفاده از  2000تن ســیمان ساخته
شده اســت .در داخل غرفه فضاهای خالقانهای ایجاد
شده که نشاندهنده طبیعت و صنعت کشاورزی غنی
و بعضا ارگانیک ایتالیا است .برای بازدید از پاویون ایتالیا
باید مدتها و شاید نزدیک به  2ساعت در صف ایستاد.
به اعتقاد برخی ،تعــدادی از پاویونها برای بازارگرمی
بازدیدکنندههــا را در دســتههای چندنفری به داخل
پاویون هدایت میکنند تا همیشــه جلوی غرفهشان
شلوغباشد.
کارناوالسبزیجات
در ادامه مسیر ،برای بازدید از پاویون دیگر کشورها با
کارناوال سبزیجات مواجه میشویم .هویج ،کلم ،گوجه
و ترب در ابعادی انسانی که شــاد و دوان و رقصان برای
مردم بهویژه کودکان دســت تــکان میدهند و طول
خیابان اصلی اکسپو را طی میکنند .همچنین در مسیر
در فواصل معینی دکورهای بزرگی از غرفههای سبزی
و میوهفروشــی کنار خیابانی و سنتی دیده میشود که

هر بازدیدکنندهای را ســرگرم عکاسی و گرفتن سلفی
میکند.
آنالینیآلمانی
اگرچه گفته میشود آلمانیها مردمانی سرد و بیروح
هستند ،پاویون آنها به شکلی طراحی شده که به مردم
اجازه میدهد از هر طرفی که تمایل داشتند به آن وارد
شوند .براســاس اطالعاتی که در سایت رسمی اکسپو
میالن وجود دارد ،این شــکل طراحی در اصل برای از
بین بردن نگاه منفی جهانیان به مردم آلمان اســت .در
این پاویون باید برای هر اتفاق مدرنی آماده باشید .تمام
فضای پاویون بهطور قســمتبندی شده آنالین است.
درواقع از شما خواسته میشود که دسترسی به تبلت یا
موبایل خود را برای آنهــا ممکن کنید .در این حالت در
هر قدمی که برمیدارید و به هر بخش که وارد میشوید،
اطالعاتی مجزا ،غیر از آنچه با چشم مشاهده میکنید ،از
طریق دستگاههای ارتباطی به شما منتقل خواهد شد.
بنابراینشمادرفضاییحضورداریدکهسیستماینترنت
محیطیآنبهشکلیهوشمنددرمقاطعزمانیمختلف
ودرمکانهایمتفاوتاطالعاتموردنیازشمارادرقالب
یکبستهفشردهارایهمیکند.تقریبادرتمامردهبندیها
آلمان از زیباترین و مدرنترین پاویونهای این دوره از
اکسپواست.
توربرزیلی
در ادامه راه به پاویون برزیل میرســیم .یک پاویون
مهیج! این پاویون با شــبکههای بزرگی از ترامپولینها
– تورهای مستحکم  -پوشــیده شده که نشاندهنده
انعطافپذیری ،ســیالیت و عدم مرکزگرایی اســت.
بازدیدکنندهها بایــد روی این تورهــا راه بروند .در زیر
این شــبکه یک باغ از انواع گلها و میوههای برزیل قرار
گرفته است .در این باغ صدها النه پرنده در بین گیاهان
جاگذاریشدهاست.
لکلکژاپن!
بعد از کلی پیچ و تاب خوردن روی تورهای برزیلی ،به
غرفه شگفتانگیز ژاپن میرسیم ،به لکلک! «لکلک»
نامی است که برای این پاویون انتخاب شده اما حق دارید
که در گام نخســت متوجه ارتباط این نام با غرفه ژاپن
نشوید .دلیل این نامگذاری به خاطر هماهنگی عجیب
این پرنده با طبیعت است .ژاپنیها با الهام از نحوه تعامل
اینپرندهبادنیایپیرامونخودپاویونیطراحیکردهاند
که نهتنها از مواد بهطور کامال طبیعی برای ساخت آن
استفاده شده بلکه میتوان این سازه را بخشی از طبیعت
دانست .دیوارههای این پاویون ،شبیه یک توری بزرگ
درست شدهاند ،بهگونهای که از یک طرف آنها میتوان
طرف دیگر را مشــاهده کرد .حــال آنکه این طراحی
پیچیده شرایطی را فراهم میکند که حتی برای وزیدن
باد هم محدودیتی وجود نداشــته باشد .فضای داخلی
پاویون  ۴فصل زیبا اســت! تکــهای از طبیعت زیبا که
میتوانعناصراصلیخلقترادرآنهامشاهدهکرد.
سالنهای اصلی این پاویون بزرگ ،محلی است برای
رشد درختان ســنتی ژاپنی و روان شدن رودخانههای
مصنوعی.پاویون ۴۱۷۰مترمربعیژاپنبهمعنایواقعی
یک باغ مدرن است که برای تزیینات داخل یا خارج آن از
هیچنمادیبهجزنمادهایطبیعیاستفادهنکردهاند.به
نظر میرسد این غرفه جزو ۳فضای بزرگ پاویون۲۰۱۵
باشد که از باال شبیه به حرف « »eبه نظر میرسد .نکته
مهم آنکه از هیچ اتصال فلزی در ســاخت این پاویون
استفاده نشده و شکل معماری آن از ساختوساز معابد
بودایی در قرن هفتم میالدی الهام گرفته شــده است.
در این پاویون یک رســتوران ژاپنی مجازی نیز وجود
دارد که چیزی برای خوردن سرو نمیشود جز حسرت!
یعنی همه چیز دیجیتالی است؛ از دستی که غذا روی
میز میگذارد تا خود غذا .این رستوران برای آشنایی با
فرهنگ غذایی ژاپن اســت .برای بازدید از پاویون ژاپن
باید صفی طوالنی را انتظار کشید زیرا بازدیدکنندهها در
گروههای  10نفری برای بازدیدی نیمساعته اجازه ورود
پیدامیکنند.
از اکســپوی  2015میالن میتوان تــا  9آبانماه با
بلیتهاییبیشاز 30یوروبازدیدکرد.

تغییر

1138.70

نقره

1569

هر بشكه نفت اوپك

44.89

هر بشكه نفت برنت

49.66

نرخبرابريارزها

نماد نمایشگاه امسال

ثبــت 49هزارمیلیارد ریــال افزایش
ســرمایه در بورس| در  6ماه نخســت امسال
بالغ بر 49هزار و 581میلیارد و 230میلیون ریال
افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که
از این میزان 34هزار و 691میلیارد و 383میلیون
ریال از طریق مطالبــات و آورده نقدی و 14هزار و
889میلیارد و 847میلیون ریال از طریق ســود
انباشت هواندوختههاوصرفسهامبودهاست.

سکه طرح قديم

925500

بازار ارز

نمای داخلی غرفه ایران

از تاالر چه خبر

الهام زهرهونــد | ایرانیها از قدیم به نشســتن
سر سفره عادت داشــتهاند و هنوز هم بسیاری ،غذای
خود را سر سفره میخورند .به عبارتی سفره با فرهنگ ما
آمیخته است .حتی اگر عدهای بگویند خیلی وقت است
پشت میز نشسته و غذا میخورند ،اما هنوز آغاز ه ر سال
شمسی را کنار سفره هفتسین جشن میگیریم و البته
همه کنار سفره عقد مرحله جدیدی از زندگیمان را آغاز
میکنیم .شاید سفره ایرانی همچون ستونهای استوار
ت جمشید ،گنبدهای بلند و فراخ نیلی در اصفهان،
تخ 
فرش پر گره تبریز ،قم و کاشان یا خاویار خزر در جهان
شناختهشده نباشد .اما این دلیل نمیشود که این بخش
جداییناپذیر از فرهنگمان را معرفی نکنیم و کجا بهتر
از اکسپو میتوانیم برای  6ماه سفره ایرانی را پهن کنیم،
همه را از چهارگوشه جهان دور آن جمع کنیم و از طعم و
عطرغذایایرانیبهجانشانبریزیم.
اکسپو  2015میالن با موضوع «تغذیه زمین و انرژی
حیات» از  11اردیبهشــت آغاز به کارکرده اســت .این
نمایشــگاه در روز افتتاحیه با اعتراض شدید گروهی از
جوانان همراه بود که خیابانهای اطراف نمایشگاه را به
آشوب کشید .اما چند روز پس از آن با حضور پلیس جو
آرام شد و حتی بسیاری از همان جوانان معترض سر از
پاویونهای اکسپو درآوردند تا شاهد تالش نمایندههای
نزدیک به  150کشــور جهان در زمینه شناســاندن
فعالیت هایغذاییاینکشورهادرگذشته،حالوالبتهبا
نگاهیبهآیندهباشند.ایراننیزتالشکردهاستمتفاوت
از هر دوره این نمایشگاه بزرگ جهانی از داشتههایش در
این زمینه بگوید که به اعتقاد بسیاری در این کار موفق
عمل کرده است .به اعتراف مسئوالن ایرانی ،کشور ما در
این دوره از اکسپو در طول سالهایی که در این المپیک
فرهنگی شرکت کرده ،برای نخســتینبار به طراحی
پاویون مطابق بــا زمینه اصلی اکســپو و نیز فرهنگ
کشورماناقدامکردهاست.
گردشدرپاویونایران
«طراحی پاویون ایران الهام گرفته از سفرهای گسترده
است.فضاییبازداردکهبازدیدکنندههامیتواننددورآن
بچرخندوجاریاست.دراینپاویونمیتوانچهارفصل
را دید ».این توصیف سایت سی ان ان از پاویون ایران در
اکسپو میالن است .این رسانه همچنین در گزارشی که
به معرفی پاویونهای برتر از نظر زیبایی پرداخته است،
ایرانرادرجایگاههفدهمقراردادهاست.دراینردهبندی
ایتالیا ،فرانسه و آلمان در جایگاه اول تا سوم قرار دارند و
توچهارماست.
آمریکابیس 
پاویون ایران در مرکز خیابان اصلی اکسپو قرار دارد و
در 2طبقهساختهشدهاست.طبقهاولکه 2پلهپایینتر
از سطح خیابان اســت و طبقه دوم که با چند پله و یک
شیب مالیم از ســطح زمین فاصله میگیرد .در ابتدای
ورودی طبقه باال با عروسکهای بزرگی از حاجی فیروز،
ننه ســرما و عمو نوروز روبهرو میشویم .در ادامه از کنار
ردیفهایی از گلدانهای پر از گیاهان ویژه اقلیم ایران
عبور میکنیم و در ادامه در سمت راست ،سردیسهایی
از مفاخر ایرانی در عرصه علم و ادب همچون ســعدی،
حافظ و ابوعلی ســینا دیده میشود.در سمت چپ بعد
از گلدانها ،آینه و شــمعدان نقرهای آذین بسته شده
به ســنگهای فیروزه قرار دارد و بعــد از آن الایدی
بزرگ پاویون شــروع میشــود .کف پاویون در طبقه
اول نیز جوی آبی دیجیتالی ســاخته شده با الایدی
است که ماهیهای قرمز در آن همچون جوی باغهای
ایرانی حرکت میکننــد .در الایدی بزرگ و منحنی،
بازدیدکنندههابهطورمرتبهر 3دقیقهدرویدیوهاییاز
مناطقمختلفایرانبامحصوالتکشاورزیآنمناطق،
فرهنگ غذایی نواحی گوناگون و شــیوه کشــاورزی
قدیمی و مدرن در ایران آشــنا میشوند .همچنین در
بین این ویدیوها کلیپهایی از موسیقی ایرانی همچون
دفزنی جمعی از بانوان ایرانی پخش میشود که مورد
استقبال بازدیدکنندهها قرار میگیرد و آنها را ایستاده
در برابر الایدی نگه میدارد .در مجموع  165مترمربع
الایدی در پاویــون ایــران جاگذاری شــده و حدود
 50متر مســیر را در طبقه اول نمایشگرهای الایدی
منحنیشکل که بخشی از سفره ایرانی معلق در هوا را
تشــکیل میدهد ،در برگرفته است .این نمایشگرهای
بزرگمانندپنجرههاییبازدیدکنندههارابهسفربهایران
میبرند.از نظر هزینه نیز به گفته مسئول تیم طراحی
پاویون ایــران6« ،میلیون یورو هزینه طراحی توســط
طراحان ایرانی و اجرا و ساخت پاویون توسط ایتالیاییها
در این دوره از حضور ایران در اکســپو شــده اســت.
درحالیکه امارات متحده عربی تنها برای طراحی غرفه
3.5میلیون یورو به طراح پول داده و هزینه ساخت غرفه
آلمان هم 42میلیون یورو تمام شده است .برای مصالح
همسعیکردیمازموادگرانقیمتاستفادهنکنیمچراکه
بعد از اتمام نمایشگاه باید طبق قوانین نمایشگاه ،زمین
خالی تحویل دهیم .برای همین غرفه به گونهای ساخته
شدهاستکهبتوانیمآنراپسازاتمامجمعکنیموطبق
نظر طراح میتوانیم بخشهایــی از این غرفه را به ایران
انتقال دهیم که البته باید ببینیــم این طرح اقتصادی
است یا نه .بهعنوان نمونه هزینه 1.5میلیون یورویی که
برای خرید الایدیها و تجهیز پاویونها به این شیوه
شده است بهطور کامل مقرون به صرفه بوده است زیرا
هماکنون همین کاال در ایــران 4.5میلیون یورو ارزش
دارد».
غذاهایمحبوبایرانیدراکسپو
در ادامه مسیر پاویون ایران با پلههایی به طبقه پایین
میرســد .در این طبقه که از داخل خیابان نیز راه دارد،
آنچه زیبا اســت  3حوض بزرگ فیروزهای با فوارههای
کوتاه اســت که بخشــی از اطراف آن را میز و صندلی
برای صرف غذا پوشانده است .همچنین در این بخش
قفســههایی برای نمایش محصــوالت مختلف ایرانی

قیمت

تغییر

يورو به دالر

1.1223

پوند به دالر

1.5172

دالر به درهم

3.6732

تغيير

اقتصاد جهان
توافقنامه تجارت آزاد مسکو  -آنکارا|
الکســی اولوکایف ،وزیر توسعه اقتصاد روسیه،
طی سفر خود به اســتانبول اعالم کرد  2کشور
درحال بررســی امضای توافقنامه تجارت آزاد
دوجانبه هستند .این مقام روسیه پس از دیدار
بانیهاتزیبکسی،همتایترکخود،پیشبینی
کرد 2کشوردرسال 2016توافقنامهتجارتآزاد
دوجانبه را امضا کنند .ماهها اســت که  2کشور
درحال بررسی شــرایط و زمینهســازی برای
شــکلگیری تجارت آزاد و حــذف تعرفههای
وارداتدوجانبههستند(.راشاتودی)
افت فعالیتهای صنعتــی اتحادیه اروپا
در سپتامبر| بر اســاس آخرین گزارش موسسه
مارکیت اکونومیکس ،شــاخص خرید مدیران در
ســطح اتحادیه اروپا طی ماههای گذشته روندی
نزولی را در پیش گرفته اســت .در ماه آگوســت،
شــاخص فعالیتهای خدماتــی در انگلیس به
پایینترین میزان خود از ماه آوریلســال 2013
رسیدهاست(.مارکیتاکونومیکس)
افزایش صادرات نفت ایران به هند| هند در
ماه گذشته میالدی خرید نفت از ایران نسبت به ماه
آگوست را 17.3درصد افزایش داد و به 233هزار و
 200بشکه در روز رساند .ایندین اویل ،بزرگترین
شرکت پاالیشــگاهی هند ،بخش عمده افزایش
خرید نفت هند از ایران در ماه ســپتامبر را به خود
اختصاص داد و یک محموله 2میلیون بشــکهای
برای تامین نفت پاالیشگاه پارادیپ خود در ساحل
شرقیاینکشورازایرانخریداریکرد(.رویترز)
پیشنهاد معاوضه 200هزار تن گندم ایران
در بازار جهانی| تجار اروپایی گفتند ،ســازمان
غالتایرانپیشنهادیبرایمبادلهحدود200هزار
تن گنــدم دورم (نوعی گندم ســخت و زبر) تازه
برداشت شده با حداقل 250هزار تن گندم آسیابی
مطرح کرده اســت .به گفته تجار ،پیشنهادهای
شــرکتها در این زمینه باید تا  7اکتبر به شرکت
بازرگانی دولت ایران ارایه شــود .یک تاجر اروپایی
گفت :این نخســتینباری اســت که من چنین
پیشنهادمبادلهایازایرانمیبینم(.رویترز)

رخداد
موج تغییر شغل
در فروشندگان خودرو
غالمحســین قاســمیان رئیــس اتحادیــه
نمایشــگاهداران خودرو اعالم کرد ،تشــدید رکود
بازار خــودرو به تعطیلی یا تغییر شــغل تعدادی از
نمایشگاهداران منجر شده اســت .او در گفتوگو با
تسنیم با بیسابقه دانستن رکود بازار خریدوفروش
خودرو اعالم کرد 6 :ماه ازســال گذشــته است و
نمایشگاهداران با رکود خریدوفروش خودرو به مرز
تعطیلی رسیدهاند .برخی هم تقاضای تغییر شغل
خود را به اتحادیه ارســال کردهاند .قاسمیان با بیان
اینکه پرداخت حق بیمه و مالیات نمایشگاهداران را
با مشکالت متعددی مواجه کرده است ،افزود :طی
یک ماه گذشته شــرکتهای خودروساز طرحهای
مختلفی را برای تحریک تقاضا در بازار انجام دادند
اما هنوز هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده اســت .رئیس
اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اضافه
کرد :نمیدانم چرا مســئوالن فکری بــه حال بازار
خودرونمیکنند،رکودبازارامکانپرداختمالیاتها
را از فروشندگان گرفته است اما سازمان امور مالیاتی
بدون توجه به این موضوعات هر سه ماه مالیاتهای
خودرامطالبهمیکند.

