
شهروند| 60 درصد بازاری های تهران اجاره بهای 
سنگین را مهم ترین مانع کسب و کار خود دانستند. 
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی 
منتشــر کرده اســت، 60 درصد بازاری ها باال بودن 
میزان اجاره هــا، ۵0درصد رکود بــازار و ۳۸ درصد 
ناعادالنه بودن مالیات ها را به عنــوان مانع کار خود 
می دانند. این موضوع در حالــی رخ می دهد که بنا 
به اعالم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ایران ۵ برابــر میانگین جهانی مغازه و 
فروشگاه وجود دارد و همین موضوع یعنی تقاضای 
باالی ایرانی ها برای مغازه داری موجب شــده است 
نرخ اجاره بها و واحدهای تجاری سرســام آور شود. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که در کشــورهای 
پیشرفته کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیک 
گســترش یافته و بازارهای سنتی را به حاشیه برده 
اســت؛ اما در ایران فروشــگاه های اینترنتی نه تنها 
ساماندهی نشده است و از ضوابط مشخصی پیروی 
نمی کند بلکه حاال با صف کشی اصناف سنتی مقابل 

خود مواجه شده  است. 
هر 25 ایرانی یک مغازه!

پیش تــر از این نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت گفته بود که در ایران ۵ برابر کشــور های 
توســعه یافته مغازه وجود دارد. این در حالی است 
که یداهلل صادقی، رئیس مرکز اصنــاف و بازرگانان 
ایران  در این باره به »شــهروند« می گوید: در برخی 
کشورهای پیشــرفته به ازای هر 2۵0 نفر یک واحد 
صنفی وجــود دارد. او هم مانند نعمــت زاده، وزیر 
صنعت معتقد است که ما به نسبت استاندارد جهانی، 
به طور میانگین به ازای 40 نفر یک واحد صنفی داریم 

که خود رقم قابل توجهی است. 
او ادامه می دهد: در حال حاضــر در ایران حدودا 

۳ میلیــون واحد تولیدی، توزیعــی و خدمات فنی 
داریم. اگر  نسبت این ۳ میلیون واحد را به جمعیت 
۸0 میلیون نفری ایران بگیریم، حدودا به ازای هر 2۵ 
نفر یک واحد صنفی وجود دارد. اما اگر بخواهیم در 
این محاسبات واحد های توزیعی را فقط لحاظ کنیم 

به میانگین هر 40 نفر یک واحد صنفی می رسیم. 
مورد دیگری که یداهلل صادقی به آن اشاره می کند، 
مولفه جمعیت اســت. در مناطــق پرجمعیت تر 
کوچکی این عدد صرفا به معنای تراکم باالی مغازه ها 

نیست. 
با این حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
که دیروز منتشر کرده، خبر داده است که بازاری های 
ایران چندان از فضای کسب و کارشــان دل خوشی 
ندارند. آنها در مصاحبه ای که با پژوهشگران این مرکز 
داشــته، اعالم کرده اند اگر این محیط برای کاسبی 

آنها فراهم باشد، نیاز به حمایت دولتی ها هم ندارند و 
شاید مراجعاتشان هم به بانک ها برای دریافت وام، به 
حداقل برسد، چراکه محیط این زمینه را برای کسب 

درآمد بیشتر برای آنها فراهم می کند.
حاال بازوی پژوهشــی مجلس شــورای اسالمی 
مطالعه ای را انجام داده که بر اســاس مصاحبه با 40 
کســب وکار خرد در تهران نتایج متعددی به دست 
داده اســت. این در حالی اســت که  دفتر مطالعات 
اقتصادی این مرکز با اعالم این مطلب که در ادبیات 
علمی کارآفرینی در سال های اخیر تمرکز زیادی بر 
روی نقش کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط 
به دلیل تحریک رشــد اقتصادی کشورها از طریق 
خالقیت باال و نوآوری سازمانی درون آنها شده است، 
هدف این گــزارش را پرداختن بــه موانع محیطی 
تأسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران اعالم 

می کند.
اشباع مغازه رقابت نیاورد 

با وجــود این بســیاری از صاحب نظــران نه تنها 
معتقدند که بازار ایران اشباع شده و دیگر گنجایش 
ورود تقاضای جدید را ندارد بلکه وجود این همه بازاری 
و مغازه دار موجب افزایش رقابت های صنفی نشده و 
مصرف کنندگان همچنان از گرانفروشی و کیفیت 
پایین کاال و خدمات ارایه شــده توسط فروشندگان 
ایرانــی گالیه مندند. حــاال در شــرایطی خیلی از 
کارشناســان معتقدند که افزایش تعداد واحد های 
صنفی موجب ایجاد فضای رقابتی نشده است، یداهلل 
صادقی ایــن موضوع را رد می کند و به »شــهروند« 
می گوید: این شیوه مناســب برخورد با این موضوع 
نیست. با اینکه از طرفی هر چه تعداد واحدهای صنفی 
بیشتر شود، احتمال ایجاد فضای رقابتی افزایش پیدا 
می کند اما کجا اقتصاد ما شرایط فروش رقابتی دارد؟ 

رئیس مرکز اصناف و بازرگانــان ایران می گوید: 
نباید فقط به بررسی نقش توزیع کنندگان و اصناف 
پرداخت. اقتصاد کشــور باید درجه رقابت بندی را 
تعیین کند. وقتی قیمت تمام  شده یک کاال آن قدر 
باالســت و در خیلی موارد فروش آن بیشتر از یک 
قیمت باال، صرفه اقتصادی ندارد، چطور می شــود 

حرف از رقابت زد؟ 
اقتصاد کشور باید ساماندهی شود. شما ببینید االن 
جمعیتی که باید جذب اقتصاد مولد می شدند، جذب 
خرده فروشی شــده اند؛ اما بدانید که لزوماً در هیچ 
کجای دنیا زیاد بودن تعداد واحد های صنفی منجر 
به رقابتی بودن بازار نشده و نمی شود. صادقی معتقد 
است که بازار ما در حال حاضر از نظام عرضه و تقاضا 
پیروی نمی کند. معیار کنونی بــازار ما قیمت های 

تمام شده است. 

اقتصـاد

تحویل نخستین هواپیما در تولوز فرانسه
   مدیرعامل ایرباس: ترامپ تأثیری به روابطمان با ایرانی ها ندارد
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شهروند|  ایران نخســتین هواپیمــای ایرباس 
فهرســت خرید خود را دیروز عصر درمراسمی از 
فرانســوی ها تحویل گرفت. ایــن هواپیمای 190 
فره قرار اســت با هدایت خلبان ایــران امروز عصر 
در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشــیند. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که بسیاری از مخالفان دولت 
گفته بودند؛ با روی کارآمــدن ترامپ قراردادهای 
خریــد هواپیما به راحتی می تواند نقض شــود اما 
فابیس برژیر مدیرعامل شــرکت ایربــاس دیروز 
درمراسم تحویل ایرباس خریداری شده، به صراحت 
اعالم کــرد؛ ترامپ تأثیــری در روابط مــا با ایران 

نخواهد داشت. 
ایران نخســتین فروند ایرباس خریداری شــده 
مــدل ای.A۳21(۳21( را عصر دیــروز با حضور 
مدیران عامل شــرکت هما و ایرباس درشهر تولوز 
فرانســه تحویل گرفت. این هواپیمــای 190نفره 
قرار اســت عصر امروز بــه همراه هیــأت ایرانی با 
هدایت خلبانان ایران ایر، فرودگاه تولوز فرانســه را 
 ترک کرده و درفرودگاه مهرآباد به زمین بنشــیند. 
درمراســم تحویل این هواپیما مدیرعامل ایرباس 
اعالم کرد: همکاری با ایران به طور رسمی آغاز شده 
است  و ابراز امیدواری کرد؛ »با تحویل این هواپیماها 
توسعه اقتصادی ایران با ســرعت بیشتری دنبال 

شود«.
»فابیس برژیر« گفــت: طبق قــراردادی که با 
ایران ایر امضا شده اســت، هواپیماهای بعدی نیز 
به تدریج به شــرکت هواپیمایــی ایران ایر تحویل 

می شود.
برژیــر اعالم کــرد: از یکصد فرونــد هواپیمای 
خریداری شده ایران، 9۸ فروند سفارش جدید و 2 
فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده یک شرکت 

هواپیمایی دیگر است.
وی افزود: قــرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید 
این هواپیماها با مجوز خزانه داری آمریکا و قوانین 
بین المللی امضا شده اســت و درصددیم طبق این 
قرارداد، هواپیماهای خریداری شــده را به ایران ایر 
تحویل دهیم و امسال نیز شماری از این هواپیماها 

به این شرکت تحویل می شود.
مدیرعامل شرکت ایرباس درباره تأثیر برنده شدن 
»دونالد ترامپ« در انتخاب ریاست جمهوری آمریکا 
بر سیاست های این شرکت گفت: ترامپ تأثیری در 

روابط ما با ایران ندارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت ایرباس، قرارداد این 

شرکت با ایران ایر یک هفتم کل سفارش هایی است 
که در سال 2016 میالدی دریافت کرده است.

گفتنی است، شرکت های هوایی ایران با اجرای 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام( از دی ماه 
پارســال مذاکرات مســتقیم را با شــرکت های 
ســازنده هواپیما آغاز کردند؛ به طــوری که اواخر 
پارسال پس از سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران 
به فرانســه، پیش قرارداد خرید بیــش از یک صد 
فروند هواپیما بین شــرکت ایرباس و هواپیمایی 
 جمهوری اســالمی ایــران درپاریس امضا شــد. 
اوایــل مهرماه بود کــه اداره کنتــرل دارایی های 
 )OFAC -خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )اوفک
مجوز فروش هواپیما به ایران را به ایرباس و بویینگ 
داد و با صدور این مجوز، مذاکرات بین نمایندگان 
بویینگ و ایرباس بــا مدیران هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران )هما( به مراحل نهایی رسید تا این که 
قرارداد 10 میلیارد دالری بین ایران ایر و شــرکت 
ایرباس برای خریــد یک صد فروند هواپیما به امضا 

رسید. 

برپایه این قــرارداد، ایران ایر 46 فروند هواپیمای 
۳21 از ایرباس خریداری کرد که درمجموع بیش 

از ۸۳00 صندلی را به ظرفیت هما اضافه می کند. 
همچنین هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 
)هما( ۳۸ فروند ایرباس از نوع ۳۳0 تحویل می گیرد 
که 2۵۳ صندلی دارد و درمجموع شمار صندلی های 
این ســری از هواپیماها بــرای ایران ایــر بیش از 
 11 هــزارو400 صندلی ظرفیت ایجــاد می کند. 
همچنین ایران ایر طبــق این قــرارداد 16 فروند 
هواپیمای ۳۵0 ایرباس را بــرای پروازهای دوربرد 
خود متشکل از پنج هزارو600 صندلی را در آینده 
از ایرباس تحویل می گیرد تا بتوانــد در پروازهای 

بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
درمجموع شرکت هواپیمای جمهوری اسالمی 
ایران با ایرباس بــرای خرید یک صد فروند هواپیما 
و با شــرکت بویینگ برای خرید ۸0 فروند هواپیما 
قرارداد امضا کرده و قرار اســت بــه  زودی قرارداد 
خریــد 20 فروند هواپیمای 70نفره را با شــرکت 
فرانسوی- ایتالیایی »ای.تی.آر« )ATR( امضا کند. 

جایــگاه صنعــت هوانــوردی ایــران درمنطقه 
با امضــای قــرارداد خریــد بیــش از 200 فروند 
هواپیمــای مســافری دور، متوســط و کوتــاه برد 
و افزایش بیــش از۵0 هــزار صندلی جدیــد ارتقا 
می یابــد و فرصت های اشــتغالزایی مســتقیم را 
 برای بیــش از 20 هزار نفر در داخــل فراهم می کند. 
پیش از این مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی اعالم کرده بود؛ نخســتین هواپیمای۳21 
ایرباس پیش از نــوروز 1۳96 و 7 تــا ۸ فروند دیگر 
 تا دی ماه  ســال آتــی تحویــل ایران ایر می شــود. 
دراین قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوع های 
دیگری چون آموزش خلبانــان و تعمیر و نگهداری، 
حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی )ای.تی.ام-
ATM(، عملیات فرودگاهــی و هواپیمایی، انتقال 
فناوری و هماهنگی مقررات رگوالتوری برای ایران ایر 
منظور شــده اســت. خرید همه این هواپیماها به 
صورت اجاره به شرط تملیک است و ایران ۸۵ درصد 
منابع مالی آن را از فایناس خارجی و 1۵ درصد آن را 

از منابع داخلی خود تأمین می کند.

اسب های ایران ردیابی می شوند

ایرنا| برنامه کاربردی تحت سیستم اندروید برای 
سامانه شناسایی و ردیابی دام زنده )اسب( با حضور 
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری و رئیس 

سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد.
این برنامه کاربردی )اپلیکیشــن( برای تسهیل 
ثبــت اطالعــات اســب های دارای میکروچیپ 
در سیســتم ردیابــی و شناســایی ســازمان 
 دامپزشکی کل کشــور طراحی و اجرا شده است.
ثبت اطالعات شناســنامه ای، مشخصات مالک و 
اطالعات تصویری اســب به همراه کد میکروچیپ 

منحصربه فرد آن از اهداف اولیه سیستم است.
همچنیــن در این سیســتم تســهیالتی برای 
جابه جایی و ثبت اطالعات ژنتیکی اسب قرار دارد. 
همه اسب های دارای میکروچیپ حاضر در کشور 
ایران یا آنهایی که قصد انتقال بــه مالکان ایرانی را 
دارند می توانند توســط این نرم افزار در سیســتم 

ردیابی و شناسایی ثبت نام شوند.
همه گوشی ها و تبلت های اندروید قابلیت نصب 
این سیستم را دارند و هنگام ثبت نام اولیه به دلیل 
حجم اطالعات زیاد )تصاویر شناســنامه و اسب( 
 استفاده از اینترنت وای فای )Wifi( توصیه می شود. 
گفتنی است برای استفاده از این سامانه باید از طریق 
اداره دامپزشکی شهرســتان ها نام کاربری و کلمه 

عبور مختص »سامانه اسبی« صادر شده باشد.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

محدودیت های ترافیکی تا 25 دی 
ایرنــا| مرکــز مدیریــت راه های کشــور 
محدودیت های ترافیکی برخی از محورهای برون 
شــهری را تا 2۵ دی ماه را اعالم کرد که براساس 
آن تردد موتورسیکلت از ســاعت 12 تا 6 صبح 
روز 2۵ دی مــاه از محورهای کــرج - چالوس، 
هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد 
و بالعکس ممنوع است.همچنین تردد انواع وسایل 
نقلیه از ســاعت 1۵ روز 24 دی مــاه )جمعه( از 
کرج به ســمت مرزن آباد ممنوع است و با اعالم 
ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وســایل 
نقلیه از ســاعت 1۸ تا 2۳ روز جمعه این هفته از 
مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد 
بود.همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت 
از محور کــرج - چالــوس و بالعکس همچنان 
ممنوع خواهد بود و تــردد کلیه تریلرها از محور 
هراز کماکان ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون ها 
و کامیونت ها به استثنای حامالن مواد سوختی و 
فاسد شدنی از ساعت ۸ تا 22 روزهای چهارشنبه، 

پنجشنبه و جمعه این هفته از هراز ممنوع است.

 اعتبار 7/2میلیارد دالری
 بانک دانمارکی برای ایران

مهر| دانسکه بانک دانمارک اعالم کرد درحال 
مذاکره با مقامات بانک مرکــزی ایران در زمینه 
ارایه اعتبار به مشــتریانی است که در این کشور 
فعالیت تجاری دارند. ســخنگوی دانسکه بانک 
گفت: تا میزان محدودی و در چهارچوب مقررات 
بین المللــی آمادگی داریم که بــه لحاظ مالی از 
مشتریانی که فعالیت هایی در ایران دارند، حمایت 
کنیم.یک مقام بانک مرکزی ایران گفته، این بانک 
از ۳ بانک خارجی ازجمله دانســکه بانک مبلغ 
7.2 میلیارد دالر برای تأمین مالی دریافت کرده 

است.

واگذاری صندوق بازنشستگی فوالد 
به وزارت رفاه 

ایرنا| نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
مصوب کردند که موسســه صندوق حمایت و 
بازنشســتگی کارکنان فوالد با تمامی وظایف، 
اختیــارات،  تعهدات و دارایی هــا با حفظ هویت 
مســتقل به وزارت کار و رفاه و تأمین اجتماعی 

انتقال می یابد.
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی روز 
چهارشنبه در جریان بررسی الیحه برنامه ششم 
توسعه ماده 1۳ این الیحه را با 161 رأی موافق، 
42رأی مخالف، 6رأی ممتنــع از مجموع 2۳2 
نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب 

کردند.

شرکت صادرات گاز منحل شد
مهر- با دستور وزیر نفت از دیروز شرکت ملی 
صادرات گاز ایران به طور رسمی منحل و مدیریت 

صادرات گاز در شرکت ملی نفت راه اندازی شد. 
در ادامــه تغییرات جدید ســاختاری در بدنه 
شرکت ملی نفت ایران، روز گذشته به طور رسمی 
با انحالل شــرکت ملی صادرات گاز ایران، یک 
مدیریت جدید تحت عنوان »صــادرات گاز« در 

شرکت نفت راه اندازی شد.
علی کاردر، معــاون وزیر نفــت و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران دیروز با صدور حکمی 
»علی امیرانی« را به عنوان سرپرســت مدیریت 

صادرات گاز ایران منصوب کرد.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

ونزوئال سردمدار نرخ تورم درجهان
 مهر|  صندوق بین المللی پول درحالی پیش بینی 
کرده که نرخ تورم ونزوئال در ســال 2017 میالدی 
بیــش از یک هزارو6۵0 درصد باشــد که نیکوالس 
مادورا، دســتور افزایش ۵0 درصدی دستمزدها را 
صادر کرده است.نیکوالس مادورا، رئیس جمهوری 
ونزوئال دســتور افزایش ۵0 درصدی را برای حداقل 
حقوق این کشــور صادر کرد؛ این درحالی است که 
چنین افزایش قابل توجهی، تعجب مردم این کشور 
را به همراه نداشته و از سال گذشته میالدی تاکنون، 
وی 4بار حداقل دســتمزد را افزایش داده تا تالشی 
برای بحران بی ســابقه افزایش تورم نجومی دراین 

کشور باشد.

روسیه به تعهدات اوپکی پایبند است
مهر|  دیمتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین 
گفت: روسیه به تمام تعهدات نفتی خود درقبال توافق 
اوپک و غیراوپکی ها به منظور کاهش جهانی تولید 
نفت خام پایبند است.وزیر انرژی جمهوری آذربایجان 
هم اعالم کرده که تولید نفت این کشور در سال 2017 
میالدی و در راستای توافق اوپک و غیراوپکی ها با روند 

کاهشی کار خود را آغاز کرده است. 

ترامپ و احتمال بروز بحران مالی
مهر|  الورنس سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا 
درمصاحبه با شــبکه فاکس نیوز با انتقاد شدید از 
سیاســت های اقتصادی دونالد ترامپ، تأکید کرد: 
طرح و برنامه های رئیس جمهوری منتخب آمریکا 
برای قانون زدایی، می تواند منجر به وقوع بحران مالی 
بعدی شود.وی در ادامه گفت : قانون زدایی در برخی 

زمینه ها مثل امور مالی بسیار خطرناک است.
گفتنی اســت، تیم انتقالی ترامپ قــول داده تا 
یک قانون اصلی آمریکا برای نظــارت بر بانک ها و 
موسسات مالی را که پس از بحران مالی بزرگ 200۸ 

میالدی، وضع و اجرا شده است، لغو کند.

یاهو تغییرنام می دهد

 Altaba( ایسنا|  یاهو اعالم کرد: نامش را به آلتابا
Inc( تغییر می دهد و ماریســا مایر، مدیرعامل این 
شرکت پس از نهایی کردن قرارداد با شرکت وریزون 
از هیأت مدیره کناره گیری خواهد کرد. یاهو قراردادی 
با وریزون برای فروش کسب وکار اینترنت خود شامل 
تبلیغات دیجیتالی، ایمیل و دارایی های رســانه ای 
به مبلغ 4.۸۳میلیــارد دالر دارد. پس از این که یاهو  
سال گذشته دو رخنه اطالعاتی را فاش کرد، شرایط 
این قرارداد ممکن است تغییر پیدا کند یا حتی این 
قرارداد ممکن است لغو شود. درجریان یکی از این 
رخنه ها حســاب ۵00 میلیون کاربر هک شد و در 

دومی، حساب بیش از یک میلیارد کاربر هک شد. 

رونمایی سیستم خودران جدید گوگل

ایســنا| گوگل جدیدترین سیســتم خودران 
خود در مینی ون کرایسلر پاســیفیکا را در آستانه 
نمایشــگاه خودروی دیترویت رونمایی کرد. واحد 
وایمو گوگل در جست وجوی شراکت برای طراحی 
و نصب فناوری خودران گوگل درخودروهای واقعی 
است و تاکنون تنها با فیات کرایسلر خودروی پیمان 
همکاری بســته و توافق با هوندا موتــور در انتظار 
نهایی شدن اســت. جان کرافســیک، مدیر واحد 
وایموی گوگل اظهار کرد: جدیدترین ســخت افزار 
و نرم افزار خودران، مجموعه جدیدی از حســگرها 
را درخــود جای داده اند که شــامل سیســتم دید 
بهبودیافته، رادار بهبودیافته و لیزر مبتنی بر لیدار 
است که همگی آنها به صورت داخلی تعبیه شده اند. 
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بر اســاس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دولت به 
۸ هزار و یک میلیون دالر رسیده است که بر این اساس، سهم بدهی های کوتاه مدت 
2 هزار و 769 میلیون دالر و ســهم بدهی های میان مدت و بلندمــدت نیز ۵ هزار و 

2۳2 میلیون دالر است. 

مرکز آمار ایران اعالم کرد در تابســتان 9۵ تعداد معامالت فروش زمین در شهر 
تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه  سال قبل ۵.۳ 
درصد، کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مسکونی نسبت به فصل قبل 0.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه  سال قبل 6 درصد 
افزایش داشته است. این درحالی است که تعداد معامالت فروش واحد مسکونی در 
تهران نسبت به فصل قبل 24.9 درصد و نسبت به فصل مشابه  سال قبل 22 درصد 

افزایش داشته است.

8
هزار میلیون دالر

22
درصد

بدهی های خارجی دولت 

افزایش معامالت مسکن در تابستان 95

به ازای هر 25 نفر در ایران یک فروشگاه وجود دارد

ایرانیهاشیفتهمغازهداری!
  شمار مغازه در ایران 5 برابر میانگین جهانی است                                                 60 درصد مغازه داران اجاره بهای گران را مانع کسب و کار خود دانستند
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