
سکه های تقلبی فروشندگان سرپایی 

ایسنا| درپــی مطرح شــدن موضوع فروش 
ســکه های تقلبی وکیوم شــده در بازار مصرف 
توســط روزنامه شــهروند، رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران گفــت: این گونه اجناس تقلبی 
نمی توانند واحدهای شناســنامه دار باشند و از 
جانب فروشندگان ســرپایی توزیع می شوند. 
ابراهیــم محمدولی با بیان این کــه واحدهای 
صنفی شناسنامه دار نمی توانند نسبت به فروش 
سکه های مشکل دار و تقلبی اقدام کنند، اظهار 
کرد: براساس بررسی های انجام شده مشخص 
شــد که واحد صنفی که در کلیپ سکه طالی 
وکیوم شــده تقلبی از آن نام برده می شود، خود 
قربانی این کالهبرداری شــده و اصال در عرضه 

چنین سکه ای دست نداشته است.
او تأکید کــرد: از مــردم خواهش می کنیم 
تحت هیچ عنوان خریدوفروشــی از واحدهای 
بدون پروانه یا افرادی که به طور ســرپایی اقدام 
به خریدوفروش می کنند، نداشــته باشــند و 
فقط واحدهای دارای پروانه از جانب اتحادیه را 

به عنوان واحد معتمد بشناسند.

قیمت بخاری در ایران بسیار باالست

ایلنا| عباس صادقی، مدیرعامل مرکز مدیریت 
بهره وری ایران گفت: بهــره وری پایین در میان 
تولیدکنندگان ایرانی بشدت نگران کننده است 
و در تولید سیستم های گرمایشی بشدت عقب 

مانده ایم. 
او ادامــه داد: قیمــت تمام شــده تولیــد 
این محصــوالت در ایران بســیار باالســت و 
تولید کنندگان برای پوشش این هزینه ها ناچارند 
تسهیالت با رقم های درشت از بانک ها دریافت 
کنند. همین مسأله حاشیه سود آنها را بشدت 
کاهش داده و قــدرت رقابت پذیریشــان را در 

مقایسه با رقبای خارجی شان از بین برده است.
مدیرعامل مرکز مدیریت بهــره وری ایران با 
اشاره به این که صددرصد نیاز بازار در کاالهایی 
مانند بخاری، آبگرمکــن، پکیج های حرارتی از 
محل تولیدات داخلی تأمین می شود، ادامه داد: 
شاید بگویید که این سیســتم های گرمایشی 
در ایران مشتریان و بازار خاص خودش را دارد؛ 
اما عمر این بازارها در صورتــی که تغییری در 
نحوه تولید خود نداشته باشند، بسیار کوتاه تر از 

تصورشان خواهد بود.
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المیرا اکرمی- شــهروند| »دنبال زن و شوهر 
پولدار باشید«، »هزینه هایتان را دانگی کنید«، »عشق 
به شرط پول« و ... اینها توییت هایی است که بالفاصله 
بعد از توصیه منصور غالمی، وزیر علوم در توییتر به راه 
افتاد. غالمی به دانشجوها گفته بود با دقت عاشق شوند 
و خیلی الکی عاشق نشوند. این موضوع اما با واکنش 
گسترده کاربران ایرانی توییتر همراه بود. البته برخالف 
انتظار، کاربران مســعود کرباســیان، وزیر اقتصاد را 
مخاطب قرار دادند و با هشتگ هایی که به راه انداختند 
اعالم کردند که عمده دلیل رویگردانی آنها از عشق و 

ازدواج مسائل اقتصادی و بیکاری است. 
به جز این، براساس طرح آمارگیری از رفتار فرهنگی 
خانوار ایرانی هم که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، 
مهمترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد ۱۸ساله 
و بیشتر شهری، بیکاری با ۷۴درصد، نداشتن شغل 
دایم با ۵۴.۴درصد، مشکل تهیه مسکن با ۵۴.۱ درصد 
و وضع نامناســب مالی سرپرست با ۳۳.۵ درصد بوده  

است.
البته نگاهی به سایر آمارهای اقتصادی نشان می دهد 
ادعای جوانان ایرانی چندان بیراه نیست و حاال براساس 
آخرین داده های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 
در فصل بهار به 2۸.۸ درصد رسیده است. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که نرخ بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی رکوردشکنی کرده و در شرایطی که شمار 
افراد دارای تحصیالت دانشــگاهی در سال های پس 
از انقالب ۱۴ برابر شده اســت، گزارش های رسمی 
نشــان می دهد که میزان مشــارکت اقتصادی افراد 
تحصیلکرده از 6۸.9 در  سال 6۵ به ۴۸ درصد در  سال 
90 کاهش داشته است و این روند همچنان ادامه دارد؛ 
به طوری که درحــال حاضر بحران تحصیلکرده های 
بیکار و بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش های دولت 
مطرح شده و حتی کمک های مشاوره ای کارشناسان 
صندوق جهانی پول را برای ایران به دنبال داشته است. 
از این گذشــته، درحالی که حداقل مزد در  سال 9۵ 
حدود ۸۱2 هزار بوده است و وضع دستمزد مشاغل 
در ایران براساس نظرسنجی سایت ایران تلنت نشان 
می دهد متوسط دریافتی شــاغالن ایرانی از مشاغل 
معمول بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان اســت، حمید 
حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و عضو شورایعالی 
کار با بیان این که آمارهای بانک مرکزی برای هزینه 
خانوار مــورد انتقاد فعاالن کارگری قــرار گفته و آن 
را رقمی غیرواقعــی می دانند، اعالم کرد: براســاس 
مدلی که کارشناســان بازار کار تهیه کرده اند، هزینه 
اســتخراج شــده برای یک خانواده دو نفره شهری 
حدود یک میلیون و صد هزار تا یک میلیون و دویست 

هزارتومان منهای هزینه مسکن است. 
از این گذشــته، بررســی فایل های اجاره و خرید 
مشاوران امالک مسکن تهران نشان می دهد، هزینه 
رهن و اجاره یک مســکن ۴۵ متری در جنوب شهر 
تهران به جز هزینه رهن مسکن اجاره ای حدود ۴00 
تا 600 هزار تومان در ماه است که با این حساب حداقل 
هزینه یک خانوار دو نفــره در تهران حدود 2 میلیون 
تومان در ماه برآورد می شود که هیچ گونه سنخیتی با 
وضع دستمزدها در بازار کار ایران ندارد و خانوار دو نفره 

را دچار کسری بودجه می کند. 
به اعتقاد جامعه شناسان، حاال یکی از عوامل اصلی 
طالق به بیکاری، ناتوانی در تهیه مسکن و هزینه های 
باالی زندگی ربط پیدا می کنــد. آن طور که امان اهلل 
قرایی مقدم، جامعه شــناس به »شهروند« می گوید 
مسائل اقتصادی هم سد راه بزرگی برای ازدواج جوانان 
و نخستین عامل در ازدواج نکردن یا دیر ازدواج کردن 
است و هم در طالق یکی از شاخص های مهم است تا 

جایی که می توان رتبه اول را برای آن قایل شد. 
70 درصد بیکاران کشور جوان ها هستند 

شــانزده  میلیون جوان در ســن ازدواج داریم که 
براساس آمارها حدود ۵ میلیون نفر از آنها، جواِن طالق 
گرفته و ۱۱ میلیون نفر، جواِن در سن ازدواج هستند. 

به گفته برخی جمعیت شناس ها و جامعه شناس ها 
استناد به آمار ســال های ۸۵ تا 9۵ نشان می دهد که 
حدود 2۵ درصد از جوانان بیکار هســتند. اما حدود 
۷0 درصد بیکاران کشــور جوان ها هستند که اغلب 
آنها در سن ازدواج قرار دارند. به گفته رسول صادقی، 
معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور، 
طول مدت بیکاری نیمی از این قشر بیشتر از 2 سال 

است.
به گفته صادقی، مهمترین مانع بر ســر راه ازدواج 
جوانان معضل بیکاری و نبود امنیت شغلی در جامعه 
است. آن طور که او می گوید، زمانی هم که از دختران 
این پرسش مطرح می شود که چرا درباره ازدواج دیر 
تصمیم می گیرند باز هم به بیکاری پســران اشاره و 
سپس دلیلی مثل نبود حق انتخاب را مطرح می کنند. 
معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور 
معتقد اســت که برنامه هایی مثــل وام ازدواج برای 

تســهیل این مســأله ناکارآمد 
است و تا زمانی که جوانان درباره 
اشتغالشان امنیت خاطر نداشته 
باشــند، وام ازدواج نمی توانــد 
مشکلی از آنها رفع کند. به گفته 
او، مطالعات نشــان می دهد که 
مهمترین و ایده آل ترین موقعیت 
ازدواج پســران بعد از اشــتغال 

آنهاست.
بیکاری مهمترین عامل 

ازدواج نکردن 
براســاس نتایج سرشــماری 
عمومــی نفوس و مســکن هم 
میانگین ســن در اولین ازدواج 
زنان در  ســال 9۵ در مقایســه 

با  ســال 90 بالغ بر 0.۴  ســال کاهش پیــدا کرد. به 
این ترتیب میانگین ســن در اولین ازدواج زنان کل 
کشــور در ســال ۱۳90 از 2۳.۴ به 2۳ سال در  سال 
۱۳9۵ کاهش یافته اســت. میانگین سن در اولین 
ازدواج زنان در  ســال 9۵ در نقاط شهری و روستایی 
به ترتیب برابر 2۳.۴ و 22 سال محاسبه شده است. این 
شاخص در  سال ۱۳90 در نقاط شــهری 2۳.6 و در 

نقاط روستایی 2۳ سال بوده است.
مقایسه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

در سال های 9۵ و 90 افزایش 0.۷  سال میانگین سن 
در اولین ازدواج مردان را نشان می دهد. براساس این 
نتایج میانگین سن در اولین ازدواج مردان در  سال 9۵ 
در کل کشور 2۷.۴ و در  سال ۱۳90، 26.۷  سال بوده 
است. این شاخص در  سال 9۵ برای نقاط شهری 2۷.۸ 
و در نقاط روســتایی 26.۵  سال محاسبه شده است. 
همچنین میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان 
در  سال 9۵ برای نقاط روستایی 26.۵ و در  سال 90، 

2۵.۸  سال بوده است. 
دستمزدهای پایین و هزینه های باال 

میزان دســتمزد و حقوق یک جوان با سابقه کار 
پایین یا معمولی نمی توانــد جوابگوی هزینه های 
زندگی و پرداخــت اجاره خانه باشــد. این درحالی 
اســت که یک خانواده دو نفره به غیر از هزینه هایی 
که باید برای مسکن پرداخت کند، برای یک زندگی 
معمولی و تأمین نیازهــای اولیه حدود یک میلیون 
و ۱00 هزار تومــان هزینه دارد، 
اما دســتمزدها همخوانی با این 
هزینه ها نــدارد؛ به عنوان مثال 
یک تکنیسین با ســابقه کار تا 
سه سال، یک میلیون و ۳00 هزار 
تومــان دریافتــی دارد و یــک 
انباردار با همین میزان ســابقه، 
یک میلیــون و 200 هزار تومان 
حقوق می گیرد. یک منشی هم 
اگر سابقه کار تا سه سال داشته 
باشــد، یک میلیون و 200 هزار 
تومان دریافتی خواهد داشــت 
و تدریــس هم برای کســی که 
سابقه کار مشابهی دارد، بیشتر 
از یک میلیون و 200 هزار تومان 

درآمد نخواهد داشت. 
هزینه سنگین اجاره خانه برای جوان ها 

اما اگر یک دختر و پســر جوان قصد ازدواج داشته 
باشند و بخواهند حتی خانه کوچکی را در نقاط جنوبی 
تهران هم اجاره کنند، باید هزینه های ســنگینی را 
پرداخت کننــد. هزینه های زیادی کــه با حقوق و 
دســتمزد معمولی همخوانی چندانی ندارد. اگر یک 
زوج بخواهند در بــازار دوم نازی آبــاد یک آپارتمان 
۵0 متری را اجاره کنند، باید ۴۵ میلیون تومان بابت 

رهن کامل بپردازند. یــک آپارتمان ۴0 متری هم در 
نازی آباد، 2۵ میلیون رهن و ۴00 هــزار تومان اجاره 
می خواهد. یک آپارتمان ۴۸ متری در تولیددارو هم 
۱۵ میلیون رهن و ۴۵0 هزار تومــان اجاره الزم دارد. 
یک زوج برای یک آپارتمــان ۴۵ متری در خانی آباد 
۱0 میلیون رهن و ۵۸0 هزار تومان اجاره و برای یک 
آپارتمان ۴۵ متری در میدان خراســان 20 میلیون 
رهن و ۴00 هزار تومان اجاره نیاز دارند. چنانچه یک 
زوج بخواهند یک آپارتمان ۵0 متری در محله فالح 
اجاره کنند، باید 2۵ میلیــون رهن و ۵00 هزار تومان 
اجــاره بپردازند. قیمت یک آپارتمــان ۴0 متری در 
شــوش هم ۷ میلیون رهن و ۵00 هزار تومان اجاره 

است. 
خواسته های اقتصادی عامل برخی طالق ها 

حاال به گفته جامعه شناســان عامل اقتصادی به 
عاملی مهم در به تأخیر افتــادن ازدواج، بروز طالق و 
نابسامانی های خانوادگی تبدیل شده است. به گفته 
امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس، بیکاری که به 
دنبال آن فقر اقتصادی به وجود می آید، یک مســأله 
اساســی در ازدواج نکردن جوان هــا و حتی افزایش 

میزان طالق است. 
به گفته این جامعه شــناس، زمانی که یک جوان 
بیکار اســت یا حقوق پایینی دارد، قاعدتا نمی تواند 
هزینه های یک زندگی دو نفره را تأمین کند و از همین 

رو دیگر به ازدواج فکر نمی کند. 
آن طور که قرایی مقدم می گوید پــس از ازدواج و 
تشکیل زندگی هم از آن جا که خواسته های اقتصادی 
به خصوص زنان تأمین نمی شود، برخی از آنها راهی جز 
طالق پیش روی خــود نمی بینند. البته تأثیر عوامل 
اعتقادی و تربیت خانوادگی در این موضوع و دیدگاه 
افراد در این موضوع که توقعات بیجا از زندگی مشترک 
نداشته باشند و ازدواج را یک معامله اقتصادی ندانند، 

بسیار تأثیرگذار است. 
او معتقد است که حتی در طالق هم می توان عامل 
اقتصادی را دارای رتبه اول نقش آفرینی دانست، زیرا 
ذهنیت حاکم بر مردم نه تنها در ایــران بلکه در کل 
جهان، مادیات است و به همین دلیل همه چیز با پول 
سنجیده می شود. به گفته این جامعه شناس، بیکاری، 
هزینه های مسکن و توقعات اقتصادی بیجا از عمده 

عوامل اقتصادی موثر در افزایش میزان طالق است. 

توصیه وزیر علوم درباره عاشق شدن، انتقاد گسترده کاربران ایرانی به وضع بیکاری و اقتصاد را به دنبال داشت

عاشقان بی پول
  کاربران توییتر با هشتگ وزیر اقتصاد بیکاری و وضع اقتصادی جوانان را مورد انتقاد قرار دادند

  توییت کاربران: »الکی عاشق نشوید، عاشق دختر و پسرهای پولدار شوید«

افت ۳۹ واحدی شاخص صنعت 

شــهروند| در ۵ روز کاری بورس تهران در 
هفته جاری شاخص کل ۵۳ واحد رشد کرد، اما 
شاخص صنعت با ۳9 واحد کاهش روبه رو شد. 
در چهارشــنبه ۱0 آبان ماه  سال جاری شاخص 
کل بازده نقــدی و قیمتی بــورس اوراق بهادار 
تهران در تراز ۷۸ هزار و ۸۴۴ واحدی قرار داشت. 
در ۵روزه کاری گذشــته نیز دماســنج بازار در 
کانال ۷۸ هزار واحدی نوسان کرد و درنهایت با 
رشــد ۵۳ واحد و در تراز ۸۷ هزار و ۸9۷ واحدی 
به کار خود خاتمه داد. همچنین شــاخص آزاد 
شناور که در تاریخ مذکور در تراز 6۱ هزار و ۵۳2 
واحدی قرار داشت، با افت 2۸ واحدی مواجه شد 
و تا رقم 9۴ هزار و 6۵6 پایین رفت. شاخص بازار 
اول نیز در این مدت با افت ۵۱ واحدی همراه شد 
و در تراز 6۱ هزار و ۴۷۱ نشســت، اما شــاخص 
بازار دوم با ۵۷۷ واحد رشــد کانال ۱92 هزار و 
22۵ واحدی را تجربه کرد. شاخص صنعت نیز 
در این مدت با افت ۳9 واحدی همراه شــد و تا 
عدد ۷6 هزار و ۸66 پایین رفت. معامالت بورس 
تهران در ۵ روز کاری گذشته شاهد حجم کمی 
بود و ارزش معامالت نیــز در آخرین روز کاری 
به رقم ۱۷9 میلیارد تومان بالغ شــد. در اواسط 
این هفته، در گروه هایی همچون خودرو شاهد 
رشد یکدســت نمادها بودیم، اما این روند رشد 
پایدار نبود و در پایان هفته روند ریزشی در عمده 
سهم ها ادامه یافت. همچنین گروه نفت نیز در 
چهارمین روز معامالت روند رشد را تجربه کرد 
و در روزهای بعدی با کاهش در قیمت ها همراه 

شد.

ویترین خانوادهبازار سرمایه

نوبرانه

نخ دندان سه بعدی رسید 

مهر| پاک کــردن الی دندان هــا با خالل 
دندان یــا نخ دندان معموال باعث پاک شــدن 
همه جرم ها نمی شود؛ نخ دندان سه بعدی  این 

مشکل را حل کرده است. 
با ابــداع نخ دندان سرتاســری ســه بعدی 
می توان این کار را یک بار و با دقت کافی انجام 
داد تا بهداشــت دهان و دندان به بهترین نحو 
رعایت شده باشد. شــرکت بلیزیدنت سازنده 
این نخ دندان آن را به طور اختصاصی برای هر 
فرد و بر مبنای فرم دهان وی طراحی می کند.

هر فرد برای تهیه نخ دندان ســه بعدی باید 
عکس اسکن شده دهان و دندان هایش را برای 
این شرکت ارسال کند تا براساس آن قالب نخ 

دندان سه بعدی اش طراحی و تولید شود.
قالب یادشده شباهت زیادی با قالب دندان 
مصنوعی دارد و نخ های دندان جاگذاری شده 
در آن می تواننــد عمــق فواصــل دندان ها را 
پاکسازی کنند. نخ قرقره این ابزار برای ۵00 
بار تمیز کردن الی دندان ها کافیست و پس از 

آن باید از نخ دندان تازه ای استفاده شود.
هزینه اســکن کردن دندان ها بدین منظور 
۷۵ تا ۱00 دالر و هزینه خرید خود دســتگاه 
نخ دندان سه بعدی ۱99 دالر اعالم شده است. 
ارسال این دســتگاه به منزل چهار هفته زمان 

نیاز دارد.
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سایر بازارها

قیمت انواع هود آشپزخانه

قیمت)تومان( مدل

299 هزار هود بیمکث مدل B7002U شومینه  ای 
سایز 90

650 هزار هود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90

639 هزار هود کن مدل Parmys-M شومینه ای 
سایز 90

879 هزار هود پرنسیپ مدل H902 سایز 90

239 هزار هود بیمکث مدل B4002U زیرکابینتی 
سایز 90

4 میلیون و 

300 هزار DWK09G661 هود مورب بوش مدل

یک میلیون و 

285 هزار
 Decorative هود شومینه ای آروما مدل

سایز 90

620 هزار هود کن مدل Pardyc شومینه ای سایز 90

550 هزار هود بیمکث مدل B2027U شومینه  اي 
سایز 90

315 هزار هود کن مدل 300 شومینه ای سایز 90

349 هزار هود مورب مرسین مدل 603 سایز 90

300 هزار هود شومینه اي مرسین مدل 601 سایز 90

349 هزار هود بیمکث مدل B7004U شومینه  اي 
سایز 90

495 هزار هود کن مدل 1410 شومینه ای سایز 90

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه یک گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

1,354,000

1,291,000

682,000

388,000

254,000

125,240

تغییرقیمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1,285,2

17.05

61.72

64.12

تغییرقیمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

4,074

4,785

5,436

1,118

3505.7

4070.1

4583.7

954.4

-

-

-

-

-

-

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.16

1.33

3.67

بازار طال و ارز

-

-

-
-

-

-

گزارش

شانگهای - مریم اســفندیاری| روز یازدهم 
نوامبر شــاید برای همه مردم دنیا یک روز معمولی 
باشد اما برای چینی ها این طور نیست. در این روز که 
به مناســبت تاریخ آن یعنی ۱۱/۱۱ به روز مجردها 
معروف است، فستیوالی از خرید و تفریح برپا می شود تا 

مجرد ها بگویند خیلی هم به آنها بد نمی گذرد!
ماجرا از کجا شروع شد؟

تاریخچه این رویداد به  ســال ۱99۳ در دانشــگاه 
نانجینگ برمی گردد، وقتی دانشــجویان مجرد این 
دانشگاه تصمیم گرفتند روزی را که چهار عدد یک در 
کنار هم قرار می گیرند، جشن بگیرند. این ایده خیلی 
زود مورد استقبال همه قرار گرفت و در سراسر چین 
فراگیر شد. روزی به نام مجردها اما به کام همه مردمی 
که می خواهند برای خود خرید کنند و از تخفیف های 
استثنایی آن بهر ه مند شوند. مردم در این روز بیرون 
می روند، خرید می کنند و خوردن سیب زمینی سرخ 

کرده را که شبیه عدد یک است، فراموش نمی کنند.
خریــد در روز مجرد هــا تنها مختــص بازار ها و 
فروشگاه ها نیست. در  ســال 2009 شرکت علی بابا 
که به آمازون چین مشهور اســت، چهره دیگری به 
این رویداد چینی بخشــید و توانست آن را تبدیل به 
مهمترین و پرسودترین روز فروش آنالین در سراسر 
کشور چین کند؛یک نقطه عطف در فروش آنالین که 
بازار راکد بین تعطیالت اکتبر و جشن  سال نو چینی 

یعنی فستیوال بهار را رونقی تازه بخشیده است.
یازدهم نوامبر  سال 20۱۱ )۱۱/۱۱/۱۱( همچنین 
یک روز استثنایی در تاریخچه روز مجرد ها به حساب 
می آید. گرچه عدد یک، سمبل تنهایی برای این رویداد 
ساالنه اســت اما خیلی ها هم تصمیم گرفتند در این 
تاریخ دیگر مجرد نماننــد و در این روز منحصربه فرد 
ازدواج کننــد تا در روزی که بــه روز مجردهای قرن 
مشهور شد، نشــان دهند تنها یک نفر برای همیشه 
در قلب آنها ماندگار خواهد ماند، به طوری که میانگین 
ثبت ازدواج در این روز در پکن و هنگ کنگ بیشتر از 

همیشه بود.
بلک فرایدی از نوع چینی

خیلی هم عجیب نیســت کشور چین با جمعیت 
یک میلیــارد و ۳00 میلیونی بتوانــد رکورد جهانی 
بیشترین خرید آنالین در 2۴ ساعت را بشکند و جایگاه 
نخست را قبل از بلک فرایدی در آمریکا کسب کند. 
اقتصاد رو به رشد این کشــور همراه با کاربران ۵00 
میلیونی اینترنت باعث شده اســت که به طور مثال 
یازدهم نوامبر  سال گذشــته، خریداران حدود ۱۷.۸ 
میلیارد دالر تنها از وب ســایت تائوبائو که متعلق به 

شرکت علی  باباست، سفارش آنالین داشته باشند.
تخفیف های آن چنانی روز مجرد ها یک بازی دو سر 
سود برای خریداران و فروشندگان است. اگر در آخر 
این روز به فروشــگاه ها و پاساژهای بزرگ سر بزنید با 

قفسه های خالی مواجه خواهید شد، فرقی نمی کند 
گوشت و مرغ و دیگر اقالم خوراکی باشد یا لوازم منزل. 
تقریبا همه چیز به فروش می رسد و این یعنی گردش 

مالی میلیاردی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان.
البته در این فستیوال ساالنه خرید، همیشه بخت 
با خریداران یار نیســت. چینی ها عاشق تخفیف اند و 
فروشندگان این را به خوبی می دانند. بنابراین برخی 
از آنها در هفته های منتهی به ۱۱/۱۱ قیمت کاال های 
خود را رفته رفته باال می برند تا بتواننــد در آن روز با 
تخفیفی بسیار چشــمگیر توجه مشتریان را به خود 
جلب کنند، شیطنتی که باید حواستان باشد تا کاله 

سرتان نرود!
تحویل یک روزه میلیون ها بسته پستی

روز مجردها برای کســانی که در شرکت پست کار 
می کنند یعنی اضافه کاری و خستگی؛ به طوری که 
حدود یک میلیون و ۷00 هزار پســتچی در این روز 
مشغول رســاندن بیش از ۷60 میلیون بسته پستی 
به دســت خریداران در سراسر کشور چین هستند. 
شرکت علی بابا تمام تالش خود را به کار می گیرد تا 
سفارش های آنالین را در همان روز به دست مشتریان 

برساند.
11/11 به سوی بازار جهانی 

َجک ما، صاحب امپراتوری علی بابــا اما ایده های 
بزرگتری برای روز مجرد ها در سر دارد. او می خواهد 

این روز را تبدیل به یک رویداد جهانی کند؛ روزی برای 
تمام مجرد های جهان. البته رقبا هم بیکار ننشسته اند. 
شــرکت جی دی )JD( به عنوان یکی از رقیب های 
جدی علی  بابا در تالش است که بخشی از بازار این روز 
را از آن خود کند. در دیگر کشــور ها هم شرکت هایی 
چون زارا تخفیف هایی به مناسبت این روز پیش بینی 

کرده اند.
برای همیشه مجرد

مجرد ماندن در کشور چین درحال تبدیل شدن 
به یک معضل اجتماعی است. سیاست تک فرزندی 
در این کشور در ســال ۱9۷9 که به منظور کنترل 
جمعیت پیگیری شــد و همچنین تمایل بیشــتر 
خانواده ها برای داشتن فرزند پســر توازن میان دو 
جنســیت را بر هم زد تا جایی که مقامات رســمی 
چین اعالم کرده اند تا  سال 2020 تعداد مردان زیر 
۳0 سال نســبت به زنان در همین رده سنی حدود 
20 میلیون نفر بیشتر خواهد بود و این یعنی یک نفر 
از چهار مرد جوان چینی زیر ۳0 سال برای همیشه 
مجرد خواهد ماند. اگرچه سیاســت تک فرزندی در 
چین به پایان عمر خود رســیده است، اما همچنان 
بســیاری از مردان جوان این کشــور شانسی برای 
ازدواج نخواهند داشت. شاید برای همین است که در 
سال های اخیر تب روز مجرد ها در کشور چین بیش 

از پیش باال گرفته است.

بازار چین هر سال یک روز پر فروش  و متفاوت را تجربه می کند

ولع خرید در روز مجردها

امان اهلل قرایی مقدم 
جامعه شناس در گفت وگو 
با »شهروند«: تأمین نشدن 

خواسته های اقتصادی یکی از 
عوامل عمده طالق هاست

مهمترین معضل ازدواج 
جوانان بیکاری با 7۴درصد 

نداشتن شغل دایم با 
۵۴.۴ درصد و مشکل تهیه 

مسکن با ۵۴.1 درصد بوده  است
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