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آمریکا پس از 35 سال مبادالت دالری ایران را به صورت مشروط آزاد اعالم کرد

پایان تحریم دالر

4

شهروند| تحریم ایرانی ها برای مبادله با دالر پس از 
گذشت چیزی حدود 35 سال لغو شد. این لغو تحریم 
که البته به صورت مشروط رخ داده است، اتفاق مهمی 
در تجارت ایران با سایر کشورها به شمار می آید و نه تنها 
مبادالت تجاری کشورمان را تسهیل می کند بلکه زمینه 
را برای دریافت طلب خارجی ایران از ســایر کشورها 
فراهم می کند. آمریکایی ها که حــاال مقابل ایرانی ها 
بیشــتر کوتاه آمده اند، اعالم کرده انــد مبادله تجاری 
ایران تنها با شــرکت ها و موسســات خارج از مرزهای 
آمریکا مجاز است و فعال آمریکایی ها به صورت مستقیم 

نمی توانند با ایران وارد معامله شوند. 
پس از برجام یکی از مهم ترین فشارهایی که منتقدان 
دولت به تیم دیپلماســی خارجی کابینه یازدهم وارد 
می کردند، موضــوع تحریم مبــادالت دالری بود که 
ایران پس از تسخیر النه جاسوســی مشمول آن شد. 
با وجود آن که موضــوع لغو تحریم ها در توافقنامه 5+1 
تنها به موضوعات هســته ای مربوط می شد، اما گویا 
آمریکا بنا دارد نرمش بیشتری با ایرانی ها به خرج دهد 
و دیروز اوفک )اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا( لغو مشروط تحریم مبادالت دالری 
ایرانی ها را به صورت رسمی اعالم کرده است. جمشید 
عدالتیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین باره به 
»شهروند« می گوید: بیشتر از 60 درصد گردش مالی 
جهان با دالر انجام می شــود و این اتفاق به معنی ورود 
ایران به اقتصاد جهان اســت. البته »حمید صافدل«، 
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز درباره شرط عدم 
مبادله مستقیم با آمریکایی ها به »شهروند« می گوید: 
میزان مبادالت مستقیم ایران با آمریکا درحد قابل توجه 
نیست، بنابراین شرط آمریکایی ها چندان ما را متضرر 

نمی کند!
مبادله با ایران فقط خارج از مرز آمریکا 

وزارت خزانه داری آمریکا با انتشــار دستورالعملی 
اعالم کرده مبادالت با ایران بر پایه دالر از این پس آزاد 
است، اما به صورت مشــروط. اداره کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )اوفک- OFAC( به 
موسسه های مالی غیرآمریکایی ازجمله شرکت های 
وابســته به مراکز مالی آمریکایی که درخــارج از این 
کشور ثبت شده اند، اجازه داد با ایران معامالت دالری 
داشته باشند. اوفک روزگذشته در آخرین به روزرسانی 
پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم های هسته ای 
درچارچوب برجام این مسأله را اعالم کرد. براین اساس 
موسسه های مالی غیرآمریکایی ازجمله موسسه های 
مالی وابســته به مراکز مالی آمریکا که درخارج از این 
کشور ثبت شده اند، می توانند با دولت ایران یا اشخاص 
حقیقی و حقوقی تابع این کشــور )مانند شرکت ملی 
نفت ایران یا بانک مرکزی ایران( معامالت دالری انجام 
دهند یا برای آنها حساب های دالری نگه دارند. اوفک 
همچنین اضافه کرده است: به شرطی که این معامالت 
یا حســاب های بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم 
وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب آمریکایی ها نشود 
و همچنین مرتبط با افراد مشــخص شده در فهرست 
»اس دی ان« نباشد، اس دی ان، فهرستی شامل افرادی 
است که دارایی هایشان مسدود شده و معامله با آنها برای 

آمریکایی ها ممنوع است. 
پیش از این، خزانه داری آمریکا معامالت برپایه دالر 
با ایران را ممنوع کرده بود اما با گزارش اخیر این نهاد تا 
زمانی که این مبادالت وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، 
آزاد هستند. شرکت های خارجی با این رویکرد آزادی 
بیشــتری برای تجارت با ایران به دست خواهند آورد. 
چالش های پیــش روی مبادالت ارزی پــس از اجرای 
برجام در دی ماه  ســال گذشــته تا حدودی فروکش 
کرد و نقل وانتقال ارز با گسترش روابط کارگزاری بین 

بانک های ایرانی و خارجی آســان تر شد. بانک مرکزی 
پیشــتر اعالم کرده بود، هیچ مشکلی برای تخصیص 
ارز به متقاضیان وجود ندارد، اما با این حال مبادالت بر 
پایه دالر همچنان با مشکل مواجه بود، چراکه تحریم 
معامــالت دالری ارتباطی با تحریم های هســته ای و 
برجام نداشت و جزو تحریم های اولیه ای آمریکا به شمار 

می رفت.
راه دریافت طلب های ایران هموار شد

مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی درباره گزارش 
جدید خزانه داری آمریکا مبنی بر مجازبودن معامالت 
دالری با ایــران گفت: با این گــزارش، تبدیل ارزهای 
غیردالری به یورو برای کشورمان با سهولت بیشتری 
انجام می شود. »حسین یعقوبی« در این رابطه گفت: 
پیش از این نیــز، توافق ضمنی برای رفع بخشــی از 
تحریم های دالری برای ایران انجام شــده بــود، اما با 
گزارش اوفک به صورت رســمی اعالن شــد. او ادامه 
داد: برای این که بتــوان ارزی چون »وون« کره جنوبی 
یا »یوان« چین و حتی »ین« ژاپــن را به ارز مورد نظر 
خود مانند یورو تبدیل کند، نیاز است که ابتدا این ارزها 
با نرخ برابری دالر سنجیده شوند و بعد به ارز مورد نظر 
تبدیل شوند. او افزود: درگذشته به دلیل تحریم دالری 
ایران، حتی برای یک لحظه انجام این تبدیل میسر نبود 
اما اکنون با گزارش خزانه داری آمریکا این امکان فراهم 
شده است. هرچند در گذشته توافق ضمنی برای رفع 
این محدودیت انجام شده بود، اما بانک ها به طور موردی 
مجوز آن را صادر می کردنــد. مدیرکل امور بین الملل 
بانک مرکزی تأکید کــرد: با این گــزارش می توان با 
سهولت بیشــتری مراودات ارزی را انجام داد و ارزهای 
غیردالی را به دالر و سپس آن را به ارز موردنظر خود که 
اغلب یورو است، تبدیل کرد. این گزارش همچنین راه 
را برای دریافت طلب های خود از سایر کشورها تسهیل 

می کند.
دروازه ورود به اقتصادی جهانی

جمشید عدالتیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران 
نیز دراین باره به »شهروند« می گوید: حذف محدودیت 
مبادالت تجاری بر پایه پولی دالر تأثیر مثبتی بر اقتصاد 
ایران خواهد گذاشت. درحال حاضر بیش از 60 درصد 
از گردش مالی جهان به صورت دالر انجام می شود. هر 
دالری که جابه جا می شود، در نیویورک ثبت می شود 
و مبــدأ و مقصدش معلوم اســت. ایران پیــش از این 

نمی توانست پول نفت را به صورت دالر دریافت کند. 
او ادامــه می دهد: از طرفــی ایران تا پیــش از این 
نمی توانســت در بازارهای جهانی ســبد ارزی خوبی 
داشته باشد، زیرا این مســأله زمانی به صرفه است که 
دالر بیشترین سهم را در این سبد ارزی داشته باشد و 

زمان هایی یورو یا حتی یوان. 
عدالتیان تأکید می کند: بانک ها و موسســات مالی 
بین المللی در زمینه دالر با ایران همکاری نمی کردند، 
اما صــادرات نفتی و غیرنفتــی ما از این پــس با دالر 
انجام می گیــرد، موضوعی که می تواند تــا حدودی از 
اقتصاد کشور گره گشایی کند. البته مبادالت تجاری با 
شرکت های آمریکایی همچنان مسأله ای بحث برانگیز 
اســت. آنها اجازه تجارت با ما را ندارند که این مســأله 
به تحریم هایــی برمی گردد که آمریکا جدا از مســأله 

هسته ای علیه ایران وضع کرده است. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ادامه می دهد: اما به طورکلی 
هرچقدر ایران در اقتصاد جهانی با محدودیت کمتری 
عمل کند، از نظر اقتصادی صرفه بیشتری می برد، چرا 
آمریکایی ها ما را تحریم می کنند؟ به این دلیل که صدمه 
بیشــتری بر ما وارد کنند. بنابراین حتی اگر یک مورد 
محدودیت علیه ایران نیز برداشته شود، به سود اقتصاد 

ما خواهد بود. 

آمریکا منعطف تر شده است
»حمید صافدل«، رئیس ســابق ســازمان توسعه 
تجارت به »شــهروند« می گوید: سطح مبادالت ایران 
و شــرکت های آمریکایی درحدی نیست که این اقدام 
وزارت خزانه داری آمریکا بتواند تأثیر شــگرفی بر آن 
بگذارد، اما این اقدام نوعی نشــانه سیاســی است که 
انعطاف بیشــتر آمریکا در فضای پســابرجام را نشان 

می دهد.
او ادامه می دهد: متأســفانه آمریکا در پســابرجام 
مانع تراشی های اقتصادی زیادی کرد. این مانع تراشی ها 
موجب شدند که نه خودشان از مواهب و نتایج اقتصادی 
برجام بهره مند شــوند و نه شرکای اروپایی شان. حتی 
شــرکای اروپایی خود را در تنگنا قرار دادند، اما به نظر 
می رســد که رفت وآمدهای اخیــر مقام های بلندپایه 
کشــورهای جهان بــه ایران و گســترش مــراودات 
بین المللی ما باعث شده آمریکایی ها قانع شوند مواضع 

خصمانه خودشان را تا حدی تعدیل کنند.
او افــزود: تصمیم جدید وزارت خزانــه داری آمریکا 
می تواند به افزایش ســطح تجارت ایران با شــرکای 
درجه دوم آمریکایی ها منجر شود و زمینه رفع برخی 
از محدودیت هایی هــا که آمریکا در برجام نســبت به 

برداشت آنها متعهد شده بود را، فراهم می کند. 
او تأکید می کند: البته تصمیمات آمریکایی ها مبنی بر 
مهار برخی کشورها در استفاده از دالر برای خودشان هم 
نتایج منفی داشته، زیرا موجب شده است تا زمینه چینی 
هوشمندانه آنها در دهه های گذشته برای سیطره دالر 
بر اقتصاد جهانی متزلزل شــود. عالوه بــر این، آنها در 
مذاکرات اخیر از دالر استفاده ابزاری کردند که این امر 
باعث شد ایران و کشــورهای دیگر به استفاده از یورو و 
ســایر ارزهای جایگزین حرکت کنند و ادامه این روند 

می تواند به جهان شمول شدن دیگر ارزها منجر شود. 

 اهالی کدام کشورها
 آدامس ایرانی می جوند؟

آمار گمرک ایران نشان می دهد در 6ماه نخست  
ســال جاری ایران نزدیک به 1000 تن آدامس 
به ارزش 15 میلیــارد و۷60 میلیــون تومان به 
کشورهای افغانســتان، عراق و چین صادر کرده 
اســت. حجم صادرات آدامــس ایرانی 131 تن 
معادل 13 درصد افزایش یافته است. عمده ترین 
مشــتری آدامس ایرانی کشــور افغانستانی ها 
هستند. آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که 
از فروردین تا شهریور  سال جاری، نزدیک به نیمی 
از آدامس های ایرانی )۴61 تن( به ارزش 5میلیارد 

و۲1۸ تن به کشور افغانستان صادر شده است.
همچنین یکی دیگر از مشــتریان پر وپاقرص 
آدامس ایرانی از کشــور عراق هســتند. در 6ماه 
نخست  ســال جاری ۸ میلیارد تومان آدامس به 
این کشور صادر شــده است. ایتالیا، قطر، مالزی، 
کنیا، ترکمنستان، چین، پاکســتان، بحرین و 
ارمنستان نیز از دیگر مشتریان خارجی آدامس 

ایرانی هستند.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

افزایش 1/4درصدی نرخ بیکاری 
براســاس اعالم مرکز آمار، نرخ بیــکاری دربهار 
امسال با افزایش 1.۴ درصدی به 1۲.۲ درصد رسیده 
است. آن گونه که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
دربهار 95 نشــان می دهد تعداد شــاغالن کشور 
دربهار امســال برابر با ۲۲ میلیون و60۴ هزارو۷1۸ 
نفر بوده که نسبت به بهار پارسال ۷۴۲ هزارو۸۸۲ نفر 
افزایش یافته است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی نیز نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار 
پارسال، 1.5 درصد و نسبت به زمستان  سال گذشته 

1.۸ درصد افزایش داشته است. 

افزایش نابرابری توزیع درآمد 
ضریب جینی در  سال 139۴ در کل کشور 0.39 
بوده که درمقایسه با  سال پیش از آن، با عدد 0.3۸ 
به میزان یک صدم افزایش داشــته اســت. یکی از 
شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب 
جینی اســت که براســاس گزارش مرکز آمار روند 
صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می دهد 
درمناطق شــهری نیز ضریب جینــی با یک صدم 
افزایش از 0.36 به 0.3۷ رسیده است و همچنین در 
مناطق روستایی با عدد 0.3۴ بدون تغییر باقیمانده 
است. درمناطق شــهری بیشترین کاهش ضریب 
جینی مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایالم 

و البرز است. 

 انتقاد طیب نیا
 از صف کامیون ها در مرز  

وزیر اقتصــاد کشــورمان درحاشــیه اجالس 
ســاالنه بانک جهانی، در دیدارهایــی جداگانه با 
وزرای اقتصاد ایتالیا و ترکیــه به بحث و تبادل نظر 
پرداخــت. علــی طیب نیــا در دیدار بــا همتای 
ترکیــه ای خود با اشــاره به تحوالت اخیــر و رفع 
موانع ناشــی از تحریم ها علیه کشورمان خواستار 
 تســریع در توســعه روابط اقتصادی دو جانبه شد.

 او با انتقــاد از وضع صف هــای طوالنی کامیون ها 
درمرزهای مشترک دوکشور برای انجام امور گمرکی 
تأکید کرد: چنین وضعیتی در شأن فعاالن اقتصادی 
دوکشور نیست و ما همان گونه که قبال نیز درعمل 
نشان داده ایم، برای رفع کامل این مشکل آمادگی و 

درواقع اصرار داریم.

هزینه ساالنه خانواده های شهری 
26 میلیون تومان

مرکــز آمار اعــالم کرد کــه در  ســال 9۴، یک 
خانوار شــهری ایران به طور متوســط ۲6 میلیون 
و۲39 هزارو۷00 تومان برای خرید و بهره مندی از 
کاالها و خدمات مصرفی هزینه کرده که درمقایسه 
با  سال 93، 11.۷ درصد افزایش یافته است. در این 
میان میانگین هزینه خانوارهای روســتایی نیز در 
این  سال برابر با 1۴ میلیون و69۸ هزارو300 تومان 
بوده که از رشــد مثبت 6.1 درصدی برخوردار بوده 
است. همچنین در  سال 9۴، متوسط درآمد ساالنه 
یک خانوار شــهری ۲۷ میلیــون و۸۸۷ هزارو۲00 
تومان و درآمد یک خانوار روستایی نیز 16 میلیون 
و103 هزارو۸00 تومان بوده که به ترتیب نسبت به  
سال قبل تر از آن 15.6 درصد و 15.۸ درصد افزایش 

داشته است.

 ایجاد شهرک پوشاک
این روزها درحالی اجرای طرح ملی تکاپو )توسعه 
کســب و کار، اشــتغال پایدار( در صنعت پوشاک 
در دســتورکار قرار گرفته که وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی از ایجاد شهرک پوشاک در حوالی فرودگاه 
بین المللی امام خبر داده و گفت: توسعه این صنعت، 
در کوتاه مدت ۲00 تا 300 هزار شغل و در بلندمدت 
1.5میلیون شغل در کشور ایجاد می کند.به گفته 
علی ربیعی درحال حاضر حدود 550 هزار نفر شاغل 

در صنعت پوشاک وجود دارد. 

      اوفک: مبادله با ایران فقط خارج از مرز آمریکا انجام شود
         نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با »شهروند«:   دروازه های  اقتصاد جهان به روی ایران گشوده شد

شــهروند|  با وجود آن که تردد رانندگان در 
نیمه اول امســال ۷.6 درصد افزایش داشته است، 
گزارش های ســازمان راهداری کشور حاکی از آن 
است که میزان تخلفات رانندگی امسال 6.1 درصد 
و میزان ســرعت غیرمجاز نیز معادل 5 کیلومتر 
کاهش داشــته اســت. به دنبال کاهش تخلفات 
رانندگی در این مدت، تلفات جاده ای نیز 3 درصد 
نســبت به مدت مشابه  سال گذشــته کمتر شده 
است. این موضوعی اســت که داوود کشاورزیان، 
رئیس سازمان راهداری کشــور دیروز در حاشیه 
بهره برداری از پل روگذر امــام رضا )ع( در ورامین 

اعالم کرد. 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی نیز در این 
مراسم تنها راه نجات اســتان تهران از آلودگی هوا 
را توســعه حمل ونقل ریلی دانست و گفت: توسعه 

حمل ونقل ریلی یکی از مهم ترین برنامه های دولت 
طی سه  سال و نیم گذشــته بود که این مهم عالوه 
بر کاهش مصرف ســوخت و صرفه جویی در وقت 
مردم، از مخاطرات ایمنی در جاده ها کاســته و از 
آلودگی های محیط زیست نیز جلوگیری می کند. 
عباس آخوندی روز شــنبه در حاشیه بهره برداری 
از پل روگذر امام رضــا)ع( ورامین اعالم کرد: طبق 
برآورد صــورت گرفته، روزانه ۴50  هزار دســتگاه 
خودرو به تهران وارد و خارج می شود و این تردد آثار 
زیست محیطی بسیار نامطلوبی را بر جای گذاشته 
و سبب آلودگی شدید هوا می شود. آخوندی اظهار 

کرد: با توسعه حمل ونقل ریلی درون و برون شهری، 
کالنشهر تهران و شهرســتان های اطراف از وضع 
آلودگــی هوا نجات پیــدا می کنند کــه این مهم 
 درواقع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

او با اشاره به لزوم ورود واگن های جدید به سیستم 
حمل ونقل ریلی گفــت: در حال حاضــر قرارداد 
ســاخت واگن جدید با شــرکت های مختلف در 
حال انعقاد اســت و در روزهای گذشــته چندین 
 واگن جدید در مسیر مشهد به بهره برداری رسید.
آخوندی همچنین با اشــاره به اجرای پروژه قطار 
حومه ای گرمســار - تهران گفت: با توجه به این که 

روزانه ۷5 هزار نفر تردد از ورامین به ســمت تهران 
وجود دارد، احداث این پروژه می تواند بســیاری از 
این رفت و آمدها را بر روی ریل منتقل کند. گفتنی 
اســت خط ســه این مســیر تا یک ماه آینده به 
بهره برداری می رسد و خط چهار آن نیز تا ابتدای 
 سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد. قطار 
حومه ای تهران - گرمسار در ایســتگاه جوانمرد 
قصاب به خط یک، ایستگاه شهرری به خط یک 
و 6 و در ایســتگاه راه آهن به خط 3 مترو متصل 
می شود تا هدف ایجاد شــبکه حمل ونقل ریلی 
درون و برون شهری استان تهران محقق شود. به 
گفته آخوندی مجموع سرمایه گذاری برای قطار 
حومــه ای تهران- ورامین - پیشــوا 600 میلیارد 
تومان است که با توجه به اهمیت شبکه ای کردن 

حمل و نقل این هزینه تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری: 
رانندگان قانونمندتر و تلفات تصادفات کمتر شد

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

اضافه کاری مرگبار کارمندان ژاپنی!
از هر چهار شرکت ژاپنی، کارمندان یک شرکت 
درخطــر مرگ به دلیــل اضافه کاری های پشــت 
سر هم هســتند. این یافته را نخســتین گزارش 
دولتی ژاپن در مورد »کاروشــی« یــا پدیده مرگ 
به دلیل کار زیاد بیان کرده اســت. براساس گزارش 
دولــت ژاپــن، ۲3 درصــد از شــرکت های ژاپنی 
کارمندانــی دارند که ۸0ســاعت و بیشــتر در ماه 
اضافــه کاری می کنند کــه درمجمــوع، درحدود 
۴ساعت در روز را شامل می شود. »یو اس ای تودی«

 رونق گردشگری پزشکی ایران 
با جراحی زیبایی 

پایگاه خبری روسی نوشت: هم اکنون نه تنها خود 
ایرانی ها بلکه بسیاری از افراد از کانادا، اتریش، آمریکا 
و کشورهای همسایه با عنوان گردشگری پزشکی 
برای انجام جراحی زیبایی به ایران ســفر می کنند. 
هزینه پایین جراحی و همچنین کیفیت باالی این 
عمل در ایران باعث شده تعداد افرادی که برای عمل 
زیبایی به ایران مراجعه می کنند، همواره افزایش یابد. 
درکنار کیفیت باالی خدمات پزشکی در ایران، این 
کشــور به دنبال افزایش جذب گردشگران پزشکی 
خارجی برای انجام عمل های زیبایی در ایران است. 

»اسپوتنیک«

سقوط عجیب ارزش پول انگلیسی ها 
ارزش پوند انگلیس در برابر دالر آمریکا و یورو در 
اواخر هفته گذشته سقوط کم سابقه و غیرمنتظره ای 
را تجربه کرد. برخی از منابع انگلیسی این افت ارزش 
را حدود 10 درصــد از کل ارزش ایــن واحد ارزی 
برآورد کرده اند اما این سقوط کم سابقه در رسانه های 
انگلیسی به عنوان یک معما توصیف شده است. به 
گفته تحلیلگران اقتصادی، ســقوط ارزش پوند در 
اواخر هفته گذشته به دلیل عوامل مختلفی ازجمله 
احتمال وجود مشکالت در سیستم آنالیز خودکار 
بازارهای بورس، آشفتگی و بیم ســرمایه گذاران از 
احتمال شکست درمذاکرات پس از برگزیت    است. 

»فایننشال تایمز«

افت قیمت یاهو به دنبال افشاگری ها 

شرکت مخابراتی وریزون که اصلی ترین خریدار 
یاهو محســوب می شــود و پیش از این حاضر بود 
برای این کار ۴.۸ میلیارد دالر بپردازد، حاال خواستار 
دریافت تخفیف یک میلیارد دالری از این شــرکت 
است. تیم آرمسترانگ، رئیس  ای او ال که وریزون را 
اداره می کند و خواســتار خرید یاهو نیز است بعد از 
افشاگری ها در مورد همکاری صمیمانه این شرکت 
با نهادهای جاسوســی و اطالعاتی آمریکا خواستار 

تخفیف برای خرید آن است.

 عرضه آخرین گوشی هوشمند
 مجهز به ویندوز فون 

 شرکت اچ پی گوشــی هوشــمندی موسوم به
 Elite x3 را عرضــه کرده که به اعتقاد بســیاری 
از کارشناسان آخرین گوشــی هوشمند مجهز به 
سیســتم عامل ویندوز فون مایکروسافت یا همان 
وینــدوز 10 موبایــل خواهد بود. گــروه طراح این 
سیستم عامل که در رقابت با آندروید و ای او اس اپل به 
موفقیتی نرسیده اند، احتماال سیستم عامل مذکور را 
بازنشسته می کنند و سپس مایکروسافت استراتژی 
تازه ای را برای موفقیت در بازار سیســتم عامل های 

همراه دنبال خواهد کرد.
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نمای نزد       یک

       شــهروند| دیروز 4 هزار صیاد گیالنی به دریا زدند و صید ماهیان اســتخوانی را آغاز کردند. اســحاق شــعبانی، 
مدیرکل شــیالت گیالن با اعالم این خبر گفته اســت که هر ســال تاریخ آغاز صید 20 مهرماه بود، اما امســال به دلیل 
مصادف شدن تاریخ صید با تاسوعا و عاشورای حسینی، موســم صید 3 روز زودتر آغاز شده است. صید از دریای خزر 
در تمام نیمه دوم  سال جریان دارد و در 25 فروردین ماه  ســال آینده به پایان می رسد. ماهی سفید و کفال بیشترین 

انواع ماهی است که در موسم صید از خزر به تور ماهیگیران می افتد. 

آغاز موسم صید ماهی 

ماهیگیران خزر راهی دریا شدند
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