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نفیســه آزاد، آزیتا تقوایی: در گزارش گروه علی بابا که به تازگی منتشر شده است، یک تیتر 
توجهم را جلب می کند یا در واقع برایم جالب اســت اما عجیب نیســت «امســال آقایان 
بیشتر سفر رفتند». جمله انگار به شــکل اتوماتیک یک سؤال دیگر را پیش می کشد: «آیا 
در سال های دیگر زنان بیشتر سفر می رفتند؟». به  نظر می رسد جواب این سؤال را بتوان با 

نگاهی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در مقایسه با مردان تخمین زد.
سفرکردن   یعنی چه؟

ســفرکردن به معنای قدرت جابه جایی اســت. شــما زمانی می توانید به سفر بروید 
که امکان های اجتماعی و اقتصادی برای جابه جاشــدن شــما فراهم باشد، گاهی حتی 
امکان های سیاسی! مثال شما بدون گرفتن ویزا نمی توانید به بسیاری از کشورها سفر کنید 
در حالی که کســانی می توانند. امکاِن جابه جایی، قدرتی است نشئت گرفته از منابع قدرِت 
دیگر که خود سرچشــمه قدرت  است. در نتیجه ســفر به هر قصدی که باشد به معنای 
دسترســی به منابع و فعال شــدن امکان هایی برای مسافر است. شــما باید بتوانید بلیت 
بگیرید، خرج اقامت در شهر/ کشور دیگر را بپردازید، اجازه خروج از مبدأ و ورود به مقصد 
را داشته باشید و در نهایت سفر شما به لحاظ فرهنگی و اجتماعی پذیرفته باشد. حاال به  
نظر می رسد این دو رقم ساده که نشان می دهد مردان ۶۲ درصد و زنان ۳۸ درصد کاربران 

علی بابا را تشکیل می دهند، معانی دیگری هم دارد.
زنان  و  اقتصاد  سفر

چرا به ســفر می رویم؟ گردش، دیدار دوســتان و آشــنایان، کار و شــغل، تحقیقات و 

پژوهش، شرکت در رویدادهای تجاری و علمی، شرکت در مسابقات ورزشی، هنری، علمی 
دســته بندی هایی ُکلی اســت که در بدو امر به ذهن می رســد. زنان در همه این دسته ها 
جز دیدار دوستان و آشــنایان (که معموال خانوادگی است) سهم کمتری از مردان دارند. 
حدود ۱۳ درصد جمعیت شــاغل رســمی در ایران زنان هســتند، کمترین نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در ایران در ۵۰ ســال گذشــته و مربوط به دهه۶۰، هم زمان با جنگ ایران 
و عراق اســت (پاپلی یزدی، ۷۹:۱۳۹۷) اما پس از جنگ نیز این نرخ طی دو دهه تنها به 
رقم ۱۳ درصد رســیده اســت. ایران از نظر شکاف جنســیتی در جایگاه ۱۴۸ از میان ۱۵۳ 
کشــور قرار دارد و فقط پنج کشــور وضعیتی وخیم تر از زنان ایران از منظر مشارکت های 
اقتصادی و اشــتغال دارند. شکاف موجود در دســتمزد و حقوق زنان با مردان مسئله ای 
مختص به ایران نیست، اما با توجه به وجود سایر تبعیض های قانونی و اقتصادی موجود 
اثرات عمیق تری در اقتصاد زنان در ایران داشته  باشد. طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 
براســاس گزارش های حقوق وب سایت ایران سلری ســال ۱۳۹۹، زنان در تمامی سه رده 
شغلی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت 
می کنند (دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰). این شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد با دالیل 
متفاوت و متنوعی تبیین و توجیه می شود  اما نتیجه آن یک چیز است، زنان کمتر از مردان 
پول دارند و بســیار کمتر از آنها به منابع قدرت اقتصادی دسترســی دارند که یکی از این 
منابع قدرت و البته الگوهای ســفر، مدیریت ارشد در شرکت هاست؛ درصد اشتغال زنان 
در شــرکت های دولتی به نســبت مردان ۷۴ به ۲۶ درصد است و شرکت های خصوصی 

و حتــی بین المللی نیز آمار مشــابهی یعنی ۶۷ به ۳۳ درصد را نشــان می دهند. جالب 
اســت بدانیم که طبق برآورد های ســازمان آمار ایران، از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹، یعنی 
یک ساله ابتدایی همه گیری کووید ۱۹، میزان افت شغلی زنان در ایران ۱۴ برابر مردان بوده  
است. این موضوع زمانی حادتر می شود که متوجه این امر باشیم که اوال زنان سهم بسیار 
کمتری در اقتصاد رســمی ایران دارند  و همچنین احتمال بی کار شدن ایشان نیز نسبت به 
مردان چندین برابر اســت. حتی در برابرترین حوزه یعنی پژوهش و تحقیقات در حالی که 
ورودی های زن از ورودی های مرد دانشــگاه ها بیشتر است، ناگهان در مقطع دکترا، تعداد 
زنان به نحــو قابل توجهی کاش می یابد؛ چنان که فقط حــدود ۱۵ درصد اعضای هیئت 
علمی و شــش درصد اســتادان دانشــگاه را زنان تشــکیل می دهند. زنان به بسیاری از 

مسابقات ورزشی فرستاده نمی شوند و در بسیاری از رویدادهای هنری شرکت نمی کنند.
زنان   و   الگوی ِ  اجتماعِی   سفر

الگوی اجتماعی سفر برای زنان با محدودیت های بسیاری توأم است، محدودیت هایی 
که عموما توســط نهادهــای کنترل گر اجتماعــی و قضائی نیز حمایت می شــوند. زنان 
به سختی به تنهایی می توانند سفر کنند، حضور آنها در هتل ها و مسافرخانه ها با مشکالت 
و حتــی ممنوعیت هایی روبه روســت. وظیفه نگهداری از کودکان و ســالمندان خانواده 
اغلب با زنان است که مسئولیتی است تمام وقت و بدون استراحت و اساسا سفِر زنان جز 
در همراهی خانواده، برای بســیاری از خانواده ها و گروه های اجتماعی، به لحاظ اخالقی 
خطرناک و در مجموع غیر ضروری به  نظر می رســد. به  نظر می رســد زنان برای سفر رفتن 

به جز جمع کردن وســایِل سفر و خریدن بلیت (به شــرط اینکه پول الزم را داشته باشند) 
باید از موانع بیشــتری بگذرند که در بســیاری از موارد و در بسیاری از گروه های اجتماعی 

ممکن نیست.
آن   عددهای   ساکت

اینکه زن ها کمتر از مردها سفر می روند، در قالب دو عدد بی آزار در یک گزارش ساالنه، 
انگار خیلی عادی جلوه می کند اما درواقــع حرف های زیادی برای گفتن دارد. زن ها پول 
کمتری دارند -به طور نظام مند- زن ها امکانات کمتری برای سفر دارند -به طور نظام مند- 
و زن ها دالیل کمتری برای ســفر دارند، بازهم به طور نظام مند. ســفر، قدرتی است برای 
جابه جاشــدن و به نظر می رسد زنان زیادی به زمین کوچکی در اطرافشان بسته شده اند و 

توان جابه جایی ندارند یا دست کم عددها این طور می  گویند.
.(TickTech) این تحلیل کاری است از رسانه خبری

زن ها  کمتر  سفر  می کنند!

اینســتاگرام در ســال های اخیر به کمک ماهیت اصلی خــود که مبتنی ۳ 
بر محتوای تصویری اســت، به عنوان یک بســتر مناسب برای فعالیت 
کســب و کارها شــناخته شــده اســت. با توجه به اینکه این تعداد از کاربر در 
هیچ پلتفــرم تجارت اجتماعی دیگری در ایران موجود نیســت، می توان گفت 
در حال حاضر اینستاگرام بزرگ ترین پلتفرم تجارت اجتماعی در ایران محسوب 
تعاملی ترین درگاه  اینســتاگرام  به خصوص  اجتماعی  می شــود. شــبکه های 

گفت وگوی علی بابا با همسفرانش است.

گزارش علی بابا نشــان می دهد که پرطرفدارترین پروازهــای خارجی از ایران ۱  
به مقصد ترکیه و سپس دبی بوده است. بررســی میزان تعامالت تجاری ایران 
با دو کشــور نیز بیانگر این مطلب اســت که روابط تجاری مناسبی بین این کشورها 
برقرار اســت؛ بنابراین می توان اذعان کرد که همبستگی قابل قبولی میان تعامالت 
اقتصادی_سیاسی و تعامالت فرهنگی و حتی تعداد سفرها بین کشورها وجود دارد.

حدود ۶۷ درصد مخاطبان علی بابا زیر ۳۴ ســال ســن دارند! یعنی گروه سنی ۲ 
 اسکه اتفاقا ممکن اســت از نظر درآمدی به استقالل مالی نرسیده باشند  اما با 
وجود این ســفر را در برنامه های زندگی خود قرار داده اند. شاید تغییر سبک زندگی 

این گروه سنی، دلیل چنین مطالبه به اصطالح الکچری ای باشد.

یک بنگاه کسب وکاری مانند علی بابا می تواند زمینه ساز و اهرم تولید محتوا ۴ 
باشد؛ در حقیقت یکی از سرریزهای یک کسب و کار بزرگ در زمان رشد آن، 
موارد تولید محتوا و فرهنگی است که در اقتصاد دیجیتال این مبحث بسیار مهم 
و قابل توجه است. یک بنگاه اقتصادی می تواند به رشد فرهنگی در جامعه کمک 
کند و اقتصــاد دیجیتال تنها تبلور یک بنگاه اقتصادی نیســت بلکه هم زمان از 

طریق اهرم های مختلف درصدد بهبود فرهنگی جامعه نیز هست.

گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

در  دیدار مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 
و مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، وضعیت خانواده 
ایثارگران مشــغول به کار در بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی 

جهان بررسی و پیگیری شد. 
بــه گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در این دیدار بیان کرد: جانبازان شهدای زنده هستند و دردهای 
بسیاری را متحمل می شوند و بار این دردها چه از لحاظ روحی 
و جسمی ســال های ســال با این بزرگواران است که بر شرایط 
فردی و خانوادگی آنان تأثیرگذار است و دیدار با ایثارگران برایم 

افتخار بزرگی است.  علیرضا جعفرپور ادامه داد: همان طورکه 
مقــام معظم رهبری فرموده اند، جنگ امروز ما جنگ اقتصادی 
است، باید دید که متأسفانه دشمن پاشنه آشیل کشور و اقتصاد 
ما را هدف قرار داده اســت و در شرایط تحریم همکاران من با 
الگوگیری از شــهدا و جانبازان با چنگ و دنــدان در این جبهه 
اقتصادی در تالش هســتند تا چرخ های اقتصاد کشور لحظه ای 
از حرکت نایستد و این شرایط نیاز به رسیدگی های فراوانی دارد. 
وی افزود: در دورانی که تحریم های بنزین شــدت گرفته بود 
با راه اندازی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در این حوزه از جنگ 
اقتصادی پیروز شــدیم و نباید نقش ارزشمند این پاالیشگاه در 

اقتصاد کشور را دست کم گرفت. 
وی عنوان کرد: پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس دو وظیفه 
اصلی در صنعت نفت کشــور را عهده دار اســت که اولین آن 
تولید بخش عمده ای از فراورده های اســتراتژیک سبد سوخت 
کشور اســت و دومین وظیفه اســتحصال میعانات گازی برای 
تأمین گاز کشــور اســت که پس از بهره برداری از ســه فاز این 
پاالیشگاه طرح افزایش ظرفیت در آن آغاز شد و اکنون ظرفیت 
پاالیشــی بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانــات گازی جهان به ۴۵۵ 
هزار بشــکه در روز رسیده است و اهداف ســترگی برای آینده 
این ابرپاالیشــگاه جهانی در سر داریم.  مدیرعامل شرکت نفت 

ســتاره خلیج فارس افزود: با توجه به راه اندازی شــیفت چهار 
پاالیشگاه قطعا نیازمند به جذب نیروی متخصص در زمینه های 
فنی هستیم و طبق سیاست گذاری های صورت گرفته با اولویت 
نیــروی بومی ماندگار با برگزاری آزمــون تخصصی این مهم را 

دنبال خواهیم کرد. 
وی در پایــان خطاب به مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
هرمــزگان گفــت: شــهدا از بزرگ ترین افتخارات انقالب اســالمی 
هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تقاضا دارم هماهنگی های 
الزم را برای خاکســپاری پیکر شــهدای گمنام در پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس برای پاسداشت یاد شهدا صورت دهید. 

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان هرمزگان نیز در این 
دیدار ابراز کرد: دفاع اقتصادی کمتر از جهاد فی ســبیل اهللا نیست 
و شما تالشــگران در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در عرصه جهاد 

اقتصادی مسئولیت خطیری را عهده دار هستید. 
در این دیدار جانبازان عالی قدر جناب آقای امیر کســبت و علی 
درویش نژاد و پدر شــهید گران قدر مدافع حرم خلیل تختی نژاد نیز 
ناوکــی را همراهی می کردند که پدر شــهید تختی نژاد ضمن بیان 
خاطراتی از روحیات، اخالقیات و چگونگی شهادت فرزند رشیدش 
به دست کوردالن داعش، بر گرامیداشت و پاسداشت یاد و خاطره، 

منش و روش شهدا تأکید کرد. 

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج  فارس: 
با  الگوگیری  از  شهدا  و  جانبازان، پیروز  جنگ  اقتصادی  هستیم

شــرق: از تاریکخانه بازاری به ارزش ۱۲میلیارد دالر 
هر بار خبر فســادی بــزرگ درز می کنــد. بازاری که 
تقریبا ســه برابر بزرگ تر از بازار داروست اما هرگز به 
پرسروصدایی بازار دارو نبوده و در حاشیه قرار گرفته 

است.
نهاده های دامی سال هاســت یکی از سه کاالی 
عمده وارداتی به ایران اســت و در آن ارقام درشتی 
جابه جا می شود. بازاری که گاه انحصار آن به دست 
یک خانواده خبرســاز می شود و گاه فسادهای بزرگ 
ناظر یعنی وزارت کشــاورزی را در ایــن بازار خبری 

می کند.
حاال ســازمان بازرســی کل خبر داده که وزارت 
کشــاورزی حدود هزار و صــد میلیــارد تومان پول 
دامــداران و مرغــداران را در جیب شــرکتی ریخته 
کــه واردات نهاده های دامی را به شــکل صوری در 
گمرک ثبت کرده و با درخواســت وزارت کشاورزی از 
بانک مرکزی، برای نهاده ای که وجود نداشــته ۷۳۵ 

میلیون دالر تسهیالت ویژه گرفته است.
فسادهای بزرگ  در  حاشیه

بــازار نهاده هــای دامــی بنــا بــه گفتــه جواد 
ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی، ماهانه یک میلیارد دالر 

ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی گرفته است.
در شــرایطی که نهاده های دامی ۱۲ میلیارد دالر 

ارز چهارهــزارو۲۰۰ تومانی دریافت کرده اســت، ارز 
ترجیحی بازار دارو، حدود یک ســوم این بازار است. 
با این تفــاوت که بازار دارو همیشــه در مرکز توجه 
بوده و بازار نهاده های دامی در حاشــیه و همین در 
حاشــیه بودن این بازار بزرگ و نبود شفافیت در آن، 

فسادهای درشتی را رقم زده است.
ســال ها نام یک خانواده در صدر بازار نهاده های 
دامی شــنیده می شــد. خانواده ای که نــام آن مدام 
در فهرســت بزرگ ترین دریافت کننــدگان یارانه های 
وارداتی و تســهیالت ارزی و وام ها بود و هرگز نحوه 
فعالیت های بــزرگ اقتصادی این خانواده شــفاف 
نشــد. پس از آن گزارش های پراکنــده ای از تخلف 
وزارت کشــاورزی در واردات نهاده هــای دامــی به 
گوش می رســید. در ســال ۹۹ مرکــز پژوهش های 
مجلس با اشــاره به تخلفات وزارت کشــاورزی در 
این بــازار اعالم کرد که ۳۵۰ هزار تن کنجاله ســویا 

گم شده است!
نصــراهللا پژمان فــر، رئیس کمیســیون اصل ۹۰، 
بــا اعالم این موضوع به فــارس گفته بود که وزارت 
کشــاورزی برداشــت بی رویه از ذخایر اســتراتژیک 
داشــته و توضیح داد که ذخایر استراتژیک در حوزه 
نهاده هــای دامــی از ذخایــر بدون حســاب و کتاب 

برداشت شده است. 

ایــن ذخایــر در ابتدای فروردین ســال ۹۹ حدود 
۲۸۹ هزار تن بوده و بی حساب از آن برداشت شده و 
تا آبان همان سال حدود ۷۰ هزار تن بیشتر از ذخیره 

استراتژیک نهاده های دامی باقی نمانده بود.
او تأکیــد کــرده بــود: متولــی واردات در بحث 
نهاده ها وزارت صنعت اســت اما وزارت کشــاورزی 
خــود با بانک مرکــزی رایزنی کــرده و مبلغی را در 
ارتباط با واردات ذخایر از بانک مرکزی دریافت کرده 
و اقدام به واردات در این بخش کرده که این مسئله 
ابهاماتی دارد  که باید پرونده روشــن شــود که این 

واردات بر چه اساسی بوده است؟
اختالس ۷۳۰  میلیون  دالری در  وزارت  کشاورزی

حاال دوباره گزارش سازمان بازرسی کل از تخلف 
بزرگ دیگری در این بــازار حکایت دارد. تخلفی که 
مرتضی حســینی، نماینده مــردم میانه در مجلس 
این گونــه روایت کرده اســت: اخیرا رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشور خبری را رســانه ای کرد که یکی 
از ســازمان های وابســته به وزارت جهاد کشاورزی، 
مجوز واردات ۱۳ میلیون تــن نهاده های دامی اعم 
از گنــدم، ذرت، جو و... را به یک شــرکت خصوصی 
اعطــا می کند و آن شــرکت خصوصی بــدون اینکه 
نهاده ای را وارد کند، در گمرک اینها را کوتاژ می کند، 
یعنــی به اصطالح ثبت صوری می کند که این اقدام 

به معنی آن اســت که این واردکننده، این کاال را وارد 
کرده درحالی که اساســا کاالیی وارد نشــده اســت! 
سپس وزارت جهاد کشــاورزی به این شرکت مجوز 
عرضــه چیزی کــه هنوز وارد نشــده را در ســامانه 
بــازارگاه می دهد و یک عده از جملــه اتحادیه های 
کشاورزی، کشاورزان و کارخانه های تولید دام و طیور 
در آن ســامانه ثبت نام می کننــد و پولی را پرداخت 
می کنند، بــه امید اینکه محصولــی را که خریداری 
کرده اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود هزارو صد 
میلیارد تومان به حســاب این شخص و شرکت واریز 
شــده بدون اینکه نهاده ای به آنها تحویل داده شود! 
و اکنون هم مشــخص شــده که هیچ نهاده ای وارد 

نشده است!
او بــه ایلنــا گفت: جالب این اســت کــه وزارت 
جهاد کشــاورزی با بانک مرکــزی مکاتبه می کند و 
درخواســت صدور ۷۳۰ میلیون دالر تسهیالت برای 

این شــرکت می دهد و در آن نامه هــم بدون اینکه 
نهاده  دامی وارد شــده باشد، صریحا قید می کند که 
این نهاده وارد کشــور شده اســت! طبق گزارشی که 
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور داده، برای این 

شرکت ۷۳۰ میلیون دالر ارز و تسهیالت می گیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: 
اکنون سخن ما با آقای رئیسی این است؛ واقعا انتظار 
نداشتیم در زیرمجموعه های دولت ایشان این حجم 
از سوءاســتفاده و کالهبرداری اتفاق بیفتد؛ یعنی در 
 واقع شــما در نظر بگیرید این افتضــاح بزرگ و این 
حجم از آبروریزی و اعتمادســوزی که از این فســاد 

اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد.
رد پای  رانتی ها  در   بازار  نهاده  دام

مهر به نقل از ســازمان بازرســی کل نام شرکت 
متخلف را آریو تجارت ســهیل عنوان کرده اســت. 
شــرکتی که بنا به اطالعات ثبتی آن حدود ۱۰ ســال 

اســت تأســیس شــده و برخی اعضای هیئت مدیره 
آن هم زمــان، عضــو هیئت مدیــره شــرکت هایی با 
فعالیت هــای غیرمرتبط حوزه کشــاورزی هســتند؛ 
از خدمــات شــرکت فرودگاهــی و واردات در حوزه 

محصوالت پتروشیمی تا فعالیت در حوزه رایانه.
ســایر فعالیت هــای اعضــای هیئت مدیــره این 
شــرکت، فعالیت در شــرکت هایی بــوده که برخی 
نهادهای خیریه را هم پشتیبانی می کردند. نهادهایی 
که البته بارها درباره شفاف نبودن فعالیت هایشان و 
پول شویی در آنها گزارش هایی منعکس شده است.

اکبــری، عضــو هیئت رئیســه کمیســیون  علی 
کشــاورزی مجلس دهم، در این زمینه به «شــرق» 
می گوید کــه وزارت کشــاورزی مســئول واردات و 
نظــارت بر بــازار نهاده هــای دامی اســت و زمانی 
که متولی و ناظر یکی باشــد، مشــخص اســت که 

تخلف های بزرگ شکل می گیرد.
او توضیــح می دهــد که شــرکت های صوری و 
شبه دولتی زیادی در بازار نهاده های دامی و خدمات 
کشــاورزی شــکل گرفته و گاهی حتی تشــکل های 
صنفی یک شــبه ایجاد شــده اند تا ابزارهای فساد در 

این بازار مهیا شود.
این نماینده ســابق مجلس تأکید می کند تا وقتی 
که دولت تالش دارد در همه امور اقتصادی دخالت 
کنــد، وضعیت همین اســت و متأســفانه شــرایط 
به گونــه ای پیش رفته که اکثر مــردم ایران یا کارمند 
نهادهــا و شــرکت های دولتی و حاکمیتی هســتند 
یــا عضو کمیته امداد و بهزیســتی! و این روال حتما 
فسادآور خواهد بود و در آینده هم این فسادها با این 

وضعیت ادامه خواهد داشت.

تجارت ۱۲ میلیارد دالری خوراک دام و طیور  بی سر و صدا در دهلیزهای زیر زمینی اتفاق می افتد

تاریکخانه هایی در یک بازار مخفی!


