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  تحریم ها، نوسانات ارزي و رکود بازار فرش باعث شده تا  حال و هواي این هنر اصیل ایراني  چندان خوشایند نباشد. اگر فکري به حال بازار فرش دستباف نشود در آینده اي نزدیك تمام حجره هاي بازار فرش تغییر کاربري مي دهند.
عکس:  فروغ طاهرخاني/ میزان

هما نصرتی: اگر قرار باشــد وضعیت صنعت لوازم خانگی کشــور را در یک خط خالصه کنیم، باید گفت این 
صنعت در سه سال اخیر توانسته با حمایت دولت از جا برخیزد و با افزایش دو برابری میزان تولید، خاطره خوش 
حضور لوازم خانگی تولید داخل در هر خانه ایرانی را تکرار کند. در این فاصله زمانی سه ساله، بازار لوازم خانگی 

دچار چند تغییر اساسی شده است.
اول اینکه دولت واردات کاالهای این بخش را ممنوع کرده است. به عبارت دیگر هر لوازم خانگی موجود در 

بازار که تولید داخل نباشد، قاچاق شناخته می شود؛ چه بوِش آلمان باشد و چه ال جی کره.
اولین نتیجه ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خروج دو شــرکت کره ای از بازار داخلی، رشــد کمی تولید در 
کشــور بوده؛ به  طوری که از بهمن  ۱۳۹۸ تا ابتدای سال جاری، میزان تولید لوازم خانگی از هشت میلیون دستگاه 
به ۱۵ میلیون در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰، ایران توانست رکورد تولید ۱۷٫۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی 

را به نام خود ثبت کند.
عکس نمودار

سودای امسال، رسیدن به رقم ۱۸٫۵ میلیون دستگاه تولید لوازم خانگی در کشور است؛ رقمی که عملیاتی شدن 
آن می تواند عالوه بر تأمین بازار داخلی، نرخ صادرات غیرنفتی کشور را اندکی رونق ببخشد.

لوازم خانگی در میان فهرســت کاالهای قاچاق جایگاه ویــژه ای دارد؛ حتی برخی از گزارش ها، لوازم خانگی 

را پنجمیــن کاالی قاچاق در ایران می داننــد؛ به طوری که وزارت صمت تخمین زده که گردش مالی قاچاق لوازم 
خانگی در ایران بیش از ۱٫۷ میلیارد دالر اســت. اگر ارزش کل بازار لوازم خانگی را در ایران ســاالنه حدود شش 

میلیارد دالر در نظر بگیریم، یک سوم بازار این صنعت را نه تولید داخل بلکه قاچاق تأمین می کند.
دومین اقدام دولت، تالش برای احیای برندهای نوستالژیک لوازم خانگی ساخت ایران است تا هم بازار شش 

میلیارد دالری داخل تأمین شود و هم سومین صنعت غیرنفتی کشور جایی در سبدهای صادراتی داشته باشد.
صــادرات، افق راه صنعت لوازم خانگی در ایران اســت؛ اگرچه این مســیر با ممنوعیــت واردات و مقابله با 
قاچاق آغاز شد. رشد سه سال اخیر تولید لوازم خانگی، کفه ترازوی صادرات را به نفع تولید داخل سنگین کرده 
و صادرات این حوزه رشد ۳۴ درصدی را پشت سر گذاشته است. اگرچه هنوز کل رقم صادرات این محصوالت به 
 CIS یک میلیارد دالر هم نرســیده، اما می توان امیدوار بود حمایت دولت در کنار چراغ سبز بازار کشورهای حوزه

به تولیدات داخلی، ایران را به یکی از صادرکنندگان میان رده لوازم خانگی در منطقه بدل کند.
در نهایت سومین اقدام دولت در حوزه لوازم خانگی بیشتر مربوط به مصرف کننده و حقوق او است. هم زمان 
بــا ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی، ســطح خدمات پس از فروش تولیدکننــدگان داخلی هم باید افزایش 
یابد. افزایش زمان گارانتی تا دو ســال، نظارت بر قیمت تولیدات در تمام بازارهای آنالین و آفالین و البته تســهیل 
خرید اعتباری و قسطی مردم را می توان مهم ترین اقدامات دولت در زمینه حمایت داخلی از تولید کاالی خانگی 

داخلی دانست.
ســاخت لوازم خانگی در ایران قدمتی به بزرگی یک موزه تاریخی دارد با اســم ها، کاالها و برندهای نام آشنا و 
پرخاطره که بازگشــتش به آن دوره درخشان، جز با تداوم سیاست های درست و برنامه ریزی مدون قابل حصول 
نیســت. این بازار در این فرصت سه ساله نشان داد که قرار گرفتن سه ضلعی دولت، تولیدکننده و مصرف کننده در 
جای خود، چگونه می تواند در هر فصل از ســال (یعنی هر ســه ماه) میزان صــادرات لوازم خانگی را ۱۰ درصد 

افزایش و میزان ارزبری کشور را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

مردم کدام کاالي قاچاق را دوست دارند؟

د؟؟؟؟؟؟؟؟
ای/////////////////////////////////////

دغدغه هاى طبیبانه

کیخســرو پس از پیروزى بر افراســیاب وارد 
توران شــد و بافت ســپاه تــوران آن چنان از 
هم گسیخت که ایرانیان بدون روباروی شدن 
یا ایستادگی، به شــهرهاى توران گام نهادند 
و کیخســرو که در توران زاده شــده بود و به 
آن سرزمین دلبستگی داشت، مردمان گذرگاه 
ســپاه را نوید داد که هرگز در اندیشــه آزار ایشان نیســت و در آبادانی شهرهاى شان خواهد 
کوشید. در این هنگام افراسیاب، گلگله را که از نوادگان تور بود با سپاهی گران به پیشواز خسرو 
فرستاد و بهرى از سپاه را به چاچ و بهر دیگر را روانه بیابان کرد تا راه بر خسرو بربندند. خسرو 
هر دو سپاه را ناچیز و خوار پنداشت و از سپاه بردع و اردبیل که به او پیوسته بودند، سان دید 
تا تعداد پهلوانان آنان را شمارش کند. فرماندهی این سپاه را گستهم به عهده داشت. خسرو 
آن ســپاه را به نیمروز فرستاد تا به رســتم بپیوندند و خود یك ماه در سغد بماند. مردم سغد 
هواخواه شــهریار ایران شدند و همه کسانی که در اندیشــه نبرد با خسرو بودند، اندیشه دگر 
کرده، به او پیوستند و با مهرورزى شاه، دشمنان دوست گردیدند. خسرو با گردنی افراخته و با 
اندیشه نبرد از سغد بیرون رفت؛ جهانی از او در شگفت بود و چون ترکان آگاه شدند که سپاه 
جهانجوى خسروى کینه خواه در راه است؛ بیم زده به دژها پناه بردند و جهان آکنده از جوشش 
و جنبش و گفت وگو شد. خسرو به سپاهیان خود گفت از سپاه توران هرکس که فرمان پذیرد 
و دست از جنگ بشوید، در پناه ماست، با او جنگ نسازید و خونش را نریزید که چنین رفتارى 
نادیده انگاشتن بنیادهاى آیین ایرانیان است؛ با این همه اگر کسی جنگ جوید، ریختن خونش 
رواســت و نیز در راه، هرگز به سوى دارایی و خورد و خوراك مردم دست نیازید. در پی فرمان 
خسرو بر تاختن بر دژها، خروشی از سپاه ایران برآمد که آواى آن، آرایش چرخ و ماه را بر هم 
زد و ســواران ایرانی به ســوى دژها روى آوردند و باره دژها فروریخت و هر دژ دیگرى که در 
برابر ســپاه ایران بود، درهم شکسته شد و هیچ دژى نماند تا در برابر ایرانیان ایستادگی کند و 
بدین گونه خسرو، سپاه ایران را به ژرفاى خاك توران تا گلزریون پیش برد. در آنجا جهانی دید 
به ســان باغ بهارى که در و دشــت و کوه و زمین آن پرنگار بود. خســرو پیشگامانی را از سپاه 
روانه کرد تا مبادا دشــمن ناگهان بر آنان بتازد؛ سراپرده خود را در کنار رودى روان برپا داشت 

و بر تختی زرین بنشست با جشنی باشکوه که نغمه سازان آن، مردگان را از خاك برآوردند.
افراسیاب در گنگ دژ پناه گرفته بود و چون آگاه شد ایرانیان به او نزدیك می شوند، یاران را 
گفت اکنون که دشمن به بالین ما رسیده، چگونه می توان آرام گرفت و همگان هم زبان شدند 
که از جنگ چاره نیست، چراکه مردم توران زبونی را برنمی تابند و با این اندیشه همه شب سپاه 
را بیاراستند و ســپیده دمان از درگاه افراسیاب بانگ کوس برخاست و سپاهی به گنگ آمد که 
راه بر مور و پشــه نیز بسته شد. چون به گلزریون نزدیك شدند، زمین همانند بیستون گردید و 

سه روز و سه شب سپاه توران به سوى آوردگاه روانه بود و درازناى این سپاه به هفت فرسنگ 
می رســید. در روز چهارم، سپاه توران آرایش رزمی به خود گرفت و در دل این سپاه، افراسیاب 
همراه با پهلوانان و ردان تورانی جاى گرفتند. در بال راست سپاه، جهن، فرزند دلیر افراسیاب 
ایســتاد و از این روى کیخسرو خود در دل ســپاه جای گرفت و ردان و پهلوانانی چون گودرز، 

توس، منوشان خوزان پیروز و گرگین و رهام، هجیر و شیدوش به او پیوستند.
خسرو، فریبرز را در بال راست و منوچهر را در بال چپ سپاه گمارد. بنه سپاه را گیو، فرزند 
گودرز نگهبان گردید و آن گاه زمین، پوشیده از آهن و پوالد شد و آب دریا گلگون؛ ابرى سیاه 
بر فراز زمین اوج گرفت و آواى تبیره ها، دل سنگ خارا را بخراشید و زمین چون چادر آبنوس، 
ســیاه و ســتاره از آواى کوس غمین گشت. ناگاه دو سپاه درهم آویختند و آوردگاه را سر و پا 
و مغز پوشــاند و دیگر جایی از زمین آشکار نبود و مردمان خردمند به این آگاهی رسیدند و 
گفتند اگر این دو سپاه همچنان بجنگند، یك سوار نیز بر زین نمی ماند و به راستی سپهر نیز از 
پاى درخواهد آمد. خسرو باور نداشت که سپاه در تنگنامانده توران، این گونه ایستادگی کند و 
گیتی بر سپاه ایران تنگ گردد، به همین روى به پیش خداوند، دادخواه شد و گفت: «اى برتر 
از دانش و اندیشــه، جهاندارى که بر گیتی و آسمان ها پادشاه هستی، اگر بر من ستم نشده 
و چون آهن در کوره تفته نشــده ام، نمی خواهم پیروز این جنگ باشم». و این سخن بگفت 
و روى بــر خاك بمالیــد و آن گاه بود که تندبادى وزیدن گرفت و خاك از آوردگاه برداشــته، 
بر چشــمان سپاه توران افشــاند. تورانیان پریشان شدند و در اندیشــه روى گرداندن از نبرد. 
افراســیاب آکنده از خشم و خروش، سر هر کس را که در اندیشه روى گرداندن از جنگ بود، 
با خنجر ببرید و خاك و ریگ، بســتر او شد و بدین گونه جنگ را تا فرارسیدن تاریکی ایستایی 
نبود و در این هنگامه ترکان بســیارى گرفتار و در بند شــدند. چون تاریکی فرارسید، دو سپاه 
از یکدیگر دور گشتند و سراسر دامن کوه تا پیشاپیش رود را سپاهیان جوشن پوش فراگرفته، 
آتش به پا داشتند و پیشگامانی را پیرامون دو سپاه فرستادند تا دچار یورشی ناگهانی از سوى 
دیگر نشوند. در نیمه شبان، آن گاه که تاریکی ژرفاى بیشترى گرفت، کسی از سوى گستهم آمد 
که شــاه جهان، جاودان بماند، ما به سپاه توران به ناگاه تاختیم و از سوى ترکان پیشگامانی 
نبودند که ســپاه خفته را بیدار کنند و هنگامی به خود آمدند که در زیر زخم شمشــیر و گرز 
گران بودند و چون شب رنگ باخت، جز قراخان کسی نماند و در همان هنگام از سوى رستم 
نیز هیونی بیامد که قراخان از پیکان رستم جان سپرد. چون سپاه ایران از مرگ قراخان آگاه 
شد، هلهله اى برپا داشت که بیمی تلخ در دل تورانیان افکند. از دیگر سوى افراسیاب را آگاه 
گرداندند که با پیکان جان ســوز رستم، قراخان کشته شده و سپاهش پراکنده گردیده است. 
افراســیاب دانست اگر سپاه رســتم بدون روبارویی و دشواری به خسرو بپیوندد، او در میانه 
دو ســپاه خسرو و رستم گرفتار خواهد آمد، از این روى بر آن شد که سراپرده ها و چادرها را 

بگذارد و در تاریکی شب بر سپاه رستم بتازد.

شاهنامه خوانى

کسانی که از اکران فوتبال سود بردند
صبح روز سه شــنبه بود که خبر رســید سرانجام 
با اکران فوتبال در ســینماها موافقت شــد و آخرین 
بازی ایــران در جام جهانی که مهم ترین آن هم بود 
در ساعت ۲۲:۳۰ به نمایش درآمد و استقبال خوبی 
هم از آن شــد. ایرنــا از فــروش۶۱۰ میلیون تومانی 
اکران بازی ایران با آمریکا در ســالن های سینما خبر 
داده اســت. طبق گزارش این خبرگزاری پخش این 
بــازی، ۱۴ هزار و ۳۵۰ مخاطب داشــت که در ۱۰۳ 
ســالن در کشور به تماشــا نشســتند. از این تعداد، 
۵۸ ســالن در تهران و ۴۳ ســالن در شهرســتان ها 
بودند. ایــن میزان فروش که بــرای یک تک نمایش 

۹۰دقیقه ای رقم خورد، توانست بخشی از خسارات 
سینماها در هفته های اخیر را جبران کند. به گزارش 
خبرگزاری دولت اکنــون جای امیدواری وجود دارد 
کــه با تداوم این روند و پخــش بازی های مهم جام 
جهانی در ســینماها، گیشــه پاییزی به رونق بهتری 
دســت یابد. اما همین خبر از منظر یک پخش کننده 
فیلم به شــکل دیگری تفســیر شده اســت. سعید 
خانی در گفت وگویی با ایســنا با بیان اینکه سینماها 
از بلیت فروشــی برای پخش فوتبال در شب هشتم 
آذر فروش داشته اند، بیان کرد: امیدوارم سینمادارها 
پورســانت فیلم های اکران شده قبلی را از این میزان 
فروش به پخش کننده ها بدهند. ما چهار ســال قبل 

تجربــه تلخی از پخش مســابقات جــام  جهانی در 
سینما داشتیم که البته در آن مقطع هر سه مسابقه 
ایــران پخش شــد، ولی همان زمان هــم حدود ۹۰ 
درصد ســینماها پول صاحبــان فیلم هایی را که در 
سانس نمایش آنها فوتبال پخش شده بود، ندادند. 
او که تهیه کنندگی فیلم «دوزیســت» را نیز بر عهده 
داشــته، ادامــه داد: «دوزیســت» در ماه های اخیر 
اکرانش نزدیک بــه ۲۰ میلیارد تومان بلیت فروخته 
ولی فقط یک چهارم پورســانت خود را گرفته ایم آن 
هم در روزگاری که پول بی ارزش می شــود با وجود 
گذشت زمان از ساخت و بعد اکران فیلم اهمیتی به 

پرداخت سهم صاحب فیلم داده نمی شود.

هنرخوانى

سارا - داریوش مهرجویی - ۱۳۷۱
سارا ( نیکی کریمی ) : تو... تو همیشه با من خوب بودی.

ولی خدا شاهده کاریش نمی تونم بکنم. دیگه دوستت ندارم... من، من خوب می دونستم که این جور اتفاق ها هر روز پیش نمیاد.
که معجزه ای نمی شــه. ولی تو تمام مدتی که نامه گشتاســب رو میزت بود، یه لحظه هم فکر نکردم تو حاضر می شی شرایط این مرتیکه رو 

بپذیری... یعنی یه جوری تو دلم می گفتم حاال معجزه می شه. یعنی مطمئن بودم تو بهش می گی برو به همه دنیا بگو...
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افراسیاب در میانه دو سپاه از ایران
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