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نابساماني در واسطه گري مسكن«دنياي اقتصاد» در گفت و گو با صاحبنظران بررسي كرد
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سرمقاله

ــه راه در زمانه اي كه فضاي اقتصادي دنيا به  ــتن نقش داش
ــت. اصوال بدون يك  ــدت رقابتي است امري واجب اس ش
راهبرد مشخص در هر موضوعي، صرف انرژي گاهي نتايج 
ــهيل ارتباطات در اقتصاد جهاني  حتي عكس مي دهد. با تس
ــات رقابتي امكان حيات  ــن متعارف موجود در نظام و قواني
ــامل جزئيات كاملي باشد،  جز با يك برنامه درازمدت كه ش

امكان پذير نيست.

ضميمه «آخر هفته» را امروز بخوانيد

شهاب سنگ آمد!

همراه با:
 چه مي كنيد اگر همكارتان عليه شما توطئه كند؟

 درباره GPSها؛ با نقشه حركت كنيد
 داستان يك ضرب المثل ملكي؛ 5 سال و 50 سال

 روايت تصويري از شهاب سنگي كه جمعه آمد
 مرور تاريخي؛ 10 سنگي كه به قصد نابودي باريدند

روزهاي داغ بازار
با پول هاي داغ

همراه با ضميمه «آخر هفته» 
قيمت استثنائا 1000 تومان

 پرونده: خلقيات اقتصادي ما ايرانيان

دنياي اقتصاد- صاحبنظران اقتصادي با اشاره به چالش ناشناخته اي در حاشيه بازار مسكن 
اعتقاد دارند: سهم «واسطه گري مسكن» به دليل ساختار معيوب و مشكل دار نيازمند اصالحات 
اساسي است. دكتر عباس آخوندي، وزير سابق مسكن در اين باره با انتقاد از ناديده گرفته شدن 
«اصول منطقي بازار واسطه گري» در حوزه «داللي ملك» معتقد است: بي توجهي به اين اصول 
از يك سو مساله «اخالق حرفه اي» و از سوي ديگر چالش «تعارض منافع» را در اين حوزه به 

وجود آورده است. وي حداقل چهار اشكال اساسي به شيوه فعاليت در حرفه مشاوران امالك 
وارد كرد و ضمن تاكيد بر تجديدنظر در اصول حاكم بر اين حرفه از دولت خواست به جاي 
پرداختن به مباحثي همچون «چگونگي تغيير حق كميسيون معامالت مسكن يا تعيين مالك 
قيمت گذاري»، نسبت به رفع اشكاالت ساختاري اقدام كند. همچنين دكتر موسي غني نژاد درباره 
آنچه اشكاالت جدي در بازار واسطه گري ملك عنوان مي كند، معتقد است: ايراد در اين بازار 

به نوع مسووليت و شكل مسووليت  پذيري مشاوران  امالك برمي گردد كه در مقايسه با مدل 
موفق فعاليت آژانس  هاي امالك در دنيا، داراي نواقص و كمبود هايي است. اين اقتصاددان خأل 
مشاور حقوقي در بنگاه هاي مسكن، به رسميت شناخته  نشدن قراردادهايي كه در بنگاه ها تنظيم 
مي شود و همچنين وجود رابطه بين دستمزد واسطه ها با ارزش معامله اي كه آنها سبب انجام آن 

صفحه7مي شوند را سه نقطه ضعف بازار واسطه گري ملك در ايران معرفي كرد.

ــت هاي پولي، چالش هاي  ــاي اقتصاد- همايش «سياس دني
بانكداري و توليد» با موضوع «بازسازي نظام پولي و صنعتي» 
ــه عالي علوم  ــفند ماه در موسس ــتم اس روزهاي هفتم و هش
ــه وزير امور  ــود. در اين همايش ك ــزار مي ش ــداري برگ بانك
اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي سخنرانان افتتاحيه 
ــا تكيه بر مدل هاي  ــد بود؛ صاحبنظران اقتصادي ب آن خواهن
علمي به بررسي و ريشه يابي تالطم  بازارها در دو سال گذشته 
ــه وجود آمده براي اقتصاد  ــرايط جديد ب و نحوه انطباق با ش
ــا (از جمله كاهش درآمدهاي نفتي)  ــطه تحريم ه ايران به واس

صفحه12خواهند پرداخت.

ــته  ــهام هفته معامالتى گذش دنياي اقتصاد- فعاالن بازار س
ــاخص سپرى كردند. اين اتفاق در  را با افت 0/3 درصدى ش
پى فراگير شدن استراتژى احتياط در بازار رخ مى دهد. اهالى 
بازار سهام اين هفته شاهد انتشار گزارش هاى محافظه كارانه از 
سال 92 بودند، گزارش هايى كه از بدبينى مضاعف شركت ها 
ــبت  ــده در بورس تهران نس و بنگاه هاى اقتصادى پذيرفته ش
ــال آينده حكايت داشت، اما همچنان بايد منتظر تكميل  به س
ــدن بودجه شركت ها و انتشار پيش بينى هاى همه بنگاه هاى  ش

اقتصادى از سال 92 بود.

نشسـت كاترين اشـتون مسـوول سياسـت خارجى اتحاديه اروپا و 
سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه اگرچه درباره مسائل دو جانبه بود، 
اما خاتمه آن باز هم مذاكرات پيش روى ايران و شش قدرت جهانى در 
آلماتى را نشانه رفت. به طورى كه اشتون و الوروف پس از اين نشست 
در بيانيه اى از ايران خواسـتند در مذاكرات آتى از خود انعطاف نشـان 
دهد. در مقابل رييس سازمان انرژى اتمى ايران هم اگرچه گفته است 
كه مذاكرات بايد پيرامون همكارى باشد و از گفت و گو استقبال مى كند، 

صفحه2تاكيد كرده كه ديگران نيز بايد از زورگويى پرهيز كنند.

وزير امور خارجه روسيه با كاترين اشتون ديدار كرد

تازه ترين رايزني ها
در آستانه مذاكرات
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رويداد

ــت كاترين اشتون مسوول  دنياى اقتصاد- نشس
سياست خارجى اتحاديه اروپا و سرگئى الوروف 
وزير خارجه روسيه اگرچه درباره مسائل دو جانبه 
بود، اما خاتمه آن باز هم مذاكرات پيش روى ايران 
و شش قدرت جهانى در آلماتى را نشانه رفت. به 
ــتون و الوروف پس از اين نشست  طورى كه اش
ــتند در مذاكرات آتى از  در بيانه اى از ايران خواس
خود انعطاف نشان دهد. روسيه هم از ايران خواسته 
تا به تعهدات بين المللى خود عمل كند. در مقابل 
ــازمان انرژى اتمى ايران هم اگرچه گفته  رييس س
است كه مذاكرات بايد پيرامون همكارى باشد و از 
گفت و گو استقبال مى كند، تاكيد كرده كه ديگران 

نيز بايد از زورگويى پرهيز كنند.
ــت 26 فوريه (هشتم  ايران و گروه 1+5 قرار اس
ــفند) در آلماتى قزاقستان دور جديد مذاكرات  اس
ــر بگيرند. گفت وگوهايى كه اتحاديه اروپا  را از س
و روسيه خواهان انعطاف ايران هستند و از سوى 
ديگر ايران هم تاكيد دارد كه همواره آمادگى مذاكره 
داشته، اما اقدامات طرفين در جريان مذاكرات بايد 
هم وزن و برابر باشد و به قول عباسى از زورگويى 
پرهيز شود. به گفته سخنگوى وزارت امورخارجه 
ــت كه مذاكرات رو  ايران تنها در اين صورت اس
به جلو خواهد بود و در غير اين صورت نتيجه اى 

در بر نخواهد داشت.
ــاره يك طرف به انعطاف و  به نظر مى رسد اش
ــى احتماال بايد  ــرف ديگر بر پرهيز از زورگوي ط
معطوف به پيشنهادهايى باشد كه به طور غيررسمى 
و از سوى رسانه هاى خارجى به عنوان پيشنهادهاي 
ــده كه شش  جديد غرب به ايران مطرح و گفته ش
ــور بنا دارند تا لغو تحريم تجارت طال را در  كش
ــايت فردو به ايران پيشنهاد دهند.  ازاى تعطيلى س
ــنهادى كه به نظر مى رسد ايران از آن استقبال  پيش
ــواره تاكيد كرده كه حق  ــد؛ چرا كه تهران هم نكن
غنى سازى اورانيوم ايران بايد به رسميت شناخته 
ــنهاد در برنامه اقدامات  ــود و احتماال اين پيش ش
هم وزن و برابرى كه ايران بر آن تاكيد كرده، جاى 
نگيرد. چرا كه ايران پيشتر گفته بود كه حاضر است  
ــدى را در ازاى لغو همه  ــازى 20 درص كه غنى س

تحريم ها متوقف كند. 
ــه برگزارى  ــال در روزهاى منتهى ب ــا اين ح ب
مذاكرات، طرفين فارغ از آنچه در رسانه ها مطرح 

شده و گمانه ها حول آن مى چرخد سعى مى كنند تا 
بيشتر بر  اميدوارى خود نسبت  به نتايج مذاكرات 
ــتان هم  ــش رو تاكيد كنند. وزير خارجه قزاقس پي
گفته است كه كشورش مشتاقانه در انتظار ميزبانى 
نشست ايران با 1+5 است. به گزارش خبرگزارى 
ــارس «ارالن ادريس اف» در يك تماس تلفنى با  ف
ــرى» وزير خارجه آمريكا ابراز اميدوارى  «جان ك
ــن مذاكرات در  ــركت كنندگان اي كرده كه همه ش
ــث كه به  ــائل مورد بح ــازنده مس ــت حل س جه
ــه نتايج مثبتى  ــه و جهان خواهد بود، ب نفع منطق
ــتان براى موافقت  ــند.جان كرى هم از قزاقس برس
ــى مذاكرات بين المللى در  ــراى برگزارى دور آت ب
مورد برنامه هسته اى ايران كه در «آلماتى» برگزار 
ــن حال كاترين  ــى كرد. در همي ــود، قدردان مى ش
اشتون، رييس سياست خارجى اتحاديه اروپا پس 
ــرگئى الوروف، وزير امور خارجه  ــدار با س از دي
ــن ديدار «ابراز  ــت كه هر دو طرف اي ــيه گف روس
اميدوارى كردند كه ايران با انعطاف پذيرى به ميز 
مذاكرات بيايد و ما بتوانيم به پيشرفت قابل توجهى 
دست يابيم.» به گزارش ايسنا، به نقل از  خبرگزارى 
فرانسه، اشتون در بيانيه اش اعالم كرد: ما همچنان 
ــتيم كه راه حلى براى موضوع هسته اى  مصمم هس
ــت كه ايران به  ــران پيدا كنيم و كليد آن اين اس اي

وظايف بين المللى اش عمل كند. 

عباسى: تداوم مذاكرات 
نشانه خوبى است

ــوى ديگر، فريدون عباسى رييس سازمان  از س
انرژى اتمى ايران هم در پاسخ به اين سوال كه تا 
چه اندازه به نتايج مذاكرات خوشبين است،گفت 
تاكنون همواره به نتايج مذاكرات خوشبين بوده ام 
ــت  و همين كه مذاكرات ادامه يافته نتيجه  اين اس
ــل از هم پيدا كرده اند  ــه طرفين يك درك متقاب ك
ــم و خبرهايى كه درباره  ــى كه داري و صحبت هاي
ــر كرديم، همه گواه بر اين  فعاليت هاى ايران منتش
ــى از قوانين و مقررات  ــت كه ما هيچ خروج اس
ــرلوحه كار و گفت وگو  ــتيم و اگر آنها را س نداش
قرار دهند، ما هيچ مشكلى با طرفى كه روبه رويمان 

نشسته اند نخواهيم داشت.
ــيه جلسه  ــازمان انرژى اتمى در حاش رييس س
ــاره به مذاكرات پيش رو گفت:  هيات دولت با اش
ــت  ــت. بهتر اس ــره در همه حال خوب اس مذاك
ــان ها به جاى دعوا و جنگ با يكديگر مذاكره  انس
ــنديده است.  كنند و اين امر در همه جاى دنيا پس
ــخن  ــا هم با دانش و فناورى خودمان با دنيا س م
مى گوييم و نيازى به پرخاشگرى نيست. مثل قبل ما 
با قوت راه خودمان را در تثبيت علم و فناورى در 
كشور ادامه مى دهيم و مابقى نيز بايد در حول اين 
موضوع با ما مذاكره كنند و مذاكرات بايد پيرامون 

همكارى باشد.وى افزود: ما اثبات فناورى كرديم 
و از اين به بعد بهتر است كه در مذاكرات در مورد 
ــورها در انرژى آينده و تامين زندگى و  سهم كش
رفاه براى جامعه بشرى صحبت كنيم، ديگران نيز 

بايد از زورگويى پرهيز كنند.
تاكيد بان كى مون بر سرعت مذاكرات

ــازمان ملل هم در  ــوى ديگر،سخنگوى س از س
ــرى ضمن رد اظهارات دبيركل  يك كنفرانس خب
اين سازمان درباره مقايسه برنامه هسته اى ايران با 
ــمالى تاكيد كرده كه تنها صحبت آقاى بان،   كره ش
ــريع پيشرفت در مذاكرات آتى  تاكيد بر لزوم تس

ايران با شش كشور بوده است. 
مارتين نسيركى، سخنگوى سازمان ملل در يك 
ــت كه  ــس خبرى گفت:  دبيركل معتقد اس كنفران
راه حل اين مشكل از طريق مذاكرات و گفت وگو 
ــت اواخر اين ماه  ــت. چنين مذاكراتى قرار اس اس
ــتان (در تاريخ 26 فوريه) در چارچوب  در قزاقس
گفت وگو با 1+5 انجام شود و وى بارها گفته است 
كه اين برعهده ايران است به جامعه بين المللى ثابت 
ــته اى اش منحصرا براى اهداف  كند كه برنامه  هس
ــن كار را انجام  ــت. آنها تاكنون اي ــح آميز اس صل
نداده اند. بنابراين اين وظيفه بر عهده ايران است و 
اين محتواى كالم دبيركل در گفت وگو با روزنامه  

واشنگتن پست بود.
او همچنين در پاسخ به سوالى درباره  گفت وگوي 
بان با روزنامه  واشنگتن پست كه در آن ظاهرا گفته 
ــى  بود ايران مى تواند از مذاكرات به عنوان پوشش
ــاخت بمب استفاده كند، گفت: بان اين را  براى س
ــخنگوى  نگفت. به گزارش خبرگزارى كويت، س
ــان به اين روزنامه  ــازمان ملل افزود كه آنچه ب س
آمريكايى گفت: اين بود «كه ما نبايد به ايران زمان 
بيشترى بدهيم و نبايد وقت را تلف كنيم . ما اتفاقى 

را كه در كره  شمالى افتاد، ديديم.»
نسيركى گفت: سخنگوى سازمان ملل در پاسخ 
به اينكه چرا بان پرونده  ايران را به كره  شمالى ربط 
داد؟ گفت: به نظر من نبايد اين مساله را بيش از حد 
ــريع  تجزيه و تحليل كرد. دبيركل تنها به لزوم تس
پيشرفت در مذاكرات اشاره كرد، اينكه قرار است 
دور جديدى از مذاكرات برگزار شود و اينكه ايران 
ــد جامعه  بين المللى را راضى كند كه برنامه اش  باي

براى اهداف صلح آميز است.

در پايان ديدار كاترين اشتون و سرگئى الوروف

غرب خواستار انعطاف ايران در مذاكرات شد

دنياى اقتصادـ  گمانه زنى ها حكايت از آن دارد كه دولت دهم عالوه 
بر ثبت ركورد تاخير در تقديم اليحه بودجه به نام خود، تصميم دارد 
در نحوه تقديم اليحه نيز رويه جديدى را اعمال كند، رويه اى كه در 
خالل سال هاى اخير مرسوم نبوده است. اظهارات اخير احمدى نژاد 
ــنبه هفته آتى و  ــت خبرى در روز يكش در خصوص برگزارى نشس
ارائه توضيحاتى پيرامون اليحه پيشنهادى در قالب اين نشست (آن 
ــائبه عدم حضور وى  هم در روز تقديم اليحه بودجه به مجلس) ش
در بهارستان براى تقديم اليحه را قوت بخشيده است. اين موضوع 
ــده از سوى  از آن رو بيش از پيش قوت گرفته كه در زمان اعالم ش
دولت براى ارائه اليحه بودجه، رييس مجلس نيز به واسطه سفر به 

هندوستان، غايب صحن بهارستان خواهد بود. 
دولت بعد از مدت ها تعلل، باالخره روز يكشنبه هفته آينده يعنى 
ــفند را زمان تقديم اليحه پيشنهادى خود به مجلس اعالم  ششم اس
كرد، تاريخى كه به تبع آن دولت دهم با ثبت 81 روز تاخير نسبت 
ــورد جديدى را به نام خود  ــه زمان قانونى ارائه اليحه بودجه، رك ب

ثبت مى كند.  
بر اين اساس به دنبال اعالم پايان جمع بندى هاى دولت در خصوص 
اليحه بودجه 92، روز گذشته محمود احمدى نژاد در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اهميت و حساسيت بودجه سال جارى و لزوم صرف زمان 
بيشتر براى تدوين آن، موضوعى را مطرح كرد كه به نوعى مى تواند 
ــم وى براى عدم حضورش در مجلس براى تقديم  ــى از تصمي حاك

اليحه بودجه باشد.
ــگاران در  ــوى خود با خبرن ــان گفت وگ ــور در جري رييس جمه
ــيه جلسه هيات دولت، ضمن اشاره به تقديم اليحه بودجه در  حاش
ــت خبرى در  ــنبه، از برنامه ريزى براى برگزارى يك نشس روز يكش
ــواالت خبرنگاران و تشريح رويكرد  ــنبه براى پاسخ به س روز يكش
ــال  ــوم، هر س بودجه به مردم خبر داد. در حالى كه طبق روال مرس
ــه بودجه در مجلس حضور يافته  ــور هنگام تقديم اليح رييس جمه

ــنهادى ارائه مى دهد،  و همزمان توضيحاتى در خصوص اليحه پيش
گمانه زنى ها از اين امر حكايت دارد كه گويا دولت تصميم دارد امسال 
توسط فرد ديگرى غير از احمدى نژاد اليحه را تقديم مجلس كند، هر 

چند كه اين موضوع صراحتا از سوى دولت تاييد نشده است.
 سبحانى نيا: منع قانونى ندارد

همزمان با طرح اين شائبه مبنى بر عدم حضور رييس جمهور در 
ــه مجلس با  مجلس براى تقديم بودجه، يكى از اعضاى هيات رييس
ــم بر آن بوده كه بودجه توسط شخص  ــاره به اينكه همواره رس اش
ــده، عنوان كرد: در اين خصوص  رييس دولت به مجلس ارائه مى ش
ــور مى تواند براى ارائه  ــى اى وجود ندارد  و رييس جمه ــع قانون من

ــرى از دولت اليحه را به  ــه بودجه به مجلس نيايد و فرد ديگ اليح
مجلس تقديم كند.

حسين سبحانى نيا در گفت وگو با سايت خبرى خبرآنالين درباره 
اينكه احتماال احمدى نژاد درباره اليحه بودجه با مردم سخن مى گويد، 
افزود: احمدى نژاد مى تواند درباره كليات و محورهاى اليحه بودجه 

با مردم سخن بگويد و نبايد به مسائل حاشيه اى بپردازد.
ــا اين نماينده مجلس در خصوص زمان ارائه اليحه بودجه كل  ام
كشور نيز با تاكيد بر اينكه تا كنون دولت به صورت رسمى زمان دقيق 
ــد: اگر دولت  ــت، متذكر ش ارائه اليحه را به مجلس اعالم نكرده اس
مي خواهد اليحه بودجه را روز يكشنبه به مجلس تقديم كند بايد تا 
روز شنبه اين موضوع را به صورت رسمى اعالم كند تا هيات رييسه 

اين موضوع را در دستور كار جلسه علنى خود قرار دهد.
الريجانى هم غايب است

از سوى ديگر، با توجه به برنامه از قبل تنظيم شده رييس مجلس، 
ــوى  ــنبه از س ــال 92 در روز يكش در صورت ارائه اليحه بودجه س
ــتانى ها در زمان دريافت اليحه  ــت، على الريجانى غايب بهارس دول

بودجه خواهد بود.
ــتاى  الريجانى طى دعوت رييس مجلس نمايندگان هند و در راس
گسترش مناسبات پارلمانى دوجانبه، روز يكشنبه به هند سفر مى كند. 
ــاور امور بين الملل رييس مجلس، پيش از  حسين شيخ االسالم، مش
اين با اعالم اين خبر عنوان كرده بود: سفر رييس مجلس به هند در 
هفته آينده به دعوت خانم ميرا كومار رييس مجلس نمايندگان اين 

كشور انجام مى شود.
ــاره به اينكه  ــايت خبرى خانه ملت، با اش وى در گفت وگو با س
ــفر در روزهاى ششم تا دهم اسفندماه انجام مي شود، تصريح  اين س
ــفر با مقامات بلندپايه هندى از جمله  كرد: رييس مجلس در اين س
ــت وزير، روساى مجلس نمايندگان و سنا و نيز  رييس جمهور، نخس

تعدادى از مقامات اين كشور ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

احمدى نژاد از برگزارى «نشست مطبوعاتى» در روز ارائه اليحه بودجه 92 به مجلس خبر داد

احتمال غيبت رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه

يارانه عيدانه 
هفته آينده واريز مى شود

ــژاد در جريان گفت و گوى روز  محمود احمدى ن
ــيه جلسه هيات  ــته خود با خبرنگاران در حاش گذش
ــاره كرد و  دولت، به موضوع عيدانه خانوارها نيز اش
در اين خصوص توضيح داد: عيدانه مردم هفته آينده 

به حساب آنان واريز خواهد شد.
طبق تصميم دولت، به منظور كمك به خانوارها در 
آستانه ايام نوروز و باتوجه به افزايش قيمت هاى اخير، 
مقرر شد يك كمك نقدى يك مرحله اى به دهك هاى 
مختلف جامعه پرداخت شود. اين كمك طبق آخرين 
ــده بين 70 تا 100 هزار تومان خواهد  اخبار اعالم ش
ــمول دريافت كمك نقدى  بود كه دو دهك پايين مش
100 هزار تومانى شده و باقى دهك ها 70 هزار تومان 

به ازاى هر نفر دريافت خواهند كرد. 

فرمانده نيروى زمينى سپاه از برگزارى رزمايش 
ــه روزه اين نيرو با نام پيامبر اعظم 8 در منطقه  س
شرق كشور خبر داد و گفت: اين رزمايش 3 روزه 

از روز شنبه پنجم اسفندماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، سردار محمد پاكپور 
فرمانده نيروى زمينى سپاه در يك نشست خبرى، 
گفت: نيروى زمينى سپاه در دو بعد ماموريت دارد، 
ــد امنيتى. وى افزود: در  يكى دفاعى و ديگرى بع
بُعد امنيتى، مسووليت امنيت شمال غرب، غرب و 
ــرق كشور به نيروى زمينى سپاه واگذار  جنوب ش
ــده است و از سال 89 تاكنون اقدامات عملياتى  ش
و زيرساختى اساسى در شمال غرب انجام داده ايم 
كه سبب شده امسال از يك امنيت بسيار باال و قابل 
ــه در غرب هم به همين  ــيم ك قبول برخوردار باش
ــپاه ادامه  ــت. فرمانده نيروى زمينى س صورت اس
ــال 88 و 89 و قبل از آن شاهد اقدامات  داد: در س
تروريستى متعددى در منطقه جنوب شرق بوديم، 
اما با واگذارى امنيت به خود مردم و هدايت توسط 
سپاه، در سطح وسيع استان هاى جنوب شرق كشور 

امنيت خوبى ايجاد شده است.

پاكپور با اشاره به برگزارى رزمايش پيامبر اعظم 
ــار كرد: اين رزمايش در امتداد اين اقدامات  8 اظه
ــپاه در خصوص طرح هاى دفاعى  نيروى زمينى س
در مناطق مختلف مرز، برگزار مى شود. وى افزود: 
ــور در منطقه  ــرق كش اين رزمايش در جنوب ش
عمومى كرمان، سيريز و سيرجان توسط بخشى از 

ــپاه برگزار  نيروهاى قرارگاه مدينه نيروى زمينى س
مى شود. پاكپور با اشاره به آزمايش تجهيزات جديد 
نيروى زمينى سپاه در اين رزمايش گفت: تعدادى 
ــپاه  از تجهيزات جديدى كه وارد نيروى زمينى س
شده از جمله تجهيزات جنگ الكترونيك، تجهيزات 
مخابراتى و تجهيزات سبك انفرادى تست خواهد 

شد. وى همچنين از حضور نيروى هوافضاى سپاه 
در اين رزمايش خبر داد.پاكپور با اشاره به واحدهاى 
جنگ الكترونيك نيروى زمينى سپاه، گفت: در اين 
واحدها قسمت هاى جنگ سايبرى از قوت خوبى 
برخوردارند و در مناطق عملياتى عمال اين كار را 
ــايبرى را چندين برابر  انجام مى دهيم. ما بحث س
ــپاه در  ــت كرده ايم. فرمانده نيروى زمينى س تقوي
بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه گروه هاى 
تروريستى كه در جنوب شرق كشور وجود دارند، 
ــرويس هاى امنيتى بيگانه و با تجهيزات  توسط س
ــتيبانى مى شوند، گفت: متاسفانه برخى  خاص پش
ــايه نيز در جهت سازماندهى  ــورهاى همس از كش
ــدارك آنها را  ــش دارند كه ما م ــت ها نق تروريس
ــت ها در  ــار داريم و برخى از اين تروريس در اختي

بازجويى ها به اين موضوع اعتراف كردند.
وى افزود: برخى كشورهاى حاشيه خليج فارس 
ــت ها براى اقدامات تروريستى در  به اين تروريس
ــد، البته اين  ــول و تجهيزات مى دهن ــورمان پ كش
گروهك ها از سوى سرويس هاى امنيتى فرامنطقه اى 

نيز پشتيبانى مى شوند.

سردار پاكپور اعالم كرد
آغاز رزمايش نيروي زمينى سپاه در شرق كشور از شنبه

 آزمايش تجهيزات جنگ الكترونيك و تجهيزات سبك انفرادى در رزمايش سپاه

ادعاى آمريكا درباره نقش ايران
چين و روسيه در حمالت سايبرى

وزير امنيت داخلى آمريكا گفت كه منشا اغلب حمالت سايبرى 
عليه آمريكا ايران، روسيه و چين هستند.

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از شبكه پى بى اس، «جانت 
ــو» وزير امنيت داخلى آمريكا در يك مصاحبه تلويزيونى  ناپوليتان
ــايبرى به آمريكا به شدت افزايش يافته  تاكيد كرد كه حمالت س
ــيه و چين بيشترين منبع  ــور ايران، روس ــه كش و به طور كلى س

حمالت هستند.
وى گفت: اين مشكل بسيار بزرگى است و رشد آن به صورت 
ــت. وى اظهار  ــال اخير افزايش يافته اس مكرر و پيچيده طى 4 س
ــر چيزى از هكرها گرفته تا بازيگران  ــرد: تهديدات مى توانند ه ك
ــاخت هاى آن  ــند كه تالش مى كنند به آمريكا و زيرس دولتى باش

ضربه بزنند.
ــتند كه منشا اين حمالت  ــور هس ناپوليتانو افزود: چندين كش
ــور ايران، روسيه و چين از  ــه كش ــتند، اما من فكر مى كنم س هس

بقيه مهم تر هستند.

يمن بار ديگر ايران را 
به تجهيز مخالفان دولت صنعا متهم كرد

ــران، گروه هاى  ــد كه ته ــن بار ديگر مدعى ش ــر دفاع يم وزي
غيرقانونى را در يمن تجهيز و حمايت مى كند.

ــگاه خبرى  ــل از پاي ــه نق ــارس ب ــزارى ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر احمد» وزير دفاع يمن در  ــرتيپ «محمد ناص «مارب پرس»، س
راستاى اظهارات تحريك آميز و بدون دليل صنعا عليه ايران گفت 
ــرايطى، به ايران يا هر كشور ديگر اجازه  ــورش در هر ش كه كش
نخواهد داد كه امنيت و ثبات يمن را زير سوال ببرد.وى در ادامه 
، ادعا كرد كه تهران در قاچاق اسلحه به يمن و تجهيز گروه هاى 

غيرقانونى در اين كشور نقش دارد.
ــه اماراتى «البيان»  ــد در گفت وگو با روزنام ــد ناصر احم محم
ــكالت  ــاره تحوالت يمن گفت كه اوضاع به رغم وجود مش درب
زياد، خوب و در حال بهتر شدن است. چندى پيش صنعا مدعى 
ــلحه قاچاق از ايران را توقيف كرده  ــد كه يك كشتى حامل اس ش
است .پيش از اين سفير ايران در يمن مبناى اتهام زنى رييس جمهور 
ــده  ــور به تهران را گزارش هاى غربى گمراه كننده ارائه ش اين كش

به او دانسته بود.

سفر رييس گروه دوستى 
پارلمانى ايران و روسيه به تهران

ــنايى  ــيه و ايران با مهدى س ــتى روس رييس روس گروه دوس
ــنا،  رييس ايراني اين گروه ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش ايس
سنايى در ابتداى اين ديدار با اشاره به روند رو به رشد مناسبات 
ــال هاى اخير گفت: منافع و امنيت ملى دو كشور  ــور در س دوكش
ــيه در بسيارى از مسائل منطقه اى و  ايجاب مى نمايد ايران و روس

بين المللى به همكارى و تعامل نزديك بپردازند.
ــناخت ظرفيت هاى همكارى و درك متقابل  ــنايى گفت: ش س
ــترش ارتباطات  ــع ديدگاه هاى يكديگر مى توانند در گس از مواض

فى مابين در عرصه هاى گوناگون كمك نمايند.
در ادامه اين ديدار رييس گروه دوستى و پارلمانى روسيه و ايران 
ــندى از سفر به كشورمان، پارلمان هاى دو كشور را  با ابراز خرس
ــت روابط فى مابين خواند و گفت: گروه هاى  موتور محرك تقوي
دوستى درمجالس دو كشور مى توانند بستر مناسبى براى ارتباطات 
اقتصادى، سياسى و فرهنگى ميان روسيه و ايران را ايجاد كنند و 
بايد از ديپلماسى پارلمانى براى تعميق و توسعه ارتباطات استفاده 
ــبت به موفقيت مذاكرات آتى  كرد. لويچف با ابراز اميدوارى نس
ايران و 1+5 در قزاقستان بيان كرد: روسيه مخالف هرگونه تحريم 
ــت و گفت وگو و مذاكرات را بهترين راه حل براى  عليه ايران اس

رفع سوءتفاهمات مى داند.

روزنامه آرژانتينى مطرح كرد
دخالت هاى آمريكا در پرونده آميا

ــه اى در بخش  ــار مقال ــه آرژانتين با انتش ــا دوث ــه پاخين روزنام
ــناد و مدارك ويكى  ــتفاده از اس نظرات در 17 فوريه 2013 با اس
ــفارت آمريكا در جهت دهى به تحقيقات پرونده  ليكس، نقش س
ــود و اثبات كرد كه  ــا نم ــتان پرونده را افش آميا و اقدامات دادس
ــده، آمريكا  ــراح تحقيقات پرون ــوگ اصلى و ط ــع ايدئول در واق

بوده است.
به گزارش ايسنا، در اين گزارش آمده است: ازبين صدها هزار 
ــال پيش توسط ويكى ليكس از وزارت خارجه  تلگراف كه دوس
آمريكا به دست آمده، 196 سند مربوط به آميا مى باشد. اسناد منتشر 
ــده در ويكى ليكس كه به كيبل گيت معروف شد، دوره 2004  ش

تا 2010 را در برمى گيرد. 
ــان دوره اول  ــا پاي ــتوركرچنر ت ــداى دوره نس ــن از ابت بنابراي
ــتينا فرناندز را در برمى گيرد. در حالى كه  رياست جمهورى كريس
ــتر اسناد ويكى ليكس ارتباطات حساس را شامل نمى شود اما  بيش
ــند، مهر فوق سّرى خورده اند، 16 سند داراي  برخى از اين 86 س
ــتر  ــتند. بنابراين بيش ــّرى و 75 مورد، محرمانه هس طبقه بندى س
ــناد در آرژانتين منتشر نشده يا از رسانه هاى كشور پخش  اين اس

نشده اند.
ــان مى دهند كه دولت آمريكا تحقيق درباره  اين تلگراف ها نش
ايرانى هايى كه به مشاركت درحمله1994 متهم هستند را تشويق و 
جهت دهى كرده است. بسيارى از مسووالن آمريكايى مالقات هاى 
متعددى با دادستان پروند (آلبرتو نيسمان) داشتند. در اين تماس ها 
ــك ندارند متهمين  ــه وضوح تاكيد كرده اند كه ش ــا ب آمريكايى ه
ــتند و اصرار داشتند كه نيسمان بايد فرضيه هاى  ايرانى مجرم هس
«ردپاى سورى» و «مرتبطين داخلى» را كنار بگذارد؛ چرا كه اين 
ــت بخش «مرتبطين بين المللى» عليه متهمان ايرانى  امر ممكن اس
را تضعيف كند. در اين تلگراف ها آمده كه نيسمان هميشه نسبت 
به نصايح و نظرات سفارت آمريكا توجه ويژه داشته و بر اجراى 

آنها تاكيد داشته است.

افزايش حقوق كارمندان در بودجه 92 
احتماال 20 درصد

سخنگوى هيات رييسه مجلس و عضو كميسيون اجتماعى گفت: 
حقوق كارمندان در بودجه 92 حدود 20 درصد افزايش يافته است.

عبدالرضا مصرى در گفت وگو با خبرگزارى ايسنا افزود: احتماال 
ــتمزد كارمندان حدود 20 درصد خواهد بود كه  ميزان افزايش دس

اين ميزان بيشتر از سال جارى است.

عيدى 402 هزار تومانى برخى كارمندان 
با حقوق بهمن واريز نشد

ــى پرداخت عيدى 402 هزار تومانى كارمندان دولت با  در حال
ــوى معاون اول رييس جمهور ابالغ شد كه  حقوق بهمن ماه از س
ــوز برخى از كارمندان دولت از جمله معلمان، به رغم دريافت  هن

حقوق بهمن، عيدى نگرفتند.
ــاس مصوبه هيات وزيران در جلسه  ــنيم، بر اس خبرگزارى تس
ــد كه دستگاه هاى اجرايى مشمول  مورخ 25 بهمن 1391 مقرر ش
ــبات  ــورى و ماده (5) قانون محاس ــون مديريت خدمات كش قان
ــلح، نيروى انتظامى و قوه قضائيه و  ــور، نيروهاى مس عمومى كش
ساير دستگاه هاى اجرايى مشمول قوانين خاص به كارمندان خود 
(رسمى، ثابت، پيمانى، خريد خدمت، قراردادى و موقت) و اعضاى 
ــگاه ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى و  هيات علمى دانش
ــه كار دارند، مبلغ ثابت  ــتغال ب ــات كه به طور تمام وقت اش قض
ــبت مدت خدمت  ــت و پنج هزار ريال به نس چهار ميليون و بيس
ــال 1391 به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) در  تمام وقت در س
ــال جارى از محل بودجه مصوب دستگاه هاى اجرايى  بهمن ماه س

پرداخت نمايند.
بر اساس اين گزارش، به رغم تاكيداتى كه مبنى بر پرداخت عيدى 
كارمندان با حقوق بهمن ماه شده بود، هنوز برخى كارمندان از جمله 
معلمان با توجه به اينكه وارد اسفند ماه شده ايم و حقوق بهمن آنها 

نيز واريز شده عيدى سال 91 خود را دريافت نكرده اند. 
بنابراين گزارش، كارمندان قراردادى نيز هنوز عيدى 402 هزار 

تومانى خود را دريافت نكرده اند.

آغاز پيش فروش نوروزى بليت قطار 
از 5 اسفند

ــازار راه آهن از آغاز پيش  ــاون مديركل تنظيم و نظارت بر ب مع
فروش نوروزى بليت قطار از 5 اسفندماه جارى خبر داد.

ــاره به زمان پيش  ــى كاظمى منش در گفت وگو با مهر با اش عل
فروش بليت هاى نوروزى قطار، اظهار كرد: از 5 اسفندماه ساعت 7 
صبح پيش فروش بليت هاى نوروزى و از طريق سه سايت جوپار، 

رجا و سامانه شركت راه آهن آغاز مى شود.
ــفند تا 16 فروردين  ــزود: اين بليت ها براى تاريخ 24 اس وى اف

به فروش مى رسد.
ــنبه، ــركت جوپار از روز ش پيش فروش قطارهاي نوروزي ش

ــفندماه سال جاري ساعت 7 صبح  از طريق سايت اينترنتي  5 اس
ــاي  ــت قطاره ــروش بلي ــش ف www.jooparticket.ir و پي
نوروزي 7 شركت راه آهن شرقي بنياد، رعد تبريز، ريل ترابر سبا، 
وانياريل، نورالرضا، ريل سير كوثر و هستيا  از طريق سامانه جامع 
ــافري از روز  برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مس

يكشنبه 6 اسفندماه سال 91 انجام خواهد شد.
ــش فروش بليت قطارهاي رجا  ــده پي طبق زمان بندي انجام ش
ــفندماه  ــنبه 7 اس ــاعت  7 صبح روز دوش ــراي ايام نوروز از س ب
سالجاري از طريق كليه دفاتر فروش بليت قطار در سراسر كشور 

آغاز مي شود.

سرپرست وزارت كار اعالم كرد
مبناى تعيين دستمزد سال 92

تعاون،  وزارت  سرپرست 
ــى نرخ  ــاه اجتماع كار و رف
تورم اعالمى از سوى مركز 
ــاخص هاى  ش و  ايران  آمار 
را  كار  ــون  قان  41 ــاده  م
ــتمزد سال  مبناى تعيين دس
ــت و تصريح كرد:  92 دانس
هرگونه تصميم گيرى در خصوص دستمزد سال آينده با توافق و 

نظر شركاى اجتماعى صورت خواهد گرفت.
اسداهللا عباسى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به باال بودن تقاضا 
در بازار كار اظهار كرد: جامعه ايران جامعه اى جوان و پويا است و 
با توجه به تركيب جمعيتى جوان كشور ضرورى است تا بنگاه هاى 

اقتصادى و واحدهاى توليدى حمايت شوند.
ــترش مهارت هاى فنى و حرفه اى و  ــان كرد: گس وى خاطرنش
حمايت از جريان كارآفرينى در كشور موجب تقويت بخش هاى 
توليدى، حمايت از مشاغل موجود و پاسخگويى به نيازهاى شغلى 

جوانان جوياى كار خواهد شد.
ــت هاى تعيين دستمزد تا رسيدن به  ــى با بيان اينكه نشس عباس
ــركاى اجتماعى ادامه دارد، افزود: ما معتقديم  توافق نهايى ميان ش
كه دستمزد كارگران بايد واقعى و معقول باشد و بتواند هزينه هاى 

معيشتى كارگران را پوشش دهد.
به اعتقاد سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى رويكرد 
ــود و  ــتمزد نبايد موجب باال رفتن هزينه هاى توليد ش تعيين دس

معيشت جامعه كارگرى را به مخاطره بيندازد.

دودانگه: قرض 2/7 ميليارد دالرى 
به دولت در صندوق توسعه تصويب شد

ــعه ملى از مصوبه  اين صندوق  عضو هيات عامل صندوق توس
براى قرض 2/7 ميليارد دالرى به دولت براى پرداخت كمك نقدى 
ــه مردم خبر داد و گفت: اين امر ربطى به اجراى فاز دوم قانون  ب

هدفمندى يارانه ها ندارد.
ــنا، از مصوبه  هيات عامل  ــود دودانگه در گفت وگو با ايس محم
ــغ 2/7 ميليارد دالر به عنوان  ــعه ملى براى ارائه  مبل صندوق توس

قرض به دولت خبر داد.
وى گفت: مصوب شده از محل منابع صندوق توسعه  ملى اين 
ــود تا منابع مورد نياز براى پرداخت كمك  مبلغ به دولت داده ش

نقدى به مردم تامين شود.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملى با بيان اين كه پرداخت اين 
ــك به مردم ربطى به اجراى فاز دوم قانون هدفمندى يارانه ها  كم
ندارد، خاطرنشان كرد: بازپرداخت اين مبلغ طى سه سال از سوى 

دولت صورت مى گيرد.
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ــه دولت تصميم دارد اليحه  ــروه انرژى- در حالى ك گ
ــال 92 را اوايل هفته آينده به مجلس ارائه كند،  بودجه س
وزير نيرو از وجود برخى از اختالفات بين وزرا با معاون 
ــن تكليف بودجه  ــور براى تعيي ــزى رييس جمه برنامه ري
ــاره  ــال آينده خبر مى دهد. مجيد نامجو همچنين با اش س
ــناريوى دولت براى افزايش قيمت آب و برق اعالم  به س
كرد كه مذاكرات با مجلس براى اجراى فاز دوم هدفمندى 

يارانه  ها ادامه دارد. 
بر اساس اين گزارش، نهمين همايش بين المللى انرژى 
ــيه آن تحت تاثير  ــد كه حاش ــى ديروز برگزار ش در حال

زمان بندى ارائه بودجه سال 92 به مجلس قرار گرفت.
وزير نيرو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در حال حاضر 
بودجه سال 92 در دولت نهايى شده است، از وجود برخى 
ــاون برنامه ريزى  ــا بين برخى وزيران و مع اختالف نظره

رييس جمهور سخن گفت و افزود: قرار است با برگزارى نشستى 
ــترك بين برخى وزرا و معاون رييس جمهور، يك توافق بين  مش

دو طرف حاصل شود.
نامجو با تاكيد بر اينكه اگر اختالف دو طرف حل و فصل نشود 
ــا دخالت رييس جمهور، وى حكم نهايى را صادر خواهد كرد،  ب
ادامه داد: قرار شده است در اولين فرصت بودجه تقديم مجلس 
شود. وى با يادآورى اينكه تمام تبصره هاى مورد نظر وزارت نيرو 
در بودجه سال آينده گنجانده شده است، گفت: هنوز پيش نويس 
نهايى بودجه را مطالعه نكرده ام و پيش بينى مى شود تا چند روز 

آينده اين پيش نويس قطعى و نهايى شود.
عدم افزايش قيمت آب و برق در بودجه 

ــوالى درباره جزئيات افزايش قيمت آب و  وى در پاسخ به س
برق در سال 92، توضيح داد: قيمت آب و برق در قالب بودجه 
سال آينده افزايش نمى يابد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ 
دالر در بودجه نهايى شده است، افزود: نرخ دالر در بودجه نهايى 
شده است، اما اجازه دهيد اين عدد را رييس جمهور شخصا اعالم 
كند. نامجو در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود متوسط قيمت 
برق در سال آينده 80 تومان براى هر كيلووات ساعت خواهد بود، 
گفت: هنوز با اين قيمت موافقت نشده است، البته بستگى دارد كه 

قيمت سوخت را با وزارت نيرو چگونه محاسبه كنند.
ــاى اقتصاد»، پيش از اين خبرگزارى  به گزارش خبرنگار «دني
ــار خبرى به نقل از گزارش وزارت نيرو از نتايج  ــنا» با انتش «ايس
هدفمندى يارانه ها در دو بخش زيربنايى و مهم آب و برق اعالم 
ــال اخير، قيمت فلزات با  ــود: با توجه به اينكه در دو س ــرده ب ك
رشد بااليى روبه رو شده و نرخ ارز نيز رشد دو برابرى داشته، اين 
موضوع موجب رشد قابل توجه هزينه هاى سرمايه گذارى و جارى 
(تعميرات، نگهدارى و بهره بردارى شبكه ها و تاسيسات برق) شده 
است. بنابراين به منظور امكان تداوم تامين برق مشتركان و تشويق 
سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در صنعت برق، ضرورى است 
قيمت برق (بدون سوخت) در قيمت تمام شده در سال 92 معادل 
ــط قيمت برق 45  ــود. در حال حاضر متوس 80 تومان اصالح ش

تومان براى هر كيلووات ساعت است. 

ــت رقم و ميزان نهايى افزايش  نامجو با تاكيد بر اينكه قرار اس
ــوى ستاد هدفمندى يارانه ها اعالم شود،  قيمت آب و برق از س
در پاسخ به سوالى كه آيا فاز دوم هدفمندى يارانه ها در سال 92 
ــود، گفت: دولت براى اجراى فاز دوم قانون هدفمندى  اجرا ش
ــه آغاز مذاكرات بين دولت  ــاره ب يارانه ها اصرار دارد. وى با اش
ــالمى به منظور اجراى فاز دوم  ــوراى اس و نمايندگان مجلس ش
ــعى مى كند مجلس را براى  هدفمندى يارانه ها، افزود: دولت س

اجراى اين قانون مجاب كند.
وظايف «نيرو» تا پايان برنامه پنجم

وزير نيرو در مراسم آغاز به كار نهمين همايش بين المللى انرژى 
با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه راندمان و نرخ بهره ورى 
ــبكه انتقال و توزيع برق به 40 درصد افزايش و ميزان اتالف  ش
ــد، گفت: همزمان با كاهش  ــرق به  14/4درصد كاهش مى ياب ب
ميزان اتالف در شبكه برق صادرات برق و انرژى الكتريكى كشور 

هم در دو سال گذشته افزايش يافته است.
نامجو با اعالم اينكه سال گذشته حدود 8/7 ميليارد كيلووات 
ساعت برق به كشورهاى همسايه صادر شد، تصريح كرد: ميزان 
ــاعت  ــال جارى به 10 ميليارد كيلووات س صادرات برق در س

افزايش يافته است.
افزايش نرخ خريد برق از بخش خصوصى

ــترين حجم واگذارى ها  وى با يادآورى اينكه وزارت نيرو بيش
ــته است، افزود:  ــى داش را در قالب اجراى اصل 44 قانون اساس
ــرق 16 هزار مگاوات به  ــون 18 نيروگاه با ظرفيت توليد ب تاكن
ــه زودى 26 نيروگاه  ــت و ب ــده اس بخش خصوصى واگذار ش
ــزار مگاوات به بخش خصوصى واگذار  جديد با ظرفيت 18 ه

خواهد شد.
ــاخت 13 نيروگاه جديد با ظرفيت توليد  نامجو همچنين از س
8 هزار مگاوات برق از سوى بخش خصوصى خبر داد و افزود: 
ــاخت 7 نيروگاه جديد برق براى سرمايه گذاران  اخيرا مجوز س

بخش خصوصى صادر شده است.
ــرق در نيروگاه هاى  ــه افزايش ظرفيت توليد ب ــاره ب وى با اش
ــار كرد: همچنين قرار  ــى به بيش از 15 هزار مگاوات اظه برقاب

ــان و مديريت در مصرف  ــت به منظور افزايش راندم اس
سوخت 12 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاه گازى به سيكل 

تركيبى تبديل شود.
ــار نيروگاه هاى اتمى  ــتين ب وى با بيان اينكه براى نخس
ــدار بهره بردارى  ــره برق در م ــاى تلمبه ذخي و نيروگاه ه
ــردارى از نيروگاه اتمى  ــرد، بيان كرد: با بهره ب ــرار مى گي ق
ــه حدود  ــياه بيش ــه ذخيره اى س ــروگاه تلمب ــهر و ني بوش
ــور افزوده ــه ظرفيت توليد برق كش ــزار مگاوات ب دو ه

 مى شود.
ــب و راه اندازى كنتورهاى  ــا يادآورى آغاز نص نامجو ب
ــامانه اندازه گيرى انرژى در شبكه برق  هوشمند برق و س
ــرژى امكان  ــنجش ان ــامانه س ــت: با راه اندازى اين س گف
ــركت هاى توزيع  ــركت هاى برق و ش واگذارى تمامى ش
ــود. وزير نيرو در ادامه با اشاره به صدور  برق فراهم مى ش
چهارهزار و 500 مگاوات مجوز براى ساخت نيروگاه هاى مقياس 
ــرمايه گذارى  كوچك و توليد پراكنده اعالم كرد: براي افزايش س
بخش خصوصى در صنعت برق نرخ خريد برق از 1200 به 1860 

ريال به ازاى هر كيلووات ساعت افزايش يافته است.
اتصال شبكه برق ايران به آفريقا و اروپا

ــرق ايران به  ــبكه ب ــان اينكه به زودى ش ــا بي ــان ب وى در پاي
كشورهاى سوريه، لبنان و روسيه متصل خواهد شد، گفت: يكى 
از سياست هاى وزارت نيرو اتصال شبكه برق ايران به كشورهاى 

شمال آفريقا و اروپا است.
ــور برق و انرژى نيز  ــش معاون وزير نيرو در ام ــن هماي در اي
ــه ميزان 80  ــور ب ــد بر واگذارى ظرفيت توليد برق كش ــا تاكي ب
ــم گفت: در  ــان برنامه پنج ــش خصوصى تا پاي ــد به بخ درص
ــور در اختيار  ــال حاضر 40 درصد از ظرفيت توليد برق كش ح
ــت و اين رقم به زودى به ميزان 60 درصد  بخش خصوصى اس
ــده كشور  ــد. محمد بهزاد با بيان اينكه ظرفيت نصب ش مى رس
درحال حاضر 68 هزار و 380 مگاوات است گفت: رتبه ظرفيت 
نصب شده ايران در جهان در 10 سال گذشته چهار پله ارتقا يافته 
و از اين نظر در دنيا رتبه نخست را دارا هستيم. معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژى با اشاره به اينكه شبكه برق ايران به تمامى 
كشورهايى كه با آنها مرز خاكى داريم متصل است، گفت: ايران 
بزرگ ترين صادركننده برق در منطقه است. در حال حاضر كارآيى 
نيروگاه هاى حرارتى كشور به 38/3 درصد رسيده و تلفات خطوط 
انتقال برق و شبكه توزيع از 19/7 درصد از سال 2006 ميالدى 

به 14/4 درصد در سال 2012 ميالدى رسيده است.
بهزاد با اشاره به اينكه در ايران 28ميليون و 371 هزار مشترك 
ــتركان در كشور ساالنه به طور  برق وجود دارد گفت:  تعداد مش

متوسط 5/5 درصد رشد داشته است.
قيمت 200 تومانى هر كيلووات انرژى نو

ــاعت  ــرخ دريافتى هر كيلووات س ــاره به اينكه ن ــزاد با اش به
ــد، گفت: در فاز  ــال آينده به 200 تومان مى رس انرژى نو در س
ــون دالر در بخش برق  ــراى هدفمندى  يارانه ها 10 ميلي اول اج

صرفه جويى شد.

وزير نيرو در حاشيه نهمين همايش بين المللى انرژى خبر داد

قيمت آب وبرق در بودجه 92 افزايشي ندارد
 تالش دولت براى قانع كردن مجلس به اجراى فاز دوم هدفمندى

گروه صنعت و معدن - آخرين ماه سال در حال سپرى شدن 
است و هنوز خبرى از نهايى شدن طرح حمايت از توليد نيست 
و با اين شرايط اجراى اين طرح به سالى كه به حمايت از توليد 
ــرگردانى اين  ــده بود وصال نخواهد داد. ظاهرا س نامگذارى ش
ــيون هاى مختلف مجلس تاخير در تصويب  طرح در ميان كميس
ــته و هنوز مشخص نيست كه  و نهايى كردن آن را به همراه داش
ــدن خواهد  ــرح به صحن علنى براى نهايى ش ــه زمان اين ط چ

رسيد.
ــكارى مركز پژوهش هاى  ــت از توليد ملى با هم ــرح حماي ط
ــالى  ــد تا در س مجلس و نمايندگان بخش خصوصى تدوين ش
ــكالت بسيارى مواجه است گره گشاى برخى از  كه توليد با مش
مشكالت آنها شود، اما به گفته فعاالن صنعتى نه تنها آيين نامه اى 
ــد بلكه با تصويب  ــال ابالغ نش براى حمايت از توليد در اين س
بخشنامه و ابالغ مصوبه هاى مختلف توليد بيش از پيش در تنگنا 
ــاي توليدي در اين  ــت به طورى كه برخى از واحده ــرار گرف ق
مدت افت و برخى ديگر توقف توليد را تجربه كردند. از سوى 
ديگر و به گفته فعاالن اين بخش در سال هاى گذشته نيز قوانين 
مختلفى مانند حداكثر استفاده از توان ساخت داخل يا رفع برخى 
ــد اما  ــرمايه گذارى صنعتى تدوين و ابالغ ش از موانع توليد و س
عدم اجراى كامل اين قوانين بى اعتمادى توليد را به همره داشته 
ــى به اجراى قانون  ــد تا فعاالن صنعتى اميد چندان ــب ش و موج

جديد نداشته باشند.
به گفته محسن بهرامى ارض اقدس رييس كميسيون صنعت و 
تجارت اتاق تهران، تنها خروجى نامگذارى سال جارى تشكيل 
ــد در مجلس بوده و قوه مجريه  ــيون ويژه حمايت از تولي كميس
نيز تنها به تغيير لوگوى سربرگ خود بسنده كرد و اقدامى براى 

حمايت از توليد صورت نگرفت. 
وى معتقد است در اين سال نه تنها هيچ حمايتى از توليد نشد، 
ــكالت بيشترى نيز  بلكه با ابالغ مصوبه هاى مختلف توليد با مش
مواجه شد به طورى كه در حال حاضر از هر 10 واحد 8 واحد 

با مشكل مواجه هستند.
رييس كميسيون صنعت و تجارت اتاق تهران در خصوص اينكه 
در حال حاضر طرح حمايت از توليد در چه مرحله اى قرار دارد 
ــى كه اتاق تهيه كرده  نيز به «دنياى اقتصاد» مى گويد: پيش نويس
هم اكنون در كميسيون هاى مختلف در حال چرخش است و با 

اين شرايط درسال جارى نهايى نخواهد شد.
ــدن پروسه  به گفته بهرامى ارض اقدس با توجه به طوالنى ش
ــت سال حمايت از توليد براى سال پيش  تصويب طرح بهتر اس
ــود تا با اجراى طرح حمايت از توليد بخشى  رو نيز تصويب ش

از مشكالت فعاالن صنعتى برطرف شود.
رييس كميسيون صنعت و تجارت اتاق تهران معتقد است رفتار 
ــدن نياز نقدينگى  ــو و چند برابر ش غير معقول بانك  ها از يك س
واحدهاى توليدى، افزايش نرخ ارز و تغيير در مناسبات تجارى 
از سوى ديگر موجب شد تا توليدكنندگان سال بحرانى را پشت 
ــت تا  ــووالن گزارش عملكرد خواس ــرگذارند و بايد از مس س
ــخص شود در سال 91 چه  اقدام مثبتى براى توليد صورت  مش

داده اند.

دور شدن از هدف اوليه
در همين حال رضا عليخان زاده رييس كميسيون سرمايه گذارى 
ــاره به مطرح شدن طرح حمايت از  اتاق تعاون مركزى نيز با اش
توليد ملى در مجلس اظهار كرد: آنچه به عنوان تعيين استراتژى 
ــدگان مجلس قرار  ــرح مورد توجه نماين ــراى ورود به اين ط ب
ــادى با هدف حمايت  ــود اقدامات عاجل در بُعد اقتص ــه ب گرفت
ويژه و كوتاه مدت (سه ساله) از توليد ملى، كار و سرمايه ايرانى 
ــرايط حاكم بر  ــخصا 104 نماينده مجلس بنابر ش ــت كه مش اس
ــور به عنوان طرح، مراحل قانونى آن را طى  توليد و اقتصاد كش
ــفانه  ــه افزود: با توجه به اين هدف، متاس ــد. وى در ادام مى كنن
شاهد دور شدن نمايندگان از اين هدف گذارى اوليه هستيم. گويا 
فراموش شده كه بخش توليد يك بيمار اورژانسى است كه بايد 
هرچه سريع تر كمك هاى فوريتى را براى نجات آن بكار بست و 
بعد از «تصويب و ابالغ در جهت اجراى اين كمك هاى فورى»، 
مى توان با نگاه ساختارى و بلندمدت قوانين را مورد ارزيابى قرار 
داد و آنچه نياز به تصحيح و تكميل يا حتى قانون جديد دارد، به 

عنوان يك طرح درازمدت به آن پرداخته شود.
ــاختارى به طرح  ــوان كرد: چنانچه بخواهيم با نگاه س  وى عن
ــت از توليد ملى بپردازيم قطعا فرصت هاى فعلى را نيز از  حماي
دست خواهيم داد، چرا كه مشخص نيست اين طرح چه زمانى 
و با چه محتوايى بالفعل شود. البته چنانچه محتوا نيز عالى باشد 
در عين مطلوبيت، نبايد به نوش داروى بعد از مرگ سهراب بدل 
شود و قطعا ارزش كمك هاى فورى به توليد را كه امروز مى تواند 

محقق شود نخواهيم داشت.
اجراى طرح شايد سال آينده

ــاس آخرين اظهارات مطرح شده ظاهرا قرار است طرح  براس
حمايت از توليد ملى تا قبل از پايان سال جارى به تصويب نهايى 

مجلس رسيده و از ابتداي سال آينده اجرايى شود.
ــد ملى كه چندى  ــخه از طرح حمايت از تولي ــن نس در آخري
پيش در رسانه ها منتشر شد، مواردى مانند تخفيف هاى مالياتى، 
برخورد نرم تر با بدهكاران مالياتى و بانكى، پرداخت بدهى دولت 
به بخش خصوصى، مسائل مربوط به تامين اجتماعى، تسهيالت 
بانكى، گشايش اعتبار اسنادى و واردات ماشين آالت و مواد اوليه 
را مى توان مشاهده كرد. به طور كلى طرح حمايت از توليد ملى 
ــج محور مالياتى، بانكى، گمركى، قضايى و بيمه اى تهيه و  در پن
ــى از مواد آن جنبه اجرايى دارد و بخش  ــده كه بخش تدوين ش
ــت كه راهكارهايى نيز براى تامين منابع  ديگر داراى بار مالى اس

مالى آن در نظر گرفته شده است.
ــت كه   يكى از مهم ترين بخش هاى اين طرح ماده (1) آن اس
ــاس اين ماده نرخ ماليات بر درآمد كليه بنگاه هاى اقتصادى  براس
توليدى صنعتى و معدنى فعال و تازه تاسيس بخش خصوصى و 
تعاونى شامل صاحبان كارخانه ها، كارگاه ها و واحدهاى توليدى 
ــيس و پروانه  بهره بردارى و همچنين  و صنعتى داراى جواز تاس
ــال هاى مالى  ــرداران معادن به  صورت موقت و فقط در س بهره ب

1391، 1392 و 1393 از 25 به 15 درصد كاهش مى يابد.
ــت با اجراى  ــده اس ــعه دولت مكلف ش  در برنامه پنجم توس
ــال  كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از س

اول برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه كند؛ به گونه اى كه در 
ــد. نمايندگان مجلس  ــت درصد برس پايان برنامه نرخ آن به هش
ــنهاد توقف اجراى  در ماده (2) طرح حمايت از توليد ملى پيش

اين قانون را داده اند.
ــاس ماده (3) طرح حمايت از توليد ملى، ممنوع الخروج   براس
ــادى توليدى بخش  ــران بنگاه هاى اقتص ــردن صاحبان و مدي ك
ــا در صورتى كه بدهى مالياتى آن ها  ــى و تعاونى، صرف خصوص
ــوى  ــد، از س ــت يافته و بيش از مبلغ 20 ميليارد ريال  باش قطعي
وزارت امور اقتصادى و دارايى و با اطالع قبلى ذى نفع صورت 

خواهد گرفت. 
 همچنين طبق ماده (6) طرح حمايت از توليد ملى، حق بيمه 
سهم كارفرما در بنگاه هاى اقتصادى توليدى از 23 به هشت درصد 
كاهش يافته است و 15 درصد باقى مانده از تاريخ الزم االجرا شدن 

اين قانون به مدت سه سال از سوى دولت پرداخت مى شود.
 براساس ماده (12) كليه بانك ها مكلف شده اند كه با دريافت 
ــايش اعتبار از بنگاه اقتصادى  نقدى حداكثر 10 درصد مبلغ گش
توليدى و اخذ اسناد تجارى، مبادرت به گشايش اعتبار براى ورود 
ــين آالت و مواد اوليه كنند.  همچنين طبق ماده (13) دولت  ماش
مكلف شده است، بازپرداخت تعهدات ارزى توليدكنندگان داخلى 
ــتم بانكى را كه به طرق گشايش اعتبار اسنادى يوزانس  به سيس
ــده، به نرخ ارز در  يا قراردادهاى فاينانس و رى فاينانس ايجاد ش
ــايش اعتبار اسنادى به همان ترتيب و اقساطى كه در  تاريخ گش
قراردادهاى مذكور پيش بينى و توافق شده، وصول كند. همچنين 
بانك ها مكلف به رعايت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد براى 

كليه ثبت سفارش هاى صورت گرفته هستند.
ــهيالت براى خريد ماشين آالت  طبق ماده (16) نيز اعطاى تس
ــراى طرح هاى صنعتى و معدنى و  ــاخت داخل ب و تجهيزات س
كشاورزى از محل منابع حساب ذخيره ارزى و صندوق توسعه 
ــده مى توانند  ــرمايه گذاران طرح هاى ياد ش ملى مجاز بوده و س
ــازندگان ماشين آالت و تجهيزات مذكور  خريد هاى داخلى از س

را به صورت ارزى انجام دهند.
ــم متعلقه بنگاه هاى  ــاده (18) كليه جراي ــاس م همچنين براس
اقتصادى توليدى كه بتوانند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا 
ــدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهى يا توافق براى  ش
نحوه پرداخت بدهى بانكى (با سود زمان عقد قرارداد)، مالياتى و 
تامين اجتماعى خود كنند، بخشوده مى شود. پيشنهاد اين ماده در 
ــوى نمايندگان مطرح شده است كه براساس گزارش  حالى از س
يكى از روزنامه هاى اقتصادى ميزان مطالبات معوق كه به وام هاى 
ــت معروفند، در نخستين ماه پاييز امسال ركوردشكنى  بى بازگش
ــاس برآوردهاى  ــت. براس كرد و از 70 هزار ميليارد تومان گذش
رسمى، رقم مطالبات معوق بانك ها، در مهر ماه امسال نسبت به 

سال قبل با رشد 16 درصدى مواجه شد.
ــت،  ــاده (21) عمليات اجرايى براى بازداش ــن طبق م  همچني
توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثايق بنگاه هاى اقتصادى 
ــى و تعاونى بدهكار مالياتى و تامين اجتماعى و بانكى،  خصوص
ــه سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، تعليق  براى مدت س

مى شود.

بالتكليفي طرح حمايت از توليد دركميسيون ها

يادآورى 

يادآورى وعده، تصميم ها و خواسته هاى مسووالن دولت به 
آنها در روزهاى پايانى سال 1391 چند فايده دارد. فايده اول 
ــت كه عالقه مندان و كسانى كه پيگير اخبار مربوط به  اين اس
وعده هاى مسووالن هستند از كم و كيف تحقق يا عدم تحقق 
آنها خبردار مى شوند. فايده دوم براى وعده دهنده است كه آيا 
خواسته اش را توانسته اجرايى كند و همكاران او پيگير بوده اند 
يا نه. وزير صنعت، معدن و تجارت در فروردين ماه امسال وعده 
ــتور داد كه توليدكنندگان ايرانى بايد برنامه هاى توليدى  و دس
ــت محصوالت توليدى،  ــود را در محورهاى ارتقاى كيفي خ
ــده، سرمايه گذارى و  افزايش بهره ورى، كاهش قيمت تمام ش
ــته بود «پس از  ــازى ارائه كنند و از همكاران خود خواس نوس
ــه ماه  دريافت برنامه هاى مذكور از واحدهاى توليدى، هر س
ــرفت آنها را پايش كنند.» اكنون كه سال 1391 رو  يكبار پيش
ــت، يادآورى اين وعده به وزير صنعت، معدن و  به پايان اس
تجارت خالى از فايده نخواهد بود؛ به ويژه اگر پاسخى درباره 

چگونگى اجراى اين خواسته و نتايج آن داده شود.

آغاز دور جديد مذاكرات گازى 
«تهران- اسالم آباد»

ــتان  گروه انرژي- دور جديد مذاكرات گازى ايران و پاكس
درباره خط لوله گازى «آى.پى» (صادرات گاز ايران به پاكستان) 
روز گذشته بين رستم قاسمى، وزير نفت ايران و عاصم حسين، 
همتاى پاكستانى وى آغاز شد. بر اساس توافقات انجام شده 
ــت ايران 500 ميليون دالر اعتبار مالى ساخت بخش  قرار اس
پاكستانى خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان را تامين كند و 
باقيمانده آن از سوى اسالم آباد و از طريق جمع آورى ماليات 

از مصرف كنندگان داخلى گاز تامين شود. 
ــركت هاى ايرانى و  ــنهاد شده، ش ــاس برنامه هاى پيش بر اس
ــتانى خط لوله انتقال گاز  ــتانى براى ساخت بخش پاكس پاكس
ايران به پاكستان شركت سرمايه گذارى مشترك تشكيل مى دهند. 
طبق قرارداد، ايران از فروردين 1393 (2014 ميالدى) روزانه 
ــاالنه 7/8 ميليارد متر  ــون و 500 هزار متر مكعب و س 21ميلي
مكعب، گاز طبيعى به پاكستان صادر خواهد كرد. پاكستان حدود 
ــتان را در داخل مرزهاى  700 كيلومتر از خط لوله ايران-پاكس
خود خواهد ساخت و ايران نيز 300 كيلومتر از اين خط لوله را 
از ايرانشهر به بندر چابهار در مرز پاكستان مرتبط خواهد كرد. 
گفته مى شود كه عالوه بر ساخت خط لوله گاز، تعيين قيمت 
فروش گاز نيز از ديگر مهم ترين محورهاى اين نشست دوجانبه 
است. در واقع پس از مخالفت ايران با درخواست پاكستان مبنى 
بر ارائه هرگونه تخفيف در قيمت فروش گاز طبيعى، نشست 
فوق العاده گازى دو كشور به ميزبانى اسالم آباد آغاز شده است. 
اين در حالى است كه وزير نفت ايران پيش از سفر به اسالم آباد 
ــو با خبرگزارى «مهر» با بيان اينكه قرارداد فروش  در گفت وگ
گاز با پاكستان نهايى شده است، ارائه هر گونه تخفيف گازى به 
اين كشور را رد كرد.  در همين حال، معاون اسبق برنامه ريزى 
وزارت نفت با بيان اينكه ايران هيچ گاه تخفيف يا امتياز 30 ساله 
گازى به  پاكستان نمى دهد، خواستار امضاى قراردادهاى فصلى 
گاز شد و گفت: كشورهاى همسايه بدانند دوران تحريم نفت 
ــود. اكبر تركان درباره آغاز دور جديد  و گاز ايران تمام مى ش
ــتان و مخالفت تهران با پيشنهاد  مذاكرات گازى ايران و پاكس
ــالم آباد، به خبرگزارى «مهر»  ارائه تخفيف گازى به دولت اس
گفت: ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را در اختيار دارد، اما 
با وجود ذخاير عظيم در بازار و تجارت جهانى گاز جايگاهى 
ندارد. وى با يادآورى اينكه با توجه به حجم ذخاير گاز توقف 
ــت، تصريح  صادرات يا عدم فروش خارجى گاز منطقى نيس
كرد: بر اين اساس، ايران با توجه به موقعيت جغرافيايى امكان 
ــا محموله هاى «ال.ان.جى» را  ــير خط لوله ي صدور گاز از مس
دارد. معاون اسبق برنامه ريزى وزارت نفت با بيان اينكه در قالب 
قراردادهاى 6 ماهه ايران بايد به صورت فصلى امكان صادرات 
ــورهاى مختلف وجود دارد، گفت: اكثر كشورهاى  گاز به كش
ــتان در فصل  ــيه خليج فارس، عراق و حتى پاكس عربى حاش
تابستان بيش از زمستان به گاز نياز دارند. وى با تاكيد بر اينكه 
ايران هم در فصل تابستان ظرفيت مازادى براى صادرات گاز 
طبيعى در اختيار دارد، تصريح كرد: از اين رو امكان صادرات 

گاز به صورت فصلى وجود دارد.

دو دستور وزير براى تغيير نحوه 
دريافت بهاى خوراك پتروشيمى ها

خبرگزارى فارس- مديرعامل شركت ملى پتروشيمى از دو 
دستور وزير نفت درباره دريافت ارزى بهاى خوراك محصوالت 
صادراتى و محاسبه قيمت بخش ريالى خوراك بر اساس ارز 
ــنامه  ــين بيات درخصوص بخش مبادله اى خبر داد. عبدالحس
ــت دالرى بهاى خوراك محصوالت  ــر نفت درباره درياف وزي
پتروشيمى صادراتى گفت: بخشنامه ها جنبه تعارف و شوخى 
ــت گذارى هاى دولتى است و بايد انجام شود. در  ندارد. سياس
ــت و در حوزه  عين حال اين موارد تنها مختص دولتى ها نيس
پتروشيمى آنچه كه ابالغ شده است، مشمول كل پتروشيمى ها 
اعم از دولتى و خصوصى مى شود. وى افزود: سياست گذارى 
ــاله سياست گذارى كالنى  خوراك و نحوه برخورد با اين مس
ــت و وزارت  ــوزه اختيارات وزارت نفت اس ــت كه در ح اس
ــيمى كه  ــعه صنعت پتروش نفت حتما با ديد حمايت از توس
ــت، اين حوزه را سامان  مورد تاكيد مقام عالى وزارت نيز هس
مى دهد. وى اضافه كرد: وزير نفت تاكيد كرده اند در اين حوزه 
ــت گذارى شود  كه سرمايه گذاران براى  بايد به گونه اى سياس
سرمايه گذارى در حوزه پتروشيمى بيشترين سود را نسبت به 
ــور از جمله بانك ها كسب كنند.  بقيه حوزه هاى اقتصادى كش
وى تصريح كرد: متناسب با اين مساله محاسبه قيمت خوراك 
ــاس ارز مبادله اى با فروش محصوالت پتروشيمى ها در  بر اس
بورس كاال تناسب دارد و درباره آنهايى كه صادرات دارند نيز 
وضعيت به همين گونه است. وى در ادامه گفت: دريافت ارزى 
قيمت خوراك محصوالت صادراتى با قراردادهايى كه مابين 
خوراك دهنده و خوراك گيرنده تنظيم شده است انطباق دارد. 
مديرعامل شركت ملى پتروشيمى تاكيد كرد: به نظر مى رسد در 
بخشنامه هاى ابالغى جنبه هاى حقوقى و قانونى مالحظه شده 

باشد و مشكلى از اين جهت وجود نداشته باشد.

آغاز طرح نظارت بر جايگاه هاى سوخت
ــرد مجارى عرضه  ــرح نظارت بر عملك ــروه انرژى- ط گ
سوخت ويژه ايام نوروز سال 92 از روز گذشته (چهارشنبه) 

آغاز شد. 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى اعالم كرد: طرح نظارت 
بر عملكرد مجارى عرضه  سوخت در دو مرحله آغاز مى شود 
ــم اسفندماه و مرحله  دوم آن  كه مرحله  اول آن از دوم تا شش
ــفند ماه عملياتى مى شود. در مرحله  طى روزهاى 26 تا 30 اس
اول، كليه جايگاه هاى عرضه  سوخت توسط گروه هاى اعزامى 
شركت ملى پخش بازديد و ضمن بررسى و انعكاس اشكاالت 
طبق چك ليست هايى كه در اختيار گروه ها قرار داده شده است 
ــد و از جايگاهداران  ــه مديران منطقه ارائه مى كن مراتب را ب
مى خواهند كه نواقص موجود را برطرف كنند. در مرحله دوم 
طرح نيز با در نظر گرفتن نتايج و اقدامات مرحله اول مجددا 
ــى مى شود و در نهايت ضمن پايش  وضعيت جايگاه ها بررس
ــان از  ــط كارشناس ــكاالت و نواقص گزارش جامعى توس اش

وضعيت جايگاه هاى عرضه  سوخت تهيه مى شود.  
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از مردم خواست در  ش
ــدن با كسر سوخت دريافتى با شماره هايى  صورت مواجه ش
ــركت  ــده اند اين موضوع را به ش ــه در جايگاه ها نصب ش ك
ــيدگى  پخش اطالع دهند تا در همان لحظه ناظرانى براى رس

به موضوع اعزام شوند. 

29 شهربازى تهران 
تاييديه استاندارد ندارد

ايسنا- مدير كل استاندارد تهران اعالم كرد كه 1258 وسيله 
ــهربازى تهران كه مورد ارزيابى كيفى قرار  تفريحى در 58 ش
گرفته درحال استفاده است. به گفته مسلم بيات، 58 شهربازى 
در تهران مورد ارزيابى كيفى قرار گرفته اند كه 29 مركز تفريحى 
ــاى الزم را دريافت كرده اند. وى تصريح كرد: دنياى  تاييديه ه
كودك شهيد چمران، سرزمين عجايب، پارك المهدى، پارك 
ــحرآميز،  ــهريار، قلعه س ــن، ش ــارك ارم 2، 22 بهم ارم1 و پ
ــعادت آباد،  رازى، تهران نو، آزادى، قدس، پرواز، آزادگان، س
ــينما چندبعدى پارك ملت، سينما  بسيج، تهرانسر، شادى، س
چندبعدى پارك بام تهران، سينما چندبعدى نهج البالغه، سينما 
چندبعدى پارك بهاران، پارك الله، فرهنگسراى بهمن، معلم 
ــتند كه مورد  ــهر پارك هايى هس رباط كريم و بعثت اسالمش

تاييد قرار گرفته اند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر 12 مركز تفريحى گل نرگس 
ورامين، 15 ورامين، پيشوا، پارك جنگلى زيبا شهر، خاوران، 
خانه كودك ساعى، پارك ملت مالرد، شيوا مالرد، شادى مالرد، 
شاهد منطقه 5، شهربازى ستاره ها، سينما چند بعدى سعادت آباد 

به دليل عدم توجه به اخطارها پلمب شدند.
مدير كل استاندارد تهران افزود: ايرادات و نواقص 22 مركز 
ــت كه اگر  ــده اس تفريحى به صورت مكتوب به آنها اعالم ش
ــع نكنند با آنها طبق قانون  ــا موعد مقرر نواقص خود را رف ت

برخورد خواهد شد.
وى گفت: سرزمين جادويى خاوران، پامچال، شادى و تماشا، 
ــتان واليت، بوستان ماهور، بوستان بومهن، شهيد مدنى،  بوس
ــهر پرديس،  ــت، ولى عصر كهريزك، پارك بزرگ ش صفادش
شهريار نسيم شهر، هايپراستار، 22 شهريور، شهربازى خانواده، 
ــينما چند بعدى  ــهر، س ــهربازى happy friend باقرش ش
ــهربازى كوثر و شهربازى پارك  خاوران، نرگس تهرانسر، ش
شهر در حال حاضر اجازه فعاليت ندارند و اگر نواقصشان را 
رفع نكنند پلمب خواهند شد. وى خاطرنشان كرد: شهربازى 
رودهن و بومهن، فجر افسريه و شهر قدس چهار مركز تفريحى 
ــازى جمع آورى  ــتند كه به دليل نبود توان در استانداردس هس
ــاس اعالم شوراى عالى  ــده اند. بيات در پايان گفت: براس ش
ــهربازى ها بايد تاييديه  ــتاندارد وسايل مورد استفاده در ش اس

استاندارد را داشته باشند.

تاسيس هلدينگ تامين كاالهاى معدنى 
ــر صنعت، معدن و تجارت و رييس  ايميدرو- معاون وزي
ــاخت و تامين  ــل ايميدرو اعالم كرد: هلدينگ س هيات عام
كاالهاى معدن و صنايع معدنى با مشاركت واحدهاى تخصصى 
ــدن بومى سازى ايجاد  مرتبط و با هدف رقابتى و اقتصادى ش
مى شود. فريدون احمدى افزود: اداره اقتصادى واحدها، يكى 
ــال 92 است و با تشكيل  از رويكردهاى اصلى ايميدرو در س
هلدينگ ساخت و تامين كاالهاى معدنى، بنگاه هاى جديدى با 
توجيه اقتصادى باالتر وارد عرصه بومى سازى خواهند شد. وى 
ادامه داد: با تشكيل هلدينگ مذكور، نهضت ساخت داخل و 
بومى سازى در معدن و صنايع معدنى كشور با رويكرد اقتصادى 
ــركت در زمينه  رونق مى گيرد. احمدى به موفقيت هاى اين ش
ــازى فناورى اشاره كرد و افزود: هلدينگ بومى سازى  بومى س
ــاماندهى بومى سازى در فوالد و تمام حوزه هاى  به منظور س

مرتبط با معدن و صنايع معدنى تشكيل مى شود.

اعالم سياست هاى جديد شركت دخانيات 
گروه بنگاه ها- مديرعامل شركت دخانيات ايران در بازديد از 
مجتمع هاى دخانيات استان مازندران، گلستان و مركز تحقيقات 
ــركت براى تامين نياز  ــت هاى جديد اين ش تير تاش از سياس
ــل و بازارهاى منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومى  داخ
ــركت دخانيات ايران، معصوم نجفيان در بازديد از مجتمع  ش
دخانيات مازندران در جمع مديران اين مجتمع گفت: شركت 
دخانيات ايران بايد از طريق تدوين سياست هاى اقتصادى خود 
به ويژه در بخش صادرات، منطبق با موقعيت خود بازار هدف 
را تعريف كند تا بتواند با رقابت پذيرى با رقبا، توانايى خود را 
براى افزايش سهم بازار مصرف داخل و ايجاد و تقويت سهم 

خود در بازارهاى بين المللى تعريف و اجرايى كند.
وى تصريح كرد: مهم ترين محور براى ايجاد يك توليد ملى 
ــت گذارى  توام با رقابت پذيرى را مى توان «ارتقاى نظام سياس
ــت گذارى و تصميم گيرى  در حوزه توليد، اصالح نظام سياس
ــد داخلى و ايجاد رابطه متقابل بين  ــادى با تاكيد بر تولي اقتص
توليد و صادرات بر شمرد كه اين امر نيازمند تقويت حمايت 
از قانون توليد ملى بر اساس ارتقاى كيفيت محصوالت داخلى 
و افزايش مزيت هاى رقابتى به منظور توسعه صادرات و از بين 

رفتن مقررات دست و پا گير كه روند توليد را كند، است. 

 محمدصادق جنان صفت
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OECD كاهش توليد ناخالص داخلى كشورهاى اقتصاد بين المللسياست بين الملل
در پى ناكامى در تشكيل دولت جديد
نخست وزير تونس استعفا كرد

ــت وزير تونس، پس  ــروه بين الملل- حمادى جبالى، نخس گ
ــور در  ــالف احزاب اين كش ــش براى ائت ــى تالش هاي از ناكام
ــود كناره گيرى كرد.  ــمت خ ــكيل دولت جديد از س جهت تش
قرار است براى يافتن جانشين او مذاكراتى ميان حزب نهضت و 

رييس جمهورى تونس انجام شود.
به گزارش دويچه وله، جبالى پيش تر هم تهديد كرده بود كه اگر 
تالش هايش براى تشكيل كابينه اى از «تكنوكرات هاى غيرسياسى» 
با شكست مواجه شود، استعفا خواهد داد. اختالفات هم پيمانان 
اسالم گراى حمادى جبالى از حزب «نهضت» و مخالفان سكوالر 
آنها، مانع از تشكيل دولت جديد شده و در پى آن نخست وزير 

تهديد خود را عملى كرده است.
حمادى جبالى پيش تر اعالم كرده بود كه پس از گفت وگو با 
منصف المرزوقى، رييس جمهورى تونس، نظر نهايى خود را اعالم 
خواهد كرد. به گزارش خبرگزارى رويترز، جبالى پس از گفت وگو 
با رييس جمهورى در روز سه شنبه (19 فوريه) در كنفرانسى خبرى 
گفت: «طرح من براى ائتالف ناكام ماند و همان طور كه وعده داده 

بودم از سمت خود كناره گيرى كردم.»
ــيار در مذاكرات،  ــزب نهضت پس از فراز و فرودهاى بس ح
ــرانجام طرح ائتالف با سكوالرها را رد كرد و دموكراسى نوپا  س
ــى بزرگ تر قرار داد.  و اقتصاد بحران زده تونس را در برابر چالش
ــند نخست وزيرى  حمادى جبالى از 15 ماه پيش تاكنون در مس

قرار داشت.
ــال 2011 با براندازى رژيم  تونس كه خيزش مردمى آن در س
زين العابدين بن على رشته اى از خيزش هاى انقالبى در جهان عرب 
را برانگيخت و براندازى پياپى شمارى از ديكتاتورهاى خاورميانه 
و شمال آفريقا را در پى داشت، اكنون در دوران گذار سياسى با 

معضالت غيرمنتظره اى مواجه شده است.
جنگ قدرت

ــكرى بلعيد، از  ــس از ترور ش ــى در تونس پ ــران سياس بح
ــكوالرهاى سرشناس و از چهره هاى برجسته اپوزيسيون اين  س
ــيد. در اعتراضات مردمى پس از اين ترور،  ــور، به اوج رس كش
ــدف حمالت معترضان  ــالم گراى «نهضت» ه دفاتر حزب اس

قرار گرفت.
ــن ترور را  ــووليت اي ــخص يا گروهى مس هنوز هم هيچ ش
برعهده نگرفته است، اما به اعتقاد معترضان راشد غنوشى، رهبر 
حزب نهضت و  افراطيون تونس مسوول اين ترور سياسى بوده اند. 
مخالفان سكوالر دولت تونس معتقدند حمادى جبالى در كنترل 
افراط گرايان كه ثبات كشور را به خطر انداخته اند، ناكام مانده و 

ميدان را به آنها باخته است.
ــال 2011 و در پى پيروزى در  ــه از اكتبر س ــزب نهضت ك ح
انتخابات پارلمانى تونس قدرت را در اين كشور در دست گرفت، 
به دليل هراس از به حاشيه رانده شدن از صحنه سياسى تونس از 

ائتالف با سكوالرها سر باز زده است.
ــى، رهبر اين حزب قرار بود ديروز، چهارشنبه،  ــد غنوش راش
ــت  با رييس جمهورى، منصف المرزوقى، ديدار كند تا سرنوش
نخست وزير جديد را مشخص كنند. با توجه به نفوذ نهضت در 
پارلمان تونس، هيچ كسى نمى تواند بدون جلب نظر مثبت آنها 

در مسند نخست وزيرى قرار گيرد.
بحران سياسى و اقتصادى تونس رو به گسترش است و احتمال 
ــاى وام 1/78 ميليارد دالرى صندوق بين المللى پول به  دارد اعط
اين كشور نيز با توجه به بى ثباتى سياسى، تا زمان تشكيل دولت 

جديد و بازگشت به وضعيت عادى به تعويق بيفتد.

امارات 750 زرهپوش آمريكايى مى خرد
گروه بين الملل- امارات متحده عربى در جريان نمايشگاه نظامى 
ابوظبى قرارداد 1/4  ميليارد دالرى خريد 750 زرهپوش و تعدادى 
هواپيماى بدون خلبان را امضا كرد. ساخت پايگاه موشك هاى هوا 

به زمين نيز در ابوظبى آغاز شده است.
به گزارش دويچه وله، از بيم  بروز ناآرامى هاى داخلى و درگيرى 
ــال به  سال بخش  ــورهاى منطقه س نظامى در خليج فارس، كش
ــترى از درآمد خود را صرف خريد تجهيزات نظامى جديد  بيش
مى كنند. نمايشگاه نظامى «ايدكس» هرساله با هدف بازاريابى اين 
تجهيزات در ابوظبى برپا مى شود. درجريان برگزارى نمايشگاه 
امسال كه در روزهاى 17 تا 21 فوريه دائر است، امارات متحده 
عربى يكى از بزرگ ترين قراردادهاى خريد را با شركت آمريكايى 
«اشكوش» امضا كرد. در چارچوب اين قرارداد شركت آمريكايى با 
دريافت 5 ميليارد و 200 ميليون درهم (نزديك يه يك  ميليارد و 
400 ميليون دالر) 750 زرهپوش نظامى در اختيار امارات متحده 
قرار مى دهد. به گفته سخنگوى ارتش امارات متحده عربى، اين 
كشور در قرارداد ديگرى با پرداخت 200 ميليون دالر هواپيماى 
ــدون خلبان از نوع پرداتور از آمريكا مى خرد. تعداد هواپيماها  ب
ــخنگوى ارتش امارات گفته است كه اين  ــده است. س اعالم نش
هواپيماها مسلح نيستند و تنها براى مراقبت از حريم هوايى كشور 
مورد استفاده قرار مى گيرند. شركت آلمانى اس آ پى نيز با امارات 
متحده عربى قراردادى براى پشتيبانى لجستيكى ارتش بسته است. 
اين شركت توليدكننده نرم افزار است. به گزارش خبرگزارى آلمان، 
همچنين از روز يكشنبه (17 فوريه) شركت تاوازو ديناميكز ساخت 
موشك هاى هوا به زمين را در يكى از كارخانه هاى ابوظبى آغاز 
ــت. شركت تاوازو ديناميكز يك  سال پيش با مشاركت  كرده اس
دو شركت تاوازو هولدينگ امارات متحده عربى و دنل آفريقاى 

جنوبى تشكيل شده است.

كامرون اداى احترام كرد، عذر خواهى نه!
گروه بين الملل- ديويد كامرون كه به هند رفته است، ديروز، 
چهارشنبه، در ايالت پنجاب با تقديم تاج گل به قربانيان كشتار 
جليان واال باغ، يكى از خونين ترين وقايع دوران استعمارى بريتانيا، 

اداى احترام كرد.
به گزارش ايسنا، كامرون اولين نخست وزير بريتانيا است كه در 
ــال 1919  دوره حضورش در قدرت چنين كارى مى كند. در س
سربازان حكومت استعمارى بريتانيا در شبه قاره هند صدها نفر 
ــهر امريتسر  از هندى هاى معترض را كه در جليان واال باغ، در ش
ايالت پنجاب در شمال غربى هند، تجمع كرده بودند به گلوله بستند. 
كامرون در دفتر يادبود اين كشتار نوشته است: «هرگز نبايد آنچه 
را كه اينجا رخ داده است، فراموش كنيم» و اين كشتار را «اتفاقى 
عميقا شرم آور در تاريخ بريتانيا» توصيف كرده است. با اين همه 
انتظار نمى رود كه نخست وزير بريتانيا بابت اين واقعه عذرخواهى 

رسمى هم انجام دهد.

ــه  خارج ــور  ام وزارت  ــل-  بين المل ــروه  گ
ــنبه، يكم اسفندماه، اعالم  اياالت متحده روزسه ش
كرد كه جان كرى در نخستين سفر رسمى خود به 
عنوان وزير امور خارجه آمريكا از 9 كشور اروپاى 
ــا با متحدان  ــه ديدار مى كند ت ــى و خاورميان غرب
واشنگتن درباره موضوعات مختلف از جمله بحران 

سوريه مشورت كند.
ــه گزارش خبرگزارى رويترز، كرى در جريان  ب
اين سفر به شهرهاى لندن پايتخت بريتانيا، برلين، 
ــه مى رود  پايتخت آلمان و پاريس پايتخت فرانس
ــركت در نشست مقامات  ــپس به منظور ش و س
بلندپايه كشورهاى به اصطالح حامى اپوزيسيون 
ــوريه از رم پايتخت ايتاليا بازديد مى كند. او در  س
ــت با اعضاى اپوزيسيون سوريه  جريان اين نشس

نيز ديدار خواهد كرد.
ميزبان بعدى جان كرى، تركيه است، كشورى كه 
حدود 180 هزار شهروند سوريه را كه از اين كشور 

گريخته اند، در خود پناه داده است.
ــس از آن نيز وزير امور خارجه اياالت متحده  پ
به مصر، عربستان سعودى، امارات متحده عربى و 
قطر سفر خواهد كرد. اين سفرها كه از روز ششم 
ــفند به طول مى انجامد حكايت از تاكيد  تا 16 اس
اياالت متحده بر روابط سنتى خود با متحدانش در 
اروپا و خليج فارس دارد. اين در شرايطى است كه 
هيالرى كلينتون، وزير امور خارجه پيشين اياالت 
متحده در نخستين سفر رسمى اش در اين سمت 
به كشورهاى آسيايى ژاپن، اندونزى، كره جنوبى و 
چين رفته بود. ويكتوريا نوالند، سخنگوى وزارت 
امور خارجه اياالت متحده نيز تاكيد مى كند كه كرى 
در اين برنامه به آسياى شرقى سفرى نخواهد داشت 

زيرا «سفر او كه در حال حاضر نيز طوالنى است، 
طوالنى تر خواهد شد.»

نوالند همچنين گفت كه جان كرى به فلسطين 
ــفر نمى كند زيرا بنيامين نتانياهو،  ــغالى هم س اش
ــت وزير رژيم صهيونيستى در حال تشكيل  نخس

كابينه جديد اسرائيل است.
او افزود: «جان كرى اين سفر را به عنوان فرصتى 
براى تحكيم روابط با متحدان كليدى اياالت متحده 
در اروپا و خاورميانه مى بيند و قصد دارد كه به طور 

ويژه بر تحوالت جهان عرب متمركز شود.»
ــد، يكى از موضوعاتى  به گفته ويكتوريا نوالن
ــفر به آن خواهد پرداخت  كه جان كرى در اين س
شيوه مقابله با «چالش افراط گرايانى است كه قصد 
دارند برخى از انقالب هاى بهار عربى را مصادره 

كنند.»
او افزود كه كرى مى خواهد درباره اين موضوع 
ــه «رويكرد ما در قبال مجموعه  گفت وگو كند ك
اين مسائل از ليبى گرفته تا تونس، مصر و سوريه 
چگونه است.» نوالند همچنين اضافه كرد كه وزير 
ــفر خود به مصر  امور خارجه جديد آمريكا در س
مى خواهد بر اهميت اجماع سياسى و حركت به 

سمت اصالحات اقتصادى تاكيد كند.
ــه انقالبيون مصر حكومت  ــال پيش ك از دو س
ــور  ــرنگون كردند، اين كش ــنى مبارك را س حس
شاهد نزاع هاى سياسى دائمى ميان اسالم گرايان، 
سكوالرها و همچنين طرفداران حكومت پيشين 
ــز رو به  ــت اقتصاد مصر ني ــت. وضعي ــوده اس ب
وخامت مى رود به طورى كه ارزش پول ملى اين 
ــالب 2011 تاكنون 14 درصد  ــور از زمان انق كش

كمتر شده است.

گروه بين الملل- ژنرال جان آلن، فرمانده سابق 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالى –ناتو- در افغانستان 
ــه قرار بود فرماندهى عالى نيروهاى نظامى اين  ك
ــده بگيرد، تصميم به  ــا بر عه ــازمان را در اروپ س

بازنشستگى گرفته است.
ــاراك اوباما، رييس  ــى، ب ــه گزارش بى. بى. س ب
ــنبه در بيانيه اى اعالم  جمهورى آمريكا روز سه ش
ــكالت  ــيدگى به مش كرد كه ژنرال آلن براى رس
پزشكى اعضاى خانواده اش درخواست بازنشستگى 

داده است.
اين در شرايطى است كه به تازگى از ژنرال آلن، به 
دليل سوءرفتار در برقرارى ارتباط با يك زن ساكن 

فلوريدا رفع اتهام شده   بود.
به گفته اوباما، ژنرال آلن در ديدار روز سه  شنبه 
ــت  با رييس جمهورى آمريكا از پذيرش درخواس
استعفايش مطلع شده است. در بيانيه رييس جمهورى 
آمريكا همچنين آمده است كه اوباما، در اين ديدار از 

ماموريت 19 ماهه ژنرال آلن در افغانستان و چند 
دهه خدمت او در تفنگداران دريايى آمريكا تقدير 
ــه اش از ژنرال آلن كه  ــت. اوباما در بياني كرده اس
59 سال سن دارد، به عنوان يكى از بهترين رهبران 

نظامى و يك ميهن پرست واقعى نام برده است.
ــوءرفتار در  ــدن جان آلن به س ــى متهم ش در پ
ــتعفاى ژنرال ديويد پترائوس از  جنجالى كه به اس
رياست سازمان اطالعات مركزى آمريكا، سيا، منجر 
شد، نامزدى اين ژنرال چهار ستاره براى فرماندهى 
عالى پيمان آتالنتيك شمالى، ناتو، در اروپا به حالت 
تعليق در آمده بود. ماموريت 19 ماهه ژنرال آلن در 
افغانستان با انتقال مسووليت تامين امنيت بخش هاى 
وسيعى از افغانستان به نظاميان و نيروهاى امنيتى 

اين كشور همراه بود.
انتقال كامل مسووليت تامين امنيت در افغانستان 
قرار است در دوره ماموريت ژنرال جوزف دانفورد 

كه جانشين ژنرال آلن شده است، انجام شود.

در اولين سفر رسمى به عنوان وزير امور خارجه آمريكا
كرى به اروپاى غربى و خاورميانه مى رود

بازنشستگى ژنرال آلن به جاى فرماندهى ناتو

كسرى تجارى ژاپن ركورد زد
ــروه بين الملل- به دليل واردات انرژى و كاهش ارزش ين،  گ
ــورد 1/63 تريليون  ــرى تجارى ژاپن افزايش يافت و به رك كس
ين(17/4 ميليارد دالر) رسيد. اين مساله يكى از تبعات سياست 
ــور، در پايين آوردن ارزش ين  ــينزو آبه، نخست وزير اين كش ش

است.
به گزارش بلومبرگ، ديروز،چهارشنبه، وزارت دارايى ژاپن اعالم 
ــال گذشته 6/4 درصد  ــبت به س كرد: صادرات در ماه ژانويه نس
افزايش يافته است كه اولين رشد ظرف هشت ماه گذشته به شمار 
مى رود. واردات نيز با افزايش 7/3 درصدى روبه رو شده است. 

 گرچه كاهش ارزش ين به منظور تقويت صادرات انجام شده، 
اما اين مساله موجب شده است ژاپن براى واردات سوخت هاى 
فسيلى هزينه بيشترى بپردازد. به دليل تعطيلى نيروگاه هاى اتمى 
ژاپن، اين كشور مجبور شده است واردات سوخت را افزايش دهد. 
افزايش كسرى تجارى احتماال دولت را وادار خواهد كرد كاهش 

ارزش ين را محدود كند. 
تاكشى مينامى، اقتصاددان ارشد موسسه تحقيقاتى نورينچاكين، 
دراين باره مى گويد:«كسرى تجارى به اين معنى است كه نمى توان 
به كاهش ارزش ين ادامه داد. احتماال آبه پس از برگزارى انتخابات 
مجلس عليا در ماه ژوييه، نيروگاه هاى اتمى را بازگشايى خواهد 
كرد، چون بدون اين نيروگاه ها هزينه سنگينى به اقتصاد تحميل 
ــاس گزارش وزارت دارايى ژاپن، در ماه ژانويه  ــود.» براس مى ش
صادارات به چين نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد كرده كه 
اولين افزايش از ماه مه تاكنون است. صادرات به آمريكا با افزايش 
ــده است. اما صادرات به اتحاديه اروپا  10/9 درصدى روبه رو ش

4/5 درصد افت كرده است.

استعفاى دولت بلغارستان 
به دليل بحران اقتصادى

ــنبه، در پى  ــتان ديروز،چهارش گروه بين الملل- دولت بلغارس
اعتراضات سراسرى به گرانى برق، استعفا داد.

به گزارش بى بى سى، بويكو بوريسوف، نخست وزير، كوشيده 
بود با بركنارى وزير اقتصاد، تعهد به پايين آوردن قيمت انرژى و 

برخورد با شركت هاى خارجى معترضان را آرام كند.
اما تالش هاى او نتيجه  نداد و تظاهرات اعتراضى روزسه شنبه 
ــت. درگيرى تظاهركنندگان با پليس باعث شد 25  هم ادامه داش
نفر  راهى بيمارستان شوند. نخست وزير در اعالم استعفاى خود 
ــس آن مردمش را  ــت: «من در حكومتى كه پلي ــه اش گف و كابين
ــت  ــت.» او پيش از اين قصد داش ــد حضور نخواهم داش مى زن
قرارداد بلغارستان با يك شركت برق جمهورى چك را باطل كند. 
اقدامى كه با مخالفت جمهورى چك و اتحاديه اروپا مواجه شده 
بود. بسيارى از بلغارها نسبت به گرانى انرژى، سطح پايين رفاه و 
فساد مالى گسترده معترضند. با استعفاى ديروز، دولت بلغارستان 
ــت كه تحت فشار بحران اقتصادى و  چندمين دولت اروپايى اس

اعمال سياست هاى رياضتى از كار كنار مى رود.

ــا بر توليد ناخالص  ــروه بين الملل- بحران اقتصادى اروپ گ
ــادى و  ــكارى اقتص ــازمان هم ــورهاى عضو س ــى كش داخل

توسعه(OECD) نيز اثر منفى گذاشته است.
ــال 2012 توليد  ــه ماه آخر س ــه گزارش يورونيوز، در س  ب
ــازمان 0/2 درصد  ــورهاى عضو اين س ــص داخلى كش ناخال
ــس از آغاز بحران جهانى اقتصاد  ــت. پ افت را تجربه كرده اس
ــت كه ميانگين توليد ناخالص  ــال 2009 اين اولين بار اس در س

ــازمان همكارى اقتصادى و توسعه  ــور عضو س داخلى 34 كش
كاهش مى يابد.

ــه ماه چهارم سال گذشته  ــد اقتصادى حوزه يورو در س رش
ــت، توليد ناخالص داخلى ژاپن  ــته اس 0/6 درصد كاهش داش

0/1 درصد افت كرده و در آمريكا تغييرى پيدا نكرده است.
اما در مورد ميزان رشد اقتصادى فرانسه در سال 2013 اختالف 

نظرهايى ميان دولتمردان اين كشور وجود دارد.

ــم را 0/8 درصد اعالم  ــه اين رق ــن دولت فرانس ــش از اي پي
ــر امور خارجه،  ــود لوران فابيوس، وزي ــرده بود. با اين وج ك
روزسه شنبه با اعالم كاهش ميزان رشد اقتصادى فرانسه آن  را بين 

0/2 تا 0/3 درصد اعالم كرده است.
دولت فرانسه بدون دستيابى به ميزان رشد اقتصادى مناسب، 
قادر نخواهد بود به پايين ترين نرخ كسرى بودجه خود در سال 

2017 دست يابد.

گروه بين الملل- بنيامين نتانياهو در نخستين گام براى تشكيل دولت 
ــيد و  جديد، با تزيپى ليونى به عنوان يك فرد ميانه رو به توافق رس
بعد از اعالم توافق با ليونى و انتخاب او به عنوان وزير دادگسترى 
رژيم صهيونيستى، تاكيد كرد كه درصدد تشكيل يك دولت وحدت 

ملى گسترده است.
به گزارش ايسنا به نقل از راديو «صداى اسرائيل» بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستى، بعد از امضاى توافقنامه ائتالف ميان 
فهرست «ليكود - بيت نو» و حزب «جنبش» در نشستى مطبوعاتى 
با تزيپى ليونى، وزير امور خارجه سابق رژيم صهيونيستى و رييس 
ــوى سوريه،  ــد: «همچنان تهديدهايى از س حزب جنبش مدعى ش
ــه بايد به اين  ــرائيل وجود دارد ك ــزب اهللا لبنان و ايران عليه اس ح

تهديدات پاسخى داده شود.»
نتانياهو اضافه كرد: «اسرائيل همه تالش خود را براى تقويت روند 

صلح با فلسطينى ها انجام مى دهد.»
او همچنين ابراز اميدوارى كرد كه مذاكرات صلح با فلسطينى ها 
ــده است، از سر  ــازى ها متوقف ش ــترش شهرك س كه به دليل گس

گرفته شود.
ــت وزير رژيم صهيونيستى در اين باره گفت: «تزيپى ليونى،  نخس
ــترى در دولت جديد اسرائيل تعيين خواهد  به عنوان وزير دادگس
ــد و او شريك مهمى براى اجراى مذاكرات صلح با فلسطينى ها  ش

خواهد بود.»
او ادامه داد: «هدف از اتحاد با ليونى اين است كه دولت آينده «دولت 

وحدت ملى» با ثباتى باشد كه مردم را متحد سازد.»
از سوى ديگر تزيپى ليونى هم با تاكيد بر پايبندى خود به روند 
ــى تاكيد كرد: «بعد از اينكه اجراى مذاكرات با فلسطينى ها با  سياس
هدف پايان درگيرى ها ميان دو طرف بر عهده من گذاشته شد، من 

تصميم گرفتم تا به دولت بپيوندم.»
ــاس توافق ميان احزاب ليكود - بيت نو و حزب جنبش،  بر اس
ــون وزارت حمايت از محيط  ــرى همچ ــت هاى وزارتى ديگ پس
زيست و رياست يكى از كميته هاى مهم در پارلمان در اختيار حزب 

«جنبش» گذاشته مى شود. فهرست ليكود - بيت نو هم در بيانيه اى 
اعالم كرد كه ليونى وزير دادگسترى و در راس هيات مذاكره كننده 

با فلسطينى ها خواهد بود.
ــمت وزير  ــتى س ــين رژيم صهيونيس ليونى در دولت هاى پيش
ــته است. حزب  ــترى و وزير امور خارجه را در اختيار داش دادگس
كوچك و ميانه رو او در انتخابات اخير موفق شد شش كرسى كنست 

-پارلمان رژيم صهيونيستى- را به دست آورد.
نتانياهو بعد از چند هفته مذاكره با رهبران احزاب مختلف براى 
ــخص با ليونى به  ــكيل دولت ائتالفى جديد، به عنوان اولين ش تش

توافق دست يافت.
ــوى ديگر، نمر حماد، مشاور سياسى محمود عباس، رييس  از س
تشكيالت خودگردان فلسطين اعالم كرد: «اگر اداره پرونده مذاكرات با 
طرف فلسطينى در اختيار تزيپى ليونى گذاشته شود، اين امكان وجود 

دارد كه تعيين او به اين سمت شاخصه مثبتى تلقى شود.»
حماد اضافه كرد: «مواضع ليونى مثبت بوده است و او شهرك سازى ها 
را مانع مذاكرات مى داند. به همين دليل ما مواضع او را شفاف مى دانيم. 
ليونى تجربه و آگاهى كافى براى اقدامات الزم جهت دستيابى به روند 
صلح را در اختيار دارد.» منابع آگاه همچنين اعالم كردند كه شائول 

موفاز، رييس حزب كاديما و وزير دفاع سابق رژيم صهيونيستى سمت 
امور استراتژيك را برعهده خواهد گرفت.

همزمان منابع آگاه اعالم كردند كه ليونى و موفاز اداره مذاكرات 
با فلسطينى ها را برعهده خواهند داشت و نتانياهو نيز بر اين روند 

نظارت مى كند.
ــن اقدامات باعث هراس دو حزب «يش آتيد» به رهبرى يائير  اي
الپيد و «خانه يهودى» به رهبرى «نفتالى بنت» شده است اما پيوستن 
اين دو حزب به يكديگر براى تشكيل ائتالف دولتى كافى نيست، 
ــى هاى اين احزاب از 57 كرسى در ميان 120  چرا كه مجموع كرس
ــى پا فراتر نمى گذارد. اين در شرايطى است كه براى تشكيل  كرس

كابينه حداقل به 61 كرسى نياز است.
ــت كم به يك حزب ديگر براى دستيابى به اكثريت  نتانياهو دس
كرسى هاى پارلمان نياز دارد اما «يائير الپيد» و «نفتالى بنت» در مقابله 
با رويارويى با نتانياهو كمر بسته و نمى خواهند كه موضع خود را در 
خصوص پيوستن به جوانان افراطى به ارتش تغيير دهند و اين همان 
مساله اى است كه دو حزب «شاس» و «يهدوت هتوراه» با آن مخالف 
هستند. در مقابل، نتانياهو دو حزب «الپيد» و «بنت» را تهديد و اعالم 
كرد كه اگر اين دو در راستاى تشكيل دولت همكارى نكنند، او از 

مردم مى خواهد كه انتخابات جديدى برگزار كنند.
همچنين منابع آگاه در حزب ليكود اعالم كردند كه نتانياهو اين 
تهديدات را به صورت جدى مطرح كرده است و ترجيح مى دهد كه 
انتخابات جديد برگزار شود، اما تسليم ائتالف با دو حزبى نشود كه 

مى خواهند او را وادار به صرف نظر از احزاب دينى كنند.
از سوى ديگر حزب «خانه يهودى» با تهديدهاى نتانياهو مخالفت 
كرد و سخنگوى اين حزب در همين باره گفت: «تهديدهاى نتانياهو 
خنده دار است، او همچون كسى است كه با هفت تير خالى تهديد 
مى كند. نتانياهو مى داند كه اگر انتخابات مجدد برگزار شود، بيشتر از 

12 كرسى به دست نمى آورد.»
سخنگوى حزب الپيد هم گفت كه انتشار اخبارى مبنى بر ائتالف 

نتانياهو با ليونى و موفاز تنها براى اعمال فشار بر حزب او است.

با انتخاب تزيپى ليونى به عنوان وزير دادگسترى انجام شد

تشكيل كابينه وحدت ملى در رژيم صهيونيستي
 وظيفه مذاكره با فلسطينى ها بر عهده ليونى گذاشته شده  و تشكيالت خودگردان از اين موضوع استقبال كرده است
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5  بازرگاني 

ــال خروج برخى  ــروه بازرگانى - به دنب گ
ــى از چرخه دريافت ارز مرجع  كاالهاى اساس
ــكاياتى از سوى واردكنندگان كاالهاى  طرح ش
اساسى مبنى بر دشوار شدن انجام مراحل تامين 
ــوى مركز مبادالت  ارز واردات اين كاالها از س
ارزى، گروهى از واردكنندگان كاالهاى اساسى 
در نشستى با رييس كل بانك مركزى و نمايندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولى 
اصلى تامين بازار اين محصوالت، خواستار رفع 
محدوديت ها و ادامه روند تخصيص آسان ارز 

به كاالهاى اساسى شدند. 
ــخ به اين شكايات، مسووالن وزارت  در پاس
ــارت مى گويند: با تطبيق  ــت، معدن و تج صنع
ــبد ارزى كه در  ــا س ــور ب ــوى تجارى كش الگ
ــتفاده  ــت، مى توان اس اختيار بانك مركزى اس
ــور در جهت تامين  ــرى از منابع ارزى كش موث
ــت.  ــى داش ــد و كاالهاى اساس ــاى تولي نيازه
ــووالن، به طور واضح تر، از راهكارى  البته مس
ــكالت واردكنندگان  ــدن مش براى برطرف ش

خبر مى دهند. 
به گفته آنها، قرار بر اين شده كه ارز مورد نياز 
واردات از مجموعه ارزهاى متنوعى كه در اختيار 
بانك مركزى است، تامين شود. اين خبرى است 
ــمى در نشست واردكنندگان و  كه به طور رس

متوليان تامين ارز واردات مطرح شد.
توليدكنندگان، خودشان 

ارزآورى كنند
ــت، معدن  ــر صنع ــرى، وزي ــدى غضنف  مه
ــتور ويژه  ــش از اين، از دس ــارت نيز پي و تج
ــور براى تامين ارز مورد نياز بخش  رييس جمه
توليد و واردات كشور خبر داده و گفته بود: قرار 
است در جلسه اى با واردكنندگان با رييس كل 
بانك مركزى، روند تامين ارز مورد نياز واردات 
كه از كانال مركز مبادالت ارزى به كندى صورت 

مى گرفت، بررسى شود.
به گفته اين عضو كابينه، رييس جمهور دستور 
داده تا نگرانى واردكنندگان براى تامين آسان ارز، 
برطرف شده و مسير ويژه اى براى تامين ارز از 

طريق مركز مبادالت ارزى طراحى شود. 
ــد كرده بود كه  ــرى در عين حال تاكي غضنف
ــت كه  تقاضاى دولت از توليدكنندگان اين اس
ــال آينده، ارزآورى را در دستور كار خود  در س
قرار دهند و كمك كنند كه توليد اعم از صنعتى، 
ــاورزى بتواند ارز مورد نياز خود  معدنى و كش

را تامين كند. 
جزئيات جلسه

ــووالن بانك  ــه مس ــوع، نتايج جلس در مجم
ــزى و وزارت صنعت، معدن و تجارت با  مرك
واردكنندگان حاكى است كه بانك مركزى نسبت 
ــى،  ــان واردات كاالهاى اساس به تامين ارز آس

وعده داده است.
ــوول در وزارت  ــاره، يك مقام مس در اين ب
ــريح جزئيات  ــت، معدن و تجارت با تش صنع
جلسه عصر سه شنبه رييس كل بانك مركزى با 
واردكنندگان و مسووالن وزارت صنعت، معدن 
ــد  و تجارت به خبرگزارى مهر گفت: مقرر ش
ــورد نياز واردات كاالهاى  بانك مركزى، ارز م
ــد را هرچه  ــه بخش تولي ــى و مواد اولي اساس

سريع تر تامين كند.
ــوول در وزارت صنعت، معدن  اين مقام مس
ــه عصر سه شنبه گذشته  و تجارت كه در جلس
رييس كل بانك مركزى و وزير صنعت، معدن 
ــكالت پيش روى  ــل مش ــارت براى ح و تج
ــدگان در دريافت ارز از مركز مبادالت  واردكنن
ارزى تشكيل شده بود، حضور داشت، افزود: با 
توجه به دستور رييس جمهور مبنى بر تشكيل اين 
جلسه براى حل مسائل ارزى پيش روى واردات 

كاالهاى اساسى و مواد اوليه بخش توليد، رييس 
كل بانك مركزى مسائل و مشكالت را بررسى و 
قرار بر اين شد كه تدابير الزم را براى تامين به 
موقع ارز از مركز مبادالت ارزى به كار بندد. او 
افزود: در واقع اين جلسه، يك جلسه هماهنگى 
ميان بانك مركزى، مركز مبادالت ارزى كشور 
ــود تا با توجه به اينكه برخى  و واردكنندگان ب
واردكنندگان، بر سر دريافت ارز و تخصيص ارز 
از مركز مبادالت ارزى مشكالتى داشتند، بتوانند 
سريع تر به منابع ارزى براى رفع نيازهاى كشور 

دسترسى پيدا كنند.
ــوول تصريح كرد: قرار بر اين شد كه  اين مس
رييس كل بانك مركزى دستورات الزم را در اين 
زمينه صادر كرده و مشكالت را حل و فصل كند. 
وى اظهار كرد: جلسه عصر سه شنبه به منظور 
تامين نياز ارزى واردات كاالهاى اساسى و مواد 

اوليه بخش توليد برگزار شده بود.
ــاس اين گزارش، در اين جلسه، رييس  بر اس
ــت، معدن و  ــر صنع ــزى، وزي ــك مرك كل بان
تجارت، مسووالن مركز مبادالت ارزى كشور، 
ــووالن سازمان  معاون ارزى بانك مركزى، مس
ــعه تجارت ايران و برخى از واردكنندگان  توس

حضور داشتند.
ــازمان توسعه  در اين خصوص، معاون كل س
ــه بين  ــاره به برگزارى جلس ــارت نيز با اش تج

ــارت و رييس كل  ــر صنعت، معدن و تج وزي
بانك مركزى، از تصميم براى عرضه ارز بيشتر 

و روان تر براى واردات خبر داد.
كيومرث كرمانشاهى در گفت وگو با خبرگزارى 
فارس، در خصوص جلسه وزير صنعت و رييس 
كل بانك مركزى با واردكنندگان گفت: در اين 
جلسه تاكيد شد تا ارز موردنظر كاالهاى وارداتى 
در اتاق مبادالت و همچنين ارز كاالهاى اساسى 
از بانك مركزى تامين شود و در اين خصوص 
مشكلى وجود نداشته باشد. او افزود: قرار شد 
تا با تعامل بيشتر، عرضه ارز به واردات روان تر 

صورت گيرد.
معاون سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: اتاق 
مبادله ارزى در دو هفته اخير، نسبت به قبل در 
تخصيص ارز بهتر عمل كرده است و با تفاهمى 
كه صورت گرفته است، وضعيت بهتر هم خواهد 
شد. او ابراز اميدوارى كرد كه مواد اوليه موردنياز 
ــى استراتژيك  توليد و همچنين كاالهاى اساس

مشكلى در واردات نداشته باشند.
ــته، 44  ــوول، در ده ماه گذش به گفته اين مس
ــته ايم و وضعيت مان  ميليارد دالر واردات داش

مناسب بوده است.
قول بانك مركزى براى تامين ارز 

ــوردار، رييس  ــين برخ همچنين محمد حس
ــه بهمنى  مجمع عالى واردات نيز درباره جلس
با واردكنندگان در گفت و گو با «دنياى اقتصاد» 
گفت: گشايش ال سى ريالى و تامين ارز واردات 
مواد اوليه توليد درخواست واردكنندگان بود كه 

بهمنى قول رفع نيازها را داد. 
ــه  ــه اينكه در جلس ــاره ب ــوردار، با اش برخ
ــك مركزى  ــت و بان ــووالن وزارت صنع مس
ــريع  ــد تا تصميمات مؤثرى براى تس مقرر ش
ــه واردات كاال اتخاذ  ــاص ارز ب ــر اختص در ام
ــود، اظهاركرد: در حال حاضر واردكنندگان  ش
و توليدكنندگان مشكالت متعددى را در حوزه 

تامين ارز دارند.

 وى ضمن بيان اين مطلب كه در اين جلسه 
ــايش  ــتر تاكيد زيادى بر گش واردكنندگان بيش
ــى براى رفع محدوديت هاى تجارى خود  ال س
داشتند، افزود: در حال حاضر كشور در شرايط 
ــزى بايد براى  ــرار دارد و بانك مرك ــم ق تحري
تسريع در تامين ارز مورد نياز واردكنندگان در 
ــورهاى طرف قرارداد اقدامات كارآمدى را  كش

در دستور كار خود قرار دهد.
 رييس مجمع عالى واردكنندگان اضافه كرد: 
ــد كاالهاى مورد نياز  ــن مواد اوليه در تولي تامي
ــت  ــق اختصاص ارز، درخواس ــور از طري كش

ــت كه بانك  ــدگان و توليدكنندگان اس واردكنن
مركزى قول هاى مثبتى را داده است.

ــرايط   به گفته برخوردار، واردكنندگان در ش
ــم در صددند با تامين ارز مورد نياز، بازار  تحري
كشورهاى طرف قرارداد تجارى را شناسايى و 
ــعه اقتصاد كشور  فعاليت هاى موثرى براى توس

به كار گيرند.
كمبود ارز و حذف ارز مرجع

اما اين نشست از آنجا برگزار شد كه دولت در 
هفته هاى اخير، به دنبال برنامه هاى تنظيم بازار 
ارز، تصميم هايى جديد را در مورد نحوه تامين 
ــى گرفت؛ چنانچه از ابتداى  ارز كاالهاى اساس
هفته گذشته، به طور رسمى ثبت سفارش برنج 
ــود و به تبع آن  ــوم انجام مى ش ــت س در اولوي
واردكنندگان اين محصول غذايى بايد ارز مورد 

نياز خود را از اتاق مبادله اى تامين كنند.
فعاالن بخش خصوصى نيز از برنامه هايى در 
بدنه دولت خبر دادند كه بر اساس آن از اين پس 
به تدريج ارز مرجع براى واردات تمام كاالهاى 
ــى حذف مى شود. تا كنون كاالهاى گروه  اساس
يك و دو اولويت ارزى كه «اساسى» محسوب 
مى شدند، از ارز مرجع با نرخ 1226 تومانى براى 
دالر برخوردار بودند، اما خبرها حاكى است كه 
به تدريج قرار است، دالر 1226 تومانى از چرخه 
واردات كاالها، حذف و پايين ترين نرخ ارز در 
مركز مبادله ارزى براى واردات كاالهاى اساسى 
ــود. به گفته فعاالن بخش خصوصى،  تعيين ش
ــى  دليل اصلى حذف ارز مرجع كاالهاى اساس
كمبود منابع ارزى در كشور است؛ آن طور كه از 
خبرها حاكى است، پس از برنج، كاالهايى مثل 
روغن نباتى و گوشت نيز در صف دريافت ارز 

با نرخ مبادله اى به جاى ارز مرجع هستند. 
در اين باره، مجيدرضا حريرى، رييس كميسيون 
ــران نيز با انتقاد جدى  ــاق بازرگانى اي واردات ات
ــه دولت با واردكنندگان   از نحوه برگزارى جلس
ــت: اگر قرار بود  ــه خبرنگار «دنياى اقتصاد» گف ب
ــه، فعاالن رسمى بخش خصوصى  در اين جلس
ــتند، بايد از  ــمى حضور داش و واردكنندگان رس
ــيون واردات اتاق بازرگانى ايران نيز براى  كميس
ــد، اما اين  ــه دعوت مى ش حضور در اين جلس
امر صورت نگرفت و كسى به نمايندگى از اتاق 
بازرگانى در اين نشست حضور نداشت.اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران سپس گفت: 
اساسا برنامه دولت، حذف تدريجى ارز مرجع از 
كاالهاى اساسى است كه در گام اول نيز، اقالمى 
ــت در دستور كار قرار  چون برنج، روغن و گوش
ــت كه دولت به تدريج به  گرفته اند. او معتقد اس
سمت حذف ارز مرجع از كاالهاى اساسى پيش 
مى رود، اما تنها كااليى كه ممكن است همچنان 
ــكلى برايش پيش نيايد،  ارز مرجع بگيرد و مش
گندم است، زيرا دولت اساسا نمى تواند نياز همه 

نانوايى ها را با ارز مبادله اى تامين كند.
واكنش دولت: به تقاضاى 

واردكنندگان پاسخ داده مى شود
ــادات، يك مقام  ــه اين انتق ــخ ب البته در پاس
مسوول با تشريح جزئيات بيشتر از جلسه ويژه 
ــنبه واردكنندگان با رييس كل بانك  عصر سه ش
ــزى به خبرگزارى مهر گفت: هفته آينده با  مرك
ورود مقدار مناسبى يورو و يوآن چين به مركز 
ــادالت ارزى، تقاضاى تمام واردكنندگان در  مب
ــخ  ــار دريافت ارز از اين مركز پاس نوبت انتظ
ــد.  به گفته او، به دستور رييس  داده خواهد ش
ــب و  كل بانك مركزى، هفته آينده مقدار مناس
ــادى از يورو و يوآن چين در مركز مبادالت  زي
ــد تا اين مركز بتواند به  ارزى تزريق خواهد ش
تقاضاى تمام واردكنندگانى كه در نوبت انتظار 

دريافت ارز هستند، پاسخ دهد.

جزئيات جلسه ويژه واردكنندگان با رييس كل بانك مركزى اعالم شد

تامين سريع ارز كاالهاى اساسى و توليد
 وزير صنعت و تجارت: توليدكنندگان ارز مورد نياز خود را با «ارزآورى» تامين كنند

 رييس كميسيون واردات اتاق ايران: مى خواهند ارز مرجع كاالهاى اساسى را حذف كنند

  وزير صنعت، معدن و تجارت: تقاضاى دولت از توليدكنندگان اين 
است كه در سال آينده، ارزآورى را در دستور كار خود قرار دهند و كمك 
كنند كه توليد اعم از صنعتى، معدنى و كشاورزى بتواند ارز مورد نياز 

خود را تامين كند 
   بخش خصوصى: دولت به تدريج به سمت حذف ارز مرجع از كاالهاى 
اساسى پيش مى رود و دليل اصلى حذف ارز مرجع كاالهاى اساسى كمبود 

منابع ارزى در كشور است

تنگناهاى توليد غيردولتى برق

ــى متقاضى احداث  ــرمايه گذاران غيردولت ــكان فعاليت س ام
ــال 1380 و در راستاى تحقق بند «ب» ماده 122  نيروگاه، از س
قانون برنامه سوم و ماده 20 برنامه چهارم توسعه، فراهم شد. پس 
از فراهم شدن زمينه هاي قانوني، فعاالن بخش خصوصى با آوردن 
ــرمايه اى قابل توجه و استفاده از فاينانس خارجى يا از محل  س
حساب ذخيره ارزى، نسبت به احداث نيروگاه اقدام كردند و در 
مواردى نيز با شركت در مزايده هاى برگزار شده توسط سازمان 
ــبت به خريد نيروگاه ها اقدام نمودند. در  ــازى، نس خصوصى س
حال حاضر بيش از 25 درصد برق توليدى كشور توسط بخش 
ــنديكاى شركت هاى توليدكننده برق  خصوصى يعني اعضاي س
عرضه مي شود. اين رقم با احتساب نيروگاه هاى در دست احداث، 

تا پايان سال جارى به حدود 30 درصد خواهد رسيد. 
هم اكنون شركت هاى بخش خصوصى فعال، عالوه بر پرداخت 
اقساط وام هاى دريافتى از منابع خارجى، صندوق ذخيره ارزى و 
ــاط سازمان خصوصى سازى، بايد نسبت به تامين  پرداخت اقس
ــرق نيز اقدام كنند  ــارى نيروگاه هاى توليدكننده ب هزينه هاى ج
ــود.  ــاالنه بيش از دوهزار ميليارد تومان مى ش كه اين هزينه، س
شركت هاى خصوصى فعال اميدوار بودند سهم قابل توجهى از 
ــغ را از محل فروش برق به وزارت نيرو دريافت كنند،  ــن مبل اي
ــفانه تا پايان بهمن ماه سال جارى، ميزان مطالبات اين  ولى متاس
شركت ها از وزارت نيرو، به بيش از سه هزاروچهارصد ميليارد 

تومان رسيد. 
ــويه اين مطالبات، شرايط بسيار سختى را  عدم پرداخت و تس
براى توليدكنندگان برق بخش خصوصى فراهم كرده و در نتيجه، 
ــود كيفيت و كميت توليد  ــكان هرگونه اقدامى در جهت بهب ام
ــرايط مالي كنوني، اين نگرانى  ــلب شده است. ش برق از آنها س
ــرده كه به  دليل عدم انجام به موقع  ــه صورت جدى ايجاد ك راب
ــرويس هاى الزم، در آينده نه چندان دور، امكان  تعميرات و س

ادامه توليد نيز از آنها سلب شود. 
ــرايطى كه همه نهادهاى دست اندركار بايد در راستاي  در ش
اجراى سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسى، شرايط حضور 
بخش خصوصى را تسهيل كنند، متاسفانه در اين بخش زيربنايى 
ــور، فعاالن بخش خصوصى به سرنوشتى اين چنين  و مهم كش
ــده و با آثار منفى چك هاى برگشتى و اقدام  رقت انگيز مبتال ش
سختگيرانه بانك ها مواجه شده اند. مضافا اينكه مشكالت ناشي 
ــش نرخ ارز، به ويژه واردات تجهيزات و كاالهاى مورد  از افزاي
ــداث، واردات قطعات يدكى در  ــاى در حال اح ــاز نيروگاه ه ني
ــاط وام دريافتى از محل  ــردارى و بازپرداخت اقس دوران بهره ب
حساب ذخيره ارزى يا فاينانس، يكى ديگر از دغدغه هاى جدى 
ــركت هاى غيردولتى توليدكننده برق است. اين امر تبعاتى از  ش
ــداث نيروگاه يا  ــرمايه گذاران جديد براي اح قبيل بى  رغبتى س
خريد نيروگاه هاى در معرض فروش را به دنبال خواهد داشت. 
ــتمرار شرايط موجود، موجب توقف فعاليت اغلب  همچنين اس
ــود كه تمامى  ــاى غيردولتى در حال بهره بردارى مى ش نيروگاه ه
ــده، عمال در تضاد با سياست هاى  ــاره ش عوارض و عواقب اش

كالن اقتصادى و برنامه توسعه كشور است.
* دبير سنديكاي شركت هاي خصوصي توليدكننده برق

ضرورت رسيدن به اقتصاد آزاد
رييس  ــب  ناي ــه  گفت به 
و  صنايع  ــى،  بازرگان اتاق 
ايران،  كشاورزى  و  معادن 
ــاد آزادتر  ــر چقدر اقتص ه
ــرمايه گذار با اتكا  باشد، س
ــرمايه و دانش فنى،  ــه س ب
ــود  ــع خ ــوآورى و مناب ن
ــد موفقيت خود را  مى توان
ــى در  ــد و مانع ــن كن تعيي
رشد و توسعه اش در محيط 
كالن كسب و كار احساس 

نمى كند.
در  ــلطانى  س م  ــدرا پ
ــنا، درباره راهكار افزايش امنيت اقتصادى براى  گفت  وگو با ايس
ــرمايه اظهار كرد: يك پايه از امنيت اقتصاد در ايران و  جلب س
ــا به حقوق مالكيت بازمى گردد. اتفاقاتى كه به طور مثال  در دني
بعد از پيروزى انقالب اسالمى رخ داد و اموال گروهى مصادره 
و بعد هم مشخص شد اشتباهاتى كه رخ داده است از مصاديق 
اين بخش است. وى ادامه داد: البته اين اتفاق در كشورهاى ديگر 
هم رخ داده است. نبايد از نظر دور داشت كه هر چه از روزهاى 
اول انقالب فاصله گرفتيم اين بخش در حقوق مالكيت حقيقى

 تقويت شده است.
ــمت، چارچوب  ــلطانى با بيان اينكه بحث دوم در اين قس س
ــرمايه گذاران است، گفت: زمانى  حقوقى و قانونى حمايت از س
ــى در كشورى سرمايه گذارى مى كند بايد مشخص شود  كه كس
ــور از اين سرمايه گذارى در مقابل  كه به چه ميزان قانون آن كش
نهادهاى دولتى، اجرايى و همچنين فساد ادارى و كالهبردارى ها 
حمايت مى كند. به گفته وى، طبيعى است كه وجود فساد ادارى 
و احساس ناامنى سرمايه گذاران در اين بخش سيگنال مهمى را 
به سرمايه گذاران داخلى و خارجى در اين خصوص مى دهد كه 
چقدر مى توانند پس از سرمايه گذارى مورد حمايت حكومت قرار 

گرفته يا آسيب پذير در مقابل مطالبات غير قانونى باشند.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: پايه ديگر امنيت اقتصادى 
ــتوار است. به اين معنى كه اقتصادى كه با  بر ثبات اقتصادى اس
ــادى كه ارزش پول  ــت و پنجه نرم مى كند، اقتص ــورم باال دس ت
ملى آن در يك ثبات نسبى نيست و به عبارتى بانك مركزى آن 
كشور بر تعيين حفظ ارزش پول مسلط نيست، اقتصادى كه رشد 
اقتصادى آن پايين است يا با مشكالت و محروميت هاى تجارت 
خارجى روبه رو است و اقتصادى كه اندازه دولت در آن بزرگ 

است، رغبت به سرمايه گذارى را كاهش مى دهد.
 او همچنين با بيان اينكه پايه ديگر ثبات اقتصادى روى درجه 
آزادى اقتصاد قرار مى گيرد، تصريح كرد: اين موضوع كه چقدر 
ــالم و با كارآفرينى  ــور مى توان با رقابت س ــاد يك كش در اقتص
ــرمايه گذار  ــتفاده از انحصارها يك س ــق عمل كرد يا با اس موف
ــوده و مربوط به  ــه دولتى ب ــركت هايى ك ــدر مى تواند با ش چق
ــتند مقابله و مقاومت كند و همچنين نظام  نهادهاى عمومى هس
بانكى، نظام بيمه اى، قانون كار، نظام تامين اجتماعى و مقررات 
ــى و غيره همه اجزاى تعيين كننده درجه آزادى  تجارت خارج

اقتصاد است.

كاهش تعرفه واردات مواد اوليه مبلمان
تفاهم نامه  ــاس  اس بر 
همكاري كه بين سازمان 
توسعه تجارت و شوراي 
ــد،  ملي مبلمان امضا ش
ردات  وا ــاي  تعرفه ه
و  ام.دي.اف  ــوب،  چ
مبلمان  توليد  يراق آالت 

كاهش مى يابد.
«دنياى  ــزارش  گ ــه  ب
ــاد»، على انصارى،  اقتص
ــي  ــوراي مل ــس ش ريي
ــم  س مرا در  ــان  مبلم

ــيدن به اهداف  امضاى اين تفاهم  نامه، اظهار كرد: براي رس
ــتم هاى توليدى را از «محصول  ــم انداز، بايد سيس سند چش
ــنتي  ــد محوري» تبديل كنيم و از توليد س ــوري» به «برن مح
ــترين  فاصله بگيريم. او با بيان اينكه در حوزه هاى كالن، بيش
ــح كرد:  ــم، تصري ــي مي بيني ــد كارگاه ــارات را از تولي خس
ــدن، نيازمند حمايت  ــنتي و برند محورش رهايى از توليد س
ــاخت هاى مورد نياز  ــت و البته ما نيز، زيرس ــووالن اس مس
ــهرك صنعتي زرنديه به عنوان توليد صنعتى مبلمان را در ش

«پايانه صادراتى مبلمان» ايجاد كرده ايم.
ــان ديگر جزو  ــروزه مبلم ــان كرد: ام ــاري خاطرنش  انص
ــت و بنابراين، واردات اين  كاالهاى لوكس و تجمالتى نيس
ــكل «هدفمند و با نگاه صادرات محور»،  محصول، البته به ش

بايد آزاد باشد. 
ــاره به امضاى تفاهم نامه  ــوراي ملي مبلمان با اش رييس ش
همكارى بين سازمان توسعه تجارت و شوراى ملى مبلمان، 
گفت: بر اساس اين تفاهم نامه، از صنعت مبلمان در راستاى 
ــود. او با بيان  ــراى توليد حمايت مى ش ــواد اوليه ب ــن م تامي
ــعه  اينكه اين تفاهم نامه با توجه به اهداف برنامه پنجم توس
ــووالن به صنعت مبلمان منعقد شده  و نگاه هاى حمايتى مس
است،  تصريح كرد: تفاهم نامه اين نويد را مى دهد كه بتوانيم 
در صنعت مبلمان با چتر حمايتى دولت، به صورت حرفه اى، 

به سمت توليد تخصصى حركت كنيم. 
تجارت مبلمان، كمتر از نيم درصد

حميد عليخانى، معاون توسعه و مديريت وزارت صنعت، 
ــم امضاى تفاهم نامه همكارى  ــدن و تجارت نيز در مراس مع
اين سازمان با سازمان توسعه تجارت، اظهار كرد: قانون  گذار 
ــكل ها و فعاالن اقتصادي در حوزه هاى  بر توانمندسازي تش
مختلف صادراتى تاكيد كرده و امضاى اين تفاهم نامه نيز در 
ــان كرد: بر اساس تفاهم نامه  ــتا است. او خاطرنش همين راس
ــت  مذكور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن اس
ــوب، ام.دى.اف و يراق آالت توليد  ــا تعرفه هاى واردات چ ت

مبلمان كاهش يابد.
گيتى توانا، مديركل امور بنگاه هاي سازمان توسعه تجارت 
ــه ارزش تجارت جهاني مبلمان حدود  ــران نيز با بيان اينك اي
700 ميليارد دالر است كه صادرات و واردات به طور مساوي 
و پاياپاي است، افزود: صادرات و واردات مبلمان در كشور، 
كمتر از نيم درصد است و ما به دنبال آن هستيم تا با امضاي 
ــل به نيم درصد كه  ــن تفاهم نامه، صادرات خود را حداق اي

رقمي حدود 1/3 ميليارد دالر است، برسانيم. 
ــراي افزايش  ــعه تجارت ب ــازمان توس ــا بيان اينكه س او ب
ــاي حمايتي دارد، افزود:  ــهم صادرات مبلمان نيز برنامه ه س
ــازمان توسعه تجارت موظف  ــاس اين تفاهم نامه، س بر اس
ــركت در  ــازي و ش ــوزه بازاريابي، برندس ــا در ح ــت ت اس
ــت مبلمان ــه توليدكنندگان صنع ــگاه هاي خارجي ب نمايش

 كمك كند.
تجارت 65 ميليون دالرى مبل 

ــاره به  ــعه تجارت با اش ــازمان توس همچنين معاون كل س
ــور در 10 ماهه امسال  تجارت 65 ميليون دالرى مبلمان كش
ــا فراهم كردن  ــت ب ــاس اين تفاهم نامه قرار اس گفت: براس
ــته بندى،  ــد آموزش، طراحى، بس ــاخت هاى الزم مانن زيرس
برندسازى، بازاريابى و حضور در نمايشگاه ها حجم صادرات 
ــال آينده به 1/3 ميليارد دالر  ــه تا پنج س مبلمان ايران بين س

برسد. 
كيومرث كرمانشاهى با اشاره به اينكه ثبت سفارش واردات 
ــده است، گفت: البته  مبل از چند ماه پيش تاكنون متوقف ش
ــت و در  ــفارش واردات مواد اوليه توليد مبل آزاد اس ثبت س
همين حال شوراى ملى مبلمان خواستار منطقى شدن تعرفه 
واردات مواد اوليه مبل شده است كه ما قرار است اين پيشنهاد 

را در كميسيون ماده يك مطرح كنيم.

سه شرط براى رييس جمهور آينده
رييس اتاق بازرگانى تهران سه شرط براى انتخاب رييس جمهور آينده پيشنهاد داد.  يحيى آل اسحاق 
در گفت وگو با خبرگزارى فارس افزود: نامزد انتخابات رياست جمهورى بايد سه شرط مهم را داشته 
ــد، دوم اينكه چهره  ــده در محور برنامه هايش باش ــد؛ اول اينكه اقتصاد و اقتصاد برنامه ريزى ش باش
اقتصادى عمل گرا باشد و سوم اينكه به توسعه و معيشت مردم فكر كند.آل اسحاق همچنين گفت: 

بر سر مواضع قبلى خودم هستم و تصميمى براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى ندارم.

واردات گندم به دليل خشكسالي و كاهش توليد
ــاي اقتصاد» در تاريخ 1391/11/25 در مطلبي با عنوان «واردات 7 ميليون تني گندم»   ــه «دني روزنام
به نقل از رييس كميسيون كشاورزى مجلس نوشته بود سياست هاي نادرست تجاري باعث شد، به 
ــن خودكفايي، 7 ميليون تن گندم وارد كشور شود. روابط عمومي شركت مادر تخصصي  جاي جش
بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين مطلب يادآور شده است: بر اساس برآوردهاي كارشناسي مبني 
ــاني و ذخاير استراتژيك  بر عدم تكافوي خريد داخلي و موجودي غالت جهت تامين مصارف انس
كشور، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بر اساس مصوبات ابالغي از سوي هيات محترم 
وزيران، ستاد تدابير ويژه اقتصادي و شوراي محترم اقتصاد، خريد و واردات گندم را در دستور كار 
خود قرار داد و با حضور به موقع در بازارهاي جهاني، بحث خريد گندم را از بهمن ماه 1390 عملياتي 
كرد، كه اين اقدام موجبات امنيت و آرامش رواني جامعه، از منظر تامين و تدارك كاالهاي اساسي و 
استراتژيك و درصدر آن نان مصرفي را كه موجب امنيت غذايي مردم مي شود فراهم آورده است، به 

گونه اي كه در حال حاضر هيچ گونه نگراني بابت تامين نان مورد نياز جامعه وجود ندارد.
پاسخ «دنياى اقتصاد»: اين خبر از خبرگزاري فارس نقل شده بود و به صورت منطقى اين جوابيه 

بايد به خبرگزاري ياد شده ارسال مي شد.

انتخابات و اقتصاد

پاسخ

 اصغر آرياني پور*
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رويداد

ــاى اقتصاد- مليحــه ابراهيمــى: مجلس  دني
ــق كردن منويات  ــو با دولت براى محق نيز همس
رهبرى درباره افزايش جمعيت، اقدام به تصويب 
ــدآورى و افزايش  ــراى فرزن ــوق هايى تازه ب مش
جمعيت در كشور كرد: «لغو همه محدوديت هاى 
ــم خانواده مصوب 1372» و  ــرر در قانون تنظي مق
«افزايش مدت مرخصى زايمان به 9 ماه و مرخصى 
اجبارى تشويقى 2 هفته اى براى پدران.» نمايندگان 
ــته كليات و  ــه علنى روز گذش ــس در جلس مجل
ــالح قوانين تنظيم جمعيت و  جزئيات اليحه اص
خانواده را تصويب كردند. اين اليحه كه از سوى 
ــاى تعدادى از  ــود، با تقاض ــده ب دولت تقديم ش
ــى سريع تر، به عنوان اولين  نمايندگان براى بررس

دستور روز گذشته مجلس بررسى شد.
ــال هاى اخير بارها بر  ــام معظم رهبرى در س مق
موضوع افزايش جمعيت تاكيد كرده اند، به طورى 
ــال جارى نيز در بياناتى درباره رشد  كه مهرماه س
ــى از خطاهايى كه خود ما  ــت فرموند: «يك جمعي
كرديم - بنده خودم هم در اين خطا سهيمم - اين 
مساله تحديد نسل بود كه از اواسط دهه  70 به اين 
طرف بايد متوقف مى شد. اين را متوقف نكرديم؛ 

اين اشتباه بود.»
ــيدن به  ــا براى تحقق بخش ــتين گام ها ام نخس
منويات رهبرى از سوى دولت محمود احمدى نژاد 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى برداشته شد:  و در ش
ــكه  ــنهاد افزايش حق عائله مندى، اعطاى س «پيش
ــكن براى  ــذارى زمين و وام مس ــه مادران، واگ ب
ــدآورى.» احمدى نژاد كه خود نيز از موافقان  فرزن
ــال هاى  ــت در س ــور اس افزايش جمعيت در كش
گذشته بارها از توان و ظرفيت ايران براى افزايش 
ــت.  ــخن گفته اس جمعيت تا 150 ميليون نفر، س
ــت هاى جديدى را براى  وى به اين منظور، سياس
افزايش جمعيت در شوراى عالى انقالب فرهنگى 

تدوين و ابالغ كرد. 
ــال  ــه دوم خردادماه امس ــن مصوبه در جلس اي
ــوراى عالى انقالب فرهنگى به تصويب نهايى  ش
ــال جارى ابالغ شد و براساس  ــيد و مهرماه س رس
ــى براى جلوگيرى از  ــا و اقدامات مل آن راهبرده
ــب  ــارورى كل و ارتقاى آن متناس ــش نرخ ب كاه
ــالمى، اقتضائات راهبردى كشور با آموزه هاى اس

 مدون شد. 
بر اساس اين راهبردها  امكاناتى از اعطاى سكه 
تا واگذارى زمين و وام مسكن به عنوان مشوق هاي 

فرزندآورى تعيين شد. 

مرخصى زايمان مادران
 به 9 ماه افزايش يافت

نمايندگان مجلس در جلسه علنى روز گذشته، 
اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده را 
مورد بحث و بررسى قرار داده و پس از تصويب 

كليات، جزئيات آن را نيز مصوب كردند.
ــده اليحه  ــس در ماده واح ــق مصوبه مجل طب
مذكور، از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، همه 
ــون تنظيم خانواده و  محدوديت هاى مقرر در قان
ــاير  جمعيت مصوب 1372 و اصالحات آن و س
قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براى والدين شاغل 

يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مى شود.
بهارستان نشينان در تبصره 1 اين اليحه مصوب 
ــال يك بار، با  ــد كه دولت مى تواند هر 5 س كردن
ــمارى هاى عمومى نفوس،  ــه نتايج سرش توجه ب
ــاخص هاى سياسى، امنيتى،  تركيب جمعيتى و ش
ــت هاى  اقتصادى و اجتماعى در چارچوب سياس
ــاخص هاى مندرج در  ــام و با رعايت ش كلى نظ
ــاله با ارائه اليحه اى به مجلس  قوانين برنامه 5 س
نسبت به برقرارى امتيازات يا ايجاد محدوديت ها 
ــاس تعداد فرزندان اقدام كند. مجلسى ها در  بر اس
ــده اين اليحه مصوب كردند،  ــره دوم ماده واح تبص
ــه 9 ماه افزايش مى يابد و  ــى زايمان مادران ب مرخص
همسر آنها نيز از 2 هفته مرخصى اجبارى (تشويقى) 
برخوردار مى شود. به موجب مصوبه مجلس، اين قانون 
به مادرانى كه سن فرزند آنها به 9 ماهگى نرسيده است، 
تسرى مى يابد و مادر مى تواند تا سن 9 ماهگى نوزاد 

از مرخصى زايمان استفاده كند.نمايندگان مجلس با 
ــق، 5 رأى مخالف و 8 رأى ممتنع از  155 رأى مواف
222 نماينده حاضر در جلسه، جزئيات اين اليحه را 

تصويب كردند.
مواضع موافقان و مخالفان

محمد  حسن آصفرى نماينده مردم اراك به عنوان 
مخالف كليات اين اليحه اظهار كرد: رهبر انقالب 
نسبت به اينكه امروز بايد درباره آهنگ كند رشد 
جمعيت در كشور تجديدنظر شود، تاكيد داشتند 
اما اين امر بايد با برنامه ريزى انجام شود تا در آينده 

با كمبود جمعيت مواجه نشويم.
ــر، كامل تر و  ــرح جامع ت ــان اينكه ط ــا بي وى ب
ــت هاى جمعيتى  ــرى درباره اصالح سياس پخته ت
ــويم تا در  ــود، افزود: نبايد مجبور ش بايد ارائه ش
ــالح قوانين تنظيم  ــده در زمينه اص ــال هاى آين س
ــم، اگر باز هم از  ــت مجددا تجديدنظر كني جمعي
ــاخص هاى بهداشتى و سالمت مادران  موضوع ش
و كودكان غافل شويم در آينده دوباره با مشكالتى 
از اين دست مواجه مى شويم، بنابراين الزم است تا 
كار كارشناسى و توجه ويژه اى در زمينه اين طرح 
انجام شود.آصفرى ادامه داد: با وجود اينكه درباره 
ــد  كليات اين اليحه نظر موافقى دارم، اما بايد رش
ــخصى داشته باشد تا در آينده  جمعيت آهنگ مش
ــكالتى از جمله ايجاد اشتغال و مسائل  دچار مش
اقتصادى نشويم و  برنامه ريزى جامع و كاملى در 

اين زمينه صورت گيرد.
ــادى نماينده مازندران نيز در مخالفت با  ميردام

ــن اليحه گفت: رهبر معظم انقالب در ديدار با  اي
نمايندگان مجلس مطالب مهمى را فرمودند كه بايد 
قبول كنيم، اما نمايندگان بايد بدانند مساله جمعيت 
ــت و نمى توانيم  ــور اس يك موضوع مهم در كش
ــت مردم در آن در نظر  تصميمى بگيريم كه معيش
ــت. ميردامادى اضافه كرد: ساالنه  گرفته نشده اس
حدود 4 ميليون نفر دانشجو در كشور داريم و اينكه 
بگوييم به مادران مرخصى مى دهيم يا مشوق هاى 
ديگرى را در نظر بگيريم كه نمى شود قانون جامع. 
نماينده مازندران خاطرنشان كرد: نمى شود قانونى 
ــيارى  ــكالت بس تصويب كنيم كه مردم را با مش
مواجه كند، در اين اليحه براى مادرانى كه كارمند 
هستند، 9 ماه مرخصى زايمان در نظر گرفته شده 
ــت همه كشور ما كه كارمند نيستند،  اما بايد دانس
ــاورز را چه مى كنيم؟ ما با كار  ــبه و كش پس كس
ــانه مخالفيم و اجازه  غيرحكيمانه و غيركارشناس
ــترى  ــى بيش ــد روى اين طرح كار كارشناس دهي
ــتاى اقتصاد برتر اين اقدام ــود و در راس انجام ش

 صورت گيرد.
نقش جمعيت در تامين امنيت پايدار

مصطفى افضلى فر نماينده اردبيل نيز در موافقت 
ــور به كميت  با اين اليحه، گفت: امنيت ملى كش
ــتگى دارد و ميزان جمعيت  و كيفيت جمعيت بس
يك كشور در برابر تهديدات و تامين امنيت پايدار 
ــت، بنابر اين اليحه اصالح قوانين  تعيين كننده اس

تنظيم جمعيت را به تصويب برسانيم.
ــى نماينده مردم قم به  ــد امير آبادى فراهان احم
عنوان آخرين موافق گفت: اگر نرخ رشد جمعيت 
ــور به زير 1/7 برسد، يعنى به لحاظ جمعيت  كش
ــيده ايم و ما به اين آمار نزديك  به نقطه بحران رس
شده ايم. وى گفت: جمعيت  جوان براى كشور ما 
يك فرصت است و جمعيت پير نيز يك بحران به 
ــاب مى آيد. وى در ادامه افزود: چطور بانك  حس
جهانى كه در هيچ موردى به ما كمك نمى كند تنها 
در خصوص كنترل رشد جمعيت به ما كمك كرد 

و اين موضوع قابل تامل است.
امير آبادى خطاب به برخى مخالفان اين اليحه 
ــد با توجه به  ــت: رهبر معظم انقالب فرمودن گف
امكانات موجود جامعه ما مى توانيم تا 150 ميليون 
ــى كه برخى  ــيم در حال ــته باش نفر جمعيت داش
ــكالت اقتصادى و  ــان اين اليحه بحث مش مخالف
ــر را مطرح مى كنند و بعد از تاكيد رهبر معظم  فق
ــر افزايش جمعيت، ديگر نبايد مخالفتى  انقالب ب

انجام بگيرد.

مجلس همه محدوديت هاى مقرر در قانون تنظيم خانواده را لغو كرد

تصويب مشوق هاى قانونى فرزندآورى
 افزايش مرخصى زايمان مادران به 9 ماه و تعيين 2 هفته مرخصى براى پدران

ــعه را دو  ــخيص مصلحت نظام، اعتدال و توس رييس مجمع تش
ضرورت ارزشمند و مهم براى پيشرفت كشور خواند و با اشاره به 
ــور افزود: اعتدال و توسعه  جايگاه و اهميت احزاب براى اداره كش
ــالمى  ــرفت و تعالى ايران اس در حال حاضر دو حلقه مفقوده پيش
ــعارها و ادعاهاى بزرگ  ــى را ش ــت و جاى اين نيازهاى اساس اس

گرفته است. 
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت اهللا 
ــنجانى در ديدار اعضاى شوراى مركزى و مسووالن  ــمى رفس هاش
استانى حزب اعتدال و توسعه، با بيان اينكه «اگرچه انقالب اسالمى 
بدون احزاب شكل گرفت و به پيروزى رسيد، اما اداره كشور از همان 
روز اول بدون تشكل و حزب آسان نبود، خاطرنشان كرد: به همين 
دليل بيشتر اعضاى كابينه دولت موقت از نهضت آزادى و دولت ها 
و انتخابات بعدى با حضور قدرتمند حزب جمهورى اسالمى شكل 
گرفت.عضو مجلس خبرگان رهبرى، اداره كشور با استفاده از عقل 

و خرد جمعى را موفق دانست و گفت: اگر اداره يك كشور متكى 
به افراد و جريان هاى خاص شود، نتيجه آن وضعى خواهد بود كه 

هيچ كس مسووليت مشكالت و معضالت را پذيرا نيست.
وى انقالب و نظام جمهورى اسالمى را نعمت و حجت خداوند بر 
مردم و دوستداران اهل بيت(ع) دانست و تاكيد كرد: شهدا، ايثارگران 
و بسيارى از انسان هاى پاك باخته، ارزشمندترين دارايى خود را كه 
ــان بود براى تحقق و حفظ نظام اسالمى هديه كردند و بر ما  جانش
ــت كه كفران نعمت نكنيم و ضمن پذيرش اشتباهات و  واجب اس
خطاها و جبران سوءتدبير و مديريت ها، خواست هاى به حق مردم 

و شهدا و خانواده هايشان را محقق كنيم. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، جمهوريت و آزادى را از 
خواسته هاى اصلى مردم و مبارزان انقالب اسالمى خواند و افزود: 
جمهوريت و آزادى بدون تحزب واقعى و قدرتمند، آسان و موافق 
ــم و آنها در اداره  ــت به مردم تكيه كني ــد بود و اگر قرار اس نخواه

كشور دخيل باشند، اين امر جز در قالب انسجام و هماهنگى حزبى 
محقق نخواهد شد.

هاشمى رفسنجانى در ادامه خطاب به احزاب تاكيد كرد: مسووالن 
ــكل ها و احزاب بايد تقويت انسجام تشكيالتى، آموزش حزبى،  تش
ــت خود قرار دهند. وى  ــازى و برنامه محورى را وجهه هم كادرس
ــوادث و اتفاقات  ــت ح ــور را نبايد به دس ــا بيان اينكه «اداره كش ب
ــتوانه تشكيالتى و حزبى قواى مجريه و مقننه به  سپرد»، گفت: پش
ــناس، كارآمد و مسووليت پذير  ــكل گيرى دولت و مجلس كارش ش

خواهد انجاميد. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آينده كشور را در صورت 
ــوول، شناسنامه دار و قانونمند،  بهره گيرى و ميداندارى احزاب مس
ــده خواند و تاكيد كرد: اميدواريم با ميدان دارى احزاب  تضمين ش
مردمى، فراگير و قدرتمند كشور به تدريج از شر شرارت هاى داخلى 

و خارجى رها و مسير توسعه، رفاه و پيشرفت هموار شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

اداره كشور را نبايد به دست حوادث و اتفاقات سپرد

رايزنى وزارت بهداشت درباره 
رد صالحيت هاي نظام پزشكي

ــت وزارت بهداشت، از رايزنى اين وزارتخانه با هيات  سرپرس
ــوص تعيين  ــكى در خص ــارت برانتخابات نظام پزش ــى نظ عال
ــكى به  ــمين دوره انتخابات نظام پزش صالحيت نامزدهاى شش
ــر داد. به  ــوع تعيين صالحيت ها خب ــازى موض منظور شفاف س
گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمدحسن طريقت با اشاره به نامه 
رييس جمهور مبنى بر بررسى روند ردصالحيت برخى از نامزدهاى 
ــكى گفت: وزارت بهداشت  ــمين دوره انتخابات نظام پزش شش
ــى صالحيت  ــت طلبانه رييس جمهور در بررس ــع عدال از مواض

كانديداهاى نظام پزشكى استقبال و حمايت مى كند.

عضو شوراى عالى نظام پزشكى اعالم كرد
سرنوشت نامعلوم 10 هزار پزشك 

عضو شوراى عالى نظام پزشكى از افزايش هزينه هاى درمانى 
ــرد. به گزارش خبرگزاري  ــال آينده ابراز نگرانى نك مردم در س
ــت خبرى، افزود: 10  ــارس، عليرضا زالى ديروز در يك نشس ف
ــال گذشته از دانشگاه  ــكانى كه در 5 س هزار و 500 نفر از پزش
ــده اند، هيچ نامى از آنها در وزارت بهداشت و  فارغ التحصيل ش
ــت و هيچ مراجعه اى براى  ــازمان نظام پزشكى ثبت نشده اس س
ــته اند. وى گفت: اين  ــكى نداش ــتغال به حرفه پزش طبابت و اش
ــتند؛ گروهى از آنها افرادى هستند كه بعد از  ــته هس افراد دو دس
ــتغال در حرفه پزشكى نداشته و  فارغ التحصيلى تمايلى براى اش
جذب مشاغل ديگر شده اند و گروه ديگر نيز از كشور مهاجرت 

كرده اند كه البته آمارى از پزشكان مهاجر نداريم.

توزيع آرم هاى طرح ترافيك از 20 اسفند
مشاور معاون ترافيك شهردار تهران زمان توزيع آرم هاى طرح 
ترافيك سال 92 را اعالم كرد. وحيد نوروزى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به اينكه تا كنون 90 درصد افراد واجد شرايط دريافت آرم 
طرح ترافيك سال 92 مدارك خود را به دفاتر خدمات الكترونيك 
ــهر ارائه كرده اند، افزود: مابقى افراد تنها تا 15 اسفند ماه براى  ش
ارائه مدارك مهلت دارند، در غير اين صورت براى آنها انصراف 
ــده و آرم آنها در اختيار ساير متقاضيان قرار  ــوب ش قطعى محس
مى گيرد. وى با بيان اينكه رونمايى از آرم هاى طرح ترافيك جديد 
روز يكشنبه 6 اسفند ماه انجام مى شود خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه چاپ آرم هاى جديد به اتمام رسيده است توزيع آرم طرح 

ترافيك سهميه بگيران از همان روز يكشنبه آغاز مى شود. 
مشاور معاون ترافيك شهردار تهران در خصوص زمان توزيع 
ــهروندان نيز گفت: با تمهيدات اتخاذ شده،  آرم طرح ترافيك ش
ــد براى دريافت آرم خود به  ــفند ماه متقاضيان مى توانن از 20 اس
ــهر محل تحويل مدارك مراجعه و  دفاتر خدمات الكترونيك ش
ــان كرد: آرم هاى طرح  ــود را دريافت كنند. وى خاطرنش آرم خ
ــال  ترافيك جديد تنها از ابتداى فروردين 92 معتبر بوده و در س

جارى فاقد اعتبار هستند.

آزمون استخدامى نهاد رياست جمهورى 
احتماال قبل از عيد

ــاره آخرين وضعيت آزمون  ــاون اجرايى رييس جمهور درب مع
ــور حتم براى  ــت جمهورى گفت: به ط ــاد رياس ــتخدامى نه اس
ــد و تالش ما اين  ــتخدام هاى جديد آزمون برگزار خواهد ش اس
است كه اين آزمون قبل از عيد برگزار شود و در غير اين صورت 
اين آزمون در سال آينده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزارى 
ــه ديروز هيات دولت درباره  فارس، حميد بقايى در پايان جلس
تعداد ظرفيت استخدامى اين آزمون گفت: ظرفيت استخدامى اين 
ــخ به سوال ديگرى  ــت. بقايى در پاس آزمون هزار و 500 نفر اس
درباره زمان سفر رييس جمهور به جشن جهانى نوروز در كشور 
ــفر در هفته دوم عيد صورت  ــتان گفت: احتماال اين س تركمنس

خواهد گرفت و مقصد آن تركمنستان است. 

برنامه استاندارى براى نصب 
دستگاه هاى يونيزاسيون هوا در تهران

ــتگاه هاى  ــتاندارى تهران درباره نصب دس ــاون عمرانى اس مع
يونيزاسيون براى كاهش آلودگى هوا در تهران اظهار كرد: حدود 
دو سال پيش تعدادى از نخبگان ايرانى سفرى به روسيه داشتند 

كه در اين سفر با نحوه كار اين دستگاه آشنا شدند.
محمدرضا محمودى در گفت وگو با خبرگزاري فارس ادامه داد: 
در كشورهاى چين و جنوب شرقى آسيا از اين دستگاه به عنوان 
شاداب كننده استفاده مى كنند. محمودى يادآور شد: از اين دستگاه 
ــود كه يك جريان عمودى  ــتفاده مى ش براى يونيزه كردن هوا اس
ــمت  باالى جو ايجاد مى كند و اين حركت باعث  از زمين به س
ــود. معاون عمرانى استاندارى تهران در  تخليه آلودگى هوا مى ش
ــطه يونيزه كرده مولكول هاى  ــتگاه به واس ادامه بيان كرد: اين دس
هوا جريانى از سطح زمين به باال ايجاد مى كند، اما هنوز عملياتى 

شدن اين دستگاه در تهران قطعى نشده است.

ديدار 25 نماينده حامى دولت با احمدى نژاد
خبرگزارى تسنيم نوشت: عده اى از نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى پس از فرمايشات روز شنبه مقام معظم رهبرى به ديدار 
محمود احمدى نژاد رييس جمهور كشورمان رفتند. اين ديدار روز 
ــنبه و در نهاد رياست جمهورى برگزار شد و رياست آن بر  يكش
عهده حجت االسالم سيدمحمود نبويان نماينده تهران در مجلس 
شوراى اسالمى بود. به جز حجت االسالم نبويان نمايندگان ديگرى 
از جمله حميد رسايى،  مهدى كوچك زاده، اميرحسين قاضى زاده،  
ــينى نماينده مردم ميانه  و بيست نماينده  على اصغر زارعى،  حس

ديگر در اين جلسه حضور داشتند. 

الريجانى يك قانون ديگر را 
به جاى احمدى نژاد ابالغ كرد

رييس مجلس قانون رفع موانع اجرايى قانون بيمه هاى اجتماعى 
ــان را براى اجرا  ــوه مجازات متخلف ــاختمانى و نح كارگران س

ابالغ كرد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم با توجه به تاخير رييس جمهور در 
ابالغ قانون مصوب مجلس براى اجرا، على الريجانى اين قانون 

را به دستگاه هاى اجرايى ابالغ كرد.
ــازمان تامين اجتماعى مكلف است با  ــاس اين قانون، س بر اس
ــاى اجتماعى كارگران  ــق بيمه مقرر در قانون بيمه ه دريافت ح
ساختمانى مصوب 1386/8/9و اصالحات بعدى آن كليه كارگران 
ــاختمانى مشمول قانون يد شده را به طور  ــاغل در كارهاى س ش

كامل و با نظارت دقيق بيمه نمايد.

عنوان اتهامى دستگيرشدگان
 واقعه 22 بهمن قم اعالم شد 

يك عضو كميته ويژه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
ــى حوادث قم در روز 22 بهمن با بيان اينكه  مجلس براى بررس
15 نفر در جريان اتفاقات قم در روز 22 بهمن دستگير شده اند، 
ــركت در اخالل در نظم  ــت: عنوان اتهام و جرم اين افراد، ش گف
عمومى در جريان راهپيمايى باشكوه 22 بهمن در حرم حضرت 

معصومه (س) است.
ــنا، با اشاره به ديدار روز  مهدى دواتگرى در گفت وگو با ايس
سه شنبه اش با برخى از مقامات قضايى استان قم براى پيگيرى ابعاد 
حادثه 22 بهمن، گفت: روز سه شنبه عالوه بر ديدار قاضى پرونده، 
جلساتى با دادستان عمومى و انقالب و دادستان ويژه روحانيت 
قم برگزار شد، همچنين نشست هايى با برخى از مسووالن امنيتى 

و اطالعاتى اين استان نيز انجام شد.
وى با بيان اينكه در اين جلسات راجع به ابعاد قضيه 22 بهمن 
ــه در مورد  ــث و گفت وگو انجام گرفت، گفت: در اين جلس بح
ــكوه 22 بهمن  ــده براى برگزارى راهپيمايى باش تدابير انجام ش
توضيحاتى ارائه شد چرا كه طبيعتا بايد تدابير الزم براى برگزارى 
ــيده مى شد، چه بسا اگر پيش بينى هاى الزم  اين راهپيمايى انديش
ــام مى گرفت اتفاقات روز 22 بهمن از حيث غائله اى كه در  انج
قم پيش آمد رخ نمى داد و شيرينى حضور گسترده مردم قم را در 

راهپيمايى با حركت غيرقانونى تعدادى از افراد تلخ نمى كرد.
وى با تاكيد بر اينكه بايد تمامى ابعاد و زواياى حادثه قم مورد 
بررسى قرار گيرد، گفت: به هر حال كسانى در نحوه شكل گيرى 
اتفاق و طراحى شعارها نقش داشتند كه بايد تمامى زوايا بررسى 
ــزارش كامل كميته ويژه به زودى به  ــود. به گفته داوتگرى، گ ش
ــت خارجى مجلس ارائه خواهد  ــيون امنيت ملى و سياس كميس
ــيدگى به حوادث  ــو كميته ويژه مجلس براى رس ــد. اين عض ش
ــدگان گفت: حدود  قم همچنين در خصوص تعداد بازداشت ش
پانزده نفر در جريان اخالل در مراسم 22 بهمن در حرم حضرت 
معصومه دستگير شدند كه البته در زندان نيستند،  اينها با سپردن 
ــدند. دواتگرى همچنين اين احتمال را داد كه  قرار وثيقه آزاد ش

تعداد دستگيرى ها افزايش پيدا كند.
وى با بيان اينكه با اين متهمان مالقاتى داشته و حرف هاى آنها 
را شنيده است، اظهار كرد: با برخى از متهمان ديدار و گفت وگو 

داشتم و اظهارات برخى ديگر از متهمان را مطالعه كرده ام.

مركز پژوهش هاى مجلس خواستار
 لغو اصالحيه اليحه گذرنامه شد

شوراى راهبردى زنان و خانواده مركز پژوهش هاى مجلس، با 
ــتار لغو اصالحيه  امضاى نامه اى خطاب به رييس مجلس خواس
ــوى كارگروه مربوطه تصويب شده بود،  اليحه گذرنامه كه از س
ــز پژوهش هاى مجلس،  ــدند.  به گزارش روابط عمومى مرك ش
ــز پژوهش هاى مجلس  ــان و خانواده مرك ــوراى راهبردى زن ش
ــنبه خود كه در اين مركز برگزار شد، اين  ــت روز سه ش در نشس

تصميم را اعالم كردند.
به منظور لغو اليحه گذرنامه تاكنون 18 نفر از اعضاى شوراى 

راهبردى زنان و خانواده اين نامه را امضا كرده اند.

فوالدگر: جلسات مشترك دولت و مجلس 
متوقف شده است

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى با بيان اينكه جلسات 
ــترك دولت و مجلس كه در خصوص كمك هاى معيشتى به  مش
مردم و چگونگى اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها برگزار مى شد 
به طور كلى متوقف شده است، گفت: قرار بود جلسه كارشناسى 
ادامه داشته باشد كه آن هم به دليل سفر نايب رييس مجلس لغو 
شد. حميدرضا فوالدگر در گفت وگو با خبرگزارى مهر، با اشاره 
به خبر منتشر شده براى ادامه جلسات مشترك دولت و مجلس، 
گفت: چنين خبرى صحت ندارد زيرا به طور كلى جلسات مشترك 

دولت  و مجلس كه قبال برگزار مى شد متوقف شده است.
ــتى به  ــات توافق درباره كمك معيش وى گفت: نتيجه آن جلس
ــدگان دولت و مجلس در خصوص هدفمندى  مردم بود و نماين
به هيچ توافقى نرسيدند.رييس كميسيون ويژه مجلس خاطرنشان 
كرد: چهارشنبه هفته گذشته جلسه اى به دعوت آقاى ابوترابى نايب 
ــس مجلس از وزيران اقتصادى دولت و جمعى از نمايندگان  ريي
به عنوان جلسه كارشناسى براى بررسى چگونگى اجراى فاز دوم 
ــد و قرار بود روز چهارشنبه هم اين  هدفمندى يارانه ها برگزار ش
جلسه برگزار شود اما به دليل سفر آقاى ابوترابى جلسه كارشناسى 

هم لغو شد و فعال جلسه اى برگزار نمى شود. 
ــته نيز بحث هاى كلى مطرح شد و  ــه گذش وى گفت: در جلس
ــى قرار نگرفت. وى ادامه داد: به طور  موضوع مهمى مورد بررس
كلى اگر دولت بناى اجراى فاز دوم هدفمندى را داشته باشد بايد 
ــه بودجه ببيند و راهى هم غير از اين وجود ندارد.  آن را در اليح
ــر اضافه كرد: مذاكرات قبلى مجلس و دولت در اين باره  فوالدگ
متوقف ماند اما حتى اگر ادامه هم مى داشت نتيجه بحث بايد در 

بودجه 92 آورده مى شد.

ادامه از صفحه اول
ــاال و يا  ــق تعرفه هاي ب ــا از طري ــتن مرزه بس
ــار بر مردم و  ــت واردات جز تحميل فش ممنوعي
ــعه صنعتي نتيجه ديگري به  عقب  افتادگي در توس

همراه نخواهد داشت.
اينكه ندانيم كجا مي خواهيم برويم با هر سرعتي 
ــيد. در  و هر نوع امكاناتي به مقصد نخواهيم رس
ــتغال و رفاه مردم از اولويت اول  جامعه اي كه اش
ــتيابي به  ــت، صرف منابع براي دس برخوردار اس
ــق و در قالب برنامه  ــيار دقي اهداف فوق بايد بس

جامعي باشد.
ــور  ــدي نظام اجرايي كش ــي از ايرادات ج يك
ــاي مياني با تغيير  ــرات مكرر حتي در كادره تغيي
ــال ها زمان  ــت. با هزينه و صرف س ــا اس دولت ه
ــه الزم را براي  ــي يافته و تجرب كادرهايي آموزش
هدايت بخش هايي پيدا مي كنند. با تغيير يك دولت 
حجم عظيمي از كادرهاي متخصص از بدنه دولت 
جدا و نيروهاي جديد و كم تجربه تر جايگزين آنها 
ــت از چنين روندي در هيچ  مي شوند. طبيعي اس
ــتراتژي و برنامه جامع  حوزه اي انتظار طراحي اس
ــت نظام قانون گذاري  ــت. اميد اس نمي توان داش
كشور براي حفظ منابع اصلي يعني نيروي انساني 
تدبيري جدي و فوري بنمايد. حدود 2 دهه پيش 
در تركيه شاهد تغييرات سريع دولتي بوديم، ليكن 
ــتمر نيز مشاهده مي شد. علت، عدم  پيشرفت مس
اجازه تغييرات توسط وزرا بود. هر وزارتخانه در 
تركيه قائم مقامي داشت كه ستون فقرات وزارتخانه 
بود كه تغيير اين خود بسيار پروسه سخت گيرانه اي 
ــد بدنه  ــت. منطق همين موضوع باعث مي ش داش
ــد. اگر به  ــعه ياب ــتم حفظ و توس متخصص سيس
ــت  عقل و منطق نيز مراجعه كنيم به همين برداش

ساده مي رسيم.

ــاي فراوان  ــس از بحث ه ــتم پ ــت هش در دول
ــتراتژي توسعه صنعتي تدوين شد، اما با تغيير  اس
ــي سپرده  دولت و كادرها موضوع به بوته فراموش
شد. حال نيز كه در آخر دولت دهم هستيم خبري 
از تدوين چنين استراتژي اي شنيده مي شود. اينك 
ــاره كوتاهي به مشكالت فقدان اين استراتژي  اش

مي شود. 
1- سرمايه گذاري

ــرمايه گذارى در صنايع بدون مزيت هاي ملي  س
از نتايج ساده نداشتن استراتژي صنعتي است البته 
مي توان منابع كشور را در هر موضوع توليدي وارد 
نمود. ليكن و خصوصا با توجه به محدوديت هاي 
ناشي از تحريم ها مي بايستي منابع در رشته هايي به 
كار گرفته مي شد كه در كشور مزيت سرمايه گذاري 
ــته و  ــوك ارزي در چند ماه گذش داريم. بروز ش
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها باعث گرديد اين 
بي توجهي به خوبي خود را نشان دهد. واحدهاي 
توليدي كه متكي بر مزيت كشور هستند همچون 
ــرايط بهتري از  ــع نفتي و فلزي حتي در ش صناي
گذشته به سر مي برند. ليكن بخش هايي كه از اين 
ــبي قرار  ــتند در موقعيت مناس امكان بهره مند نيس
ــرمايه گذاري  ــد، البته اين بحث به معني س ندارن
ــته ها نيست، بلكه دادن اولويت  صرف در اين رش
ــت. دادن  ــور اس به چنين بخش هايي از توليد كش
اولويت به رشته هاي مزيت دار و سوق دادن منابع 
آن و توسعه چرخه هاي باالدستي و زيردستي چنين 
ــتغال گسترده اي را ايجاد  موضوعاتي مي تواند اش
نمايد. از طرف ديگر توليدات حاصل از آن قدرت 
ــانات  ــطح بين المللي دارد و در نوس رقابت در س
ــتحكام آن اميدوار  ــوان به اس ــادي نيز مي ت اقتص
ــور به خوبي  ــتراتژي توسعه صنعتي كش بود. اس
ــته هاي مزيت دار را مشخص و  مي تواند دامنه رش
ــوي ديگر منابع  اولويت ها را تدوين نمايد و از س

مالي مي تواند با اطمينان در چنين مسيري حركت 
نموده و اميد به بازگشت سرمايه با سودآوري قابل 

قبول را نويد دهد.
2- ظرفيت

ــب  در طراحي يك واحد توليدي ظرفيت مناس
اقتصادي تجربه شده متناسب با نيازهاي بازار قيمت 
ــده يك الزام جدي است. متاسفانه طي دو  تمام ش
دهه گذشته در موافقت هاي اصولي صادر شده كه 
ــيده يا در حال اجرا هستند اين  به بهره برداري رس
اصل ساده و روشن ناديده گرفته شده است. براي 
مثال ظرفيت اقتصادي توليد فوالد در چين حدود 
ــون تن و در اروپا باالتر از 4 ميليون  ــا 10 ميلي 7 ت
تن است. واحدهاي توليد كاشي و سراميك كشور 
متوسط توليد 3 ميليون مترمربع و در چين حدود 
30 ميليون مترمربع در سال است. اين امر در قيمت 
تمام شده تاثير بسزايي دارد. توسعه واحدهاي 800 
هزار تني فوالد در استان هاي كشور بدون توجه به 
اين امر مهم اتفاق افتاده است. بعيد به نظر مي رسد 
ــور به گونه اي باشد كه آن را به صورت  منابع كش

غير اقتصادي به كار گيريم.
ــا ظرفيت  ــتان ب ــوالد ميبد و كردس ــي ف  تعطيل
ــتند.  ــادي، نمونه هاي مورد توجهي هس غيراقتص
ــعه صنعتي امكان سوق دادن  ــتراتژي توس در اس
ــوي ظرفيت هاي اقتصادي  سرمايه به سمت و س
وجود دارد. به نظر مي رسد در كشور در بعضي از 
رشته ها همچون آب معدني، نورد، فرش ماشيني 
ــه اندازه نياز يك قاره موافقت اصولي از اين  و... ب
ــده اند. بسيار روشن است كه يك  دست صادر ش
ــراميك با ظرفيت پايين قادر به  واحد كاشي و س
ــت.  رقابت با يك واحد با ظرفيت باالي چين نيس
ــابه چيني قيمت تمام شده نزديك به  در واحد مش
ــود. رصد كردن ظرفيت اقتصادي  مواد اوليه مي ش
در هر رشته در دنيا و سوق دادن واحدهاي توليد 

يا موافقت هاي جديد به اين سمت مي تواند امكان 
رقابت با رقبا را فراهم كند.

3- مكان يابي
كشور نيازمند يك آمايش سرزمين است. خداوند 
متعال ايران زمين را با تنوع آب و هوا و مزيت هاي 
ــت. توجه ما به فرصت هاي هر  متعدد آ فريده اس
ــك اصل اجتناب  ــعه پايدار ي ــه جهت توس منطق
ــاي قبل و بعد از انقالب   ــت. در دوره ه ناپذير اس
ــه قرار گرفت ليكن  ــن موضوع مهم مورد توج اي
اراده اي جدي براي رسيدن به يك نقشه راه براي 
ــت. اين  ــران زمين به وجود نيامده اس ــش اي آماي
بي توجهي عالوه بر آسيب جدي در محيط زيست 
همچون خشك شدن درياچه ها و منابع آبي، باعث 
ــتقرار واحدهاي  ــات غيراقتصادي در اس تصميم
صنعتي در مناطق بدون مزيت شده است، اتفاقي كه 
در شهرهاي كشور نيز افتاده است. در خيابان صدها 
مطب پزشك وجود دارد كه باعث ترافيك و ده ها 
ــود در يك منطقه شهري نيز پزشكي  مساله مي ش
وجود ندارد. ما در شهرها نيز نيازمند طرح آمايش 
ــتيم. اينكه كدام صنعت و خدمات متناسب با  هس
ــبي در كدام منطقه مستقر شود يك  مزيت هاي نس
ــت. استقرار  ــت محيطي اس الزام اقتصادي و زيس
ــع آب بر در كوير، احداث واحدهاي تبديل  صناي
ــاورزي در مناطق خشك، احداث واحدهاي  كش
صنعتي با مسافت هاي طوالني از معدن مواد اوليه 
و ده ها عارضه ديگر از نداشتن طرح آمايش است.
ــت داده ايم. كشوري  ما زمان هاي زيادي را از دس
ــيار خوب خدادادي داريم. داشتن يك  با منابع بس
ــه راه يا استراتژي توسعه صنعتي با استفاده از  نقش
نظر خبرگان كشور و به دور از تعصبات منطقه اي 
و قومي يك الزام ملي براي توسعه پايدار و رسيدن 

به اشتغال و رفاه مناسب است.
* عضو هيات رييسه اتاق ايران

ضرورت استراتژي توسعه صنعتي
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انتقاد صريح قاليباف 
از اوضاع اقتصادي كشور

 شهردار تهران: ضعف مديريت اقتصادي مي تواند 
جامعه را به فساد و فقر بكشاند  

ــوع اقتصاد  ــي كه با موض ــر قاليباف در همايش محمدباق
ــم، در  ــت در دوران تحري ــاي مديري ــي و راهكاره مقاومت
دانشگاه تهران برگزار شد، نسبت به تبعات ضعف مديريتي 
ــور در  ــدار داد و گفت: كش ــور هش ــوزه اقتصاد كش در ح
ــش مديريت اقتصاد  ــال هاي اخير كارنامه موفقي در بخ س
ــال هاي پس از انقالب در هر دوره اي  ــته و در طول س نداش
ــم تا اينكه االن  ــاهد بودي ــران خاص در اين بخش را ش بح
ــتغال، ازدواج و مسكن متبلور  ــكالت در بحث اش موج مش
ــهردار تهران تاكيد كرد: امروز با تحريم هاى  ــده است. ش ش
ــور و جغرافياى انسانى به  ــده همه جغرافياى كش اعمال ش
ــر اين صحنه مبارزه  ــور درگي ابعاد 75 ميليون جمعيت كش
ــادى، معنوى  ــام حوزه هاى م ــد در تم ــتند كه مى توان هس

و... اثر گذر باشد. 
ــاك كردن صورت  ــاره به اينكه پ ــهردار پايتخت با اش ش
ــت، بيان كرد: بايد بعضى از  ــاله به معنى حل مساله نيس مس
ــويم. واقعيت تلخ  ــليم نش واقعيت هاى تلخ را ببينيم اما تس
ــل قبولى در عرصه اقتصادى و  ــت كه ما كارنامه قاب اين اس

فرهنگى نداريم.
وى افزود: ما اگر مى خواهيم از تحريم ها عبور كنيم بايد 
اين مشكالت را به عنوان يك آسيب بپذيريم چرا كه هدف 

ورود به عرصه يك مبارزه جدى است. 
ــاره به نامگذارى سال هاى اخير توسط رهبر  قاليباف با اش
ــائلى چون اصالح  ــان بر مس معظم انقالب و تاكيدات ايش
ــف، كار مضاعف، جهاد  ــت مضاع ــوى مصرف، حماي الگ
ــرى نظام با اين رويكردها به  ــادى و... اظهار كرد: رهب اقتص
همه مديران نظام هشدار مى دهند، اما كدام يك از رفتارها و 
تصميم هاى سياسى و اقتصادى ما با رويكردها و شعارهاى 
مطرح شده همخوان بوده است؟ وى سال1364 را سال پيك 
ــد جمعيت در حوزه زاد و ولد دانست و گفت: در اين  رش
ــال حدود يك ميليون و 800 هزار نوزاد متولد شدند و با  س
ــك و ...  خود موجى از كمبودهاى كاالهايى چون شيرخش

را به وجود آوردند.
 وى اظهار كرد: در دهه 70 نيز اين موج جمعيت با سدى 
ــد به طورى كه 1 ميليون و 200هزار  به نام كنكور مواجه ش
ــت كه تنها ظرفيت  ــركت در كنكور وجود داش متقاضى ش
ــر موجود بود  و براى يك ميليون نفر  ــرش 200هزار نف پذي

بقيه نيز هيچ جوابى نداشت. 
دولت هزينه درمان مردم را تقبل كند

به گفته قاليباف امروز موج اين مشكالت در بحث اشتغال، 
ازدواج و مسكن متبلور شده است و ديگر كنكور مساله اين 
گروه نيست.  وى با اشاره به مشكالت درمان در سطح جامعه 
اظهار كرد: امروز تنها 30 درصد از هزينه هاى مربوط به درمان 
را دولت مى پردازد و 70 درصد بقيه از جيب مردم مى رود، 
ــت تا در دهه 90 سهم پرداخت دولت و  مدير موفق آن اس

مردم را در بحث درمان جابه جا كند. 
وى اظهار كرد: بايد توليد ثروت نيز يك ضد ارزش تلقى 

نگردد و دخالت دولت را در اقتصاد به حداقل رساند. 
ــاى اقتصاد مقاومتى تعطيل  ــاره به اينكه معن قاليباف با اش
ــان كرد: همه مديران ما  ــت خاطر نش كردن علم اقتصاد نيس
ــى ، در عرصه اقتصاد بايد كار را  و خصوصا مديران سياس

به كاردان بسپارند. 
ــده  ــاره به اينكه در حل موارد مباحث مطرح ش وى با اش
ــوان كرد:  ــت عن ــدى ترين موضوع بحث مديريت اس كلي
ــت كه اگر تصميمى گرفته شود و  مديريت به معناى آن اس
نسخه اى براى حل مساله پيچيده شد، ساز و كارى نيز براى 
اجراى آن وجود داشته باشد. شهردار تهران به دچار اشكال 
شدن چرخه توليد، توزيع و مصرف در عرصه اقتصاد كشور 
اشاره و عنوان كرد: چالش هاى ما چالش هاى اقتصادى است 

اما بدون شك راه حلش الزاما اقتصادى نيست.
ــكالت امروز   وى تصميمات غلط مديريتى را داليل مش
دانست و گفت: بايد با يك مديريت جهادى اقتصاد مقاومتى 
را به عنوان يك باور پيش ببريم.  قاليباف عرصه دفاع مقدس 
را همراه معنويت دانست و گفت: در عرصه اقتصاد كه پول 
و قدرت حرف اول رامى زند مسووالن بايد به روش مبارزه 

با فساد آگاه باشند. 
ــرعت آنها  ــاد به س ــورت اين فس ــه در غيراينص ــرا ك چ
ــر در جامعه  ــا بيان اينكه فق ــد برد. وى ب ــن خواه را از بي
ــد گفت: اگر  ــكل مى كن ــالب را دچار مش ــاى انق آرمان ه
ــه عقل از آن  ــيد ك ــمت فقر برود مطمئن باش ــه به س جامع
ــى  ــود و چاپلوس ــى رود و جهل جايگزين مى ش ــه م جامع
ــد.  قاليباف همچنين  ــن جامعه خواهد ش ــگ رايج اي فرهن
ــت و عنوان كرد:  ــاد را زايده فقر دانس ــترش پديده فس گس
ــور ما مبارزه را وارد اين  ــمنان كش ــت كه دش بى دليل نيس

عرصه كردند.

گزارش ديروز «دنياي اقتصاد» با بازتاب همراه شد
طرح جدايي «تراكم» از منابع شهرداري

 دولت طلب شهرداري تهران را 
با بنزين 100 توماني پرداخت كرد!

 آغاز مطالعه تبديل همت به بزرگراه دو طبقه 
گروه مســكن- بهشاد بهرامي: طرح دولت براي جدايي 
ــف مانده اما  ــچ  اجرا، متوق ــران هنوز در پي ــهرري از ته ش
ــوان مخالف جدي اين جدايي، خود  ــهرداري تهران به عن ش
ــدارك ديده و با  ــري را براي پايتخت ت ــرح جدايي ديگ ط
ــده در تهران پياده  ــال آين ــهر، آن را از س موافقت شوراي ش

مي كند.
با مصوبه شوراي شهر تهران، از سال آينده بين «فروش تراكم» 
و «منابع مالي اداره شهر تهران» فاصله مي افتد تا شهرداري اتكا 

به اين درآمد ناپايدار را به درآمد هاي پايدار منتقل كند.
ــهرداري تهران روز گذشته  معاون برنامه ريزي و بودجه ش
ــي در «دنياي اقتصاد» تحت عنوان  ــان با چاپ گزارش همزم
«تراكم خرج تهران را مي دهد»، اعالم كرد: سال آينده درآمد 
پيش بيني شده از محل عوارض مازاد تراكم معادل 75 درصد 
ــال خواهد بود كه اين رقم با توجه به نرخ تورم  درآمد امس
ــال آينده، عمال به معني كاهش  ــد ساخت وساز در س و رش

وابستگي بودجه  شهرداري تهران به فروش تراكم است.
ــت: در بودجه  ــي نوش ــاد» ديروز در گزارش «دنياي اقتص
ــهرداري  تهران 2 هزار و 550 ميليارد تومان بابت  امسال ش
فروش  تراكم  ساختماني، در نظر گرفته شده كه در نيمه اول 
ــده است.  ــال يك هزار و 500 ميليارد تومان آن محقق ش س
ــاز، 34  طوري كه صدور مجوز تراكم مازاد براي ساخت وس
ــال را تامين  ــهرداري در نيمه اول امس ــد كل درآمد ش درص

كرده است.
حاال با آنچه معاون قاليباف ديروز اعالم كرد، از سال آينده، 

فروش تراكم مسير كاهشي را در پيش خواهد گرفت.
ــود افزايش درآمدهاى  ــه گزارش «دنياى اقتصاد» با وج ب
شهرى پايتخت در سال جارى، شوراى شهر تهران مديريت 
شهرى را مجاب كرده تا با توجه به شرايط نامشخص سياسى 
ــال آينده، بودجه 92 شهر تهران را «محتاطانه  و اقتصادى س

و انقباضى» ببندد.
ــالم كاهش رقم كل بودجه 92  ــهردارتهران با اع معاون ش
نسبت به رقم كل بودجه مصوب و متمم امسال كه 11 هزار 

ميليارد تومان بود،  عنوان كرد: 
اگرچه رقم بودجه مصوب سال 92 نسبت به سال جارى 
هزار و 400 ميليارد تومان افزايش نشان مى دهد، اما مقايسه 
رقم كل بودجه سال 92 نسبت به رقم بودجه مصوب و متمم 
ــال 91 حدود 550 ميليارد تومان كاهش نشان مى دهد كه  س
ــى و  ــرايط سياس علت اصلى آن غيرقابل پيش بينى بودن ش

اقتصادى سال آينده است.
ــهرى  ــعه ش ــاون برنامه ريزى و توس ــمى، مع مناف هاش
شهردارى تهران علت كاهش رقم بودجه پايتخت را در سال 
ــرايط غيرقابل پيش بينى سال آينده دانست و گفت: با  92 ش
ــوراى شهر چون فضاى سياسى و اقتصادى سال 92  نظر ش
ــال آينده را انقباضى و  را غيرقابل پيش بينى ديديم بودجه س
ــش ماه اول افزايش درآمدى  ــتيم تا اگر در ش با احتياط بس
ــورا  ــتيم در قالب متممى مجزا مجوز هزينه آن را از ش داش

به دست آوريم.
درآمد از تراكم را كاهش داديم!

هاشمى رقم تعيين شده براى رديف درآمدى «عوارض بر 
مازاد تراكم» در بودجه 92 را معادل عملكرد نه ماهه امسال 
عنوان كرد و گفت: درآمدهايى كه بابت اخذ عوارض باالتر 
ــال  ــبت به امس ــت نس از پايه مالى تراكم در بودجه 92 اس

افزايش پيدا نكرده است.
ــخ به اين سوال كه تكيه اصلى شهردارى تهران  او در پاس
براى كسب درآمد در سال 92 با توجه به كسب هزار و 500 
ميليارد تومان در سال جارى از محل عوارض بر مازاد تراكم 
چه منابعى است و شهردارى تهران از چه طريقى مى خواهد 
كاهش درآمد خود را به دليل كاهش كد درآمدى تراكم جبران 
ــاد» گفت: برخى از كدهاى بودجه اى  كند؟ به «دنياى اقتص
ما متناسب با قانون افزايش پيدا خواهد كرد. به عنوان مثال 
ــال  با توجه به تغييراتى كه در قيمت منطقه اى امالك در س
ــده اتفاق خواهد افتاد، امكان افزايش درآمد از اين محل  آين

وجود خواهد داشت. 
ــهردارى تهران در ماليات بر  ــهم ش او افزود: همين طور س
ارزش افزوده در سال آينده 3 دهم درصد افزايش پيدا كرده 
ــال آينده به  ــت و عالوه بر اين اتكاى درآمدى ما در س اس
ــويى تمامى كدهاى  ــاى پايدار خواهد بود، اما از س درآمده
ــر از پايه مالى  ــدى كه از محل عوارض باالت ــدار درآم ناپاي
تراكم كسب مى شد، كاهش پيدا كرده است. معاون شهردار 
از كاهش رقم مصوب عوارض بر مازاد تراكم در بودجه 92 
خبر داد و اظهار كرد: عوارض مازاد بر تراكم در بودجه 92 

به اندازه عملكرد نه ماهه امسال خواهد بود.
به جاى 50درصد 97 درصد پرداخت كرديم

هاشمى با اشاره به عدم تحقق تعهدات دولت در رديف هاى 
ــهردارى تهران در سال جارى تصريح كرد: در  بودجه اى ش
ــوخت ريالى محقق  ــم رانندگى و س ــف مهم جرائ دو ردي

نشده است.
ــوخت 180 ميليارد  او ادامه داد: قرار بود از محل يارانه س
تومان به شهردارى پرداخت شود، اما در زمان پرداخت دولت 
بنزين را بر مبناى ليترى 100 تومان محاسبه كرد و تنها 10 
ــهردارى پرداخت كرد. عالوه بر اين در  ميليارد تومان به ش
ــوزه حمل و نقل نيز به جاى تعهد 50 درصدى در مقابل  ح

دولت 97 درصد از تعهدات را شهردارى بر عهده گرفت.
مطالعات دو طبقه شدن همت

ــخ به سوال ديگرى در مورد طرح هاى عمرانى  او در پاس
سال آينده نيز اظهار كرد: بناى آغاز طرح جديدى را در سال 
ــدن اتوبان همت در حال مطالعه  ــم اما دو طبقه ش 92 نداري
است و اينكه اجرايى شود يا نه هنوز به مرحله تصميم گيرى 

نرسيده است.
اختيارات دولت در جدايى رى گرفته شد

هاشمى همچنين در پاسخ به سوالى در مورد نتايج مذاكرات 
ــا مجلس در پرونده جدايى رى از تهران گفت: در آخرين  ب
ــى رى از تهران در حوزه  ــد تا هر گونه جداي ــه بنا ش جلس
ــارات قانونگذار قرار گيرد، البته اميدواريم اين موضوع  اختي
ــن علنى راى بياورد، اما با توجه به منابعى كه براى  در صح
رى در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده بهتر است رى 

از تهران جدا نشود.

طرح وزير سابق 
براي بنگاه هاي امالك

وزير سابق مسكن با انتقاد از ناديده گرفته شدن 
«اصول منطقي بازار واسطه گري» در حوزه «داللي 
ــه اين اصول از  ــت: بي توجهي ب ملك» معتقد اس
ــاله «اخالق حرفه اي» و از سوي ديگر  يك سو مس
ــش «تعارض منافع» را در اين حوزه به وجود  چال

آورده است.
ــه اينكه در  ــاره ب ــاس آخوندي با اش ــر عب دكت
ــاختار شكلي حرفه داللي مسكن  ايران تاكنون س
ــف و قوت آن  ــاط ضع ــاوران امالك- و نق –مش
مورد توجه قرار نگرفته و بيشتر، مسائل سطحي و 
ــيه اي اين حرفه به بحث گذاشته شده است،  حاش
ــطه گري  ــفانه در ايران از حرفه واس ــت: متاس گف
ــني وجود ندارد و  ــكن، تعريف روش در بازار مس
ــورها كه به اين موضوع نگاه  ــاير كش برعكس س
ــي جامعه از  ــود دارد و ارزياب ــني وج كامال روش
نقش و كاركرد اين حرفه مثبت است، در كشورمان 

عملكرد اين صنف نامناسب ارزيابي نمي شود.
ــازندگي (سال هاي 72  ــكن دولت س وزير مس
ــا «دنياي اقتصاد»، حداقل  ــا 76) در گفت وگو ب ت
ــيوه فعاليت در حرفه  ــكال اساسي به ش چهار اش
ــد بر  ــن تاكي ــرد و ضم ــاوران امالك وارد ك مش
تجديدنظر در اصول حاكم بر اين حرفه از دولت 
ــه مباحثي همچون  ــت به جاي پرداختن ب خواس
ــيون معامالت مسكن  «چگونگي تغيير حق كميس
ــبت به رفع  ــالك قيمت گذاري»، نس ــا تعيين م ي

اشكاالت اقدام كند.
نمايندگي دو طرف معامله در آن واحد!

ــراد در  ــن اي ــاره مهم تري ــدي درب ــر آخون دكت
ــكن گفت: نحوه كاركرد  ــطه گري مس حرفه واس
ــاي معامالت ملكي در ايران مصداق كامل  بنگاه ه
«تعارض منافع» است. مشاوران امالك در ايران، هم 
ــنده حق كميسيون دريافت مي كنند هم از  از فروش
خريدار. حال اينكه يك بنگاه واسطه گر بايد فقط 
ــد و نمايندگي  ــع يك طرف را نمايندگي كن مناف
ــود و  دو طرف عمال به تعارض منافع منجر مي ش
حرفه اي نيست. به عبارت ديگر، ناكارآيي اين حرفه 
و لغزش هاي آن ريشه در همين تعارض منافع دارد 

كه يكبار براي هميشه بايد حل شود. 
از رقابت در اين بازار خبري نيست

ــراف از  ــه انح ــان اينك ــا بي ــدي ب ــر آخون دكت
ــود،  ــه اي در اين بازار زياد ديده مي ش اخالق حرف
ــاي  ــه بازار ه ــت: در هم ــراد دوم گف ــاره اي درب
ــطه گر صرفا نماينده يك طرف  واسطه گري، واس
ــال در بازار  ــه عنوان مث ــت. ب ــر در بازار اس حاض
واسطه گري مالي، بانك ها تحت هر شرايطي منافع 
ــپرده هاي او را  ــپرده گذار را حفظ مي كنند و س س
ــهيالت قرار مي دهند و با  در اختيار متقاضيان تس
دريافت نرخ سود از تسهيالت گيرنده، به سپرده گذار 
ــت كه  خدمت ارائه مي كنند. البته فرض بر اين اس
ــل مي كنند، هرچند آنان نيز با اجراي  اين گونه عم
ــپرده گذاران را  ــتورات اداري در واقع غبطه س دس
حفظ نمي كنند و وفاي به عهد ندارند. به هر روي، 
در بازار مشاوره  ملكي نيز مطابق مفاهيم  اقتصادي 
حاكم بر بازار واسطه گري، بايد همه وظيفه بنگاه، 
ــنده يا موجر)  نمايندگي طرف عرضه كننده (فروش
باشد و فقط هم بايد از طرف عرضه كننده، دستمزد 

يا همان حق كميسيون را دريافت كند. 
ــابق مسكن تصريح كرد: با رعايت اين  وزير س
اصل، در واقع ماموريت بنگاه هاي معامالت ملكي 
عرضه ملك در بازار مسكن به نمايندگي از مالك 
است. اين كار به موجب قراردادي شفاف فيمابين 
ــرد. مالك بايد به  ــك و بنگاه بايد صورت گي مال
بنگاه معامالت ملكي به صراحت بگويد كه آيا آن 
بنگاه نمايندگي انحصاري فروش و يا اجاره ملك 
ــا آنكه بنگاه هاي ديگري نيز در اين  او را دارد و ي
ــاب از طرف مالك نمايندگي دارند. قاعدتا نرخ  ب
ــتر از  ــطه گري براي بنگاه هاي انحصاري بيش واس
ــاع است و انتظاري نيز كه مالك از  نمايندگي مش
بنگاه انحصاري دارد با حالت مشاع متفاوت است. 
ــدام اوال مفهوم تعارض منافع بين عرضه  با اين اق
كننده و خريدار كه پاشنه آشيل اين حرفه است از 
ــن مي رود و ثانيا هم مالك و هم بنگاه مي دانند  بي
كه چه خدمتي بين آنها مبادله مي شود و چه ميزان 
ــطه گري پايه رقابت  ــيوه واس ارزش دارد. اين ش
منطقي در بازار داللي ملك خواهد شد طوري كه 
در اين بازار، فرد واگذاركننده سراغ بنگاهي خواهد 
رفت كه بهترين خدمت را به او ارائه كند و بتواند با 
كمترين دستمزد در كمترين زمان، بهترين خريدار 

ــفانه در حال حاضر  را به او معرفي كند، اما متاس
مشاهده مي كنيم كه دولت براي تعيين حق كميسيون 
ــكن ورود كرده است. اصال مگر در  معامالت مس
ــت بازار رخ داده كه دولت  اين بازار مساله شكس

مي خواهد دخالت كند؟!
بازاريابي براي ملك نامزدشده

دكتر آخوندي ايراد سوم را عدم رعايت شرايط 
ــكن عنوان كرد  ــازار داللي مس ــازار حراج در ب ب
ــك ملك را  ــكن ي ــت: زماني كه بنگاه مس و گف
واسطه گري مي كند به نوعي، يك حراجي، ترتيب 
داده است پس وظيفه دارد كليه ضوابط بازار حراج 
ــد. ضوابط اين بازار كه در همه دنيا  را رعايت كن
توسط آژانس هاي امالك رعايت مي شود عبارت 
است از؛ مستند سازي و ثبت همه وقايع و اتفاقات 
ــنده و دالل. در اين بازار وقتي  بين خريدار، فروش
ــض دريافت  ــود، به مح ــك ملك عرضه مي ش ي
پيشنهاد از طرف يك متقاضي خريد، فرد يا بنگاه 
ــك را از بازار خارج كند تا  ــطه گر بايد آن مل واس
ــنهاد متقاضي خريد رد يا تاييد شود  زماني كه پيش
ــع بنگاه نمي تواند براي آن ملك همچنان  و در واق
ــود كه  ــاهده مي ش بازاريابي كند، اما در ايران مش
ــول فروش يا اجاره يك  ــرايطي كه ق دالالن در ش
آپارتمان را به فردي داده اند، كماكان براي عرضه آن 
به غير تالش مي كنند و هر آن احتمال برهم خوردن 
توافق اوليه بين طرفين معامله با دالل وجود دارد. 
ــيار موجب فساد در معامالت  اين موضوع چه بس
شده است، چرا كه بنگاه بسته به پيشنهادي كه به 
ــود و به منظور بيشينه كردن منافع خود  وي مي ش
ــد به ضرر مالك يا خريدار عمل كند، چرا  مي توان
كه او مي تواند نظر يك خريدار خوب را از ملكي 
به ملك ديگر منتقل كند و عمال موجب خسارت 
فروشنده شود، يا بالعكس شرايط خوبي را كه يك 
فروشنده به پيشنهاد يك خريدار ارائه كرده است از 
چنگ خريدار خارج كند و به او اجحاف نمايد.  

بي معنا شدن مفهوم واسطه گري
 در اين حرفه 

دكتر آخوندي در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد» 
ــطه گري ملكي در ايران را  ايراد چهارم بازار واس
بي توجهي واسطه گرها به مفهوم واقعي واسطه گري 
ــت و درباره آن چنين اظهار كرد: بنگاه هاي  دانس
معامالت مسكن نوعي حراج در طول زمان را انجام 
مي دهند نه حراج در لحظه. وقتي مشاوران امالك 
ــطه  و دالل بازار معرفي مي كنند  خودشان را واس
پس بايد رابطه بين فروشنده با خريدار و موجر با 
ــتاجر در طول بازاريابي دالل، كامال قطع باشد  مس
در غير اينصورت مفهوم واسطه گري بي معنا است. 
اما در بنگاه هاي امالك، مشاور به راحتي از طرفين 
معامله مي خواهد در روزي مشخص به بنگاه بيايند 
تا بلكه با مشورت و صحبت و مذاكره رو در رو با 
هم، توافق قيمتي براي انجام معامله حاصل شود و 

به اصطالح معامله را جوش دهند!
ــدي تاكيد كرد: صدا زدن خريدار و  دكتر آخون
فروشنده پاي ميز مذاكره در بنگاه در حالي كه هنوز 
ــت نيامده، كامال با  توافق براي انجام معامله به دس
ــت چونكه  اصول و مباحث اخالقي در تضاد اس
ــي از دو طرف مي تواند از طريق برهم خوردن  يك
تعادل نظر در ميز مذاكره، تحت فشار قرار بگيرد و 
برخالف ميل باطني اش تسليم خواسته طرف مقابل 
ــيوه بازاريابي ملكي همچنين مغاير  ــود. اين ش ش

«مبادله آزاد» و مفاهيم اقتصادي بازار است. 
وزير سابق مسكن در پايان اين گفت وگو تاكيد 
كرد: با وجود اين نقاط ضعف و مشكالت، اساسا 
فرآيند حرفه واسطه گري مسكن و اصول حاكم بر 

آن، نياز به تجديدنظر جدي دارد.
خأل حقوقي در بنگاه هاي مسكن

دكتر موسي غني نژاد درباره آنچه اشكاالت جدي 
ــطه گري ملك عنوان مي كند، معتقد  در بازار واس
است: ايراد در اين بازار به نوع مسووليت و شكل 
مسووليت  پذيري مشاوران  امالك برمي گردد كه در 
مقايسه با مدل موفق فعاليت آژانس  هاي امالك در 

دنيا، داراي نواقص و كمبود هايي است. 
اين اقتصاددان خأل مشاور حقوقي در بنگاه هاي 
مسكن، به رسميت شناخته  نشدن قراردادهايي كه 
در بنگاه ها تنظيم مي شود و همچنين وجود رابطه 
ــتمزد واسطه ها با ارزش معامله اي كه آنها  بين دس
ــبب انجام آن مي شوند را سه نقطه ضعف بازار  س
ــران معرفي كرد و گفت:  ــطه گري ملك در اي واس
رفع اين نواقص -كه متاسفانه به دليل كم توجهي 
مسووالن ريشه در بازار مسكن دوانده است- هم 
ــطه هاي بازار را  ــد اعتماد عمومي به واس مي توان

افزايش دهد و هم اينكه به رونق معامالت مسكن 
ــي غني نژاد در گفت وگو با  كمك كند. دكتر موس
«دنياي اقتصاد» در تشريح اشكاالت موجود در بازار 
ــكن، تصريح كرد: در بنگاه هاي  ــطه گري مس واس
مسكن اگر چه براي طرفين معامله، قرارداد مكتوب 
ــود، اما اين قرارداد از آنجا كه بايد در  تنظيم مي ش
يك محل ديگري تحت عنوان دفاتر اسناد رسمي، 
به قرارداد رسمي و سندمحضري تبديل شود، وجه 

قانوني محكم و قابل استنادي ندارد. 
ــه دولت بايد  ــا تاكيد بر اينك ــن اقتصاددان ب اي
ــات بازار  ــي در كليات و جزئي ــات اساس اصالح
ــن مقررات حاكم بر  ــطه گري ملك و همچني واس
ــه «دنياي اقتصاد» گفت:  ــال كند، ب ــن بازار اعم اي
بررسي تجربه هاي موفق برخي كشورها در حوزه 
واسطه گري ملك نشان مي دهد آژانس  هاي امالك 
از لحظه اول برخورد با متقاضي خريد يا متقاضي 
فروش، مسووليت ارائه تمام خدمات حقوقي، فني 
و مشاوره اي را برعهده مي گيرند طوري كه متقاضي 
هيچ نيازي به انجام وظيفه در طول معامله را ندارد. 
بر مبناي اين مدل، معامله ملك براي دو طرف، با 
ــمي در داخل آژانس امالك توسط  صدور سندرس
ــمي دولت، به  وكيل حقوقي معتبر يا نماينده رس
اتمام مي رسد و كليد و مبلغ معامله توسط مسوول 
ــود، طوري كه  آژانس بين طرفين رد و بدل مي ش
ــت به  متعاملين بعد از خروج از آژانس، الزم نيس
ــل ديگري براي ثبت قرارداد مراجعه كنند. اما  مح
ــران اتفاق مي افتد  ــكن اي ــه در بنگاه هاي مس آنچ
ــي با اين مدل دارد و عمال خدمات  تفاوت فاحش

كافي به خريدار و فروشنده ملك ارائه نمي شود.
ــطه هاي بازار  دكتر غني نژاد همچنين گفت: واس
مسكن در كشورمان صرفا مسووليتي در حد داللي 
ــنده را برعهده  ــي براي خريدار و فروش و بازارياب
ــت كم وكيف  ــن دو گروه باب ــد و فقط به اي دارن
ــاني مي كنند. اشكال اصلي مدل  امالك اطالع رس
ــطه هاي  ــران، فاصله بين فعاليت واس ــج در اي راي
ــت.  ملكي و مقررات و قوانين ثبتي و حقوقي اس
واسطه ها بعد از حصول توافق بين طرفين معامله 
ــان را دريافت  و تنظيم قرارداد بنگاهي، دستمزدش
مي كنند و اگر بعد از اين مرحله، تبعات قانوني يا 
مشكلي براي يكي از طرفين معامله به وجود بيايد، 
مشاورامالك مسووليتي براي رسيدگي به آن ندارد. 

اين سيستم درست نيست و بايد اصالح شود.
شان قانوني معامالت بايد 

رعايت شود
ــررات بازار  ــزود: اصالح مق ــر غني نژاد اف دكت
ــطه گري ملك بايد به الزام استفاده از مشاور  واس
حقوقي يا يك نفر حقوقدان در بنگاه هاي مسكن 
منجر شود تا همه معامالت با تاييد مشاور حقوقي 
انجام بگيرد و همه مسووليت صحت و سقم معامله 

مستقيم متوجه اين مشاور حقوقي باشد.
ــد كرد: وكيل  ــاددان در اين باره تاكي اين اقتص
حقوقي معتبر يا فردي كه به نمايندگي از دولت و 
مراجع ثبتي كشور، مسووليت ثبت معامالت مسكن 
را برعهده مي گيرد، قطعا نسبت به عقد معامالتي كه 
خريدار يا فروشنده در آن، مسير غلط را در پيش  
مي گيرند يا مدارك و مستندات ملك مورد معامله 
مخدوش يا ناقص است، پرهيز مي كند و تا زماني 
كه براي مشاور حقوقي، صحت و سالمت معامله، 
اثبات نشود، دست به تنظيم قرارداد نمي زند. لذا اگر 
بكارگيري مشاور حقوقي و نماينده رسمي دولت 
ــود، منشاء  در امور ثبت ملك در بنگاه ها الزامي ش
ــكن از  اختالفات حقوقي بعدي بين متعاملين مس
ــن خواهد رفت. اما مدلي كه هم اكنون در بازار  بي
مسكن رايج است به اين صورت است كه خريدار 
و فروشنده خودشان بايد نسبت به صحت معامله 
اطمينان حاصل كنند در غيراين صورت عواقب هر 
ــطه چه از طرف  نوع بي احتياطي چه از طرف واس

طرفين معامله، متوجه متعاملين خواهد بود.
ــن استفاده از  ــريح محاس اين اقتصاددان در تش
مشاور حقوقي و نماينده رسمي دولت در بنگاه هاي 
ــاور حقوقي، تمام  ــكن تاكيد كرد: حضور مش مس
ــگام معامله  ــد و افراد هن ــا را راحت مي كن كاره
ــتوانه قانوني از  ــه پش ــت ك ــان راحت اس خيالش
ــود، حمايت  ــته مي ش قراردادي كه در بنگاه نوش
مي كند و قراردادشان سند عادي نيست. ضمن اينكه 
مشاوران امالك نيز بايد از حضور مشاور حقوقي در 
كنار خود استقبال كنند؛ چون كه اين اقدام به نفع 
آنها هم خواهد بود و معامالت را برايشان رونق و 
وسعت مي دهد. دكتر غني نژاد معتقد است: اگر شان 
قانوني و تشريفات حقوقي و ثبتي بصورت كامل 

در بازار واسطه گري ملك رعايت شود، بار بزرگي 
از روي دوش دادگاه ها بابت اختالفات ملكي بين 

طرفين معامله برداشته خواهد شد.
حق كميسيون و ماجراي كج منشي

دكتر غني نژاد در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد» 
به بحث ديگري كه اخيرا درباره فعاليت واسطه  هاي 

بازار ملك، حاشيه ساز شده، پرداخت.
ــتمزدي كه  ــاددان گفت: اگر بين دس اين اقتص
مشاوران امالك بابت انجام معامله دريافت مي كنند 
ــبت وجود داشته  و قيمت ملك مورد معامله، نس
باشد، اين انگيزه مدام براي مشاوران امالك وجود 
ــطح ممكن توافق  ــه قيمت در باالترين س دارد ك
شود. در ادبيات اقتصادي، به بروز چنين پديد ه اي، 
ــي» رفتاري  ــود. «كج منش ــي» گفته مي ش «كج منش
ــته از فعاالن اقتصادي كه از يك  ــت كه آن دس اس
موقعيتي برخوردارند، براي منافع خودشان انجام 
مي دهند اما كار درستي نيست. بنابراين بايد رابطه 
ــطه ها و قيمت مسكن از طريق  ــتمزد واس بين دس
طراحي فرمول جديد براي حق كميسيون خدمتي 

كه مشاوران امالك ارائه مي كنند، قطع شود.
دكتر غني نژاد بهترين فرمول را تعريف نرخ ثابت 
براي دستمزد مشاوران امالك بدون آنكه مضربي از 

ارزش معامله باشد، دانست.
اقتصاد مريض و هجوم بيكاران

به بنگاه هاي امالك
يك صاحب نظر اقتصادي كه سابقه مديريتي در 
ــاد را دارد، درباره نوع خدمتي كه در  وزارت اقتص
ــاوره هاي ملكي توسط دالالن مسكن به  بازار مش
مخاطبان بازار – خريدار و فروشنده- ارائه مي شود، 
ــاوران امالك در  ــت: مسووليتي كه مش معتقد اس
هدايت بازار مسكن بايد داشته باشند مورد غفلت 
قرار گرفته است و دالالن با تسليم شدن در مقابل 
خواسته  يكي از دو طرف معامله، شرايطي را ايجاد 
كرده اند كه آپارتمان هاي مسكوني به ندرت معادل 

ارزش  واقعي شان فروش يا اجاره مي روند.
مهدي كرباسيان در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» در 
ــكن حلقه واسط  اين باره تاكيد كرد: بنگاه هاي مس
دو طرف عرضه و تقاضا محسوب مي شوند و بايد 
ــايي قيمت واقعي  ــاوران امالك بتوانند با شناس مش
ــته هاي كامال متفاوت  ــنهادها و خواس امالك، پيش
ــي نزديك و در نهايت  ــن را به قيمت واقع متعاملي
ــيوه اي كه  ــرايط نقل وانتقال را فراهم كنند، اما ش ش
هم اكنون در اين بازار حاكم است به اين صورت است 
ــنهاد پرداخت  كه گاهي اوقات، يك متقاضي با پيش
مبلغي بيشتر از متقاضي اول، در اولويت خريد ملك 
قرار مي گيرد حتي اگر مبلغ مورد توافق او با فروشنده، 

بيشتر از ارزش واقعي آن ملك باشد.
ــاره به اينكه  ــر اقتصادي با اش ــن صاحب نظ اي
ــكن  ــطه گري در بازار مس ــر نوع فعاليت واس اگ
كشورمان منطبق بر استانداردهاي رايج در بسياري 
ــائل و  ــياري از مس ــورها انجام بگيرد، بس از كش
ــكن از جمله نوسان ناگهاني  مشكالت بازار مس
قيمت ها تحت كنترل قرار خواهد گرفت، افزود: 
بايد مسووالن و سياست گذاران بازار مسكن نسبت 
ــاوران امالك، بازنگري  ــه و تكاليف مش به وظيف
جدي داشته باشند. كرباسيان معضل كنوني بازار 
ــطه گري ملكي را ناشي از دو چالش در اين  واس
ــور و  ــت و گفت: بيماري اقتصاد كش بازار دانس
ــو و صدور  ــترده در جامعه از يك س بيكاري گس
ــكن و كم هزينه  ــيس بنگاه مس بي رويه مجوز تاس
ــغل از سوي ديگر باعث شده تعداد  بودن اين ش
ــهر تهران بيشتر از  ــطح ش بنگاه هاي امالك در س
ــكن به اين خدمات، افزايش  نياز واقعي بازار مس
يابد. از طرف ديگر كاهش حجم معامالت مسكن 
در مقابل افزايش تعداد مشاوران امالك، سهم هر 
ــطه گري را كاهش  بنگاه از درآمد حاصل از واس
ــاوران امالك اخيرا با اين  ــت و ظاهرا مش داده اس
توجيه كه حق كميسيون آنها ناچيز است به دنبال 

افزايش نرخ حق كميسيون برآمده اند. 
اين صاحب نظر اقتصادي براي ساماندهي بازار 
ــنهاد كرد: براي  ــطه گري ملك به دولت پيش واس
ــاماندهي  ــكالت و س ــجام امور، كاهش مش انس
ــالك، بايد به  ــري ام ــطه گ ــازار واس ــوب ب مطل
ــار و بهاي الزم  ــاي صنفي اين حرفه، اعتب نهاده
ــاي اعضاي  ــرف فعاليت ه ــك ط ــا از ي را داد. ت
ــف، در چارچوبي قانوني، حقوقي و مبتني بر  صن
استانداردهاي حرفه اي سامان يابد و از طرف ديگر 
امكان پاسخگويي مسووالنه، به نهادهاي نظارتي 
ــكايات و پيشنهادهاي  ــيدگي موثر به ش و نيز رس
مردمي و برخورد قانوني با متخلفان فراهم شود.

پرونده  «دنياي اقتصاد» درباره هشدار اقتصاددا نان به دولت: بازار مسكن به اصالحات اساسى احتياج دارد

نابسامانى در واسطه گرى مسكن
فريد قديرى: در بازار مســكن صرف نظر از چالش هاي ريشه دار همچون سربااليي رفتن 
ــاماني هايي  قيمت يا كمبود عرضه به رغم كفايت موجودي آپارتمان هاي آماده فروش، نابس
رخ نمايي مي  كند كه تاكنون نه مسووالن بازار، نه دولت و نه حتي عوامل ذي نفع در اين بازار 
قادر به شناسايي آن بوده  اند. چالش ناشناخته، به بازار قدرتمندي كه ظاهرا در حاشيه بازار 
مسكن قرار گرفته – اما در واقعيت نقش پررنگي در شكل گيري تحوالت خوب و بد در بازار 
مسكن دارد- مربوط مي شود؛ يعني بازار واسطه گري مسكن يا همان جامعه دالالن ملك كه 

در بنگاه هاي امالك در قالب مشاور به حاضران در بازار ملك خدمت ارائه مى كنند. 
«دنياي اقتصاد» در پرونده  خبري -تحليلي كه براي بررسي چالش هاي ناشناخته بازار مسكن 
با رويكرد اشكاالت اساسي در بازار واسطه گري ملك، تهيه كرده، در غفلت فكري مسووالن 
نسبت به اين چالش ها، سراغ اقتصاددانان و همچنين صاحب نظران حوزه مسكن رفته و در 
ــالش كرده به دور از نگاه غيرحرفه اي يا تعصبي به شــخص، گروه يا صنف  ــن پرونده ت اي
خاصي، مســير اصالحات اساسي در بازار واسطه گري مسكن را به مسووالن نشان دهد. در 
اين پرونده، بحث هاي تازه اي مطرح شــده است و همچنين تجربه موفق كشورهاي پيشرفته 
در حوزه واسطه گري ملك و خدمات استاندارد و كاملي كه واسطه گرها در اين كشورها به 

مشتري –موجرو مستاجر و خريدارو فروشنده- ارائه مي دهند نيز تشريح شده است:
دكتر موسي غني نژاد:

 در وضعيت كنوني بازار واسطه گري، انتظار رفتار 
«كج منشي» از سوي دالالن بعيد نيست
 تجربه موفق كشورها درباره نوع فعاليت

 آژانس هاي امالك بر چه مدلي استوار است؟

دكتر عباس آخوندي: 
 مصداق بارز تعارض منافع در فعاليت مشاوران امالك
  چهار ايراد به بازار واسطه گري ملك در ايران وارد است

  در حرفه داللي مسكن خصوصيات بديهي 
بازار واسطه گري رعايت نمي شود
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ــتاد  ــوقت، اس دنياى اقتصاد- آيت اهللا خوش
اخالق و از علماى حوزه علميه تهران، ساعت 
7 صبح چهارشنبه دوم اسفند در بيمارستانى در 

مكه مكرمه در گذشت.
آيت اهللا خوشوقت، كه براى انجام حج عمره 
در سرزمين وحى به سر مى برد، پانزدهم بهمن 
ــال جارى، به علت عفونت حاد ريوى و  ماه س
نارسايى كليوى و قلبى در شهر مكه بسترى شد. 
ــان طى 17 روز گذشته، فراز و  روند درمان ايش
نشيب هايى داشت اما در روز دو شنبه به حدى 
رسيد كه امكان انتقال وى به تهران جهت درمان 
ــنبه، با  ــده بود. با اين حال صبح سه ش فراهم ش
بازگشت عفونت ريوى، حال وى رو به وخامت 
ــتان ملك  ــذارد و او صبح ديروز در بيمارس گ

فيصل مكه دار فانى را وداع گفت.
مراسم تشييع؛ احتماال جمعه

فرزند آيت اهللا خوشوقت درباره زمان تشييع 
ــه در صورت  ــر معظم ل ــر وى گفت: پيك پيك
اجراى به موقع امور ادارى در عربستان، امروز 
ــده و در جوار  ــن بازگردان ــنبه) به ميه (پنج ش
ــنى(ع) دفن  ــرت عبدالعظيم حس ــد حض مرق

خواهد شد.
ــين  ــزارى فارس، حس ــزارش خبرگ ــه گ ب
خوشوقت افزود: هرچند با تعطيلى پنج شنبه و 
ــور عربستان روبه رو هستيم، ولى  جمعه در كش
ــفارت  با همكارى بعثه مقام معظم رهبرى و س
ــالمى ايران تا حد زيادى مسائل  جمهورى اس
ــوقت حل  مربوط به خروج پيكر آيت اهللا خوش

شده است.
خوشوقت گفت: در صورتى كه پيكر مرحوم 
آيت اهللا خوشوقت پنج شنبه به كشور منتقل شود، 
ــييع روز جمعه برگزار مى شود. وى  مراسم تش
ــوقت براى  ــزود: پيكر مرحوم آيت اهللا خوش اف
ــپارى در جوار بارگاه ملكوتى حضرت  خاكس
عبدالعظيم حسنى(ع) به شهررى منتقل خواهد 

شد.
سوابق علمى آيت اهللا 

ــوقت در ماه رجب سال  آيت اهللا عزيز خوش
ــى در شهر بادكوبه (باكو)  1305 هجرى شمس
ــل زنجان بودند،  ــد .پدر و مادرش اه متولد ش
ــى منطقه، به  ــالى را به خاطر نا امن ــا چند س ام
ــه  عزيز، دومين  ــو مهاجرت كرده بودند ك باك
ــا تولد يافت. وى پس  ــد خانواده، در آنج فرزن
از تحصيالت دبيرستان، به علوم حوزوى روى 
ــال تحصيل در مسجد  آوردند و پس از پنج س
ــدند.  لرزاده تهران راهى ديار علم و تقوا، قم ش
آيت اهللا خوشوقت، دروس خارج فقه و اصول را 
نزد حضرات آيات عظام سيد حسين بروجردى و 
امام خمينى (ره) سپرى كرد و حكمت و فلسفه 

ــير را نزد عالمه طباطبايى (ره) آموخت.  و تفس
آيت اهللا خوشوقت پس از پايان دروس حوزوى، 

به تهران بازگشت و در سن 33 سالگى ازدواج 
ــر و چهار  كرد.حاصل ازدواج او، دو فرزند پس

دختر است. يكى از دختران آيت اهللا خوشوقت، 
عروس مقام معظم رهبرى است. 

ــس از پيروزي انقالب  ــوقت پ آيت اهللا خوش
اسالمي، طي حكمي از سوي امام خميني(ره) به 
عنوان نماينده ويژه ايشان در ستاد عالي انقالب 

فرهنگي منصوب شد.
تسليت مقامات ارشد نظام

ــوقت، پيام هاى  در پى ارتحال آيت اهللا خوش
ــد كشور صادر  ــليتى از سوى مقامات ارش تس

شد.
رييس جمهور در پيامى نوشت: آن عالم ربانى 
از افضل مجتهدان و اعاظم شاگردان امام راحل 
ــه طباطبايى(ره) بودند كه عطر دل انگيز  و عالم
ارواح قدسى آن بزرگواران از مجالس دلنشين و 
اثرگذار دروس اخالق و معارف ايشان استشمام 
مى شد و به جرات مى توان گفت كه از مصاديق 
ــناس و مخالف هواى نفس و  ــاى زمان ش علم
ــق و حقيقت به  ــق و دلباخته ح موحدان عاش
ــوى اين ويژگى هاى  ــمار مى آمدند و در پرت ش
ارزنده، همواره در كنار مردم و انقالب حضور 
فعال داشته و منشأ خدمات ارزنده اى گرديدند. 
سرانجام نيز پس از عمرى مجاهدت و ممارست 
ــالمى در  ــير احياى توحيد و معارف اس در مس
ساحت ملكوتى بيت اهللا الحرام دعوت محبوب 

خويش را لبيك گفته به لقاء جانان شتافتند.
رييس مجلس نيز درگذشت آيت اهللا خوشوقت 
را در جلسه علنى مجلس تسليت گفت و تصريح 
كرد: ايشان از بزرگان علمى تهران و از علماى 
ــاگردان عالمه طباطبايى  بزرگ و همچنين از ش
ــالمى با بيان  ــوراى اس بودند. رييس مجلس ش
ــوقت در زمان حيات منشا  اينكه آيت اهللا خوش
ــوزه علميه تهران بودند،  خدمات بزرگى به ح
ــان در ساليان طوالنى عالم اخالق و  افزود: ايش
منشا تاثيرات زيادى با ارائه درس هاى اخالقى در 
تهران بودند، لذا ما اين ضايعه را به ملت عزيز، 
ــليت  ــواده محترم و حوزه علميه تهران تس خان
عرض كرده و آرزوى علو درجات را براى اين 

عالم ربانى داريم.
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى هم در پيامى ارتحال 
ــتاد اخالق را باعث تاثر و تألم دانست. اين اس

در پيام تسليت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى آمده 
ــت: آن عالم فقيد از شاگردان حضرت امام  اس
خمينى(ره) و حضرت آيت اهللا طباطبايى(ره) و 
ــأ خدمات فراوانى به انقالب اسالمى بود.  منش
مصيبت فقدان اين عالم بزرگ را تسليت گفته، 
از درگاه خداوند متعال براى آن فقيد سعيد، علّو 
ــتان، آشنايان، بازماندگان  درجات و براى دوس
محترم به ويژه بيت معزز ايشان صبر و شكيبايى 

مسألت مى كنم.

درگذشت آيت اهللا خوشوقت در مكه مكرمه
 آيت اهللا خوشوقت، استاد اخالق و از علماي حوزه علميه تهران بود

پيام تسليت مقام معظم رهبرى
در پى ارتحال آيت اهللا آقاى حاج شيخ عزيزاهللا خوشوقت، رهبر معظم انقالب اسالمى 
در پيام تسليتى، درگذشت آن عالم عامل ربانى و سالك الى اهللا را مصيبتى اندوهبار براى 
ــاگردان و مستفيدان محضر پر  ــناياِن رتبه معنوى آن بزرگوار و ثلمه اى بزرگ براى ش آش
ــّرم و فرزندان محترم و  ــاهللا خواندند و اين مصيبت را به خانواده مك ــض آن عارف ب في

وابستگان و ارادتمندان ايشان تسليت گفتند.
ــن پيام حضرت آيت اهللا  ــانى دفتر مقام معظم رهبرى، مت ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ ب

خامنه اى به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــالك الى اهللا و عارف باهللا مرحوم  ــف و اندوه فراوان خبر رحلت عالم ربانى، س با تأس
ــوقت رضوان اهللا عليه را دريافت كردم. عمرى  ــيخ عزيز اهللا خوش آيت اهللا آقاى حاج ش
ــلوك الى اهللا، همراه با  ــته در س ــار از معنويت و تهذيب، و گام هاى پيوس با بركت، سرش
ــتاق، خالصه اى از زندگينامه  ــتعد و دل هاى مش مجاهدتى كم نظير در تربيت نفوس مس
ــك فقدان اين شخصيت  ــت. بى ش اين روحانى مهّذب و اين معّلم اخالق و معرفت اس
ــاگردان و  ــناياِن رتبه ى معنوى آن بزرگوار مصيبتى اندوهبار و براى ش ممتاز، براى آش
مستفيدان محضر پر فيض او ثلمه ئى بزرگ است. اينجانب تسليت صميمانه خود را به 
خانواده  مكّرم و فرزندان محترم و ديگر وابستگان و به همه  ارادتمندان ايشان معروض 
مى دارم و علّو درجات و شمول رحمت حق و حشر با اولياء اهللا را براى روح مطهرشان 

از خداوند متعال مسألت مى كنم.
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ــد از مدت ها حضور و غياب هاي  ــت بع دنياي اقتصاد- قرار اس
ــانه ها، نشستي خبري با  ــايي از ديد رس ــفنديار رحيم مش متعدد اس
حضور وي برپا شود تا يار هميشگي دولت پاسخگوي پرسش هاي 
خبرنگاران باشد. اين خبر كه توسط مشايي در حاشيه جلسه ديروز 
ــداوم روندي را مي دهد كه از زمان  ــد نويد ت هيات دولت عنوان ش
بازگشت رييس جمهور از مصر و در جريان استقبال هواداران دولت 
ــايي آغاز شد. با اين  ــفنديار رحيم مش از محمود احمدي نژاد و اس
ــايي اند در انتظار  ــته مش وصف هواداران دولت كه اين روزها دلبس
ــي به سر مي برند كه وعده اش با «زنده باد  روزهاي پرجنب و جوش

بهار» كليد خورده است. 
ــخ به خبرنگاران درباره  ــايي در پاس در اين بين، هر چند كه مش
ــات چى؟» و به  ــت كه «انتخاب ــاي انتخاباتي اش گفته اس فعاليت ه
شعرخواني پرداخته اما اين نوع از پاسخگويي نتوانسته از گمانه هاي 
ــت»  ــودگى ما عدم ماس انتخاباتي در مورد او بكاهد. «موجيم كه آس
عبارتي بود كه مشايي به نظم گفت تا نشان دهد بهره گيري از شعر و 
احساس در ادامه فعاليت هايش جايگاه ويژه اي خواهند داشت. خودش 
مي گويد نگاهي به انتخابات رياست جمهوري آينده ندارد؛ اما ديگران 
مي گويند دارد. مشايي در جريان استقبال هواداران دولت از وي پس 
از بازگشت از مصر در واكنش به انتخاباتي بودن فعاليت  هايش گفته 
بود:  «حضور من در ميان شما انتخاباتى نيست و تلقى انتخاباتى از آن 
نشود، امروز مهم ترين تكليف دولت كار، تالش و خدمت است.» در 
همين حين بود كه يكى از استقبال كنندگان خطاب به مشايى گفت: 

«رييس جمهور 35 ميليونى ايران.»
نحوه استقبال هواداران دولت از مشايي بيش از هر چيز و برخالف 
موضع رسمي وي با برداشت هاي انتخاباتي مواجه شد و تكرار شعار 
«زنده باد بهار» استقبال كنندگان از وي در سخنراني 22 بهمن محمود 
احمدي نژاد، مستظهر بودن دو يار و همراه دولت از حمايت يكديگر 
را نشان داد. رييس جمهور در روز گذشته و در حاشيه جلسه هيات 
ــخن گفته و با بيان اينكه «هر  دولت نيز با مضمون زنده باد بهار س
نوروز شروع تازه اى است و دولت نيز در ادامه فعاليت هاى كارى خود 
برنامه هاى متعددى را در نظر دارد»، گفت: «اين برنامه ها در راستاى 

سفرها، جشنواره و همايش هاى متعدد خواهد بود.»
ــك به طيف هاي  ــانه هاي نزدي ــاع كنوني تحليل هاي رس در اوض

ــت كه محتمل ترين و اصلي ترين  مختلف اصولگرا حاكي از آن اس
ــر در دولت در زمان  ــورد حمايت جريان حاض ــزد انتخاباتي م نام
ــكالتي برخواهد خورد؛ اما به نظر مي رسد  تاييد صالحيت ها به مش
ــايي و حاميانش كماكان اميدوارند تا بتوانند زنده باد بهارگويان  مش
ــته تا قطب انتخاباتي نزديك  ــه رقابت هاي انتخاباتي آينده پاگذاش ب
ــود و نياز به  ــاز و برگ كامل به صحنه وارد ش به جريان دولت با س

نامزدهاي جايگزين پيدا نكند.
«انتخابات چي؟»

به گزارش خبرگزاري هاي فارس و ايسنا، مشايي درباره اينكه آيا 
ــور در انتخابات گرفته ايد يا خير،  ــما تصميم نهايى را براى حض ش
گفت: انتخابات چي؟ رييس دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها در پاسخ 
ــانه ها صحبت از حضور شما در عرصه  ــوال كه برخى رس به اين س
انتخابات مى كنند؛ افزود: ما «موجيم كه آسودگى ما در عدم ماست؛» 

ما بايد برويم.
مشايى البته در حاشيه جلسه هيات دولت در ابتداى حضورش در 
جمع خبرنگاران به آنها گفت: قصد مصاحبه ندارم و آمده ام به شما 
سالم كنم. مشاور رييس جمهور در پاسخ به پرسشى در مورد انتخابات 
گفت: انتخابات كار ملت است. مشايى درباره فعاليت هاى انتخاباتى 
ــخگويى به شما  خود گفت: من از ابتداى حيات دولت در حال پاس
ــتم و جواب شما را مى دهم. وي به خبرنگاران گفت: در آينده  هس
بعد از اينكه كارهاى اين دبيرخانه مقدارى جلوتر رفت، مصاحبه اى 
ــريح عملكرد اين  ــت و به تش مطبوعاتى با خبرنگاران خواهم داش

دبيرخانه خواهم پرداخت.
مهم ترين راهبرد حاميان رييس جمهور

به روايت مشايي
در عين حال، عبدالرضا داورى مشاور وزير و رييس مركز مطالعات 
راهبردى وزارت كشور در گفت وگو با شبكه ايران (سايت وابسته به 
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتى دولت) سخنان تازه اي از رحيم مشايى 
نقل كرد. بر اساس روايت داوري، مشايي گفته است: دشمنان انقالب 
و وابستگان خط شيطان، هجمه به رهبرى و تخريب جايگاه ولى فقيه 

را هدف گذارى كرده اند.
وي در ادامه تصريح كرد: حاميان رييس جمهور و دوستداران 
ــه اى مهم تر از  ــت، وظيف ــروان خط امام ــالمى و پي ــالب اس انق
ــت از جايگاه رهبرى و تبعيت از توصيه ها و خط حضرت  صيان
ــه اى ندارند. رييس دبيرخانه جنبش غير متعهدها در  آيت اهللا خامن
ــرايطى كه دشمن خارجى و عقبه  ــت: در ش پايان تاكيد كرده اس
ــه را هدف قرار مى دهند، مهم ترين  ــى آنها، نهاد واليت فقي داخل
ــن  راهبرد حاميان رييس جمهور، فقط و فقط پيروى از خط روش

واليت فقيه است.
انتقاد شديد سايت دولت از «شبهه افكني»ها

ــايي را به نقل  ــبكه ايران كه اظهارات مش ــايت ش در اين بين، س
ــراغ برخي تحليل ها و ترديدهاي ايجاد  ــر كرد به س از داوري منتش
شده توسط منتقدان جريان حاضر در دولت رفت و با انتقاد از آنها 
ــت: «برخى خبرگزارى ها و سايت  هاى مخالف دولت، در دور  نوش
جديد بى اخالقى هاى خود كه دقيقا برخالف هشدارها و بيانات اخير 
ــت، شبهه افكنى و القاى حاكميت دوگانه و  رهبر معظم انقالب اس
اختالف مسووالن ارشد نظام را به بهانه برخى مطالب منتشر شده در 
ــان مدعى حمايت از دولت و رييس جمهور  وبالگ هاى بى نام و نش
ــاب آنها به دولت و حاميان دكتر احمدى نژاد تكذيب  كه بارها انتس
شده، در دستور كار قرار داده و پيامك هاى مشكوكى در همين زمينه 

به طور گسترده ارسال نموده اند.» 
به گزارش شبكه ايران، متن يكى از پيامك هاى خبرگزارى وابسته 
به يكى از نهادهاى امنيتى به شرح زير است: «گفته مى شود جريان 
انحرافى در دستورى تشكيالتى خواستار انتشار مطالبى در انتقاد از 

رهبرى در وبالگ ها و فضاى مجازى شده است.»

واكنش مشايي به پرسش انتخاباتي:

موجيم كه آسودگى ما عدم ماست
 يار غار احمدى نژاد وعده برگزارى نشست مطبوعاتى داد

آيت اهللا مكارم شيرازى: كمر مردم
زير بار گرانى خم شده است

ــردم زير بار گرانى خم  ــيرازى گفت: كمر م آيت اهللا مكارم ش
شده است

به گزارش ايسنا، آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى افزود: مشكالت 
زياد شده و برخى از مردم زير بار گرانى كمرشان خم مى شود؛ از 

اين رو همه دست به دست هم دهند و مردم را نجات دهند.
ــب عيد  وى تاكيد كرد: اينكه مى گويند ارزاق مردم را براى ش
تامين كرده ايم كافى نيست؛  بايد كارى كنيم كه افراد ضعيف بتوانند 
آن را خريدارى كنند و مشكالت به صورت ريشه اى حل شود.

ترقى: آل اسحاق
كانديداى نهايى حزب موتلفه است

ــالمى خبر داد كه اين  ــوراى مركزى حزب موتلفه اس عضو ش
حزب يحيى آل اسحاق را به عنوان كانديداى نهايى خود به جبهه 
ــنهاد كرده تا در كنار باهنر و متكى  پيروان خط امام و رهبرى پيش
ــه گانه معرفى شوند. حميد رضا ترقى در  به جامعتين و ائتالف س
گفت وگو با خبرگزارى مهر خبر داد: حزب موتلفه اسالمى با توجه 
ــنجى هاى صورت گرفته از مردم، يحيى آل اسحاق وزير  به نظرس
ــمى را به عنوان گزينه خود به جبهه پيروان  بازرگانى دولت هاش

خط امام و رهبرى پيشنهاد كرده است. 
آل اسحاق: تصميمى براى نامزدى ندارم

با اين حال يحيى آل اسحاق در گفت وگو با خبرگزارى فارس، در 
پاسخ به اين سوال كه يكى از رسانه ها اعالم كرده است، شما نامزد 
نهايى حزب موتلفه هستيد، اظهار كرد: در اين خصوص نه تصميمى 
ــه ام، نه فكرى كرده ام و نه احتماال چنين چيزى رخ مى دهد.  گرفت
رييس اتاق بازرگانى تهران گفت: منوچهر متكى، محمدرضا باهنر 
و بنده به عنوان اعضاى پيشنهادى اين دو حزب هستيم؛ اما هنوز 
هيچ چيز مشخص نيست و در حال بررسى موضوع براى انتخاب 

نامزد اصلح هستند.

مصلحى: بازداشت روزنامه نگاران
با همكارى خبرنگاران پايبند نظام بود

ــت  ــده در بازداش وزير اطالعات گفت كه موفقيت حاصل ش
ــى و همكارى مجموعه  ــگاران، مرهون همراه ــدادى از خبرن تع

رسانه ها و خبرنگاران پايبند نظام بود.
به گزارش ايسنا، حيدر مصلحى در حاشيه جلسه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران، درباره ادامه روند رسيدگى به پرونده خبرنگاران 
بازداشت شده گفت: در ابتدا الزم است يك موضوع را در مورد اين 
پرونده بگويم؛ موفقيت حاصل شده در اين زمينه مرهون همراهى 
ــانه ها و خبرنگاران پايبند نظام بود و در  و همكارى مجموعه رس
واقع اين همراهى موجب شد كه اين مورد با موفقيت انجام شود. 
وزير اطالعات ادامه داد: اين اقدام توانست اپوزيسيون و شبكه هاى 

ماهواره اى را كه عليه انقالب فعاليت مى كردند، به هم بريزد.

دادگسترى: اصل بر علنى بودن
دادگاه كهريزك است

سرپرست دادگاه هاى كيفرى استان تهران درباره آخرين وضعيت 
پرونده قضات تعليق شده ماجراى كهريزك گفت: اصل بر علنى 
ــارى در گفت وگو با خبرگزارى  ــت. قاضى افتخ بودن دادگاه اس
ــه محاكمه قضات تعليق شده هشتم اسفند  مهر اظهار كرد: جلس
امسال در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران و به رياست قاضى 
سيامك مديرخراسانى برگزار مى شود. وى افزود: اين پرونده سه 
متهم دارد كه پس از صدور كيفرخواست براى آنها از سوى دادسرا، 
پرونده شان براى رسيدگى و صدور حكم به دادگاه كيفرى استان 
تهران فرستاده شد. چهار مستشار دادگاه نيز مشخص شده و آنها 

به طور كامل پرونده را مطالعه كرده اند.

وكيل اولياى دم: پرونده ستار بهشتى  
هنوز به دادگاه نرفته است

وكيل مدافع اولياى دم ستار بهشتى گفت: با گذشت حدود چهار 
ــدن پرونده مرگ ستار بهشتى، اين پرونده هنوز به  ماه از مطرح ش
دادگاه ارسال نشده است. گيتى پور فاضل در گفت وگو با «ايسنا»، در 
اين باره گفت: با وجود اينكه قرار بوده تا آخر بهمن ماه اين پرونده 
به دادگاه برود، ولى تاكنون به دادگاه ارسال نشده است. وى افزود: 
تاكنون اخطارى مبنى بر ارسال پرونده از شعبه اول بازپرسى دادسراى 

امور جنايى پايتخت به دادگاه به دست من نرسيده است.

اعدام 8 قاچاقچى مواد مخدر در شيراز
هشت نفر از قاچاقچيان عمده مواد مخدر چهارشنبه در زندان 

عادل آباد شيراز به دار مجازات آويخته شدند.
 به گزارش روابط عمومى دادگسترى استان فارس،  اين محكومان 
ــالمى محاكمه و پس از تاييد احكام صادره  در دادگاه انقالب اس
ــور و تنفيذ آن و صدور دستور اجرا، از  ــط دادستانى كل كش توس

سوى رييس قوه قضائيه به مرحله اجرا درآمد.

انتقاد معاون سپاه از
اظهارات دبيركل جبهه پايدارى

 مقدم فر: اين حرف كه «واليت به سرباز نياز 
دارد، نه سردار» حرف غلطى است

خبرگزارى تسنيم نوشت: معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه پاسداران 
ــرباز نياز دارد، نه به  ــود «واليت به س تاكيد كرد: اينكه گفته مى ش
سردار» حرف غلطى است؛ چرا كه واليت هم  سرباز مى خواهد و 

هم سردارانى واليتمدار و جان بر كف.
حميدرضا مقدم فر استناد به لغزش ابن عباس در دوران واليت امام 
حسن(ع) و تعميم دادن اين لغزش ها به سرداران در گذشته و حال 
را، غلط و نادرست عنوان و تصريح كرد: اين تعميم نادرست مانند 
آن است كه بگوييم از آنجا كه افرادى نظير آقايان منتظرى و كاظم 
ــريعتمدارى دچار خطا و لغزش در دوران انقالب شدند، امروز  ش

ديگر نيازى به مجتهدين و مراجع تقليد نداريم.
معاون سپاه در ادامه تاكيد كرد: برخى از دوستان عزيزى كه سخنى 
مبنى بر «سردار نمى خواهيم و سرباز مى خواهيم» را مطرح كرده اند، 
ــتند كه قطعا دچار مغالطه و سوءنيت  ــوزى هس از چهره هاى دلس
نيستند، بلكه دچار يك كم توجهى و سهو شده اند و ما از اين عزيزان 

مى خواهيم كه در ادبيات خود دقت بيشترى بفرمايند.
ــخنان اخير مرتضى آقاتهرانى،  ــى به س اظهارات مقدم فر واكنش
دبيركل جبهه پايدارى است كه گفته بود: واليت سرباز مى خواهد، 
نه سردار. بايد براى واليت سربازى كنيم. فصل الخطاب بودن مقام 
ــت؛ درحالى كه برخى در همين  معظم رهبرى كف كار واليت اس

سطح درحال رفوزه شدن هستند.

تيتر و عكس روزنامه دولت
عليه شهردارى تهران

ــماره ديروز خود،  ــه ايران، ارگان مطبوعاتى دولت در ش روزنام
ــهرداري تهران»  ــت را به «ابهام 50 هزار ميلياردي در ش تيتر نخس
ــوراي شهر: ما نظارت  اختصاص داد و زير عنوان فرعى «عضو ش
نداريم، نظاره گر تخلفات هستيم» به نقل از يك «مدير حوزه حمل 
و نقل» نوشت: «شهرداري تهران در 7 سال اخير حداقل بيش از 50 
هزار ميليارد تومان بودجه و اعتبار در اختيار داشته است كه مدعي 
ــرو و حمل و نقل عمومي  ــش زيادي از آن را براي مت ــتند بخ هس
هزينه كرده اند، اما تاكنون نتوانسته اند اين ادعا را ثابت كنند. بسياري 
از هزينه ها هم در جاي خود نبوده است. به طور مثال تونل توحيد 
مطابق نظرات كارشناسان اصال نبايد ساخته مي شد، اما شهرداري با 

خودرايي تمام، آن را اجرا كرد. »
ــى متفاوت را از  ــه دولت در صفحات داخلى خود عكس روزنام

محمدباقر قاليباف در كنار اين خبر چاپ كرده است.

ديدار انتخاباتى
محمد باقر قاليباف با 50 نماينده مجلس

ايسنا نوشت: يك نماينده اصولگراى مجلس با اشاره به ديدار روز 
سه شنبه جمعى از نمايندگان با محمدباقر قاليباف گفت: اين ديدار 
به دعوت آقاى قاليباف با هدف برطرف كردن ابهامات موجود در 
ــان در انتخابات انجام شد. مهرداد الهوتى اظهار  مورد حضور ايش
كرد: روز سه شنبه حدود 50 نماينده مجلس با تمايل شخصى خود 

در ساختمانى در خيابان حافظ تهران با قاليباف ديدار كردند.
وى ادامه داد: اين نمايندگان در خصوص آمدن شهردار تهران 
ــه صحنه انتخابات نگاه مثبتى دارند، از طرف ديگر قاليباف نيز  ب
ــورى، استانى و شهرستانى اش  ــت كه تشكيالت كش اعتقاد داش
ــت و اين روند  ــاماندهى كرده  اس را بهتر از كانديداهاى ديگر س
ــه  انتخاباتى اش را ادامه مى دهد. وى با بيان اينكه «در اين جلس
در مورد شبهات پيرامون ائتالف 1+2 قاليباف توضيحاتى را ارائه 
ــبهه در فضاى عمومى جامعه به وجود آمده  كرد» گفت: اين ش
ــر از ائتالف 1+2 دو نفر كنار رفته و يك  ــود كه در حال حاض ب
نفر باقى مانده است، اين در حالى است كه قاليباف گفت: هنوز 
ــت، ولى باز هم رخ دادن اين موضوع را  اين اتفاق رخ نداده اس
امكان پذير دانست، همچنين گفت كه بر آمدن خود در انتخابات 

رياست جمهورى اصرار دارد.

تقدير احمدى نژاد از محسن يگانه

سايت خبرى فرارو نوشت: محسن يگانه خواننده پاپ ايرانى پس 
ــرا در برابر رييس جمهور از وى تنديس يادبود دريافت كرد.  از اج
براساس اين گزارش، در همايش وحدت و انسجام ملى جوانان ايران 
اسالمى «محسن يگانه» به اجراي برنامه پرداخت. وى كه در ابتداى 
حضور خود از حضار خواست تا به افتخار رييس جمهور كف بزنند 

در ادامه سه آهنگ را همراه با گروه خود اجرا كرد.
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گذشته چراغ راه آينده نيست!
ــله  مطالب روان شناسي بازار  گروه بورس – در ادامه سلس
ــهام به بررسي يكي ديگر از اشتباهات رايج سرمايه گذاران  س

تحت عنوان «تعميم عملكرد گذشته به آينده» مي پردازيم.
ــويم، مهارت هاى حافظه بلند مدت ما  هنگامى كه پير مى ش
همچنان قدرتمند باقى مى ماند، در حالى كه حافظه كوتاه مدت 
ما بخشى از توانايى خود را از دست مى دهد. متاسفانه، افراد 
ــت، از اين  ــرمايه گذارى در ميان اس هنگامى كه صحبت از س
گرايش بهره اى نمى برند. به نظر مى رسد انسان در تصميم گيري 
براي سرمايه گذاري قربانى «روندهاى اخير» مى شود؛ يعنى اين 
ــويم و  ــش كه اهميت زيادى براى تجارب اخير قائل ش گراي
شواهد تاريخى بلند مدت را ناديده بگيريم. اجازه دهيد مطلب 

را با يك مثال تاريخي واقعي تطبيق دهيم.
از سال 1990 تا سال 2002، شاخص سهام 500 شركت برتر 
آمريكا از شاخص ميانگين مربوط به اروپا، استراليا و آسيا، و 
خاور دور در حدود 8.5 درصد در هر سال بهتر عمل كرد و 
ــد بسيارى از سرمايه گذاران از سرمايه گذارى در  اين باعث ش
بازارهاى غيرآمريكايي اجتناب كنند، اما همزمان با اوج گيري 
اين روند از سال 2003 تا سال 2009، شاخص جهاني مزبور 
ــال بهتر عمل كرد؛  ــاخص آمريكا به ميزان 3/7 در هر س از ش

يعني درست بر عكس تجربه اخير!
ــرمايه گذاران به  ــرى از اين پديده هجوم س ــه جديدت نمون
بازارهاى كاال و صندوق هاى سرمايه گذارى بازارهاى نوظهور 
ــال هاى 2003 و 2007 بود. در سال 2008،  مانند چين بين س
ــرعتى كه وارد بازار شده بودند، از  سرمايه گذاران با همان س

آنها گريختند. 
ــش از حد به  ــرى از خطراتى كه توجه بي ــاى ديگ نمونه ه
موارد اخير در پى دارد، مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري 

است.
روزنامه مورنينگ استار عملكرد صندوق هاى سرمايه گذارى 
ــال 2000 داراى كمترين محبوبيت  ــا س ــال 1987 ت كه از س
ــط ميزان پولى  ــى كرد. ميزان محبوبيت توس بوده اند را بررس
ــد، تعريف  ــه اين صندوق ها وارد و از آنها خارج مى ش ــه ب ك
ــى بودند كه كمترين ميزان  ــد. بدترين صندوق ها آن هاي مى ش
ورود نقدينگى يا بيشترين ميزان خروجى نقدينگى را به خود 
اختصاص داده بودند. در اين مطالعه مشخص شد كه سه مورد 
ــى كه از كمترين محبوبيت برخوردار بودند در  از صندوق هاي
ــط عملكرد صندوق هاى نسبتا  75 درصد موارد بهتر از متوس
محبوب عمل كرده بودند، و عجيب تر آنكه در 90 درصد موارد 
ــن صندوق ها نيز بهتر عمل كرده بودند. جالب  از محبوب تري
است كه در طول بازار رو به رشد سال 2009 و تقريبا در تمام 
ــال 2010، سرمايه گذاران در حال بيرون كشيدن پول  مدت س
ــقوط  خود از صندوق ها بودند، چون فكر مي كردند تجربه س
ــتري تكرار مي شود كه البته درست  سال 2008 با شدت بيش

برعكس آن اتفاق افتاد.
هزينه سنگين اتكا به روندهاي اخير

ــرمايه گذارى دو مفهوم  ــرد صندوق هاى س ــان عملك در بي
متفاوت وجود دارد. يكى بازده سرمايه گذارى است كه مربوط 
ــرد كلى صندوق بوده و در بازه هاى زمانى معين در  به عملك
ــانه ها اعالم مى شود،  قالب گزارش هاى متفاوت به بازار و رس
اما شاخص ديگرى نيز وجود دارد كه مى توان آن را شاخص 
ــرمايه گذار (نه سرمايه گذارى) ناميد، كه متاثر از زمان  بازده س
وارد كردن يا خارج كردن پول و سرمايه به صندوق ها توسط 
سرمايه گذار است. واضح است كه عدد شاخِص اول مى تواند 
ــد.  ــاخص دوم باش ــه ميزان قابل توجهى متفاوت از عددِ ش ب
تحليلگران مورنينگ استار عملكرد صندوق هاى سرمايه گذارى 
را از يك سو و عملكرد سرمايه گذاران در همان صندوق هاى 
ــرمايه گذارى را از سوى ديگر بررسى كردند و دريافتند كه  س
بازده به دست آمده توسط سرمايه گذاران در تمام صندوق هاى 
مورد مطالعه پايين تر از ميانگين بازده خود صندوق ها بودند. 
در اين ميان، حتى سرمايه گذارانى كه با روش سرمايه گذارى بر 
مبناى ارزش ذاتى فعاليت كرده بودند نيز عملكرد ضعيف ترى 
نسبت به عملكرد صندوق هايى كه در آنها سرمايه گذارى كرده 

بودند، داشتند.
ــه نام مركز  ــط مركزى ب ــن مطالعه ديگرى كه توس همچني
ــده است، شواهد خوبى در اين  بازارهاى مالى باگل انجام ش
ــت مى دهد. نمونه پژوهشِى اين مركز متشكل از  مورد به دس
ــزان ورودى نقدينگى در مدت  ــترين مي 200 صندوق با بيش
ــرمايه گذاران و بازده  ــود. بازده س ــا 2000 ب ــاله 1996 ت 5 س
ــرمايه گذارى در يك بازه 10 ساله از 1996 تا  صندوق هاى س
2005 مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفت. جالب بود كه بازده 
سرمايه گذاران تنها يك سوم بازه سرمايه گذارى صندوق ها بود. 
در 198 صندوق از 200 صندوق مورد مطالعه، بازده صندوق 
از بازده سرمايه گذاران همان صندوق بيشتر بود. در 76 از 200 
ــدوق مورد مطالعه، اين تفاوت از 50 درصد تا 95 درصد  صن

بود كه تفاوت هنگفتي است.
شواهد بلندمدت را مدنظر بگيريد

ــدن؛ يعنى تالش  ــا و عملكردهاى اخير ش ــى بازده ه قربان
ــودهاي ديروز! بايد به خاطر داشته باشيد كه  براى خريدن س
شما تنها مى توانيد بازده هاى فردا را بخريد. مى توان با ناديده 
گرفتن رسانه ها، مطبوعات مالى و به اصطالح خبرگان بازار كه 
تالش مى كنند به شما بقبوالنند كه اين بار متفاوت از دفعات 
گذشته است، از افتادن در دام اين اشتباه پيشگيرى كنيد. پيش 
ــواهد تاريخى بلند  ــدن با هر روند كوتاه مدتي، ش از همراه ش
ــتى و دقت كافى و با  مدت و منطق نتيجه گيرى ها را به درس
ــى كنيد.  لحاظ وضعيت آينده و عملكرد محتمل آتى را بررس
ــيد آنها كه با هاى و هوى و قيل و قال  ها و اخبار  مطمئن باش
و نظرات خبرگان به سهم يا صندوقى وارد مى شوند، احتماال 
در آينده نزديك با آن خداحافظى خواهند كرد و البته شما را 

لزوما باخبر نخواهند كرد!
www.bourse24.ir :منبع

ــهريارى: بازار سهام  گروه بورس- شروين ش
ــا ركود و  ــاهد فضايي توام ب ــه جارى ش در هفت
ــاخص  ــار معامله گران بود كه در نتيجه آن ش انتظ
ــد. مهم ترين  كل با كاهش 0/3 درصدى مواجه ش
عامل تاثيرگذار بر بازار، انتشار نخستين پيش بينى 
ــود كه از ميانه  ــال 92 ب ــركت ها براى س درآمد ش
ــده و تا پايان امروز (پنج شنبه) ادامه  هفته آغاز ش
ــمى  مى يابد. اين گزارش هاى از آنجا كه نگاه رس
مديران شركت ها به وضعيت اقتصادى سال آينده 
را منعكس مى كند، براى فعاالن بازار حائز اهميت 
ــوى  ــمت و س ــن ميان، هر چند س ــت، در اي اس
ــركت ها با يكديگر متفاوت است  گزارش هاى ش
اما برآيند كلى گزارش هاى منتشره از احتياط زياد 
در پيش بينى سود سال آينده به سبب عدم اطمينان 
از متغيرهاى اقتصادى كالن (نظير نرخ ارز و تورم) 

حكايت دارد.
 اين گزارش ها البته چندان خوشايند معامله گران 
نبوده و طبيعتا موجب فروكش كردن انگيزه خريد 
ــال قرار دادن  ــود؛ با اين ح ــدت مى ش در كوتاه م
ــاى اقتصادى امروز به عنوان مفروضات  واقعيت ه
ــال آينده شركت ها نشان مى دهد كه در  بودجه س
ــه افزايش  ــرايط فعلى، زمين ــورت پايدارى ش ص
ــركت هاى بورس  ــراى ش ــودآورى ب مطلوب س
ــت و  ــاكان فراهم اس ــال آينده كم ــران در س ته
ــاى محتاطانه نمى تواند عاملى در جهت  بودجه ه
ــهام با ديد ميان مدت و  ــش جذابيت خريد س كاه

بلند مدت باشد. 
«احتياط»؛ شاه بيت گزارش ها 

مطالعه دقيق تر بودجه هاى 92 نشان مى دهد كه 
ــته به نرخ ارز بيشترين احتياط  ــركت هاى وابس ش
ــودآورى  ــاى فروش و س ــرآورد درآمده را در ب
ــتا، دو قلوهاى سنگ آهنى  ــته اند. در اين راس داش
بورس (چادرملو و گل گهر) نخستين بودجه سال 
آينده را بر مبناى نرخ هاى فروش حدودا 25 درصد 
ــه كرده اند كه تحقق اين  ــر از حال حاضر ارائ كمت
ــاله منوط به تصور چشم انداز كاهشى در نرخ  مس
ــت. فوالدسازان نيز همچون سنگ آهنى ها،  ارز اس
البته با مفروضاتى نزديك تر به امروز، بودجه خود 
ــته اند. در اين راستا، مباركه نرخ هاى فروش  را بس
ــد  ــا معادل روز در نظر گرفته، اما در رش را تقريب

هزينه ها بى محابا عمل كرده است.
ــوز» نيز قيمت هاى فروش را 1350 تومان   «فخ
در هر كيلو فرض كرده كه فاصله اى 20 درصدى 

با آخرين نرخ هاى معامالتى شمش در بورس كاال 
دارد. اوج احتياط در گزارش «فملى» مشهود است؛ 
ــى كه ملى مس نرخ هاى فروش كاتد را كمتر  جاي
ــت  از 20 هزار تومان در هر كيلو برآورد كرده اس
ــرخ روز تفاوت دارد.  ــل 15 درصد با ن كه حداق
ــاله پيش بينى سود هر سهم شركت  در اثر اين مس
نسبت به آخرين پيش بينى امسال (1373 ريال) تا 
ــت؛ حال آنكه در  مرز 30 درصد كاهش يافته اس
ــر گرفتن قيمت هاى فعلى فروش،  صورت در نظ
ــودآورى براى «فملى» متصور  چشم انداز افت س
ــت. در رويدادى ديگر، گروه مهجور دارويى  نيس
نيز گزارش هاى فراتر از انتظارى داشتند و عمدتا 
افزايش سودآورى نسبت به امسال را به بازار اعالم 
كردند. اين پيش بينى در حالى صورت مى گيرد كه 
سهام داروسازان در شمار معدود گروه هاى زيان ده 
سال 91 بوده اند و از ابتداى سال افت دو درصدى 

را به ثبت رسانده اند. 
ــد  ــا توجه به گزارش هاى اخير به نظر مى رس ب

نگرانى هاى بازار در مورد تامين ارز اين گروه بيش 
از حد بوده و در عمل داروسازان نه تنها با انحراف 
ــودآورى مواجه نشده اند؛  منفى قابل توجهى در س
ــه حتى از منظر مديريت، افزايش بازدهى اين  بلك

شركت ها در سال آينده مورد تصور است. 
نيم نگاهى به سيمانى ها 

رفتار سهام سيمانى در بورس تهران ديگر براى 
فعاالن بازار تا حد زيادى مشخص و البته تكرارى 
ــهام اين گروه به طور عمومى در  ــت. س شده اس
روزهاى معامالتى با ركود دست و پنجه نرم مى كنند، 
ــال به ناگهان با  اما در چند مقطع زمانى در هر س
انتشار يك خبر مورد توجه قرار گرفته و صف هاى 
خريد را تجربه مى كنند. البته هر بازار پس از رشد 
چند روزه، صف هاى خريد با عرضه هاى سنگين 
مواجه شده و سيكل مربوطه تكرار مى شود. هفته 
جارى را هم مى توان يكى از همان دوره هاى رونق 
ناگهانى دانست كه با خبر افزايش ده هزار تومانى 
ــهام اين گروه  ــيمان، س قيمت هر تن صادرات س

ــتقبال قرار گرفتند و شاخص  به يك باره مورد اس
ــد در مقياس هفتگى را  ــد 2 درص اين صنعت رش

به ثبت رساند. 
ــب است تا  ــى مزبور مناس فارغ از رفتار شناس
ــيمانى نيز توجه  ــيل هاى بنيادى سهام س به پتانس
ــود. اين صنعت اكنون با نسبت قيمت به درآمد  ش
ــر ميانگين بازار  ــدى، تقريبا 1/5 واحد زي 4 واح
ــه لحاظ  ــت. همچنين ب ــده اس ــذارى ش ارزش گ
ــطح 4 واحدى همواره به عنوان كف  تاريخى، س
P/E سهام سيمانى عمل كرده است. از منظر ارزش 
ــهام سيمانى را در زمره  جايگزينى نيز مى توان س
ارزان ترين صنايع طبقه بندى كرد؛ ارزش بازار اين 
ــت  ــت اكنون حدود 3800 ميليارد تومان اس صنع
كه تقريبا يك سوم ارزش جايگزينى (با احتساب 
ــى كه براى ايجاد  ــت؛ به اين معن بدهى ها) آن اس
ــابه توليد سيمان كارخانه هاى بورسى  ظرفيت مش
ــه برابر ارزش سهام فعلى اين شركت ها  بايد تا س
ــل در كنار  ــد. اين دو عام ــه كنن ــورس هزين در ب

ــود  ــيم س ــيمانى و تقس نزديك بودن به مجامع س
ــتند كه مى توانند سهام گروه  مناسب عواملى هس
ــترى را در حال حاضر جذاب جلوه دهند؛  خاكس
ــوخت (كه حداقل  ــبح افزايش نرخ س هر چند ش
يك چهارم هزينه توليد سيمان را تشكيل مى دهد) 
ــد  ــوان تهديدى مهم در برابر رش ــاكان به عن كم
سودآورى آتى اين صنعت در برابر سرمايه گذاران

 خودنمايى مى كند. 
خوب و بد پيش فروش سكه

ــدار اخبار و  ــكه اين روزها بر م ــازار ارز و س ب
شايعات حركت مى كند. مهم ترين خبرى كه در اين 
ــان به دهان مى چرخد، مربوط به پيش  بازارها ده
ــط بانك مركزى است. از قرار  ــكه توس فروش س
معلوم بانك مركزى مى خواهد تا پيش از پايان سال 
براى دومين بار از زمان شروع التهاب ارزى اقدام 
ــكه با موعد تحويل شش ماهه  به پيش فروش س
ــد. اين اقدام در نگاه اول يك رويكرد انقباضى  كن
مناسب براى كنترل رشد نقدينگى به شمار مى رود؛ 
چرا كه با جمع آورى پول پرقدرت از سطح جامعه 
ــر ارزش پيش فروش از حجم  ــا ميزان چند براب ت

نقدينگى موجود در كشور مى كاهد.
 از سوى ديگر، اين اقدام سيگنال كنترل قيمت ها 
ــكه منتقل مى كند كه در  ــه بازار آزاد ارز و س را ب
ــتگذاران  ــرايط پرالتهاب كنونى مطلوب سياس ش
ــت؛ اما از بعد منفى، پيش فروش سكه با نرخ  اس
ثابت عمال ذخاير ملى كشور را در معرض ريسك 
نوسانات آتى قرار مى دهد؛ نوساناتى كه مى تواند 
ــت آزاد و قيمت پيش  ــا ايجاد اختالف بين قيم ب
فروش موجب چوب حراج زدن بر ذخاير طالى 

بانك مركزى شود. 
عالوه بر اين، اجراى پيش فروش سكه براى شبكه 
ــى نخواهد بود؛ زيرا با هدايت  بانكى نيز خبر خوش
ــپرده هاى مردم به سمت پيش خريد سكه عمال  س
ــوك نقدينگى در كوتاه مدت به سپرده هاى بانكى  ش
ــب رو آوردن بانك ها به  ــده و موج بانك ها وارد ش
اضافه برداشت از بانك مركزى و تحمل هزينه هاى 
ــتر فعاالن  ــه اين ترتيب بيش ــود. ب گزاف آن مى ش
ــور در روزهاى باقى مانده از اسفند ماه  اقتصادى كش
به انتظار اجراي تصميم جديد بانك مركزى خواهند 
ــزرگ (همچون  ــر در ابعاد ب ــود؛ تصميمى كه اگ ب
ــته) اجرايى شود مى تواند در كوتاه مدت  سال گذش
موجب مهاجرت نقدينگى و ركود بازارهاى موازى

 (از جمله بورس) شود.

چند روز پيش تبليغ يكى از بانك ها در راديو توجهم را جلب 
ــناريوى اين تبليغ به اين شكل بود كه گوينده اى كه مثال  كرد. س
مديرعامل يك شركت، كارفرما، صاحب كسب و كار يا كارآفرين 
ــنونده (مخاطب) تعريف مى كرد كه مدت ها است  بود، براى ش
ــردم و از بس كه آگهى دادم  ــال يك مدير مالى خوب مى گ دنب
ــخص مناسبى پيدا نكردم خسته شده ام، تا  و مصاحبه كردم و ش
ــنا شدم و تمام مشكالتم حل  اينكه با خدمات اينترنت بانك آش
شد. حاال ديگر همه پرداخت هايم را اينترنتى انجام مى دهم (حتى 
ــنيدن اين تبليغ  وقتى كه در دفتر حضور ندارم). مدتى پس از ش
ــنيده باشم يا  ــتباه ش همچنان مبهوت بودم و اميدوار بودم كه اش
خواب ديده باشم ولى متاسفانه چنين نبود. از آنجا كه به نوعى 
ــطه كارم (مشاوره  ــابدارى بوده و به واس ــاغل در رشته حس ش
ــترده  ــى از نزديك با طيف گس ــت مديران مال ــى) در خدم مال
ــتم، اين تبليغ را  ــنا هس خدمات، وظايف و قابليت هاى آنها آش
نوعى كم لطفى به مديران مالى و حسابداران شاغل در اين حرفه 
مى دانم و اميدوارم كه مسووالن بانك مزبور نسبت به توضيح و 

اصالح آن اقدام كنند. 
هدف از نگارش اين يادداشت، نقد و به چالش كشيدن ديدگاه 
مسووالن بانك مزبور نسبت به كاركردها و نقش اصلى و حياتى 
حسابدارى و امور مالى در شركت ها و سازمان ها نيست و اصوال 
محتواى اين تبليغ به قدرى ضعيف بود كه هر شنونده غيرمرتبط 
و ناآشنا با موضوعات مالى و حسابدارى و اقتصادى نيز متوجه 
اشتباه فاحش آن مى شد، ولى انتظار مى رود جهت گيرى و گفتمان 
غالب مسووالن دولتى، فعاالن اقتصادى و بنگاه ها و سازمان هاى 
ــات تخصصى  ــتفاده از خدم ــر اقتصاد، ترويج اس ــذار ب تاثيرگ
ــه تنزل جايگاه و  ــد، ن ــابداران و مديران مالى حرفه اى باش حس
جايگزينى آنها با اينترنت بانك! جاى تاسف است كه مسووالن 
برخى بانك ها كه به نوعى نزديك ترين و آشناترين گروه با حرفه 
ــابدارى هستند به خاطر سهل انگارى، عدم نظارت كافى بر  حس
ــب منافع ظاهرى و كوتاه مدت، مروج اين  مجموعه خود يا كس
ــى كه به نظر صاحب نظران در  ــده اند در صورت نوع ديدگاه ها ش
بلند مدت شركت ها و صاحبان مشاغل نمى توانند بدون اطالعات 

سالم و تخصصى حسابدارى به حيات خود ادامه دهند.
 شايد هم برخى بانك هاى ما به خاطر استفاده از حساب هاى 
دولتى و تكليفى و وام هاى خاص و انحصارى با درصدهاى باال 
در شرايط فعلى، خود را فارغ از رونق و ركود اقتصاد و كسب و كار 
مى دانند. اميدوارم اين نوشتار، باعث شود بزرگان و اساتيد مالى 
ــاس شوند تا شاگردان و  ــابدارى حس به دفاع از كيان حرفه حس
جوانانى چون حقير مجبور به دادن تذكر آيين نامه اى نشوند!   

ــش اهميت، نقش و  ــده، تاكيد بر افزاي ــع هدف نگارن در واق
ــازمان ها و كاربرد آن در  ــابدارى در شركت ها و س جايگاه حس
ــريح  ــت. تش ــب و كار و فعاليت اقتصادى اس فضاى فعلى كس
پيشينه و تاريخچه پيدايش (ابداع) حسابدارى در جهان و ايران 
ــير تكوين و پيشرفت آن تا شكل امروزى اش در اين مقال  و س
ــابدارى در ايران با سبك و سياق فعلى از اوايل  نمى گنجد. حس
دهه چهل شمسى و با تاسيس مدرسه عالى بازرگانى و آموزشكده 

حسابدارى شركت نفت بوجود آمد و اولين حسابداران و دانش 
آموختگان حسابدارى از آن فارغ التحصيل شدند (كه خوشبختانه 
ــاتيد  ــل حاضر نيز همچنان از فيض حضور برخى از اين اس نس
بهره مى برند) حسابدارى در ايران ابتدا در شركت هاى خارجى، 
ــركت هاى دولتى و كارخانه هاى صنعتى بزرگ  ــازمان ها و ش س
رواج داشت و به نظر مى رسد تا اوايل دهه هفتاد شمسى نيز به 

همين منوال گذشته است. 
ــازى به دليل  ــروع دوران بازس ــس از دوران دفاع مقدس و ش پ
نياز مبرم كشور به كاالها و خدمات مختلف، شركت ها و مشاغل 
بازرگانى و خدماتى و همچنين كارگاه ها و كارخانه هاى كوچك و 
متوسط توليدى و صنعتى، ايجاد شدند. اين شركت ها و سازمان ها 

ــش تقاضا) موجب  ــابدارى (افزاي ــا مراجعه به بازار حرفه حس ب
ــته حسابدارى و افزايش جذابيت اين رشته براى  رونق گرفتن رش
ــش تقاضا حتى باعث بوجود آمدن و  ــان گرديدند. اين افزاي جوان
رونق گرفتن شركت هاى توليد و عرضه نرم افزارهاى حسابدارى 
ــد و اين چرخه با سرعت بيشتر  ــط دهه هفتاد شمسى ش از اواس
ــد اندازه اقتصاد ايران در حال  تاكنون ادامه دارد و با توجه به رش
ــا وجود برخى  ــد (حتى ب ــت ناپذير به نظر مى رس حاضر برگش
ــده فعاليت هاى اقتصادى  ــمت عم ــات!) از طرف ديگر قس تبليغ
ــنتى و حجره اى در بازار  ــته تا به امروز به صورت س ايران از گذش
ــهر هاى مختلف در جريان بوده است.  ــگاه هاى سطح ش و فروش
ــتفاده از خدمات حسابداران و  اين فعاليت ها از كمترين ميزان اس
ــياهه ها  ــران مالى حرفه اى بهره مى برند و هنوز آثار دفاتر، س مدي
ــود در حجره هايشان يافت و سراغ ميرزاها و  و چرتكه ها را مى ش

پيشكارهايشان را گرفت. 

صاحبان اغلب اين فعاليت هاى اقتصادى، نياز و تمايل چندانى 
ــه ثبت و طبقه بندى و تلخيص و ارائه اطالعات و گزارش هاى  ب
مربوط به كسب و كارشان (كه از وظايف اوليه و اصلى حسابدارى 
است) ندارند و اغلب آنها در سنوات گذشته در مقابل دولت هم 
مقاومت كرده اند و از ارائه حداقل اطالعات مالى ساالنه خود به 
ــورت اظهارنامه هاى مالياتى و دفاتر درآمد و هزينه و صدور  ص
فاكتور فروش رسمى و معتبر خوددارى كرده اند. با شروع دولت 
نهم و دهم، يكى از شعارهاى اصلى دولت، اصالح نظام مالياتى 
و اجراى طرح جامع مالياتى در كشور بود. اين طرح با راه اندازى 
ــتقرار قانون ماليات بر ارزش افزوده وارد فاز اجرايى خود  و اس
ــاالنه، ساير حلقه هاى  ــد و پس از آن به صورت مستمر و س ش

آن در حال پياده سازى است (اختصاص شناسه ملى به اشخاص 
حقوقى، ثبت نام كليه اشخاص حقوقى و حقيقى (بند الف و ب 
ــماره اقتصادى جديد، اجراى ماده 169 مكرر  وج) براى اخذ ش
ــتقيم، راه اندازى امكان دريافت و پردازش  قانون ماليات هاى مس
اطالعات موديان و گزارش ها و اظهارنامه هاى مختلف به صورت 
آنالين و مكانيزه، برقرارى ارتباط مناسب و موثر با ساير ارگان ها 
و سازمان هاى دولتى از قبيل بانك ها، گمركات و تبادل اطالعات 
با آنها، نمونه هايى از اقدامات دولت در اين زمينه هستند). به نظر 
مى رسد هدف اصلى دولت وادار كردن گروه سنتى و حجره اى 
فعاالن اقتصادى به شفافيت بيشتر و كشف اطالعات واقعى آنها 

و اخذ ماليات متعلقه از ايشان و طرف هاى تجارى آنها است. 
ــرازير شدن گروه مزبور  نتيجه اين اقدامات دولت، منجر به س
به سمت استفاده از خدمات تخصصى و حرفه اى حسابداران و 
مديران مالى خواهد شد و بالطبع افزايش تقاضا و رونق مضاعف 

اين رشته را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراين به نظر مى رسد اين رشته همچنان در صدر رشته هاى 
ــب در ايران باقى خواهد ماند.  ــگاهى داراى بازار كار مناس دانش
كما اينكه در بيشتر كشورهاى مهاجرپذير دنيا نيز داراى امتياز و 
اولويت بسيار فراتر از رشته هاى ديگر است. در اغلب كشورهاى 
جهان باالترين ميزان درآمد ساالنه متعلق به مديران مالى است و 
حسابداران، حسابرسان و مديران مالى از جايگاه و شان اجتماعى 
بسيار مناسبى برخوردار هستند و در اغلب شركت ها و سازمان ها 
ــه اى در رتبه دوم  ــد از مديرعامل، مديران مالى حرف معموال بع

جايگاه و منزلت سازمانى قرار دارند.
 در ايران نيز اين پديده با تاخير در حال شكل گيرى است و 
ــب با پيشرفت و توسعه در ساير مظاهر علمى و  اميدوارم متناس
اقتصادى در كشورمان، رشته حسابدارى نيز به جايگاه واقعى اش 
دست يابد. با اين حال، نگارنده، نقدهاى جدى بر نظام آموزشى 
رشته حسابدارى در ايران و همچنين نسبت به رويكرد يكجانبه 
ــدم اعتماد به فعاالن اقتصادى در بدنه اجرايى  و غيرمنطقى و ع
ــازمان هاى دولتى متولى تشخيص و اخذ وجوه و  و عملياتى س
ــات) دارد كه به صورت مقاالت جداگانه  ــوارض (بيمه و مالي ع

تقديم خواهد شد. انشااهللا    
*مشاور مالى و حسابدارى

نگاه محتاطانه بازار به سال 92
يك هفته با تپيكس

لزوم ارتقاي جايگاه حرفه حسابرسي و مديريت مالي

  در اغلب كشورهاى جهان باالترين ميزان درآمد ساالنه متعلق به مديران مالى است و حسابداران، 
حسابرسان و مديران مالى از جايگاه و شان اجتماعى بسيار مناسبى برخوردار هستند و در اغلب 
شركت ها و سازمان ها معموال بعد از مديرعامل، مديران مالى حرفه اى در رتبه دوم جايگاه و منزلت 

سازمانى قرار دارند

 عليرضا اسكندرى *

راه اندازي نخستين سامانه مركز تماس بازار سرمايه 
سنا - نخستين سامانه مركز تماس (كال سنتر) بازار سرمايه روز گذشته با حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در محل كارگزارى بانك سامان راه اندازى شد. «على صالح آبادى» در مراسم 
افتتاح اين سامانه اظهار اميدوارى كرد: اختالف ميان سرمايه گذاران و كارگزاران با راه اندازى اين 
ــتم نرم افزارى كاهش يابد.  وى راه اندازى سامانه مركز تماس در بازار سرمايه را در راستاى  سيس
ــاير كارگزاران نيز  ــتريان و كارگزاران اعالم و ابراز اميدوارى كرد س حمايت از حقوق و منافع مش
بتوانند در آينده نزديك از اين سامانه استفاده كنند. سخنگوى سازمان بورس راه اندازى اين سامانه 
را سرآغاز حذف سفارش هاى كاغذى و حركت به سمت سيستم كامال الكترونيك در بازار سرمايه 
عنوان كرد. در اين مراسم، مديرعامل كارگزارى بانك سامان با ابراز خرسندى از راه اندازى سامانه 
ــامانه به منظور افزايش خدمات به مشتريان اين  ــركت گفت: افتتاح اين س مركز تماس در اين ش

شركت و كاهش فرآيند خريد و فروش سهامداران در بازار سهام انجام شده است. 

يادداشت
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كوتاه از شركت ها

گروه بورس – محبوبه مغاني: روز گذشته در فرابورس ايران 99 
ميليون و 35 هزار و 297 سهم در 8 هزار و 369 دفعه معامالتي مورد 
دادوستد قرار گرفت تا در پايان روز كاري اين بازار در هفته منتهي به 
دوم اسفندماه مجموع ارزش معامالت فرابورس از رقم 335 ميليارد 

و 154 ميليون ريالي برخوردار شود.
ــه با روزهاي گذشته  ــته فرابورس در مقايس معامالت روز گذش
ــد، به طوري كه ديروز  به دور از هيجان و در فضايي آرام انجام ش
ــركت هاي پااليشگاه الوان و نفت ايرانول با صف  همچنان نماد ش

خريد سنگين مواجه بودند.
اين در حالي است كه نماد «شراز» بار ديگر در فرابورس ايران صف 

خريد شد و بار ديگر به گردونه رونق بازگشت.
در اين روز، حق تقدم بانك گردشگري، قند چهارمحال، حق تقدم 
سرمايه گذاري مسكن تهران و پتروشيمي زاگرس از بيشترين حجم 

معامالت در فرابورس برخوردار بودند.
در اين ميان سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان، پتروشيمي 
مارون، كويرتاير، باالست و قند شيروان در نوسان هاي مثبت مورد 
معامله قرار گرفتند. ديروز همچنين هر برگه امتياز تسهيالت مسكن با 

كاهش قيمت روبه رو شد و در مرز 610 هزار ريال دادو ستد شد.
ــي اوراق اجاره  ــد كه نماد معامالت ــر اين، ديروز اعالم ش افزون ب
شركت واسط مالي ارديبهشت به منظور تامين مالي شركت هواپيمايي 
ماهان، پس از پرداخت اجاره بهاي سه ماهه اوراق، قابل معامله است. 
همچنين نماد معامالتي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان پس 
ــيم سود نقدي هر  ــاالنه و تقس از برگزاري مجمع عمومي عادي س
ــهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، مورد  س

معامله قرار گرفت.
ــد كه جزئيات عرضه اوليه نفت  ــته اعالم ش همچنين روز گذش

پاسارگاد نيز در هفته آينده مشخص خواهد شد. 
بر اين اساس عرضه اوليه 5 درصد از سهام نفت پاسارگاد اوايل 
هفته آينده در فرابورس انجام و دو سهامدار عمده 30 ميليون سهم اين 
شركت 60 ميلياردتومانى را عرضه مى كنند. بنابراين گزارش، عرضه 
اوليه 5 درصد از سهام اين شركت توليدكننده قير طى روزهاى آينده 

در بازار دوم فرابورس انجام مى شود.
براساس اين گزارش، در شرايطى با تصميم مسووالن هلدينگ نفت 
و گاز تامين مديرعامل اين شركت 60 ميليارد تومانى در كمتر از 4 ماه 
تغيير كرد (عليرضا ابهجى جانشين امير حسين بحرينى شد.) كه اين 

عرضه اوايل هفته بعد و حداكثر تا دو يا سه شنبه انجام مى شود.
ــط دو سهامدار عمده نفت  ــهم توس در اين عرضه 30 ميليون س
ــارگاد يعنى هلدينگ نفت و گاز تامين و صندوق بازنشستگى  پاس

روانه ميز فروش خواهد شد.
 از سوى ديگر دو كارگزارى صبا تامين و صبا جهاد اقدام به اين 
عرضه خواهند كرد. همچنين در صورت امكان، جلسه معارفه قبل 
از عرضه اوليه سهام برگزار خواهد شد؛ ولى تاكنون برگزاري قطعى 

اين برنامه مشخص نشده است.
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معامله شده

«باالست» يكي از شركت هاي برتر اكو
ــركت ساختمان و تاسيسات  گروه بنگاه ها – مديرعامل ش
راه آهن با اشاره به انتخاب اين شركت به عنوان يكي از 100 
ــركت برتر در منطقه اقتصادي اكو، از صدور خدمات فني  ش
مهندسي به كشورهاي عضو اكو جهت رشد شاخص هاي كمي 

و كيفي بهره وري خبر داد.
ــرد: ضمن بهره گيري  ــعيدي كيا، ابراز اميدواري ك مهران س
ــي با نظر  ــال آت ــور در اين بازار در س ــاي حض از فرصت ه
ــرمايه گذاري بانك مسكن و همچنين صدور خدمات فني  س
ــش و ارتقاي  ــورهاي عضو موجبات افزاي ــي به كش مهندس
ــركت  ــي و كيفي در زمينه بهره وري در ش ــاخص هاي كم ش

باالست فراهم شود.

هشدار نسبت به احتمال توقف خط 
توليد تراكتور

ــازي  ــا - مديرعامل گروه صنعتي تراكتورس ــروه بنگاه ه گ
ــروه صنعتي  ــن گ ــط توليد اي ــف خ ــه توق ــبت ب ــران نس اي

هشدار داد.
ــازي ايران طي نامه اي  ــل گروه صنعتي تراكتورس مديرعام
ــيون صنعت معدن و تجارت مجلس نسبت به  به رييس كمس
ــدار  ــال توقف خط توليد مجموعه تحت مديريتش هش احتم

داد.
ــدن  ــاره به اصالح نش ــح ابراهيمي در اين نامه با اش ابوالفت
ــازمان حمايت  ــوي س قيمت هاي قبلي تراكتور توليدي از س
ــدگان و توليد كنندگان گفت: با توجه به افزايش  از مصرف كنن
قيمت مواد اوليه، قطعات فورج، ريخته، ورقي، پليمري، نرخ 
ــرع وقت در اين  ــاير هزينه ها در صورتي كه در اس ارز و س
ــود احتمال توقف  ــانه اتخاذ نش رابطه تصميمات چاره انديش

توليد وجود دارد.
وي افزود: با روند كنوني تراكتورسازي ايران قادر به تحمل 
ــده بر پيكره اين  ضرر و زياني نخواهد بود كه از موارد ياد ش

صنعت توسعه دهنده كشاورزي وارد مي شود.
ابراهيمي با تشريح موقعيت كنوني اقتصادي كشور خواستار 
شناور شدن قيمت گذاري محصوالت توليدي در گروه صنعتي 
تراكتورسازي ايران شد و گفت: هيات مديره گروه با نظارت 
ــريع بخشي  ــازمان صنعت، معدن و تجارت مي تواند درتس س
ــوند كه  ــوارد الزم در بحث قيمت گذاري موثر واقع ش ــه م ب
ــازمان  ــوي س ــن امر نيز منوط به دادن اختيارات الزم از س اي
ــت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان به مجموعه هاي  حماي

ياد شده مي باشد.
ــورى خواست تا  ــوولين كش ابراهيمي در پايان از تمام مس
براي رونق صنعت ملي تراكتورسازي ايران كه آوازه و شهرت 
ــاره جهان طنين انداز  ــور و 4 ق جهاني آن در بيش از 30 كش

است، دست به دست هم دهند.

واگذاري سهام دو شركت بورسي از سوي سهامدار عمده
سنا - تعداد 160 ميليون سهم از سهام سرمايه گذارى غدير، روز 6 اسفندماه در بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه مى شود. شركت سرمايه گذارى صندوق بازنشستگى كاركنان 
صنعت نفت، روز 6 اسفندماه، بلوك يك درصدى سهام سرمايه گذارى غدير را در بازار 
اول بورس اوراق بهادار عرضه مى كند. اين بلوك شامل 160ميليون سهم از سهام شركت 
ــود.  ــت كه با قيمت پايه 5 هزار و 150 ريال به صورت يكجا و نقد فروخته مى ش اس
ــهام سرمايه گذارى غدير به صورت عمده غيرمديريتى  عرضه بلوك يك درصدى س
انجام مى شود. هم اكنون شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى نيروهاى مسلح، صندوق 
هاى بيمه نيروهاى مسلح و صندوق بازنشستگى نيروهاى مسلح از سهامداران عمده 
سرمايه گذارى غدير به شمار مى روند. در همين حال تعداد 180 ميليون سهم از سهام 
ــرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات، در بورس اوراق بهادار تهران عرضه  شركت س
مى شود. به گزارش سنا، شركت سرمايه گذارى صدر تامين، روز 6 اسفند ماه، بلوك 
2/76 درصدى سهام سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات را در بازار اول بورس اوراق 
بهادار عرضه مى كند. اين بلوك شامل 180 ميليون سهم از سهام شركت است كه با 

قيمت پايه 6 هزار و 200 ريال به صورت يكجا و نقد فروخته مى شود. 

بازگشت پااليشگاه تهران در هفته آينده قطعي شد
فارس- نماد پااليشگاه تهران اوايل هفته آينده باز مى شود، اما بازگشايى نماد پااليشگاه 
ــوول بورس اظهار كرد: در جريان معامالت  ــت. يك مقام مس بندرعباس زمان بر اس
ديروز بازارسهام نماد شركت هاى سايپا، گل گهر، توسعه معادن و فلزات، بيمه ملت، 
بانك انصار، سرمايه گذارى صنعت نفت، سايپا شيشه و ماشين سازى اراك به دليل عدم 
پيش بينى سود سال آينده بسته شد. وى ادامه داد: از طرف ديگر نماد شركت هاى ملى 
مس،حفارى شمال، ريخته گرى تراكتورسازى، كيميدارو، داروسازى اكسير،  موتورسازان 
تراكتورسازى، معدنى امالح، پتروشيمى فارابى، قند اصفهان، داملران، كربن ايران، پارس 
پامچال و حق تقدم آن، فرآورى مواد معدنى، باما، معدنى دماوند و فرآورده هاى نسوز 
پارس و پتروشيمى سرمايه گذارى ايرانيان با توجه به اعالم درآمد هرسهم سال مالى آينده 
بدون محدوديت نوسان قيمت، مورد بازگشايى قرار گرفت. اين مقام مسوول تاكيد كرد: 
به دليل قرار گرفتن در روزهاى پايانى سال روند بازگشايى نمادها با سرعت بيشترى 
انجام مى شود تا سرمايه گذاران قادر به تصميم گيرى در هفته هاى پايانى باشند. وى در 
برابر اين سوال كه نماد دو شركت مشمول اصل 44 پااليشگاه بندرعباس و تهران چه 
زمانى باز خواهد شد، توضيح داد: نماد پااليشگاه تهران با توجه به ارائه اطالعات و 
اعالم نكاتى به سرمايه گذاران، قطعا اوايل هفته بعد در فرابورس باز مى شود؛ اما پااليشگاه 

بندرعباس هنوز كار دارد و زمان بازگشايى نماد آن مشخص نيست.
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بازارهاي كااليى جهانى

بورس كااليي شيكاگو  (2013/02/20)
تغيير قيمت تاريخ تحويل واحد كاال

+0/06 6/96 مارس 2013
بوشل / دالر ذرت

+0/04 6/92 مه 2013
+0/010 14/81 مارس 2013

بوشل/دالر سويا
+0/09 14/66 مه 2013
+0/05 52/58 مارس 2013

پوند /سنت روغن سويا
+0/04 52/94 مه 2013
+4/6 429/9 مارس 2013

شورت تن /دالر كنجاله سويا
+4/2 428/9 مه 2013
+0/01 7/34 مارس 2013

بوشل / دالر گندم
+0/01 7/40 مه  2013
-0/020 15/90 مارس 2013

پوند / سنت برنج
-0/020 16/22 مه 2013
+0/02 3/80 مارس 2013

بوشل / دالر جو
+0/03 3/86 مه2013
-0/022 2/34 مارس 2013

اتانول گالن /دالر
- 2/37 آوريل 2013

+0/0032 82/0 مارس 2013
پنبه پوند/ دالر

- 0/84 مه2013
- 0/18 مارس 2013

پوند/ دالر شكر
- 0/17 مه 2013

تغيير قيمت تحويل واحد نوع كاال

- 3/64 فوريه 2013
پوند / دالر مس

+0/0105 3/66 مارس 2013

+0/7 1603 فوريه 2013
اونس / دالر طال

+0/5 1608 مارس 2013

- 29/41 فوريه 2013
اونس / دالر نقره

+0/113 29/53 مارس 2013

بورس كااليى نيويورك (2013/02/20)

بورس تجارى نيويورك (2013/02/20)
تغيير قيمت تحويل واحد نوع كاال
+0/37 97/03 مارس   2013 دالر/بشكه نفت خام    
0/32+ 97/42 آوريل  2013

- 1696/4 فوريه   2013 دالر/اونس پالتينيوم  
- 1696/4 مارس  2013

- 753/75 فوريه   2013 دالر/اونس پاالديوم   
+1/15 764/15 مارس   2013

- 611 فوريه   2013 دالر/اونس ورق گرم   
- 623 مارس   2013

تغيير قيمت تحويل واحد نوع كاال
-28 4,855 فوريه 2013

گرم / ين 43-طال 4,862 آوريل 2013
-5/7 85/4 فوريه 2013

گرم / ين -نقره 89/8 آوريل 2013
+12 5,084 فوريه 2013

گرم / ين 18-پالتينيوم 5,082 آوريل 2013
- 2,240 فوريه 2013

گرم / ين -پاالديوم 2,350 آوريل 2013
-600 79,600 مارس 2013

كيلوليتر/ ين 340-گازوئيل 81,610 آوريل 2013
- 66,060 فوريه 2013

كيلوليتر/ ين 130-نفت خام 66,420 مارس 2013
-120 79,420 مارس 2013

كيلوليتر/ ين 60-نفت سفيد 78,910 آوريل 2013
-7/1 297/1 فوريه 2013

كيلو/ ين 0/2-طبيعىكائوچوى  296/4 مارس 2013

بورس كااليي توكيو  (2013/02/20)

تغيير قيمت تحويلواحدنوع كاال

0/54-325/67مارس 2013گرم / يوآن طال
0/64-327/00مه     2013

30-14860مارس 2013تن / يوآن آلومينيوم
35-14970مه     2013

180-58340مارس 2013تن / يوآنمس
200-58520مه     2013

15750150مارس 2013تن / يوآنروى
15860160مه     2013

39147مارس 2013تن / يوآنميلگرد
40087مه     2013

40000مارس 2013تن / يوآنسيم مفتول
40200مه     2013

10-15155فوريه 2013تن / يوآنسرب
30-15275مارس 2013

كائوچوي 
280-25040مارس 2013تن / يوآنطبيعي

340-25240مه 2013

50520مارس 2013تن / يوآننفت كوره
51850مه 2013

بورس كااليى شانگهاى  (2013/02/20)

آمريكا (02/20/ 2013 )
تغييرات رقم فعلى

(واحد)
تغييرات 
تغييرات رقم فعلىكاال(درصد)

(واحد)
تغييرات 
(درصد)

0/300/02 1,604/50طال0/39 53/91 14,035/70داوجونز
اس اند 
0/380/39 97/04نفت11/150/73 1,530/94پى 500

نزدك
3,213/59 21/560/68

نرخ اوراق 
قرضه 10 

-0/010+2/038ساله

اروپا
استاكس 

0/03 0/50 1,604/70طال502,663/821/450/05
فوتسى 

0/03 0/04 117/56نفت0/15 9/78 1006,388/85

داكس
7,779/68 27/230/29

نرخ اوراق 
قرضه 10 

-0/004-2/186ساله

آسيا
0/02-0/30- 1,603/90طال95/940/84 11,468/30نيكى

هانگ 
0/00 0/00 117/52نفت163/500/71 23,307/40سنگ

اس اند 
16/820/33 5,098/71پى آسيا

نرخ اوراق 
قرضه 10 

-0/002+0/739ساله

سال 2013 كدام كشورها رشد مى كنند؟  نوسان اونس طال باالى سطح 1600دالر 
چشم اندازهاى مثبت اقتصاد جهانى همچنان مانع از كاهش قيمت جهانى طال از پايين ترين 

سطح شش ماه اخيرخود شده است.
به گزارش رويترز، معامله گران بازار بر اين باورند به احتمال زياد قيمت جهانى طال در آينده به 
الگوى تجارى كنونى خود ادامه خواهد داد؛ به گونه اى كه با رشد تقاضا از سوى سرمايه گذاران 
چينى و ديگر كشورهاى آسيايى بهاى اين فلز زرد افزايش خواهد يافت و پس از پايان يافتن 

معامالت در اين كشورها قيمت دوباره با كاهش مواجه خواهد شد.
ــح كرد در پى كاهش قيمت جهانى طال  ــاس اين گزارش، يك معامله گر چينى تصري ــر اس ب
ميزان تقاضاى اين فلز در بازارهاى داخلى كشورش افزايش يافته است؛ اما اين ميزان از تقاضا 

قادر به رشد زياد بهاى اين فلز گرانبها نخواهد شد.
ــوند احتمال دارد  ــاس، وى همچنين در ادامه افزود: زمانى كه قيمت ها تثبيت ش بر اين اس
ميزان تقاضا با كاهش روبه رو شود؛ اما جهش قيمت اونس طال ميزان تقاضاى خريد فيزيكى 

اين فلز را افزايش خواهد داد.
هر اونس طالى جهانى ديروز با رشد 0/2 درصدى در محدوده 1605 دالر و هر اونس طالى 

آمريكا نيز با رشد 0/2 درصدى در سطح 1607 دالر و 60 سنت دادوستد شد.

ــد جهانى  ــيا و در رأس آن اقتصادهاى نوظهور موتور اصلى رش ــال ميالدى جارى آس در س
خواهد بود. به گزارش پايگاه اينترنتى روزنامه اقتصادى لزاكو، سال گذشته كاهش رشد اقتصادى 
هند تا اندازه اى نااميدكننده بود.(6/5 درصد در سال 2011-2012 در مقابل 8/4 درصد در سال 
ــاعدى قرار دارد. چين  ــد اقتصادى، چين در وضعيت مس 2010-2011) اما به رغم كاهش رش

توانسته به رغم افت زياد، توان رقابت اقتصادى خود را حفظ كند.
در ميان اين دو غول اقتصادى، ظهور اندونزى و رشد برق  آساى چهارمين كشور پرجمعيت 
جهان (235 ميليون نفر)، همگان را شگفت زده كرد. اندونزى به رغم ضعف هاى اندك، به دليل 
ــرمايه گذارى خارجى تبديل شده است.  ــورى براى س نيروهاى كار ارزان و مصرف باال به كش

اندونزى كشورى با 18000 جزيره، ركورد سرمايه گذارى خارجى را از آِن خود كرده است.
ــه گرفتن از تصوير  ــن، مكزيك به تدريج در حال فاصل ــورهاى آمريكاى التي ــان كش در مي
ــركتهاى جهانى، خود را به عنوان  ــد ش ــت تا با رش ناركواكونومى (اقتصاد مواد مخدرى) اس
اقتصادى نوظهور و موفق جا بيندازد. در آفريقاى شمالى، مراكش نيز با پشت سر نهادن بى ثباتى 
سياسى ناشى از بهار عربى به دليل رشد بخش خصوصى در اين كشور از رونق اقتصادي قابل 

توجهى برخوردار بوده است.

گروه بورس جهانى – منيژه حياتى: در شرايطى 
ــت و  كه اقتصاد اروپا با بحران هاى متعددى دس
پنجه نرم مى كند و اميدوارى ها پس از گزارش هاى 
اخير بانك مركزى اروپا دوباره كمرنگ شده، به 
نظر مى رسد يكى از اميدهاى تقويت تجارى بين 
ــورها، بازار فوالد است كه در اين ميان آلمان  كش
در حال حاضر اميد اصلى سرمايه گذاران در اين 

صنعت به شمار مى رود. 
در اين ميان آرسلورميتال به عنوان پر نفوذترين 
ــه عنوان  ــان و چين ب ــده فوالدى جه توليدكنن
ــرف كننده دنيا،  ــن توليدكننده و مص بزرگ تري
ــاس  ــازار فوالد دارند كه بر اس ــى را در ب تاثيرات
برنامه هاى ارائه شده از آنها پيش بينى هاى متفاوتى 
هم بوجود آمده است. در اين ميان با توجه به اينكه 
ــال جديد ميالدى مى گذرد،  ــك ماه و نيم از س ي
داده هاى آمارى منتشر شده از عملكرد صنعت و 
بازارها ، تا حدودى اين پيش بينى ها را تغيير داده 
ــت به طورى كه آرسلورميتال و انجمن توليد  اس
ــر 3 بار به اصالح  ــوالد اروپا در يك هفته اخي ف
پيش بينى هاى خود از سال 2013  اقدام كرده اند.

براى مثال هفته گذشته رييس انجمن فوالد آلمان 
در گفت وگويى كه با خبرگزارى رويترز داشت به 
طور كلى نسبت به اينكه بازار اروپا به بهبود خوبى 
در معامالت محصوالت فوالدى دست پيدا كند 

اظهار نااميدى كرد.
در ماه هاى اخير اقداماتى كه كشورهاى اروپايى 
ــرى  ــت رياضت اقتصادى و كاهش كس در جه
بودجه به كار بستند در سراسر اتحاديه اروپا ضربه 
دردناكى به صنعت و بازار فوالد وارد كرد؛ چرا كه 
ركودى كه در بخش هاى تقاضا از جمله اتومبيل، 
لوازم خانگى و ساخت و سازهاى ساختمانى ايجاد 

شد نتيجه همين رياضت ها بود.
مصرف فوالد در سال 2012 ميالدى در اتحاديه 
اروپا 10 درصد كاهش يافت و در حالى كه برخى 
ــادى اميدوارى هايى را بوجود  از داده هاى اقتص
ــى هايى كه براى ماه  آورده اما يوروفر طبق بررس
ژانويه انجام داده اعالم كرد كه شرايط براى بازار 
فوالد اروپا خوب به نظر نمى رسد و روند منفى 

آن بيشتر شده است.
در اين ميان آمارها نشان مى دهد كه آلمان با اين 
ــود حدود يك چهارم توليد فوالد خام اروپا  وج
را همچنان در اختيار دارد و بهتر از همتايان خود 
در فرانسه، ايتاليا و اسپانيا به فعاليت هاى فوالدى 

خود ادامه مى دهد.
ــاره  ــوف رييس انجمن فوالد آلمان با اش كرك
ــت كه با اين وجود در  به اين موضوع معتقد اس
مورد صنعت فوالد اين كشور، همانند نيمه دوم 
سال 2012 نگرانى هايى در بين توليد كننده ها و 

تجار وجود دارد.
تيسن گروپ (Thyssen Group) بزرگترين 
فوالد ساز آلمان هفته گذشته اعالم كرد كه در 3 ماه 
آخر سال 2012 ميالدى 38 درصد افت سود داشته 
است و مشتريان اروپايى محصوالت اين كارخانه 
ــى خريدى را كه در اين 3 ماه انجام داده اند  تمام
در انبار شركت نگه داشته و سفارش جديدى هم 

براى آينده نداشته اند. 
البته آمارهاى جديدتر نشان مى دهد كه در ماه 
ژانويه خروجى محموله هاى فوالدى از انبارهاى 
اين شركت 5 درصد رشد داشته است كه باالترين 
رقم از سپتامبر 2011 محسوب مى شود. اما از آغاز 
ماه فوريه دوباره 4 درصد كاهش سفارش مشاهده 
ــد تا اميدوارى هاى  ــد و اين موضوع باعث ش ش
ــك و  ــاره جاى خود را به ش ــكل گرفته دوب ش

ترديد بدهد.

مدير اجرايى آرسلورميتال هم در روزهاى اخير 
ــى اعتراف كرد كه در سال 2013  با ارائه گزارش
ــوص اروپا دوران  ــوالد جهان به خص صنعت ف
ــد  ــختى را در پيش دارد و قبل از اينكه به رش س
پيش بينى شده سال 2014 ميالدى برسد (3درصد)، 
به احتمال زياد در سال جارى ميالدى به كاهش 

0/7 درصدى خواهد رسيد.
آرسلورميتال، بزرگ ترين توليدكننده فوالد جهان 
هفته گذشته گزارش داد كه در سال 2012 ميالدى 
بيش از 3/7 ميليارد دالر از دست داده است حال 
آنكه اين شركت چندين ميليارد دالر از درآمدش 

از بازار فوالد اروپا است.
وى اعالم كرد كه در سال 2012 ميزان مصرف 
مقاطع فوالدى در ساختمان ها و برج هاى بلند  و 
راه آهن در حد سال قبل باقى مى ماند و رشدى را 
شاهد نخواهد بود. اما در همين حال اتحاديه اروپا 
در يكى از پيشنهادهاى فرعى خود درحال بررسى 
طرحى است كه در صورت انجام مى تواند 360 
هزار فرصت شغلى در بخش فوالد بوجود بياورد 
كه البته انجام آن به پوشش و ارائه تسهيالت مالى، 
در اختيار قرار دادن مواد خام و انرژى احتياج دارد 
ــا به گفته رييس انجمن فوالد اروپا براى اينكه  ام
اين برنامه به سرانجام برسد بايد تقاضاى خوبى 
در بخش صنعت خودرو و ساخت و ساز به كار 
گرفته شود و اين تنها راه نجات فوالدسازان بزرگ 
اروپايى به شمار مى رود چرا كه طبق آمارهاى ارائه 
ــده توسط آرسلورميتال تقاضاى اروپا از زمان  ش
ــروع بحران اقتصادى در اين منطقه 30 درصد  ش

كاهش داشته است.
ــا  ــازار اروپ ــالف ب ــلورميتال برخ ــه آرس البت
اميدوارى هايى را نسبت به بازارهاى ديگر اعالم 
ــرده. براى مثال چند روز قبل اعالم كرد كه در  ك
ــد 3  ــرف فوالد جهان را با رش ــال 2013 مص س
ــد  ــدى ارزيابى كرده كه تنها علت آن رش درص
تقاضاى 2 درصدى چين و برزيل در سال 2012 
ــور بتوانند  ــت كه اين دو كش بوده و اميدوار اس
ــان را به 3 درصد  ــد مصرف فوالد جه نرخ رش

برسانند.
به عقيده كارشناسان در بازار 500 ميليارد دالرى 
صنعت فوالد، در ابتداى سال جديد رشد آهسته اى 
مشاهده شده كه دليل آن اروپا است اما به همان 
نسبت چين اين بازارها را با تقاضاى خود به عنوان 
بزرگ ترين توليد كننده و مصرف كننده حمايت 
كرده و همين موضوع باعث شده تا آرسلورميتال 
كه سرمايه گذارى خاصى در چين نداشته هم يكى 

از اميدهايش را بازار چين قرار دهد.
ــال 2012 ميالدى در پايين  اقتصاد چين در س
ترين حد رشد خود در 13 سال گذشته قرار داشته 
است اما جهشى كه اين شركت در سرمايه گذارى 

و هزينه هايى كه در توسعه زيرساخت ها انجام داده 
باعث شد تا دوباره به اميد اصلى بازارهاى فوالدى 
تبديل شود. البته نا گفته نماند كه آرسلورميتال با 
ــراى كاهش هزينه هاى توليد و  برنامه هايى كه ب
ــر گرفته انتظار دارد  صرفه جويى هايى كه در نظ
توليداتش در سطح دنيا تا 3 درصد در سال 2013 
رشد داشته باشد كه اين رشد توليد ممكن است 
ــى معادالت بازارهاى جهانى را به هم بزند.  برخ
ــد ظرفيت توليد  البته بايد در نظر گرفت كه رش
آرسلورميتال مى تواند از يك جهاتى بر بازار فوالد 
اثر نداشته باشد و علت آن اين است كه تقاضاى 
فوالد به دليل بحران هاى بازار اروپا در سال گذشته 

ميالدى، 8/8 درصد كاهش داشت و اين موضوع 
باعث شد تا ظرفيت توليد بسيارى از فوالد سازان 
نيز با افت روبه رو شود و اين موضوع مى تواند تا 
حدودى رشد ظرفيت آرسلورميتال را جبران كند. 
طبق گزارش يوروفر و پيش بينى جديدى كه منتشر 
ــده مصرف فوالد اروپا احتماال در سال 2013  ش
ميالدى در مقايسه با سال 2012 يك درصد كاهش 
ــدا مى كند و در اين ميان انتظار مى رود چين با  پي
3 درصد و برزيل با 5 درصد رشد تقاضا روبه رو 
شود. اين گزارش در حالى اعالم شده كه در سال 
ــه با  2012 تقاضاى چين تنها 2 درصد در مقايس
سال ماقبل رشد داشت و تقاضاى برزيل هم يك 

درصد باالتر بود.
ــكو (posco) هم در  ــال پوس ــن ح در همي
تازه ترين گزارش خود احتمال رشد 3 درصدى 
ــال 2013 را  ــاى جهانى براى فوالد در س تقاض
ــى  ــت؛ هر چند ميزان فروش پيش بينى كرده اس
ــال 2013  ــركت براى خودش در س كه اين ش
پيش بينى كرده 10 درصد پايين تر از ميزان سال 

2012 است.
در مورد قيمت مستندترين پيش بينى ارائه شده 
ــت كه ميزان  ــال 2013  ميالدى اين اس براى س
برداشت آرسلورميتال از معادن سنگ آهن كانادا 
ــد مى كند كه اين موضوع اگرچه  20 درصد رش
كاهش قيمت را در پى خواهد داشت اما در عين 
ــد توليدى را كه پيش بينى كرده پوشش  حال رش

خواهد داد.

بازار فوالد جهان و معادالت پيش روى آن

جهان در آسودگى خيال
ــورس كاال-  گروه ب
بازارهاى آسيايى در پى 
صادرات  ــبى  نس رونق 
ــن منطقه،  و واردات اي
ــى رو به  با روند افزايش
رو شدند، به طورى كه 
شاخص كره جنوبى 1/7 

ــت،  ــد و نيكى ژاپن 0/84 درصد افزايش داش درصد مثبت ش
ــيا  نيز با افزايش 0/33 درصدى به  در حالى كه اس اند پى آس
ــد 0/71  ــالت ادامه داد. در اين بين، بازار چين نيز با رش معام
ــد، در حالى كه  ــگ رو به رو ش ــاخص هنگ كن ــدى ش درص

شانگهاى 0/1 درصد سقوط كرد.
 در بازار اروپا، افزايش اعتماد مصرف كننده در آلمان موجب 
رونق بازار اين كشور شد و فوتسى لندن رشد 0/15 درصدى 
داشت، داكس آلمان 0/29 درصد افزايش داشت و كك فرانسه 

1/8درصد روند صعودى را تجربه كرد.
در بازار آمريكا نيز رشد شاخص ها در آلمان و افزايش شاخص 
هاى اروپايى كمى خيال سرمايه گذاران آمريكايى را نسبت به 

اوضاع اروپا راحت كرد.
ــدى رو به رو  ــد 0/39 درص ــن بازار، داوجونز با رش  در اي
ــد، اس اند پى 0/73 درصد مثبت شد و نزدك 0/68 درصد  ش

افزايش را ثبت كرد.
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گروه بازار پول- همايش «سياست هاي پولي، 
چالش هاي بانكداري و توليد» روزهاى هفتم و 
هشتم اسفندماه سال جارى در ساختمان موسسه 
ــود. در اين  عالى علوم بانكدارى برگزار مى ش
دوره از همايش كه به ابتكار «دنياى اقتصاد» و با 
موضوع «بازسازى نظام پولى و صنعتى» برگزار 
ــد، برخى چهره هاى صاحب نظر در  خواهد ش
ــت هاى پولى نيز  ــدارى و سياس ــه بانك عرص

حضور دارند.
ــه ابتكار  ــه ب ــت ك ــارى اس ــن ب ــن دومي اي
«دنياى اقتصاد» همايشى برگزار مى شود كه نگاه 
اصلى خود را معطوف به شرايط فعلى نظام پولى 
ايران كرده است. در همايش پيشين كه بهمن ماه 
سال گذشته برگزار شد، تصميم سازان پولي در 
كنار صاحب نظران، بانكداران و فعاالن عرصه 
توليد گردهم آمدند تا به ريشه يابي چالش ها در 
ــرايط  اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از ش

خاص اقتصاد ايران بپردازند. 
ــي،  پول ــت هاي  «سياس ــش  هماي ــن  دومي
ــال در  ــداري و توليد» امس ــاي بانك چالش ه
ــوع آن  ــه موض ــود ك ــزار مى ش ــى برگ فضاي
ــباهت به وضعيت اقتصاد ايران به ويژه  بى ش
در ساختار سياست هاى پولى و توليد نيست. 
بازارهاى غير رسمى همچنان در اقتصاد ايران 
ــرمايه  به عنوان يك «گزينه» براى صاحبان س
ــال بخش توليد به  ــود دارد و در عين ح وج
ــطه تاثير پذيرى از اين وضعيت روزهاى  واس
ــه مى كند.عقب ماندگى نظام  ــختى را تجرب س
ــه با استانداردهاى جهانى كه  بانكى در مقايس
ــت هاى تكليفى است  ــأت گرفته از سياس نش
ــد و بانك محور  ــن مالى تولي ــاى تامي تنگناه
ــور  بودن اقتصاد از چالش هاى موجود در كش
ــرايط كنونى بروز عارضه اى در  ــت. در ش اس
ــش ارزى و محدوديت هاى بين المللى در  بخ
ــكالت جديدي را  ــاى فرا مرزى مش عرصه ه
ــت. بنابراين، اقتصاد ايران در  ايجاد كرده اس
حال حاضر به واسطه چالش هاى موجود وارد 
ــده كه مختصات اين دوره  دوران جديدى ش
ــه دوره هاى قبل ندارد.  ــباهتى ب تقريبا هيچ ش
ــش دوم تمركز اصلى خود  ــن رو، هماي از اي
ــازى نظام پولى و صنعتى»  را بر موضوع «بازس

گذاشته است. 
ريشه يابى تالطم هاى ارزى در دو سال گذشته، 
ــان از افزايش  ــان نش ــه گفته برخى كارشناس ب
ــهروندان  انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه ش
ــاالن اقتصادي به علت عوامل اقتصادي و  و فع
ــوده و اين موضوع به  ــادي مختلف ب غيراقتص
حمالت سوداگرانه به بازار ارز دامن زده است. 
ــكالت ناشي از  ــان مى گويند مش اما كارشناس
ــي» در سيستم بانكي كشور  ناكارآيي و «كژمنش
ــانات ارزى طى دو سال  نيز يكى از داليل نوس
ــان،  ــت.به اعتقاد برخى كارشناس اخير بوده اس
ــت ارزي  افزايش نرخ ارز در چارچوب سياس
ــش رقابت پذيري  ــمي بانك مركزي، افزاي رس
صنايع داخلي كشور را به دنبال خواهد داشت؛ 
ــرخ ارز در اثر  ــه افزايش ن ــا در وضعيتي ك ام
ــفته بازان به بازار ارز  ــم ارزي و هجوم س تالط
ــال سيگنال  ــود، چنين وضعيتي با ارس ايجاد ش
ــوس  ــرمايه گذاران، كاهش محس ــي به س ناامن
ــرمايه گذاري در كشور را تا مدتي چند ساله  س

به دنبال خواهد داشت. 

ــتقل از  ــنجى هاى مس در حال حاضر، نظرس
فعاالن بخش خصوصى نشان مى دهد كه نه تنها 
بانك ها، بلكه صاحبان سرمايه هاى ُخرد و كالن 
نيز تمايلى به سرمايه گذارى براى اعطاى وام به 
بخش هاى توليدى ندارند؛ چرا كه آنها معتقدند 
بخش توليد با چالش هاي زيادي روبه رو است 

و نرخ بازده آن كم است.
ــكالتى كه كليد  ــود مش به اينها بايد اضافه ش
ــت.  ــت گذار پولى اس ــت سياس حل آن در دس
ــان مى دهد ميانگين نرخ تورم در  بررسى ها نش
ــت؛ در حالي  دهه 80 حدود 15 درصد بوده اس
ــركاي تجاري ايران بين 2  كه اين ميزان براي ش
تا 4 درصد بوده است. اين موضوع نشان مي دهد 
كه توليدكننده ايراني در مدت 10 سال با افزايش 
ــاالنه 15 درصدي روبه رو بوده است؛  هزينه س
ــد هزينه 2/5درصدي  اما رقباي خارجي با رش
ــرايطى، نظام پولى  روبه رو بوده اند. در چنين ش
ــازى قرار  و صنعتى چگونه مى تواند مورد بازس
ــر چالش هاى  ــر فائق آمدن ب ــرد تا عالوه ب گي
ــدت حمالت  كنونى در بخش توليد، هم از ش
سوداگرانه به بازارهاى غير رسمى كاسته شود و 
هم بانك ها بتوانند شرايطى را فراهم كنند كه با 
تزريق نقدينگى جديد به بدنه توليد، بخشى از 
ــكنند؟ اين سوالى  ركود حاكم در بنگاه ها را بش
ــود تا در دومين همايش  است كه تالش مى ش

«دنياى اقتصاد» به آن پاسخ داده شود.

سخنرانان افتتاحيه
ــش، با محمود  ــخنرانى افتتاحيه اين هماي س
ــمس الدين  بهمنى رييس كل بانك مركزى و ش
ــت.  ــينى وزير امور اقتصادى و دارايى اس حس
ــت گذار پولى و  ــن دو مقام رده باالى سياس اي
مالى، در سخنرانى افتتاحيه خود به اين موضوع 
ــى اقتصاد ايران،  ــرايط فعل مى پردازند كه در ش
سياست گذارى نياز به چه الزاماتى دارد و نقش 

سياست گذار در اين ميان چيست.
اعضاى پانل آزاد

ــاى پولى،  ــت ه ــن همايش «سياس در دومي
ــد» دو اقتصاددان  چالش هاى بانكدارى و تولي
ــخنرانى  ــور نيز در دو موضوع مختلف س كش
خواهند كرد. مسعود نيلى، رييس گروه اقتصاد 
ــگاه صنعتى  ــكده مديريت و اقتصاد دانش دانش
شريف در سخنرانى خود با عنوان «چالش هاى 
ميان مدت و بلندمدت اقتصاد كشور در شرايط 
كاهش درآمدهاى نفتى»، به بررسى نقش دولت 
در دوره كاهش اين درآمدها خواهد پرداخت. 
ــده  ــاددان در تحليل ياد ش ــرد اين اقتص رويك
ــرايط  ــاله درآمدهاى نفتى، با توجه به ش به مس
ــت كه تغييرات گسترده  فعلى اقتصاد ايران اس
ــع و هزينه ها  ــه مناب ــت گذار ب ــگاه سياس در ن
ــال كاهش  ــه  دنب ــد. ب ــر مى كن را اجتناب ناپذي
ــود نقش نفت  درآمدهاى نفتى پيش بينى مى ش
و دولت در اقتصاد ايران دستخوش تغيير شود. 

برخى كارشناسان معتقدند: ممكن است بخش 
ــد. به  قابل توجهى از اتفاقات اخير ماندگار باش
همين دليل، اين كارشناسان اعتقاد دارند كه نقش 
ــت و درآمدهاى نفتى و اختيارات دولت در  نف
اين درآمدها، نيازمند تغييرات اساسى است. با 
اين حساب، به نظر مى رسد كه بيش از هر چيز 
ــه بحث مهمى به نام  ــار دولت ها با توجه ب رفت
ــاى نفتى» بايد تغيير كند. رييس گروه  «درآمده
ــگاه  ــكده مديريت و اقتصاد دانش اقتصاد دانش
صنعتى شريف اين موضوع را بررسى و تشريح 
ــرد. او با تبيين پارادايم جديد اقتصاد  خواهد ك
ايران الزامات سياست گذارى در شرايط كنونى 
را بحث مى كند.محمدمهدى بهكيش، دبيركل 
  (ICC) ــاق بازرگانى بين الملل كميته ايرانى ات
نيز در سخنرانى خود با عنوان «مشكالت تعيين 
نرخ ارز و راه حل هاى آن» به 4 محور اصلى در 
تعيين نرخ ارز مى پردازد: چالش هاى تعيين نرخ 
ارز در ايران، روش هاى به كار گرفته شده براى 
تعيين نرخ ارز، راه  ها و تجربيات كشورها براى 
ــرايط  ــت آخر اينكه در ش تعيين نرخ ارز و دس
كنونى نرخ ارز بايد چگونه تعيين شود. با توجه 
ــه اينكه در ايران، به دليل تكيه بر اقتصاد تك  ب
ــر درآمد نفت، نرخ ارز به  محصولى و مبتنى ب
ــده و بارها با مداخله  صورت رقابتى تعيين نش
ــه بخش عمده درآمدهاى ارزى را به  دولت، ك
دست مى آورد، قيمت ها دستكارى شده است؛ 
ــان، معتقدند كه دولت به دليل  برخى كارشناس
نبود رقيب و انحصار در عرضه ارز، قادر است 
ــى را در بازار اعمال كند. بهكيش در  كه هر نرخ
سخنرانى خود به اين موضوع خواهد پرداخت كه 
نرخ تعيين شده در سه دهه گذشته براى ارز، تا چه 
حد منافع فعاالن اقتصادى و چرخه موجود در بازار، 
تجارت و توليد را برآورده ساخته است.  طهماسب 
ــك مركزى نيز  ــين بان مظاهرى رييس كل پيش
ــخنرانى خود به كاركرد «بانكدارى بدون  در س
ــه «توليد» خواهد  ــاى مالى ب ــا» در كمك ه رب
ــى استاد دانشگاه  پرداخت. همچنين ايرج هش
Staffordshire نيز در اين همايش سخنرانى 

خواهد كرد.
6 كارگاه آموزشى در حاشيه

در حاشيه برگزارى دومين همايش سياست هاى 
پولى، چالش هاى بانكدارى و توليد، 6 كارگاه 
ــان دروس مختلف  ــى با حضور مدرس آموزش
ــود. از جمله كارگاه آموزش  ــز برگزار مى ش ني
ــت مصطفى  ــك به مديري ــدارى الكتروني بانك
ــيم، عضو هيات علمى دپارتمان بانكدارى  بس
الكترونيك دانشگاه مديترانه شرقى كه به بررسى 
شيوه هاى متفاوت بانكدارى الكترونيك در دنيا 
مى پردازد. هادى كوزه چى نيز مدرس كارگاهى 
ــناريوهاى مختلف بازار ارز و طال  با عنوان «س
ــال آينده» خواهد بود. كوزه چى، مدرس  در س
مديريت مالى و سرمايه گذارى و فارغ التحصيل 
ــگاه صنعتى شريف و مك مستر  MBA از دانش
ــگاه ها در  ــك بن ــت. «مديريت ريس كانادا اس
بازارهاى مالى» عنوان كارگاه ديگرى با مديريت 
هومن عطار است. او كه دانش آموخته دكتراى 
ــگاه  ــازمانى از دانش مديريت و تئورى هاى س
Macquarie در سيدنى استراليا و محقق مدعو 
ــگاه است در اين كارگاه به بيان  در همين دانش

چرايى «مديريت ريسك» مى پردازد. 
ادامه در صفحه13

در دومين همايش «سياست هاي پولي، چالش هاي بانكداري و توليد» بررسى مى شود

ريشه هاى تالطم در بازارها

موسي غني نژاد

شمس الدين حسيني

محمدهادي مهدويان

محمدمهدي بهكيش

محمود بهمني

پرويز عقيلي

مسعود نيلي

اكبر كميجاني

درهمايش سراسرى مديران ارشد
اين شركت اعالم شد

گام بلند بيمه كوثربراى رسيدن
به جايگاه دوم صنعت بيمه

ــركت بيمه  ــتن يك ش ــروه بنگاه ها- ليال اكبرپور: «داش گ
ــش تمامى  ــو توان  پوش ــا ارائه طرح هاى ن ــه ب ــى ك تخصص
ريسك ها را داشته باشد هدف ماست.» اين بخشى از گفته هاى 
ــين وزيردفاع و نيروهاى  ــرتيپ پاسداربكايى جانش سردارس
ــومين همايش سراسرى مديران ارشد و روساى  مسلح در س
شعب شركت بيمه كوثر بود كه روزگذشته در تاالر اجتماعات 
ــيمرغ تهران برگزار شد.سردار بكايى در همايش فوق  هتل س
ــى مديرعامل بيمه  ــول عطاي ــت از دكتر عبدالرس ــه صراح ب
ــت تا اين شركت متمايزازسايررقباى خود باشد و  كوثرخواس
بتواند با نيازسنجى درست بازارريسك ها را به درستى شناسايى 
و توان ارائه پوشش هاى نوين وجامعى داشته باشد.وى با اشاره 
ــاخت تجهيزات  به خالقيت هاى وزارت دفاع درطراحى و س
نظامى گفت: وقتى كاالى ارائه شده به بازارحاصل طراحى و 
ــركت باشد سازنده مى تواند به هر نحوى كه  ساخت خود ش

مايل باشد ازآن بهره مند شود.
ــه توليداتى كه  ــان داده ك ــرداربكايى ادامه داد: تجربه نش س
طراحى آن با خود سازنده بوده كاربرد بيشترى دارد و اين تجربه 
مى تواند الگوى رفتارى مناسبى براى بيمه كوثر باشد تا بتواند 

بيمه نامه هايى با كاربرد بيشتر به بازار عرضه نمايد.
ــركت بيمه به عنوان  وى از حضورنيروهاى متخصص درش
ــاب ازرفتارهاى  ــعه فعاليت ها و اجتن ــزارى مهم براى توس اب
ــت دارايى ها در  ــازار نام برد و افزود: ماهي ــه اى در ب غيرحرف
ــت و نزديك به 80 درصد دارايى  ــاى امروز تغييركرده اس دني
ــركت ها دارايى هاى نامشهودى هستند كه تنها شركت هاى  ش
ــين وزيردفاع  ــش آنان را دارند.جانش بيمه حرفه اى توان پوش
ــلح به عنوان وظيفه  ــع دغدغه افراد به ويژه نيروهاى مس ازرف
اصلى بيمه گر نام برد و خاطرنشان كرد: وزارت دفاع درفازاول 
تاسيس بيمه كوثررا در برنامه داشت كه با اخذ مجوز از بيمه 
مركزى و رعايت قوانين و مقررات مربوطه توانست اين امررا 
ــتن بيمه اى  به خوبى انجام دهد، اما درگام بعدى به دنبال داش
تخصصى هستيم كه توان پوشش ريسك هاى متفاوت با آنچه 
ــت را داشته باشد كه اين امروظيفه بيمه كوثر  تاكنون بوده اس
را سنگين تر از قبل مى كند.سرداربكايى تجلى عدالت محورى 
را در ارائه خدمات پس ازفروش دانست و گفت: يك بيمه گر 
ــت كه مى تواند  خوب در زمان ارائه خدمات پس ازفروش اس
ــتريان خود را  اخالق حرفه اى خود را به نمايش گذارد و مش

در بازار رقابتى امروزى حفظ نمايد.
پرتفوى يك هزارميلياردى

ــه كوثر نيز در اين  ــول عطايى مديرعامل بيم دكترعبدالرس
همايش ضمن تشريح برنامه هاى آتى شركت برهمكارى بيشتر 
شعب با مديران ستادى در راستاى تحقق برنامه هاى مدون تاكيد 
ــال 1404 بايد بعد از بيمه ايران  كرد و گفت: بيمه كوثر در س
ــركت بيمه اى كشور باشد.عطايى به صراحت اعالم  دومين ش
كرد: بيمه كوثر در سال 1404 بايد اولين شركت بيمه خصوصى 

كشور از نظر رشد توليد حق بيمه و بهترين بيمه گر باشد.
وى گفت: طبق برنامه بيمه كوثر در سال 1394 بايد با توليد 
600 ميليارد تومان در جايگاه ششم و با توليد يك هزار ميليارد 

تومان حق بيمه درسال 1399 در جايگاه سوم قرارگيرد.
ــترس  ــده  دور از دس عطايى ادامه داد: تحقق پرتفوى ياد ش
نيست، اما نيازمند همكارى و هميارى تمامى عوامل بيمه كوثر 

از مديران ستادى، روساى شعب و شبكه فروش دارد.
ــال 90 را به  ــعب و نمايندگان بيمه كوثر در س وى تعداد ش
ــرد و گفت: تعداد  ــعبه و 267 نماينده عنوان ك ــب 30 ش ترتي
نمايندگان در سال جارى به 651 افزايش يافت كه طبق برنامه 
در پايان سال 92 به يك هزارو 500 نماينده افزايش مى يابد.

ــارت اين شركت  به گفته مديرعامل بيمه كوثر ضريب خس
در سال گذشته نزديك 50 درصد است.

ــعه بيمه كوثر و دبير همايش  حميدى فر معاون طرح و توس
«تبيين جايگاه شعب در مسير توسعه بيمه كوثر» را هدف اصلى 

سومين دوره نشست مديران ارشد اين شركت عنوان كرد.

بر اساس رتبه بندى سازمان مديريت صنعتى ايران 
كسب رتبه اول اشتغالزايى در بين 
بانك ها توسط بانك صادرات ايران 

گروه بنگاه ها- بر اساس رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي، 
ــازي 29 هزار فرصت شغلي  بانك صادرات ايران با فراهم س
ــتغال را در بين بانك هاي  ــترين ميزان اش ــته است بيش توانس

كشور ايجاد نمايد.
ــاس  به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، بر اس
ــال توليد  ــازمان مديريت صنعتي اين بانك در س ــزارش س گ
ــته است بيش از  ــرمايه ايراني توانس ملي، حمايت از كار و س
ــغلي ايجاد نمايد و رتبه اول اشتغال زايي  29 هزار فرصت ش
ــور را به خود اختصاص دهد و بعد از  در بين بانك هاي كش
شركت هاي ايران خودرو و سايپا رتبه سوم كشوري را كسب 

و باالتر از شركت مخابرات ايران و... قرار گيرد.
سازمان مديريت صنعتي كشور هر ساله شركت ها، بانك ها 
ــاخص هاي عملكردي مورد ارزيابي،  ــاس ش و بيمه ها بر اس
ــه ارزيابي صورت گرفته بر  ــه و تحليل قرار مي دهد ك تجزي
ــت در  ــال 90 صورت گرفته اس ــاي صورت هاي مالي س مبن
تازه ترين ارزيابي 400 شركت مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه 
در بررسي مجموع شاخص ها اين بانك جزو 10 شركت برتر 
ــت.اين بانك در سال 91 توانسته است  ــور اعالم شده اس كش
در محافل و مجامع مختلف داخلي و بين المللي موفقيت هاي 
قابل توجهي كسب كند به گونه اي كه اين بانك در رتبه بندي 
سال 2012 نشريه معتبر بنكر در بين بانك هاي كشور به عنوان 
ــك برتر ايران معرفي و در بين 1000 بانك برتر جهان در  بان

جايگاه 259 قرار گرفت.

بيمه آسيا؛ سه رتبه باالتر
ــيا، با سه رتبه صعود نسبت به سال  گروه بنگاه ها- بيمه آس
ــم يكصد شركت برتر ايران  ــته، در جايگاه پنجاه و شش گذش
ــال  ــازمان مديريت صنعتى براى پانزدهمين س قرار گرفت.س
ــال 1391 شركت هاي برتر ايران براساس  متوالى رتبه بندى س
اطالعات سال مالى 1390 را تهيه كرده كه در آن بيمه آسيا به 
عنوان بزرگ ترين و برترين شركت بيمه خصوصى كشور در 
ــركت برتر ايران در جايگاه پنجاه و ششم قرار  ميان يكصد ش
گرفته است.به گزارش روابط عمومى بيمه آسيا،  «اين فهرست 
ــركت برتر) با فراهم كردن آمار و اطالعات شفاف  (يكصد ش
و مفيد در مورد بنگاه هاي اقتصادى كشور، فضاى روشن ترى 
ــد و به مديران،  ــور ارائه مى ده ــب وكار اقتصادى كش از كس
ــت گذاران و پژوهشگران، يارى مي رساند تا شناخت و  سياس
ــاختار مالى و اقتصادى صنايع و  درك دقيق ترى از مقياس، س

بنگاه هاي اقتصادى بزرگ كشور بيابند.»

كسب سه نشان برتر توسط پست بانك 
ECOIT در اجالس سران و مديران

ــت بانك ايران براساس ارزيابى هيات  گروه بنگاه ها - پس
ــعه نام  ــاى آن در زمينه توس ــرد و فعاليت ه داوران از عملك
ــاد خالقيت در عرصه  ــان تجارى خود و همچنين ايج و نش
ــانى و انتشارات موفق به دريافت سه نشان برگزيده  اطالع رس
ــران اقتصاد، صنعت و تجارت  ــران و مدي پنجمين اجالس س

ايران(ECOIT) شد.
در اين اجالس كه با حضور سران و مديران عرصه اقتصادى، 
صنعتى و تجارى كشورمان در آخرين روز بهمن ماه سال جارى 
ــرمايه ملى» در مركز همايش هاى  ــا عنوان «برند ايرانى و س ب
ــتگاه ها و مديران  ــد دس ــيما برگزار ش ــى صدا و س بين الملل
ــت بانك ايران  ــدند كه پس ــده در اين زمينه معرفى ش برگزي
موفق به دريافت نشان هاى بين المللى ISO10668:2010 در 
زمينه هاى ارزش برند، كيفيت برتر و همچنين روابط عمومى 
ــان مديريت برتر در توسعه نام و  آن نيز موفق به دريافت نش

نشان تجارى شد.

توصيه هاى بانك مركزى به بانك ها
در روزهاى پايانى سال

بانك  ــول-  پ ــازار  ب گروه 
ــور رفاه حال  ــزى به منظ مرك
ــات  ــه خدم ــان و ارائ هموطن
ــال  بهتر در روزهاى پايانى س
و ايام نوروز، طى بخشنامه اى 
مواردى را به بانك هاى كشور 
ــرد. به گزارش روابط  اعالم ك
عمومى بانك مركزى، در اين 
بخشنامه ضمن توصيه به انجام 
ــى بر  ــاى الزم، مبن پيش بينى ه
تامين نقدينگي از سوى بانك ها 

در هر يك از استان ها با در نظر گرفتن كليه پارامترهاي مربوط و تجارب سال هاي 
ــتگاه هاي  ــتيباني فني الزم از كليه دس ــته، بر مواردى همچون  تجهيز و پش گذش
ــترس بودن  خودپرداز جهت تامين نقدينگي و رفع خرابي هاي احتمالي؛ در دس
دائمي خدمات بانكداري الكترونيك و رفع نقص هاي فني و همچنين پاسخگويي 
ــرع وقت، داير كردن شعب كشيك حتي المقدور در  ــب به مشتريان در اس مناس
تمام نقاط كشور و اطالع رساني كافي در اين ارتباط از طريق پايگاه اطالع رسانى 

بانك ها و ساير رسانه هاي جمعى نيز تاكيد شده است.

در پي آتش سوزي يك واحد صنعتي صورت گرفت 
پرداخت خسارت 22 ميليارد ريالي بيمه البرز

ــوزي در صنايع بسته بندي ارمغان گلبهار،   گروه بنگاه ها- در پي حادثه آتش س
بيمه البرز بيش از 22 ميليارد ريال به اين شركت خسارت پرداخت كرد. 

ــارت در محل  ــي و بين الملل بيمه البرز،  چك خس ــه گزارش روابط عموم ب
ــركت ارمغان  ــل بيمه البرز به مديرعامل ش ــط مديرعام ــركت بيمه البرز توس ش

گلبهار داده شد.
ــته بندي ارمغان گلبهار در اواخر مهر ماه  ــت،   صنايع بس اين گزارش حاكي اس
سال جاري دچار حادثه آتش سوزي شد كه كارشناسان بيمه البرز بالفاصله پس 
ــارت با حضور در محل حادثه،  ميزان خسارت را برآورد كردند و  از اعالم خس
ــت چهار ماه از وقوع حريق،  كل مبلغ خسارت تعيين شده به ميزان  تنها با گذش
ــوي بيمه البرز به اين  ــون ريال طي يك فقره چك از س ــارد و 743 ميلي 22 ميلي

شركت پرداخت شد. 
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نرخ مرجع ارزهاي عمده
در بانك مركزي 1391/12/02 

نرخ به ريال نوع ارز
دالر آمريكا
دالر استراليا
دالر كانادا
يورو

پوند انگليس
فرانك سوئيس
يكصد ين ژاپن
دينار بحرين
درهم امارات
ريال عربستان
دينار كويت
كرون سوئد
كرون نروژ

كرون دانمارك
يوآن چين

12,260
12,700
12,115
16,443
18,928
13,299
13,114
32,513
3,338
3,269
43,443
1,946
2,219
2,205
1,964

نرخ خريد و فروش ارز 
درشبكه بانكي كشور(در برابر ريال)

فروش(ريال) خريد(ريال) نوع ارز
12260
12700
12115
16443
18928
13299
13115
32513
3338
3269
43443
1946
2219
2205

دالر آمريكا
دالر استراليا
دالر كانادا
يورو

پوند انگليس
فرانك سوئيس
يكصد ين ژاپن
دينار بحرين
درهم امارات
ريال عربستان
دينار كويت
كرون سوئد
كرون نروژ

كرون دانمارك

12297
12738
12151
16492
18985
13339
13153
32610
3348
3279
43573
1952
2226
2212

نرخ برابري ارزهاي عمده
تغييرات برابري نوع ارز

1/338
1/529
93/545
3/67
6/23

يورو به دالر
پوند به دالر
دالر به ين 
دالر به درهم
دالر به يوآن

0/004
-0/02
0/02

0
-0/02

تغييراتنرخ به ريال نوع ارز
دالر آمريكا

يورو
درهم امارات
لير تركيه

روبل روسيه
روپيه هند
يوآن چين
صد ين ژاپن

هزار وون كره جنوبى
پوند انگليس
فرانك سوئيس
كرون سوئد
ريال  قطر

24,511
32,872
6,673
13,809

815
453

3,927
26,200
23,000
37,860
26,615
3,889
6 731

0
162
0

-63
2
1
1
0
0

-44
89
29
1

نرخ ارزهاى مركز مبادالت ارزى

نرخ طالي جهاني
تغييرات فروش نوع

-1595 17-قيمت آني اونس (دالر)
فروشخريد

براي معامالت جزئي تا سقف5000 دالر فروش
 و 50000 دالر خريد

1391 / 12 /02

اعطاى 770ميليارد ريال وام مشاغل 
خانگى و خود اشتغالى در بانك رفاه 

ــال جارى بيش از  ــا - بانك رفاه در 9 ماه س ــروه بنگاه ه گ
ــهيالت قرض الحسنه مشاغل خانگى و  770 ميليارد ريال تس
ــتغالى پرداخت كرده است.  به گزارش پايگاه خبرى  خود اش
ــا پايان آذرماه بالغ  ــال جارى ت اعتبار، بانك رفاه از ابتداى س
ــنه  ــامل 635 ميليارد ريال قرض الحس بر 770 ميليارد ريال ش
مشاغل خانگى و 135 ميليارد ريال قرض الحسنه خود اشتغالى 
ــازمان هاى وزارت تعاون، كار و رفاه  ــدگان س به معرفى ش
ــهيد انقالب  اجتماعى، كميته امداد امام خمينى (ره)، بنياد ش

اسالمى و بهزيستى پرداخت كرده است.

بيمه رازى در يزد شعبه زد
ــتين بار در شهر يزد  گروه بنگاه ها- بيمه رازى براى نخس
ــعبه زد. در مراسمى كه به همين منظور برگزار شد رييس  ش
ــووالن  ــره بيمه رازى و تنى چند از مس ــاى هيات مدي و اعض
ــتان يزد،  ــام معاونت برنامه ريزى اس ــى از جمله قائم مق دولت
رييس سازمان دارايى و امور اقتصادى استان و عده كثيرى از 
مهمانان حضور داشتند. در اين مراسم دكتر محمدرضا گنجى، 
ــازمان دارايى و  ــس هيات مديره بيمه رازى، مير رييس س ريي
امور اقتصادى و همچنين مظلومى مديرعامل بيمه رازى ضمن 

سخنانى اهداف اين بيمه را تشريح كردند.

سازمان مديريت صنعتى در فهرست IMI اعالم كرد
توسن در بين برترين هاى صنعت

ــامانه هاى نرم افزارى نگين  ــركت توسعه س گروه بنگاه ها - ش
(توسن) به عنوان يكى از شركت هاى پيشرو در ارائه فناورى هاى 
نوين در عرصه فناورى اطالعات و ارتباطات در پانزدهمين دوره 
رتبه بندى شركت ها از سوى سازمان مديريت صنعتى از مجموع 
صد شركت چهارم و از چهارصد شركت بزرگ كشور، بر اساس 
ــد سريع  ــركت برتر از نظر رش رتبه بندى IMI100 به عنوان ش
انتخاب شد. به گزارش موسسه ديده بان آى تى، سازمان مديريت 
صنعتي طرح معرفي شركت هاي برتر ايران را با هدف شفاف سازي 
فضاي كسب وكار كشور، ارائه تصويري روشن از جايگاه بنگاه هاي 
اقتصادي و گروه هاي صنعتي مختلف، گسترش رقابت بين بنگاه هاي 
ــور و علمي تر نمودن فضاي تصميم گيري مديران  اقتصادي كش
ــال اجرا مى كند، براي تعيين شركت هاى برتر  براى پانزدهمين س
ايران (چهارصد شركت بزرگ كشور) ابتدا رتبه بندي شركت ها بر 
اساس ميزان فروش و همچنين براى نخستين بار با محاسبه شاخص 
ارزش افزوده صورت مي گيرد، سپس اين شركت ها در 23 گروه 
طبقه بندى شده اند كه در هر كدام از اين گروه ها نيز بر اساس ساير 
شاخص ها رتبه بندي شده و 5 شركت پيشرو از بين صد شركت 
ــته رشد چشمگيري  ــال متوالي گذش برتر ايران كه طي چهار س
داشته اند انتخاب شده اند. طى همايشى كه در روز يكم اسفند سال 
91 در مركز همايش هاى صدا و سيما با حضور وزراى حوزه هاى 
ذى ربط، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، خبرگان، صاحبنظران 
ــركت هاى بزرگ كشور برگزار شد از  حوزه صنعتى و مديران ش
شركت هاى برتر تقدير به عمل آمد و شركت هاى منتخب معرفى 

و تنديس دريافت كردند.

پرداخت تسهيالت كپرزدايى از جنوب كرمان، 
اقدامى درخشان در كارنامه بانك مسكن

گروه بنگاه ها - پرداخت يك هزار ميليارد ريال تسهيالت كپرزدايى 
به منظور زدودن غبار محروميت از جنوب كرمان، از اقدامات درخشان 
در كارنامه بانك مسكن است كه با برنامه ريزى و تالش شبانه روزى 
كاركنان بانك مسكن استان در كرمان با موفقيت صورت گرفت. 
قدرت اله شريفى در مراسمى به مناسبت گراميداشت ايام اهللا دهه 
ــكن در پرداخت  ــر، با بيان مطالب فوق اظهار كرد: بانك مس فج
تسهيالت كپرزدايى كه در دور دوم سفرهاى استانى هيات دولت 
مصوب شد، با اختصاص 1000 ميليارد ريال اعتبار به اين منظور 
در شهريور ماه سال 88 مقدمات پرداخت تسهيالت به كپرنشينان 
را فراهم كرد؛ به طورى  كه هم  اكنون تعداد زيادى از ساكنان منطقه 
با دريافت اين تسهيالت، داراى سرپناهى مطمئن هستند. مدير عامل 
بانك مسكن به ديگر اقدامات انجام شده در منطقه كرمان اشاره كرد 
و گفت: بهره بردارى از نخستين دبيرستان احداثى 6 كالسه بانك 
مسكن در تاريخ 13 بهمن ماه سال 90 در محروم ترين منطقه استان 
ــتان  ــكن در اين اس كرمان نيز از ديگر اقدامات ماندگار بانك مس
است.  وى افزود: بانك مسكن در اين استان از ابتداى طرح مسكن 
مهر تاكنون مبلغ 101ميليارد و 200 ميليون ريال بابت آماده سازى 
10104واحد مسكونى و مبلغ 9136 ميليارد ريال قرارداد احداث 
41833 واحد مسكونى در قالب طرح مسكن مهر با متقاضيان منعقد 
كرده كه از اين مبلغ، 7342 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. در 
بخش بهسازى و نوسازى بافت روستايى در استان نيز مبلغ 3717 
ميليارد ريال به منظور احداث 41234 واحد مسكونى با تسهيالت 
گيرندگان قرارداد منعقد كرده كه مبلغ 3386 ميليارد ريال آن پرداخت 
شده است؛ همچنين براى نوسازى 2995واحد مسكونى، قرارداد 
تسهيالت معادل 521 ميليارد ريال بين سازندگان اين بافت ها منعقد 

شده كه مبلغ 489 ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

ريشه هاى تالطم ارزى
ادامه از صفحه12

ــنادى» نيز  ــررات بين المللى در حوزه اعتبارات اس كارگاه «مق
ــين خانى در حاشيه همايش برگزار خواهد شد.  با مديريت افش
اين مدرس امور بازرگانى خارجى در كارگاه خود چهار مكانيزم 
پرداخت پول كه پتانسيل جايگزين شدن به جاى  اعتبار اسنادى 
ــى) را دارد، تشريح خواهد كرد. اين چهار روش پرداخت  (ال س
«تجارت بر اساس حساب باز، بروات وصولى ساده، بروات وصولى 
اسنادى و پيش پرداخت» است. در نهايت، آرش مرشد سلوك نيز 

در كارگاهى به تحليل بازار آتى سكه طال مى پردازد.
اعضاى هيات علمى

موسى غنى نژاد رييس مركز تحقيقات «دنياى اقتصاد»، مسعود نيلى 
ــكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى  رييس گروه اقتصاد دانش
ــريف، محمد مهدى بهكيش دبيركل كميته ايرانى اتاق بازرگانى  ش
بين الملل (ICC)، محمدهادى مهدويان مدير كل پيشين اقتصادى 
ــابق بانك مركزى،  بانك مركزى، اكبر كميجانى معاون اقتصادى س
پرويز عقيلى يكى از چهره هاى باسابقه بانكى و پويا جبل عاملى عضو 
مركز تحقيقات «دنياى اقتصاد» اعضاى هيات علمى اين همايش هستند.  
بزرگ ترين گردهمايي پولي كشور دوشنبه و سه شنبه هفته آينده، تحت 
ــت هاي پولي و چالش هاي بانكداري و  عنوان «دومين همايش سياس
ــه عالى  ــازى نظام پولى و صنعتى» در موسس توليد» با رويكرد «بازس
علوم بانكدارى برگزار مي شود. عالقه مندان به حضور در اين همايش، 
مي توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (كد تهران) تماس حاصل 
 www. events. den. ir كنند. وب سايت اين همايش نيز به آدرس

پاسخگوي اطالعات بيشتر به عالقه مندان است.

گروه بازار پول- خبر رسيد كه پيش فروش 
ــكه به هفته آينده موكول شده است. از قرار  س
ــداد و زمان انتظار دريافت  ــى نيز در تع تغييرات
سكه پديد خواهد آمد. در اين راستا البته هنوز 
مقام هاي رسمى موضع گيرى نداشته اند، با اين 
حال گمانه زنى ها از مواردى اين چنين حكايت 
ــكه، اعالم  ــد. پس از دوره اول ثبت نام س دارن
ــن برنامه ثبت نام  ــد كه در صورت تكرار اي ش
ــود. در روزهاى اخير برخى  اينترنتى خواهد ب
تاخير در اصالح سامانه اينترنتى را دليل شروع 
ــدن اين طرح از اول اسفند اعالم كردند. با  نش
اين حال تازه ترين خبرها و گمانه زنى ها از آغاز 

اين طرح در هفته آينده خبر داده اند.
ملى و تجارت  بانك هاى عامل؟ 

ــده، بانك مركزى  ــاس اخبار منتشر ش بر اس
ــكه را از  ــال برنامه پيش فروش س احتماال امس
طريق يك سامانه اينترنتى، اجرايى خواهد كرد. 
بنا بر گزارش خبرگزارى مهر بانك مركزى در 
حال حاضر مشغول طراحى اين سامانه است. در 
عين حال احتماال دو بانك ملى و بانك تجارت 
عامليت پيش فروش سكه هاي بانك مركزى را 

عهده دار خواهند بود.
بررسى شرايط جديد پيش فروش 

سكه
در سكوت مسووالن رسمى بازار گمانه زنى 
ــمى داغ است. خبرگزارى  و اخبار هاي غيررس
ــد نظر  ــال تجدي ــرى از احتم ــارس در خب ف
ــر داد. اين  ــكه خب ــرايط پيش فروش س در ش
خبرگزارى گزارش داد: بانك مركزى در حال 
بررسى شرايط جديدى براى پيش فروش سكه 
است و كارگروهى نيز در اين زمينه فعال شده 
است؛ بنابراين گزارش ياد شده كارگروه در حال 
بررسى شرايط بازار، ميزان استقبال احتمالى از 
ــكه و  طرح، عملكرد دوره قبل پيش فروش س
مواردى از اين دست است. از جمله گزينه هاى 
مورد بررسى، كاهش تعداد سكه هاى تحويلى 
ــت. قبال مدت زمان  ــدت زمان تحويل اس و م

تحويلى 6 تا 8 ماه اعالم شده بود. 
طرح جديد تزريق ارز به بازار

ــادالت ارزى  ــخنگوى مركز مب ــن س همچني
ــد ارزى بانك  ــاره به اتخاذ تصميم جدي با اش
مركزى گفت: بر اساس اين طرح، عمده منابع 
ــز مبادالت و بازار  ــاى ارزى به مرك و درآمده
ــد. صمد كريمى  بين بانكى هدايت خواهد ش
در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه 
ــده، اظهار كرد: با  تصميم بزرگ ارزى اتخاذ ش
ــه به عملكرد 5 ماهه مركز مبادالت ارزى  توج
ــت آن تصميم  ــى فعالي ــور و آسيب شناس كش
بزرگى اتخاذ شده كه بر اساس آن عمده منابع 
و درآمدهاى ارزى كشور به مركز مبادالت ارزى 

يا بازار بين بانكى هدايت خواهد شد.
ــان اينكه بردار ارزى مركز مبادالت  وى با بي
تاكنون مختص 14/5 درصد شركت ملى نفت 
ــعه  و 20 درصد منابع قابل تبديل صندوق توس
ملى به ريال بوده است، افزود: با توجه به اينكه 
بخش عمده تقاضاهاى واقعى گروه هاى كااليى 
ــت،  ــده اس به مركز مبادالت ارزى هدايت ش
ــن تقاضاها، عمده  ــش به موقع اي جهت پوش
منابع و درآمدهاى ارزى كشور نيز بايد به مركز 

مبادالت يا بازار بين بانكى هدايت شود.
ــخنگوى مركز مبادالت ارزى كشور ادامه  س
ــت 119 روز كارى، در  ــا توجه به گذش داد: ب
ــاس تصميمات جديد مقرر  هفته جارى براس
ــده عمده درآمدهاى ارزى به مركز مبادالت  ش
هدايت شود؛ ضمن اينكه پس از هدايت منابع 
ــاس  مذكور در فاز بعدى تالش مى كنيم بر اس
ــده ارز صادركنندگان  مكانيزم هاى طراحى ش
ــش  ــيمى ها براى پوش ــامل پتروش غيرنفتى ش
ــبكه بانكى  تقاضاى ارز به مركز مبادالت و ش

هدايت شود.
كريمى در مورد تامين نياز ارزى صنايع بزرگ 
ــت منابع قابل عرضه  ــت: در صورت هداي گف
ارزى به بازار بين بانكى، امكان تامين نيازهاى 

ارزى صنايع بزرگ ممكن خواهد شد.
سخنگوى مركز مبادالت ارزى پاسخ به اين 
ــد و فروش ارز  ــه زمانى خري ــوال كه از چ س
ــبكه بانكى و صرافى ها غيرقانونى  خارج از ش
ــد، اظهاركرد: طبق  ــا آن برخورد خواهد ش و ب
ــنامه هاى  ــى بانكى و ارز و بخش ــررات پول مق
بانك مركزى به ويژه مقررات مبارزه با پولشويى 
ــتم بانكى  تمامى معامالت ارزى بايد در سيس
ــام و به ثبت  ــاى مجاز انج ــبكه صرافى ه و ش
ــد؛ بنابراين خارج از اين دو بخش معامله  برس

غيرقانونى است.
عرضه گسترده يورو و يوآن به 

مركز مبادالت 
برخى اخبار نيز از تزريق عرضه گسترده يورو 

و يوآن به مركز مبادالت حكايت دارد.
ــوول با تشريح جزئيات بيشتر  يك مقام مس
ــنبه واردكنندگان با  ــه ويژه عصر سه ش از جلس
ــت: هفته آينده با  ــس كل بانك مركزى گف ريي
ورود مقدار مناسبى يورو و يوآن چين به مركز 
ــادالت ارزى، تقاضاى تمام واردكنندگان در  مب
ــخ  ــت انتظار دريافت ارز از اين مركز پاس نوب
ــوول كه در  ــك مقام مس ــد. ي داده خواهد ش
ــووالن بانك مركزى  جلسه عصر سه شنبه مس
ــت در گفت وگو  با وارد كنندگان حضور داش
ــترى از اين جلسه  با مهر با اعالم جزئيات بيش
گفت: به دستور رييس كل بانك مركزى، هفته 
ــب و زيادى از يورو و يوآن  آينده مقدار مناس
چين در مركز مبادالت ارزى تزريق شود تا اين 
ــز بتواند به تقاضاى تمام واردكنندگانى كه  مرك
در نوبت انتظار دريافت ارز هستند، پاسخ دهد. 
وى افزود: برهمين اساس، عرضه روبل روسيه 
ــادالت ارزى با محدوديت  و دالر در مركز مب
ــد. به گفته اين مقام مسوول،  مواجه خواهد ش
از اوايل هفته آينده امكان تبديل ارز دارندگان 
يورو، دالر و روبل و تبديل آن به يوآن چين با 
سهولت در مركز مبادالت ارزى فراهم خواهد 
شد.وى اظهار كرد: مركز مبادالت ارزى و بانك 
مركزى متعهد شدند تا ارز مورد نياز متقاضيان 
ــوآن چين به ميزان كافى تامين  ــه يورو و ي را ب
ــتور رييس جمهور مبنى  ــد. با توجه به دس كنن
ــه براى حل مسائل ارزى  بر تشكيل اين جلس
پيش روى واردات كاالهاى اساسى و مواد اوليه 
بخش توليد، رييس كل بانك مركزى مسائل و 
مشكالت را بررسى و قرار بر اين شد كه تدابير 

الزم را براى تامين به موقع ارز از مركز مبادالت 
ارزى به كار بندد. در واقع اين جلسه، يك جلسه 
ــزى، مركز مبادالت  هماهنگى ميان بانك مرك
ــور و واردكنندگان بود تا با توجه به  ارزى كش
اينكه برخى واردكنندگان، بر سر دريافت ارز و 
تخصيص ارز از مركز مبادالت ارزى مشكالتى 
داشتند، بتوانند سريع تر به منابع ارزى براى رفع 

نيازهاى كشور دسترسى پيدا كنند.
ــد كه رييس كل بانك مركزى  قرار بر اين ش
ــتورات الزم را در اين زمينه صادر كرده و  دس
ــه عصر  ــكالت را حل و فصل كند. جلس مش
ــاز ارزى واردات  ــنبه به منظور تامين ني سه ش
ــش توليد  ــواد اوليه بخ ــى و م كاالهاى اساس

برگزار شد.
ــت، معدن و  ــرى، وزير صنع ــدى غضنف مه
ــنبه از برگزارى  تجارت نيز پيش از ظهر سه ش
ــرده بود كه به  ــه خبرداده و اعالم ك اين جلس
ــتور رييس جمهور، مقرر شد تا اين جلسه  دس
ــور برگزار شود و در  براى رفع نياز ارزى كش
آن رييس كل بانك مركزى تدابير الزم را براى 
ــان واردكنندگان به ارز  ــى سريع و آس دسترس

مركز مبادالت ارزى اتخاذ كند.
اختصاص 3/1 ميليارد دالر براى 

واردات دارو
همچنين بانك مركزى از ابتداى امسال تا پايان 
ــغ 3/1 ميليارد دالر براى واردات  بهمن ماه مبل

دارو اختصاص داده است.
ــى بانك مركزى، از  به گزارش روابط عموم
ابتداى امسال تا پايان بهمن ماه مبلغ 3/1 ميليارد 
ــط  دالر براى واردات دارو و اقالم دارويى توس

سيستم بانكى اختصاص يافت.
ــادالت ارزى با  ــخنگوى مركز مب كريمى، س
ــبت به عملكرد سال  بيان اين مطلب كه اين نس
ــان مى دهد خاطر  ــدى نش ــد  32 درص 90 رش
نشان كرد از ابتداى سال 91 تا مرداد ماه حدود 
ــروش عمومى و مبلغ  ــون دالر طى ف 900 ميلي
ــاى تاييديه  ــاس  نامه ه 2/2ميليارد دالر (بر اس
ــت به بانك  ــى وزارت بهداش ــت داروي معاون
مركزى)  از طريق بانك هاى عامل به شركت هاى 
دارويى كه ثبت سفارش كرده اند، پرداخت شده 
ــت كه 2/1ميليارد دالر  آن مربوط به 6 ماه  اس
ــت. دارو در اولويت اول گروه  ــوده اس اخير ب
ــرار دارد و واردكنندگان از ارز مرجع  كااليى ق

استفاده مى كنند.
بازار داخلى  

ــكه در بازار داخلى   ديروز اما قيمت ارز و س
ــت. قيمت دالر با كاهش 40  روبه كاهش داش
ــز 20 تومان افت  ــد. يورو ني تومانى مواجه ش

ــم با 40 تومان  ــت.پوند انگليس ه قيمت داش
كاهش قيمت روبه رو شد. بازار طال نيز ديروز 
شاهد افت تقريبا 2400 تومانى گرم طالى 18 
ــزار و 900 تومان افت  ــود كه تا 139ه عيار ب
ــزار تومان  ــكه نيز ديروز  با 15 ه ــت. س داش
ــون و 430 هزار تومان پايين  ــش تا 1 ميلي كاه
ــون و 411 هزار تومان نيز  ــد. قيمت 1 ميلي آم
براى آن در برخى سايت هاى  مرجع اعالم شد 
كه با قيمت اعالم شده بر تابلوها البته اختالف 

فاحش داشت.
ــكه نيز در بازار 720 هزار تومان و در  نيم س
اين سايت ها 710 هزار تومان  اعالم شد.  ربع 

سكه نيز تا 440 هزار تومان افت ثبت كرد.
ثبات نرخ  دالر آمريكا در مركز 

مبادالت 
بانك مركزى ديروز چهارشنبه نرخ انواع ارز 
ــز مبادالت ارزى اعالم كرد كه براين  را در مرك
اساس نرخ دالر نسبت به روز سه شنبه  ثابت، 
قيمت يورو افزايش و بهاى هر پوند نسبت به 
روز قبل از آن  كاهش داشت.براين اساس نرخ 
ــر دالر آمريكا 24 هزار و 511 ريال و بهاى  ه
ــش 37 هزار و 860  ــا 44ريال كاه ــر پوند ب ه

ريال تعيين شد.
قيمت يورو نيز با 162 ريال افزايش  32 هزار 

و 872 ريال اعالم شد.
ــوئيس را براى  بانك مركزى  نرخ فرانك س
ــزار و 615 ريال، كرون  ــنبه 26 ه روز چهارش
ــه هزار و 889 ريال، روپيه هند را  ــوئد را س س
ــش هزار و 673  453 ريال، درهم امارات را ش
ريال، يكصد ين ژاپن را 26 هزار و 200 ريال و 

لير تركيه را 13 هزار و 809 ريال تعيين كرد.
ــيه 815  در اين مركز ديروز  نرخ روبل روس
ــه هزار و 927ريال و وون  ريال، يوآن چين س

كره جنوبى 23 هزار ريال اعالم شد.
بانك مركزى ديروز نرخ ريال قطر  را 6 هزار 

و731 ريال تعيين كرد.
طال در بازار هاي جهانى 

قيمت طال در بازارهاى جهانى ديروز  به زير 
ــروش عمده و برخى  ــرو افتاد. ف 1600 دالر ف
نگرانى ها در خصوص  افت نرخ رشد اقتصادى 
و كاهش تقاضا در چين و تشديد نگرانى ها در 
خصوص بحران بدهى ها دركشورهاى اروپايى  
ــده است. ديروز قيمت  دليلى براى آن اعالم ش
طال تا 1595 دالر در هر اونس كاهش يافت كه 

تقريبا 17 دالر كاهش نشان مي دهد.
اميدها به صعود قيمت جهانى طال 

كمرنگ شد 
از هر 10 مقاله در خصوص آينده قيمت طال، 
9 مقاله به چشم انداز منفى اين فلز در هفته هاي 

آتى اشاره مي كند.
به گزارش سايت طال پيش بينى اخبار مثبت در 
رابطه با طال طى هفته ها و ماه هاى آينده بسيار 
ــوار است، اما از هر 10 مقاله در خصوص  دش
آينده بهاى طال 9 مقاله به چشم انداز منفى اين 
فلز اشاره مي كند گويى همه اميدها به افزايش 

قيمت جهانى طال بسته شده است.
ــاس اين گزارش، موسسه مالى جورج  بر اس
ــروس به علت افزايش شاخص هاي سهام و  س
باورها بر توقف اجراى سياست هاى پولى آمريكا 
تا قبل از سال 2013ميالدى سرمايه گذارى روى 

طال را كاهش داده است.
ــاى منفى آيا  ــن ديدگاه ه ــه چني ــا توجه ب ب
ــرمايه گذاران بلندمدت طال اقدام به فروش  س

ذخاير طالى خود خواهند كرد؟
آنچه بديهى است اين است كه قيمت جهانى 
ــدوده ثابت باقى  ــى در همين مح ــال تا مدت ط
ــد ماند. با توجه به نمودار فنى طال هيچ  خواه
ــانه مثبتى از افزايش قيمت طال در روزهاى  نش

آتى مشاهده نمى شود.

اخبار از شروع ثبت نام خريد سكه در هفته بعد حكايت دارد

احتمال تجديد نظر در شرايط پيش فروش سكه

ــت بيمه از احتمال  ــوول در صنع يك مقام مس
ــال 1392  ــرخ ديه در س ــش 15درصدى ن افزاي
ــه نامى از  ــوول ك ــت. اين مقام مس خبر داده اس
ــده؛ درباره نرخ ديه كامل سال آينده  وى برده نش
ــنهادهاى  ــت: پيش به خبرگزارى فارس گفته اس
مختلفى مطرح است، اما احتماال سال آينده نرخ 
ــش پيدا مى كند. به گفته وى  ديه 15درصد افزاي
تصميم گيرى درباره تعيين نرخ ديه به عهده رييس 
قوه قضائيه است و بعد از نهايى شدن به دستگاه هاى 

مرتبط ابالغ مى شود.
نرخ ديه در سال جارى براى ماه هاى عادى 94 
ــون و 500 هزار تومان و براى ماه هاى حرام  ميلي
ــده كه نسبت به سال  126 ميليون تومان تعيين ش
گذشته افزايش 40درصدى دارد. اگر رقم افزايش 
ــود؛ در ماه  ــدى براى نرخ ديه جدى ش 15 درص
ــون و 675 هزار تومان  ــاى عادى به 108 ميلي ه
ــاه هاى حرام به حدود 145 ميليون تومان  و در م
ــرام، ماه هاى  ــش خواهد يافت.  ماه هاى ح افزاي
قمرى ذى الحجه، ذى القعده، محرم و رجب است 
كه در آن ديه فرد افزايش مى يابد. نرخ ديه در سال 
ــمكش ميان قوه قضائيه  90 پس از يك دوره كش
ــون و 500 هزار  ــاالن صنعت بيمه، 67 ميلي و فع
تومان براى ماه هاى غير حرام و 90 ميليون تومان 

ــد. در اين سال نرخ  براى ماه هاى حرام تعيين ش
ــي 100 درصدي از 45 ميليون  ديه ابتدا با افزايش
ــان افزايش يافت كه با  ــان به 90 ميليون توم توم
رايزني مسووالن دولتي با مسووالن قوه قضائيه بر 
سر رقم 67 ميليون و 500 هزار تومان توافق شد. 
نرخ ديه هر سال توسط كميسيونى زير نظر وزير 
دادگسترى اعالم مى شود. اين نرخ بر اساس يكى 
از اين شش معيار تعيين مى شود: هزار گوسفند، 
200 گاو، 100 شتر،200 دست لباس يمنى، هزار 
دينار طال، يا ده هزار درهم نقره. اواخر سال گذشته، 
مقامات قوه قضائيه عنوان كردند كه ميزان ديه بر 
ــاس بهاى صد شتر به ازاى هر شتر 940 هزار  اس
ــده و به 94 ميليون تومان رسيده  تومان برآورد ش
است. در آن زمان قوه قضائيه معتقد بود كه قيمت 
هر شتر 940 هزار تومان است، اما فعاالن صنعت 
ــتر پانصد هزار تومان  بيمه مى گفتند قيمت هر ش
است. قوه قضائيه سرانجام بر مبناى هر شتر 940 
هزار تومان در اوايل سال جارى نرخ ديه كامل مرد 
مسلمان را 94 ميليون تومان تعيين كرد و تعيين اين 
رقم مورد اعتراض شركت هاى بيمه قرار گرفت و 
مدتى ابالغ رسمى آن به تاخير افتاد. حال احتمال 
مى رود كه همين نرخ نيز تا 15 درصد براى سال 

آينده افزايش پيدا كند.

احتمال افزايش نرخ ديه سال آينده به 
145 ميليون تومان
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آثار باقيمانده در برخى از معادن سنگ آهن ايران از دوره ايران باستان حاكى 
ــاى زمينى از دوران  ــوالد به روش ابتدايى و در كوره ه ــه توليد ف ــت ك از آن اس
هخامنشى در ايران رايج بوده و ايرانيان شمشير و سپر و نيزه مورد نياز سپاهيان 

را در ايران توليد مى كرده اند.
ــابقه تاريخى در توليد فوالد و وجود معادن غنى سنگ آهن  با توجه به اين س
و ذغال سنگ و منابع انرژى و نيروى كار، انتظار مى رود جمهورى اسالمى ايران 
امروزه در بين كشورهاى توليدكننده فوالد، جايگاه و مرتبه ويژه اى داشته باشد، 
ــرايط و وضعيت  ــى ش حال آنكه با نگاهى اجمالى به آمار توليد جهانى و بررس
توليدكنندگان عمده به خصوص در چند دهه اخير متوجه مى شويم كه متاسفانه 
ــتغال  ــور ما با همه مزيت هايى كه در ايجاد اش ــد توليد فوالد در كش آهنگ رش
ــه بايد نبوده و برعكس،  ــادى، فرهنگى و اجتماعى دارد آنگونه ك ــد اقتص و رش
ــته اند بيشترين رشد را  ــورهايى كه كمترين امكانات را براى توليد فوالد داش كش
ــته اند. وضعيت توليد فوالد خام در جهان: در  ــعه اين صنعت مادر داش در توس
ــال 2011 ميالدى بالغ بر 1490 ميليون تن فوالد خام در نقاط مختلف جهان  س
ــده است.  ــور توليد ش ــده كه بيش از 98درصد اين رقم فقط در 62 كش توليد ش
جمهورى خلق چين با توليد 683/3 ميليون تن در سال 2011 بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده و پس از آن ژاپن با اختالف فاحش از چين و با 107/6 
ميليون تن در جايگاه دوم قرار گرفته است و به ترتيب كشورهاى آمريكا، هند، 
ــورهاى اول  ــيه، كره جنوبى، آلمان، اوكراين، برزيل و تركيه در رديف كش روس
توليدكننده فوالد در سال  2011 و جمهورى اسالمى ايران با 13/04 ميليون تن 

فوالد خام در مرتبه هفدهم قرار گرفته است.
ــالمى ايران طى سال  از 13/04 ميليون تن فوالد خام توليدى در جمهورى اس
2011 حدود 12/6 ميليون تن سهم شركت هاى تابعه سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) و بقيه مربوط به شركت هاى خصوصى 
ــال 2011 از طريق  ــت. 2/52 ميليون تن فوالد خام توليدى در ايران در س اس
كوره بلند و 10/52 ميليون تن به روش احيا و ذوب سنگ آهن و آهن قراضه 
ــت  ــتقيم و كوره قوس الكتريك يا كوره هاى القايى به دس در فرآيند احياى مس

آمده است.
ــال 2011، بالغ  از مجموع 1490ميليون تن فوالد خام توليدى در جهان در س
بر 72درصد به روش كوره بلند و 28درصد به روش كوره هاى قوس الكتريك 

يا القايى توليد شده است.
ــفنجى در توليد فوالد: طى همين سال حدود  ســهم آهن قراضه و آهن اس
63/5 ميليون آهن اسفنجى در نقاط مختلف جهان توليد شده كه 10/15 ميليون 

تن آن مربوط به جمهورى اسالمى ايران بوده است.
ــال 2011 در كشورهاى  فوالد خام توليدى از ذوب مجدد آهن قراضه در س
توليدكننده فوالد 342/7 ميليون تن و جمهورى اسالمى ايران با مصرف حدود 
350 هزار تن آهن قراضه طى همين سال تقريبا معادل يك هزارم مصرف جهانى، 

مواد آهن دار فوالد توليدى را از طريق شارژ آهن قراضه تامين كرده است.
ــرايطى كه حدود 23درصد فوالد خام توليدى در جهان در سال 2011  در ش
ــالمى ايران سهم  ــت در جمهورى اس ــت آمده اس از طريق ذوب قراضه به دس
ــوده كه اين موضوع خود  ــه در توليد فوالد خام كمتر از 5درصد ب ــن قراض آه

بيانگر دو نكته است.
ــور ما از توليد محصول نهايى تا  ــرعت چرخه فوالد در كش نكته اول اينكه س
ــت مجدد به چرخه ذوب در مقايسه با كشورهاى  تبديل آن به قراضه و بازگش
توليد كننده فوالد بسيار پايين است. به عبارت ديگر مى توان گفت فوالد مصرفى 
در كشور ما يا فوالدهاى ساختمانى هستند كه با ميانگين عمر 20 تا 30 ساله در 
ــاختمان ها مدفون مى شوند يا فوالد مصرفى در صنايع خودروسازى و لوازم  س
خانگى كه اين اقالم نيز در ايران به عنوان كاالى سرمايه اى تلقى شده و اسقاطى 

آن در كوتاه مدت به چرخه ذوب مجدد برنمى گردد.
ــالمى ايران  و نكته دوم اينكه تقريبا تمام فوالد خام توليدى در جمهورى اس
ــت مى آيد و به همين علت ناخالصى و مواد  ــنگ آهن به دس از احيا و ذوب س
ــيار بااليى برخوردارند و  مضر آن كمتر بوده و فوالدهاى توليدى از كيفيت بس

در بازارهاى جهانى با استقبال خوبى مواجهند.
بررسى تاريخچه توليد فوالد در ايران، تركيه، كره جنوبى و چين: همزمان 
ــط دهه 60 ميالدى توسط اتحاد  با احداث كارخانه ذوب آهن اصفهان در اواس
جماهير شوروى سابق به عنوان اولين كارخانه فوالدسازى ايران و بهره بردارى از 
فاز اول اين مجتمع در اوايل دهه 70، سه كشور تركيه، كره جنوبى و جمهورى 
خلق چين نيز به صف كشورهاى توليد كننده فوالد پيوستند. البته چين چند سالى 
قبل از ايران توليد را در كوره بلندهاى كوچك (Mini Blast Furnace) شروع 
كرده بود. در اينجا مرورى خواهيم داشت بر روند توسعه صنعت فوالد در اين 

سه كشور و مقايسه آن با چگونگى توسعه ظرفيت توليد در داخل.

ــورهاى ايران، تركيه و كره جنوبى صفر و  ــال 1970 توليد فوالد در كش در س
ــاله  ــت كه اين رقم طى يك دوره ده س ــن حدود 13 ميليون تن بوده اس در چي
ــال 1980 به ترتيب به 550 هزار تن، 2/5ميليون تن، 8/6 ميليون تن  يعنى در س
ــال بعد يعنى در سال 1990  ــت و ده س ــيده اس و در چين به 37 ميليون تن رس
ــد قابل توجهى به 4/5 ميليون تن، تركيه به 9/5  توليد فوالد خام در ايران با رش
ــه 23 ميليون تن و جمهورى خلق چين به 66 ميليون  ــون تن، كره جنوبى ب ميلي
تن افزايش يافته است. توسعه صنعت فوالد طى دهه 90 در كشورهاى فوق الذكر 
ــمگيرى مواجه بوده به طوريكه در پايان اين دهه و در سال 2000  ــد چش با رش
ــون تن، در تركيه به 14/3 ميليون تن، در  ــد فوالد خام در ايران به 8/5 ميلي تولي
ــيد و در دهه  ــى به 43 ميليون تن و در چين به 128/5 ميليون تن رس ــره جنوب ك
ــوص در چين به طرز غير قابل  ــورها به خص ــد نيز ظرفيت توليد در اين كش بع

ــال 2010 در چين با 387 درصد رشد طى  تصورى افزايش يافت و توليد در س
ــد به 29 ميليون تن، در  ــال به 626 ميليون تن، در تركيه با 102درصد رش 10 س
كره جنوبى با 36درصد رشد به 58/5 ميليون تن و در ايران با 41درصد رشد به 
12 ميليون تن رسيده است. با در نظر گرفتن سهم انرژى و مواد اوليه در قيمت 
تمام شده توليد فوالد و وجود مزيت نسبى توليد فوالد در كشورهايى كه از اين 
دو نعمت برخوردارند به اين نتيجه مى رسيم كه سهم تقريبا يك درصدى ايران 
در توليد جهانى با توجه به وجود معادن غنى سنگ آهن و منابع گازى و معادن 
ــنگ بسيار ناچيز است و عدم وجود اين منابع در اكثر كشورهايى كه در  زغال س
رديف چند توليد كننده اول فوالد قرار دارند توجيه پذيرى توسعه صنعت فوالد 
ــرط حفظ مزيت هاى  ــورمان و امكان رقابت اقتصادى اين صنعت به ش در كش
ــازد. از طرفى از آنجايى كه مصرف سرانه  ــبى آن را بيش از پيش عيان مى س نس

ــاخصه هاى توسعه يافتگى كشورها مورد سنجش قرار  فوالد به عنوان يكى از ش
ــاب مصرف سرانه 350 كيلوگرم به عنوان مرز مصرف سرانه  مى گيرد و با احتس
بين كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته و جمعيت فعلى كشورمان، پيش بينى 
ــد. كه با رسيدن به اين ظرفيت، توليد و  ــاالنه به 26 ميليون تن مى رس مصرف س
ــور از واردات آهن آالت بى نياز مى گردد، ولى  ــده و كش مصرف داخلى برابر ش
همانگونه كه قبال گفته شد با وجود مواد اوليه و انرژى اى كه از مزيت هاى نسبى 
كشور ما براى توليد فوالد رقابتى مى باشد بايد با منظور كردن حداقل 20 ميليون 
ــاالنه در حد 50 ميليون تن طى  تن براى صادرات، براى ايجاد ظرفيت توليد س

ده سال آتى برنامه ريزى كرد. به اميد آن روز انشاءا...
*ارائه شده در سومين همايش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ايران با 
نگاهى به بازار 

نگاهى اجمالى به روند توسعه فوالد در ايران و جهان
سهم كوره بلند و كوره الكتريكى در توليد جهانىسهم ايران در توليد فوالد خام سهم كوره بلند و كوره الكتريكى در توليد داخلى

ــون دارابى: در  ــروه بورس كاال- كتاي گ
حالى مبادالت رينگ پتروشيمى در روزهاى 
اخير پى گرفته شد كه نگاه بيشتر معامله گران 
به مذاكرات هسته اى ايران با گروه 1+5 دوخته 
ــده است. از اين رو در روزهاى اخير بازار  ش
محصوالت پتروشيمى با ركود و در مواردى 

هم نزولى دنبال شد.
از سوى ديگر ميزان خريدها هم با توجه به 
قرار گرفتن در پايان سال به گمان بسيارى از 
فعاالن اين حوزه كاهش يافته است؛ البته برخى 
از معامله گران افت خريدها را با توجه به پايان 
سال منطقى مى دانند و معتقدند فعاليت بازار 
محصوالت پتروشيمى به احتمال زياد تا 15 
روز آينده ادامه خواهد داشت.حال آنكه نگاه 
بسيارى از مجتمع ها به بازگشايى صادرات و 

دريافت مجوز است؛ چراكه سياست هاى ارزى دولت نيز به سمت 
ــت. در همين حال روز گذشته  جايگزينى دالر نفتى با غيرنفتى اس
مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى از دو دستور وزير نفت درباره 
دريافت ارزى بهاى خوراك محصوالت صادراتى و محاسبه قيمت 
بخش ريالى خوراك بر اساس ارز مبادله اى خبر داد. اين در حالى است 
كه دو كارگروه براى رسيدگى به شكايات پتروشيمى ها نيز تشكيل 
شده است. در ماه هاى اخير موضوع تغيير ارز مرجع با مبادله اى براى 
محصوالت پتروشيمى و همچنين خوراك موضوعى بود كه بسيارى 
ــهريور قيمت  از فعاالن اين حوزه را درگير كرد. از اين رو از ماه ش
اكثر محصوالت پتروشيمى براى عرضه در بورس كاال با ارز مبادله اى 
جايگزين شدند و در پى آن قيمت خوراك مجتمع ها هم تغيير كرد؛ 
گرچه اين موضوع هنوز به صورت بخشنامه به مجتمع هاى پتروشيمى 
ارسال نشده و هنوز برخى از پتروشيمى ها به قراردادهاى بلندمدت 
خود درخصوص تامين خوراك با ارز مرجع اشاره مى كنند؛ اما گويا 
دستور وزير روز گذشته براى تبعيت از اين موضوع ابالغ شده است. 
حال آنكه بيشتر مجتمع ها در حال حاضر با ممنوعيت صادرات مواجه 
هستند و بيشتر آنها مشتريان خود را در اين مدت از دست  داده اند و 

تعداد زيادى از آنها هم مدت هاى طوالنى است كه به دنبال دريافت 
مجوز هستند، از اين رو ميزان ارز آورى آنها تقليل يافته است. از سوى 
ديگر بازگشايى صادرات به گفته كارشناسان بازار مى تواند با توجه 
به صرفه اقتصادى صادرات محصوالت پليمرى، سبب جهش قيمتى 
شود.  بيشتر كارشناسان بازار معتقدند كه بايد صادرات به مجتمع هاى 
پتروشيمى واگذار شود و با بررسى آمار عرضه و خريدها در ماه هاى 
اخير مى توان مازاد بيشتر كاالها را مشخص كرد. اين در حالى است 
ــته بازار برخى كاالها  كه ممنوعيت صادرات در ماه هاى اخير توانس
را اشباع كند. البته برخى از توليدكنندگان پلى پروپيلن در هفته هاى 
اخير به ارائه درخواست مجوز صادرات به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خبر داده بودند؛ اما گويا هنوز مجوز صادرات پلى پروپيلن ها 
ــده و از اين رو اگر صادراتى انجام شده است، به صورت  صادر نش
غيررسمى و شفاهى بوده است. با اين حال پيش بينى بازار پتروشيمى 
در روزهاى اخير دشوار شده است؛ چرا كه نتايج مذاكرات مى تواند 
بازار ارز و سكه را وارد فاز جديدى كند و نهايتا بازار پتروشيمى هم از 
اين تغييرات تاثير مى پذيرد. از اين رو آينده بازار محصوالت پتروشيمى 

را مى توان پس از هشت اسفند ارزيابى كرد.

گروه بورس كاال – منيژه حياتى: بازار فوالد در شرايطى به پايان 
معامالت هفتگى خود نزديك مى شود كه ديروز عالوه بر بازار آزاد، 

قيمت ها در بورس كاال پايين تر از قبل به ثبت رسيد.
ــاس اين گزارش، روز گذشته قيمت همه كاالهاى عرضه  بر اس
ــده از سوى فوالدسازان اعم از شمش و محصول نهايى كاهش  ش
ــوى ديگر، تاثيرپذيرى بازار آزاد از اين اقدام بورس  پيدا كرد. از س
كاال دليلى شد تا نرخ فروش ميلگرد از سوى انبارداران به پايين تر از 

2 هزار تومان سقوط كند.
روز گذشته قيمت شمش نيز در مبادى جنوبى در محدوده 1800 
ــمالى 1850 تومان بود. به گفته برخى از تجار،  تومان و در بنادر ش
اين قيمت هاى اعالمى لزوما نشان دهنده انجام معامله نيست؛ چرا كه 
بعضى از فروشنده هاى شمش  از اين قيمت ها كه خريداران پيشنهاد 
مى كنند استقبال نكرده و همچنان ترجيح مى دهند كاالهاى خود را 

در انبارها حفظ كنند.
البته محموله هايى كه مورد معامله قرار نمى گيرند مربوط به آن 
بخش از واردكننده ها است كه با وجوه خود و به طور مستقيم اقدام 
ــهيالت  ــه واردات كرده اند. اما در مقابل، افرادى كه از طريق تس ب
واردات اين كاالها را انجام داده اند ترجيحا كاالهاى خريدارى شده 
را براى دريافت وجه نقد و سود حاصل از واردات در بازار به فروش 
مى رسانند، به خصوص كه هر روزى كه مى گذرد با روند كاهشى 
قيمت، نگه داشتن چنين محموله هايى براى دارندگان آنها به صرفه 
نيست. البته يكى از معامله گران بازار فوالد در خصوص تحوالت 
بازار فوالد در روزهاى اخير مى گويد: اصوال رشد قيمتى كه كاالهاى 
فوالدى در اين مدت داشتند به دو دليل عمده بود يكى نبود ارز مورد 
نياز براى واردات شمش و مواد اوليه و ديگرى باال رفتن قيمت ارز  
اما رشد قيمت ها در كنار اين دو عامل، درگيرودار نوسان هاى هيجانى 
ــد قيمت ها را  ــت. از اين رو آن بخش از رش و روانى هم قرار داش
كه مربوط به عوامل واقعى است اگر كنار بگذاريم به نظر مى رسد 
رشد حاصل از جو روانى در حال جبران است. البته در مورد اينكه 
چند درصد از افزايش قيمت فوالد واقعى بوده و چند درصد فقط 
به عوامل و التهابات روانى ارتباط داشته نه تنها قابل ارزيابى دقيق 
نيست، بلكه بر سر آن اختالف نظر زيادى در بين معامله گران وجود 

دارد. از اين رو تعدادى از معامله گران قيمت واقعى ميلگرد را 2 هزار 
ــان مى دانند، اما عده اى ديگر محدوده پايين تر از 2 هزار  و 100 توم

تومان را قيمت واقعى و تمام شده ميلگرد مى دانند.
اما در هر صورت روند معامالت و كاهش قيمت محصوالت انبارى 
به زير 2 هزار تومان نشان داد كه فعال كفه ترازوى بازار به سمت پايين 
است و بعيد است كه با توجه به مشكالتى كه در نقدينگى بازار وجود 

دارد و درگير بودن معامله گران، جريان بازار تغيير كند.
كارخانه ها هم در روزهاى اخير با اين جريان همگام شده و اقدام به 
كاهش قيمت ها كرده اند و هنوز در برابر اين جريان مقاومتى از سوى 
آنها ديده نمى شود. از سوى ديگر، كاهش تقاضا از يك سو و افت 
توليد در برخى واحدهاى فوالدى و كاهش واردات شمش همگى 
دست به دست هم داد تا اثر كاهش قيمت ارز در بازار فوالد خود را 
به خوبى نشان دهد. ديروز در غياب بزرگ ترين عرضه كننده مقاطع 
ــورس كاال يعنى ذوب آهن اصفهان، چهار توليدكننده ميلگرد  در ب
به رينگ فلزات آمدند كه در پايان 29 هزار و 810 تن انواع ميلگرد 

مورد دادوستد قرار گرفت.
شركت صدر فوالد يك هزار و 100 تن ميلگرد 14 تا 20  را روى 

تابلوى عرضه برد كه 770 تن آن خريدارى شد. 
فوالد كوير نيز در دو مرحله 5 هزار و 500 تن سبد ميلگرد 14تا 
25 را عرضه كرد كه با تشكيل صف تقاضاى بيش از 12 هزار تن، 
كل اين محموله معامله شد.  فوالد آلياژى ايران نيز يك هزار و 100 
تن ميلگرد 14 تا 25 را عرضه كرد كه با درج تقاضاى 2 هزار و 640 
تنى بر تابلوى معامالت كل اين سبد نيز مورد معامله قرار گرفت.  
سنگين ترين محموله ميلگرد به سبد 14 تا 28 شركت فوالد خراسان 
ــت، به طورى كه اين فوالدساز 22 هزار و 400 تن  اختصاص داش
محصول خود را روى تابلو برد كه با استقبال 41 هزار و 470 تنى 

خريداران، كل آن به فروش رفت.
 محموله هاى فوالد خراسان، فوالد كوير و فوالد آلياژى ايران هر 
كدام به دليل تقاضاى بيشتر از عرضه به زمان رقابت كشيده شد و 
قيمت پايه محصوالت اين سه فوالدساز با رشد قيمت روبه رو شد، 
ــده در آخرين معامله  ــه با قيمت هاى ثبت ش هر چند كه در مقايس

پايين تر بود.

كاهش قيمت فوالد رسمى شددر انتظار مجوز صادرات 50 درصد رشد معامالت بورس كاال 
ــى بهمن ماه، بيش از 2 ميليون و 564 هزار تن انواع كاال با  ط
ارزش بيش از 47 هزار و 700 ميليارد ريال در تاالرهاى بورس 
كاالى ايران مورد معامله قرار گرفت كه  نسبت به دى ماه به لحاظ 
ــد 39 و 50 درصدى را نشان مى دهد. سهم  حجم و ارزش رش
ــاالر صادراتى از اين معامالت، 476 هزار و 182 تن انواع كاال  ت
با ارزش بيش از 216 ميليون دالر بوده است. طى اين ماه بيش 
از 2 ميليون و 633 هزار تن انواع كاال عرضه شد كه با تقاضاى 
بيش از 3 ميليون و 990 تن مواجه گرديد.  در گروه فوالد، بيش 
ــك ميليون و 263 هزار تن انواع محصول فوالدى با ارزش  از ي
افزون بر 21 هزار و 463 ميليارد ريال به فروش رفت كه نسبت 
ــابه ماقبل به لحاظ حجم و ارزش، رشد بيش از 10  به دوره مش
و 22 درصدى را نشان مى دهد. همچنين در اين ماه، 200 هزار 
تن سنگ آهن با ارزش بيش از 638 ميليارد ريال معامله شد كه 
نسبت به ماه ماقبل با رشد 100 درصدى حجم و 232 درصدى 
ــد. گروه مس نيز با معامله 71 هزار و 660 تن  ارزش مواجه ش
ــى با ارزش افزون بر 4 هزار و 85 ميليارد  انواع محصوالت مس
ريال نسبت به دوره مشابه ماقبل رشد 79 درصدى حجم و 125 
درصدى ارزش را ثبت كرد. عالوه بر محصوالت مذكور،14 هزار 
و 330 تن انواع محصول آلومينيومى، 13 هزار تن كك، 680 تن 
كنسانتره موليبدن ، 100 تن روى، 18 تن كنسانتره و 12 كيلوگرم 
شمش در اين تاالر توسط كارگزاران به فروش رفت. در ماهى كه 
گذشت، تاالر فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى بورس كاالى ايران 
شاهد معامله بيش از 997 هزار تن انواع كاال با ارزشى افزون بر 
20 هزار و 109 ميليارد ريال بوده است.  در اين تاالر، در حالى 
افزون بر 432 هزار تن انواع قير با ارزشى بالغ بر 6676 ميليارد 
ــتد شد كه حجم و ارزش معامالت آن در مقايسه  ريال داد و س
با ماه قبل به ترتيب 103 و 128 درصد افزايش داشت. در گروه 
مواد پليمرى نيز در پى دادوستد بيش از 269 هزار تن انواع كاال 
ــه ارزش بيش از 9736 ميليارد ريال، حجم و ارزش معامالت  ب
ــد بيش از 62 و 67 درصدى برخوردار شد.  اين گروه نيز از رش
ــته همچنين توانستند 163 هزار و  كارگزاران در طول ماه گذش
ــوم باتوم  را با ارزش افزون بر 1787 ميليارد ريال  ــن وكي 140 ت

به فروش برسانند.

توماننوع كاال
BL3 3970پلى اتيلن سنگين بادى

-پلى استايرن مقاوم 7240
5270پلى استايرن معمولى 1540

-ABS تزريقى 
LF02004120پلى اتيلن سبك فيلم

4450پلى اتيلن ترفتاالت گريد بطرى 825(بندر)
4000پلى اتيلن سبك فيلم LL209AA(بندر)

4200پلى اتيلن سبك 0075
TX002102 4000پلى اتيلن سبك

توماننوع كاال
4000 پلى اتيلن سنگين بادى 0035

-پى وى سى S70 آبادان(تحويل كارخانه)

-پى وى سى 65 آبادان(تحويل كارخانه)

-پى وى سى 57 آبادان(تحويل كارخانه)

-پى وى سى 6558(بندرامام)

4100پلى اتيلن سنگين EX3 (بندر)

4000پلى اتيلن سنگين EX5(بندر)

 z30s 4400پلى پروپيلن
ارقام اعالمى برمبناى 10 تن است.

قيمت محصوالت پتروشيمى در بازار آزاد 91/12/02

 بهرام سبحانى *
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مجتمع فوالد آلياژى كيميا

درصد تغييرقيمت به ريالمشخصات
91/12/0191/12/02

5SP  100×100 18,00018,0000شمش فوالد
 3SP 100×100 18,10018,1000شمش فوالد
5SP 125×125 18,00018,0000شمش فوالد
3SP 125 ×125 18,10018,1000شمش فوالد

محصوالت مجتمع جهان فوالد غرب كرمانشاه

مشخصات
قيمت به ريال

91/12/02
22,200تيرآهن 14 فابريك
20,500تيرآهن 16 فابريك

-ميلگرد A3-20 فابريك
20,400ميلگرد A3-22 فابريك

20,650تيرآهن 14 نرمال دو سرفابريك
19,500تيرآهن 16 نرمال دو سرفابريك

ذوب آهن البرزغرب

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير 91/12/0191/12/02

3SP 125×125 18,50018,5000شمش فوالد
5SP 125×125 18,50018,5000شمش فوالد
3SP 150×150 18,50018,5000شمش فوالد
5SP 150×150 18,50018,5000شمش فوالد

ck45 توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد

70CR2 توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد

توافقىتوافقىتوافقىتيرآهن 14

توافقىتوافقىتوافقىتيرآهن 16

توافقىتوافقىتوافقىتيرآهن 18

توافقىتوافقىتوافقىنبشى 8

توافقىتوافقىتوافقىنبشى 10

توافقىتوافقىتوافقىنبشى 12

توافقىتوافقىتوافقىنبشى 14

توافقىتوافقىتوافقىنبشى 16

توافقىتوافقىتوافقىناودانى 8

توافقىتوافقىتوافقىناودانى 10

توافقىتوافقىتوافقىناودانى 12

توافقىتوافقىتوافقىناودانى 14

توافقىتوافقىتوافقىناودانى 16

شركت صنايع هفت الماس

ورق
91/12/02

گالوانيزه رنگىقيمت گالوانيزهقيمت روغني

0/329,90033,10043,700
0/428,40030,80039,400
0/527,10029,50036,700
0/626,30028,35034,700

0/7-0/826,00027,70033,500
0/9-125,50026,70031,800

1/25-1/525,00026,000-
224,30027,450-

نورد فوالد تهران

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير

91/12/0191/12/02

---ناودانى 8 شش مترى
---سپرى 4و5شش مترى

---ناودانى 6

مجتمع فوالد جنوب

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير
91/12/0191/12/02

5SP 18,50018,5000شمش فوالد 125×125دوازده مترى

3SP 18,50018,5000شمش فوالد 125×125دوازده مترى

5SP18,50018,5000شمش فوالد 100×100 دوازده مترى

3SP18,50018,5000شمش فوالد 100×100 دوازده مترى

ck45توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد 125×125 دوازده مترى

ck45 توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد 100×100دوازده مترى

توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد نرمال125×125 

توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد نرمال100×100 

محصوالت شركت نورد فوالد كرمانشاه

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير
91/12/0191/12/02

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A2-10 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A2-12 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A2-14 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A2-16 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد 12نرمال

قيمت هاي فوق از سوي توليدكنندگان در اختيار روزنامه قرار گرفته و روزنامه دنياي اقتصاد مسووليتي در قبال صحت آن ندارد.

ذوب آهن مالير

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
91/12/0191/12/02

 شمش فوالد 120× 120 و150×150 
3SPتوافقىتوافقىتوافقى

 شمش فوالد 120× 120 و150×150 
5SPتوافقىتوافقىتوافقى

شمش فوالد آلياژى طبق آناليز 
توافقىتوافقىتوافقىدرخواستى و سفارش

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 8

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 10

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 12

5sp3 وsp 6/5 0/8-23,70023,500كالف ساده
ميلگرد آجدار 14 تا 32 طبق 
توافقىتوافقىتوافقىدرخواست آناليزى و سفارش

توافقىتوافقىتوافقىمش 6 و 8

فوالد اصفهان

درصد تغييرقيمت به ريالمشخصات
91/12/0191/12/02

---نبشى 8 شش مترى
---نبشى 8 دوازده مترى
---نبشى 10 شش مترى
---نبشى 10 دوازده مترى
---نبشى 12 شش مترى 
---نبشى 12 دوازده مترى

---نبشى 13 دوازده مترى 
---نبشى 14 دوازده مترى

شركت فوالد اصفهان ُدر

درصد قيمت به ريالمشخصات
تغيير 91/12/0191/12/02

5SP3 وSP 120×120 1/7-17,50017,200شمش فوالد
5SP3 وSP 100×100 1/7-17,50017,200شمش فوالد
-توافقىتوافقىشمش فوالد طبق آناليز درخواستى

ck45 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
70cr2 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
st37 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
st52 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-

mo40،40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
-توافقىتوافقىشمش خاكستري
-توافقىتوافقىشمش داكتيل

مجتمع كارخانجات فوالد سيادن ابهر

قيمت به ريال نام محصول 
درصد تغيير

91/12/0191/12/02

A2 -10 1/5-20,32020,000ميلگرد
A3 -14 2-19,92019,500ميلگرد
A3 -16 2-19,92019,500ميلگرد
A3 -18 2-19,92019,500ميلگرد
A3 -20 2-19,92019,500ميلگرد

شركت ذوب بريس ( خمين)

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير 91/12/0191/12/02
توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد 125×125 آلياژى

مجتمع فوالد بناب

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
91/12/0191/12/02

AII توافقىتوافقىتوافقىميلگرد 8 آجدار

AII توافقىتوافقىتوافقىميلگرد 10 آجدار

AIII توافقىتوافقىتوافقىميلگرد 12 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-14 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-16 آجدار

توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-18 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-20 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-22 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-25 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-28 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-32 آجدار

نورد آريان فوالد

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير 91/12/0191/12/02
1/5-20,00019,700نبشى 8
1/5-20,00019,700نبشى 10
1/5-20,00019,700نبشى 12

0/9-20,70020,500ناودانى 10
0/9-20,70020,500ناودانى 12
---ناودانى 14
0/9-20,30020,100ميلگرد 10
0/9-20,30020,100ميلگرد 12
-20,00019,700ميلگرد 14
---ميلگرد 16
1/5-20,00019,700ميلگرد 18
1/5-20,00019,700ميلگرد 20

كاهش قيمت ها به زير 2 هزار تومان
ميلگرد ديروز در بورس كاال به پايين تر از 2 هزار تومان افت 
ــرد. كاهش قيمت ارز، افت قيمت پايه در بورس كاال و روند  ك
ــداران از جمله داليل  ــى بازارآزاد و كاهش نقدينگى خري نزول

نزولى شدن قيمت ها عنوان مى شود.

كاهش قيمت ها به پايان هفته رسيد
گروه بنگاه ها: در معامالت روز چهارشنبه دوم اسفند ماه جارى، 
مقاطع فوالدى در بازار غيررسمى كاهش قيمت داشت. در اين روز 
كالف مالير و مقاطع آريان فوالد و سيادن ابهر كاهشى بين 20 تا 42 
تومانى را در هر كيلو تجربه كردند. شمش فوالد اصفهان ُدر نيز از افت 

نرخ 30 تومانى در هر كيلو در بازار غيررسمى برخوردار بود.

ميانگين قيمت تيرآهن در انبارهاى تهران
درصد تغيير91/12/02توليد كارخانهنوع كاال

1/46-3,370,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 14
0/77-3,870,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 16
2/07-4,260,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 18
1/72-7,420,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 20
1/01-7,820,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 22
1/64-10,820,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 24
2/25-10,850,000ذوب آهن اصفهانتيرآهن شاخه 27

شاخه/ريال

درصد تغيير91/12/02توليد كارخانهنوع كاال

21,9000/00اهوازميلگرد 8 آجدار كالف
A2 1/70-20,250قزوينميلگرد 10 آجدار شاخه

A2 1/23-20,150قزوينميلگرد 12 آجدار
A2 2/22-19,850قزوينميلگرد14 آجدار
A3 2/22-19,850ذوب آهن اصفهانميلگرد 16 آجدار
A32/22-19,850ذوب آهن اصفهانميلگرد 18 آجدار
A32/22-19,850ذوب آهن اصفهانميلگرد 20 آجدار
A32/22-19,850اهوازميلگرد 22 آجدار

 A32/22-19,850اهوازميلگرد 25 آجدار

ميانگين قيمت ميلگرد در انبارهاى تهران

كيلو/ريال

قيمت بازار آزاد اصفهان مورخ: 1391/12/02  
ساعت: 11:30

قيمت نوع فروش محصول
توليد  ذوب آهن اصفهان

22200 پول پيش تيرآهن   14 دوازده متري
20800 پول پيش تيرآهن   14 طول كوتاه 
20500 پول پيش تيرآهن   16 دوازده متري
19500 پول پيش تيرآهن   16 طول كوتاه 
19100 پول پيش تيرآهن   18 دوازده متري
17400 پول پيش تيرآهن   18 طول كوتاه 
26000 پول پيش تيرآهن   22 دوازده متري
22500 پول پيش تيرآهن   22 طول كوتاه 
30500 پول پيش تيرآهن   24 دوازده متري
26500 پول پيش تيرآهن   24 طول كوتاه 
19200 پول پيش ميلگردآجدار  A3 12 طول كوتاه 
19000 پول پيش ميلگردآجدار  A3 18 طول كوتاه 
20000 پول پيش ميلگردآجدار  A3 20 دوازده متري
19000 پول پيش ميلگردآجدار  A3 22 طول كوتاه 

اطالعات جامع تر در سايت: www.Aee.ir   كيلو/ريال

ــته با پيش بينى  ــهبازى: روز گذش گروه بورس كاال - طيبه ش
تمديد محرك هاى اقتصادى از سوى بانك مركزى آمريكا قيمت 
جهانى طال باز هم افزايش يافت. به گزارش بلومبرگ، در شرايطى 
كه اقتصاد آمريكا كمتر از آنچه انتظار مى رفت رشد كرده است، 
سرمايه گذاران احتمال مى دهند بانك مركزى اين كشور استفاده 
ــتا  از محرك هاى اقتصادى را در آمريكا تمديد كند. در اين راس
همزمان با كاهش ارزش دالر، بهاى طال در بازارهاى جهانى ديروز 
ــنت در هر  هم افزايش يافت و به يك هزار و 606 دالر و 70 س
اونس رسيد. به اعتقاد تحليل گران، قيمت طال تحت تاثير عوامل 
مختلفى در هفته هاى گذشته با كاهش روبه رو شد ولى تحليل هاى 
تكنيكال نشان مى دهند كه سير صعودى قيمت طال در ميان مدت و 
بلند مدت حفظ خواهد شد. پيش بينى مى شود اجراى سياست هاى 
انبساطى پولى از سوى بانك هاى مركزى بزرگ جهان، مهم ترين 

عامل افزايش قيمت طال در هفته هاى آينده خواهد بود.
از طرفى قيمت دالر در بازارهاى داخلى روز گذشته با كاهش 
اندكى مواجه شد كه اين امر باعث شد مبادالت آتى سكه، با روند 
ــكه آتى در اين روز در هر  ــود؛ بطوريكه قيمت س منفى آغاز ش
دو سررسيد در محدوده زير 2 درصد دنبال شد. بر همين اساس 
سكه سررسيد اسفند با 1/7 درصد كاهش، به قيمت يك ميليون 
و 478 هزار تومان و سررسيد فروردين با كاهش 1/65 درصدى 

به قيمت يك ميليون و 539 هزار تومان معامله شد. 
در همين حال روز گذشته خبر بازگشايى قرارداد آتى سكه طال 
ــت  92 از هفته آينده در بورس كاال اعالم  براى تحويل ارديبهش
ــد. هميشه با آغاز به كار يك قرارداد جديد در معامالت آتى،  ش
هيجان بازار افزايش مى يابد. البته با توجه به اينكه موعد سررسيد 
اين قرارداد طوالنى است، كارشناسان توصيه مى كنند كه آماتورها 
ــوند و پس از مشخص شدن قيمت ها  در ابتدا وارد اين بازار نش
به صورت محدود به خريد و فروش در اين سر رسيد بپردازند.   

ــم انتظار  ــال، معامله گران بازار آتى همچنان چش ــن ح در عي
اعالم آخرين خبرها از پيش فروش سكه هستند. بنا به خبرهاى 
رسيده، احتمال كاهش تعداد و زمان تحويل سكه هاى پيش فروش 
ــه گزارش خبرگزاري فارس، كارگروهى در بانك  وجود دارد. ب
ــرايط بازار، ميزان استقبال احتمالى  ــى ش مركزى، در حال بررس
ــت و شرايط  ــكه اس از طرح وعملكرد دوره قبل پيش فروش س
ــد. از سوى ديگر  جديد پيش فروش هفته آينده اعالم خواهد ش
خبرگزارى مهر از پيش فروش سكه در ماه پايانى سال از طريق 
ــامانه اينترنتى خبر داده كه بانك مركزى در حال طراحى  يك س
ــامانه است. بر اين اساس، پيش فروش سكه از طريق اين  اين س
ــامانه بدون مراجعه به بانك و از طريق ثبت نام انجام خواهد  س
شد. همچنين در اين گزارش آمده كه پيش فروش سكه به هفته 
آينده موكول شده است. احتماال دو بانك ملى و تجارت، اجراى 
ــكه هاى بانك مركزى را بر عهده خواهند  برنامه پيش فروش س
داشت؛ البته اين دو بانك هنوز ابالغيه اى از سوى بانك مركزى 
مبنى بر شرايط پيش فروش، زمان و غيره دريافت نكرده اند. به 
عقيده برخى كارشناسان اين پيش فروش بايد به گونه اى باشد كه 
عالوه بر جذب نقدينگى باال در ايام پايانى سال، تعهد تزريق طالى 
ــراى اين بانك ها به وجود آورد تا طالى كمترى را  ــرى را ب كمت

نسبت به دوره قبل به بازار سرازير كند.
اغلب تحليل ها از بازار در روزهاى آينده به برنامه ريزى هاى 
دولت در خصوص تزريق ارز يا اجراى طرح پيش فروش سكه 
ــتگى دارد. از سوى ديگر اخبار و گزارش ها حاكى از واريز  بس
عيدانه در هفته آينده به حساب خانوارها است؛ بنا به اعالم معاون 
بودجه معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى، اليحه بودجه سال 
ــنبه آينده تقديم مجلس خواهد شد و اين در حالى  92 هم يكش
است كه بنا به خبرهاى رسيده، نرخ دالر در بودجه نهايى شده؛ 

هرچند اعالم نشده است.

قيمت سكه منفى شد

ورق آتي برگشت

ــت مس طى دو روز اخير حدود دو درصد كاهش يافته  قيم
اما همچنان باالى 8 هزار دالر در هر تن قرار دارد. قيمت فلز 
سرخ در سال جارى باالى هشت هزار دالر تثبيت شده است، 
اما نتوانسته از سد 8345 دالر كه اوايل ماه جارى مشاهده شده 
عبور كند. در ادامه به داليل كاهش قيمت مس و افق اين بازار 
اشاره مى كنيم. هفته پيش برخى بازارهاى آسيايى از جمله بازار 
چين به مناسبت شروع سال نو تعطيل بود و انتظار مى رفت اين 
هفته خريداران چينى حضورى قدرتمند در بازار داشته باشند. 
شركت هاى چينى بايد در آستانه افزايش مصرف در فصل بهار 
بر موجودى انبار خود بيفزايند و به همين دليل ضرورى است 
ــار چند خبر منفى از  ــود، اما انتش خريدها از هم اكنون آغاز ش
اقتصاد منطقه يورو و بخش توليد كارخانه اى آمريكا سبب شد 

خريداران چينى محتاطانه عمل كنند.
بنا به اعالم يورواستات، نهاد آمارگر اتحاديه اروپا، در سه ماهه 
پايانى سال 2012 اقتصاد منطقه يورو بيش از پيش در ركود فرو 
رفته و توليد ناخالص داخلى اين منطقه 0/6  درصد، يعنى بيش 
از انتظار اقتصاددان ها افول كرده است. از سوى ديگر گزارش 

ــال جارى  ــا در بخش توليد كارخانه اى آمريكا در س فعاليت ه
چندان اميدبخش نبوده و نيز بخش ساخت و  ساز اين كشور به 

رونقى كه انتظار مى رفت دست نيافته است.
ــد ارزش دالر در برابر يورو و ين و  اين عوامل در كنار رش
نيز افزايش ذخيره مس در بورس شانگهاى به باالى يك ميليون 
تن سبب شده قيمت مس كاهش يابد. اما شايعه اقدام احتمالى 

دولت چين در محدود كردن فعاليت هاى ساخت و ساز طى چند 
هفته آينده، بزرگ ترين عامل افول قيمت مس بوده است.

ــته اعالم شد شاخص اعتماد سرمايه گذاران در  اما روز گذش
آلمان و منطقه يورو افزايش يافته است و اين خبر توانست روند 
ــش ارزش يورو در برابر دالر را معكوس كند و اميدهايى  كاه
ــبت به رونق اقتصاد اين منطقه پديد آورد. نكته مهم اينكه  نس
در بدبينانه ترين حالت وضعيت اقتصاد منطقه يورو از نيمه دوم 

سال جارى ميالدى به تدريج بهتر خواهد شد.
عامل ديگر رشد قيمت مس در ماه هاى آينده تداوم اجراى 
ــت هاى انبساطى در اقتصادهاى بزرگ از جمله آمريكا،  سياس
ژاپن و چين است.بر اساس گزارش جهان سهم، روز گذشته 
ــز كاهش يافت. قيمت نيكل و  ــى ني قيمت ديگر فلزات اساس
ــوم به ترتيب با 2/6 و 0/6 درصد كاهش به 17390 و  آلوميني
ــيد. قيمت قلع و روى نيز به ترتيب  2103 دالر در هر تن رس
با 1/85 درصد و 0/66 درصد كاهش به 23850 دالر و 2141 
ــد افول به هر تن  ــرب نيز با 0/7 درص ــيد. قيمت س دالر رس

2373 دالر رسيد.

ــنبه 2  ــروه بورس كاال – ســحر نمايشــى: روز چهارش گ
ــفند ماه، در گروه آلومينيوم، 6940 تن انواع شمش و بيلت  اس
ــركت هاى هرمزال، المهدى و ايرالكو با ارزش بيش از 492  ش
ــتد شد. نماينده گروه مس در اين روز نيز  ميليارد ريال دادوس
ــول را به قيمت  ــود كه 40 تن مس مفت ــركت مس كاران ب ش

235هزار و 329 ريال به فروش رساند. 
ــاس اين گزارش در عرضه هاى روز گذشته آلومينيوم  بر اس
ــت 6063-7 ايرالكو با قيمت پايه ــورس كاالى ايران بيل در ب
6هزارو 762 تومانى عرضه شد كه با ايجاد رقابت، 10 درصد 
بيشتر از قيمت پايه يعنى با قيمت 7 هزارو 438 تومان در هر 
كيلو معامله شد. كل تقاضا براى اين محصول 5 هزار و 80 تن 
بوده كه توليدكننده، تنها پاسخگوى 2000 تن بود. از طرف ديگر 
شمش 1000 پوندي 99/7 درصدي المهدى با قيمت پايه 6 هزار 
و 330 تومان در هر كيلو عرضه شد كه با 10 درصد دامنه رقابت 
با قيمت 6 هزار و 952 تومان در هر كيلو به فروش رسيد. كل 
تقاضا براى اين محصول 2 هزارو 100 تن بود كه تنها يك هزار 
و 740 تن به تقاضاكنندگان عرضه شده است. همچنين شمش 
ــدي 99/7 درصدي آلومينيوم هرمزگان (هرمزال) با  1000 پون
ــه 6 هزار و 320 تومان عرضه و با ايجاد رقابت 10  ــت پاي قيم
درصدى با قيمت 6 هزار و 952 تومان در هر كيلو معامله شد. 
كل عرضه براى اين محصول 200 تن بوده است در حالى كه 

تقاضاى يك هزار و 400 تنى را شاهد بود.

ــه معامله گران در  ــر در بازار ديروز فلزات پاي ــوى ديگ از س
شرايطى فعاليت خود را شروع كردند كه با توجه به ثبات نرخ 
ارز قيمت ها نيز نسبت به روز گذشته ثابت ماند. به گفته فعاالن 
بازار به دليل ثبات قيمت ها خريد و فروش ها اندكى بهبود يافته 
ــت و بازار نياز به  ــت در حالى كه قيمت ها همچنان باال اس اس

ــيدگى دارد. يكى از كارشناسان حوزه فلزات معتقد است:  رس
ــه بين ايران و گروه  ــار اخبار مجدد از نتيجه جلس بازار تا انتش
1+5 در 8 اسفند ماه در ركود به سر خواهد برد و بعيد به نظر 

مى رسد تا آن زمان باز هم شاهد نوسانات غيرمنطقى شود. 
البته اين ركود تاثير چندانى بر فلزاتى همچون قلع نمى گذارد؛ 
ــل كاهش موجودى انبار روند  ــت قلع به دلي چرا كه مدتى اس
صعودى در پيش گرفته  و رشد كاذبى را شاهد بوده است. از 
ــودى انبارها به قدرى تجار را نگران كرده  طرفى كاهش موج
كه به گفته كارشناسان مدت هاست در انتظار قيمت 100 هزار 
ــتند. درحال حاضر، كاهش قيمت اين فلز  تومانى اين فلز هس
منطقى به نظر نمى رسد و سبب اثر روانى قيمت در بازار مى شود 
و همين نگرانى ها التهاب بازار قلع را بيشتر مى كند تا جايى كه 

در بازار فروشنده اى پيدا نمى شود.
در واقع اين شرايط افزايش قيمت براى فلزاتى همچون مس 
و آلومينيوم نيز حاكم است؛ چرا كه قيمت اين فلزات در بازار 
آزاد بعد از عرضه آن در بورس كاال با افزايش همراه شد و گويى 
تغيير روند فرمول ها تاثيرى بر قيمت اين فلزات نداشت. البته 
ــبت به روز سه شنبه تغييرى نداشته  قيمت مس و آلومينيوم نس
است و در حال حاضر تا عرضه بعدى در بازار آزاد  با همين 
روند در بازار آزاد به فروش مى رسد. البته اين صعود براى مس 
يك خط در ميان بود اما بر اساس پيش بينى كارشناسان قيمت 

اين فلزات در هفته آينده نيز نزولى خواهد بود.

سرمايه گذاران به سياست هاى انبساطى اميد دارند 
مقاومت بازار مس در برابر چندخبر منفى 

بازار تا انتشار اخبار به ركود رفت  

آلومينيوم با رقابت وارد رينگ شد

بازار جهاني

روند معامالت فلزات پايه در بازار آزاد
( كيلو / تومان )

91/12/191/12/2نوع كاال
8250082500نيكل اينكو كانادا
8150081500نيكل متفرقه
88008800سرب خالص
80008000سرب بازيافتى

82008200روى
27000 27000 مس 

78007800شمش خالص آلومينيوم
83008300بيلت آلومينيوم

9700097000قلع



جهان خودرو
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رويداد

گروه خودرو- در حالى كه حدود سه هفته از ابالغ مصوبه 
ــت خودرو مى گذرد و بازار نيز  ــازى قيم دولت مبنى بر آزادس
ــووالن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت  با وجود وعده مس
همچنان آشفته به نظر مى رسد، نمايندگان مردم در مجلس قول 

رسيدگى به وضعيت موجود را داده اند.
ــات كميسيون  به طورى كه خبرگزاري فارس خبر داده جلس
صنايع و معادن مجلس در روزهاى يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
ــات، كارگروه  ــد كه  در اين جلس هفته آينده برگزار خواهد ش
ــت فروش  ــده و قيم ــن قيمت تمام ش ــوه تعيي ــت،  نح صنع

خودروهاى توليد داخل  را بررسى خواهد كرد .
هر چند مجلسيان بايد پيش از مصوبه هيات دولت دست به 

ــدند يا در مقطعى كه كميته مورد نظر رييس جمهور  كار مى ش
مشغول بررسى  پيشنهادهاي خودروسازان بود، نظرات خود را 
مطرح مى كرد اما حال كه تصميم به بررسى نحوه تعيين قيمت 
و فروش خودرو دارند بايد به گونه اى عمل كنند كه بار ديگر 
اخاللى در بازار پيش نيايد.به عقيده بسيارى از كارشناسان هم 
ــر مى برد اين در  اكنون بازار خودرو در وضعيت ملتهبى به س
ــت كه انتشار هر خبرى كه ناشى از اختالف دولت و  حالى اس
ــر قيمت گذارى يا فروش خودرو باشد، مى تواند   مجلس بر س

بر هيجانات اين بازار بيفزايد.
ــتريان خودرو وارد عمل شده  هر چند مجلس نيز به نفع مش
اما بهتر بود كه قبل از تصميمات اتخاذ شده و اجراى آن توسط 

خودروسازان نظرات خود را مطرح مى كرد. 
ــازان اختيار داده كه  دولت در مصوبه اخير خود به خودروس
ــازمان حمايت مصرف كنندگان و  ــوى س يا نرخ اعالمى از س
توليدكنندگان را (نرخ محاسباتى بر اساس نرخ ارز مبادالتى) به 
عنوان قيمت جديد محصوالت خود لحاظ كنند يا قيمت گذارى 

را بر اساس حاشيه بازار انجام دهند.
ــت كه خودروسازان اگر نرخ هاى  فرق ميان اين دو اينجا اس
سازمان حمايت را بپذيرند، همه درآمد حاصل از فروش نصيب 
خودشان خواهد شد، اما اگر مبناى قيمت گذارى را بيش از نرخ 
محاسباتى بگذارند، آنگاه بايد ما به التفاوت اين دو قيمت را به 

حساب دولت واريز كنند. 

ورود مجلس به نحوه قيمت گذارى خودرو

گروه خودرو- طى سال 2012 فروش خودرو 
در اروپا براى پنجمين سال متوالى سقوط كرد و 
به پايين ترين حد از سال 1995 به اين سو رسيد. 
ــر اروپا 12 ميليون و  ــال گذشته در سراس در س
ــتگاه خودرو به فروش رسيد كه  600 هزار دس
نسبت به سال 2011 سقوطى 8 درصدى را نشان 
مى دهد. با اين وصف برخى خودروسازان فعال 
ــازار اروپا نه تنها از تبعات بحران اقتصادى  در ب
اين منطقه بركنار ماندند، بلكه توانستند ركوردى 
مثبت و سالى سودآور را ثبت كنند. كيا، هيونداى، 
آئودى و جيپ از جمله خودروسازانى بودند كه 
به لطف معرفى خودروهايى تازه در بخش هاى 
پرطرفدار بازار بر خالف روند نزولى سال 2012 

سيرى صعودى داشته اند.
ــدى 35 درصدى و فروش 100  لندرور با رش
ــتگاه خودرو ركوردى تازه در  هزار و 698 دس
ــته سريع ترين  ــال گذش اروپا ثبت كرد و طى س
رشد را در ميان خودروسازان فعال در اين منطقه 
داشته است. تقاضاى باال براى رنجرور ايووك از 
عوامل اصلى افزايش فروش خودروساز انگليسى 
ــت. از آنجا كه تقاضا براى اين خودرو  بوده اس
همچنان باال است، لندرور اميدوار است با معرفى 
نسل چهارم خودروى رنجرور سال 2013 را هم 

با موفقيت پشت سر بگذارد.
ــازنده خودروهاى شاسى بلند،  جيپ، ديگر س
در پايان سال 2012 از نظر سرعت رشد پس از 
لندرور در جاى دوم ايستاد. فروش خودروهاى 
ــال گذشته با افزايشى 19 درصدى  جيپ  در س
ــتگاه رسيد. جيپ كه در  به 28 هزار و 263 دس
سال 2011 در رتبه نخست قرار داشت حاال به 
تنها نقطه اميد فيات، كمپانى مادر جيپ، تبديل 
شده است، چرا كه ساير خودروهايى كه تحت 
ــال  ــوند همگى در س حمايت فيات توليد مى ش

2012 ضررى دورقمى برجاى گذاشته اند.
خيزش كره اى

ــا از بزرگ ترين برندگان بازار  ــداى و كي هيون
اروپا در سال گذشته بوده اند. بر اساس گزارش 
اتحاديه خودروسازان اروپا فروش كيا با رشدى 
ــتگاه و  ــه 337 هزار و 466 دس ــدى ب 15 درص
ــدى 9 درصدى به 432  فروش هيونداى با رش
ــتگاه رسيد. با احتساب مجموع  هزار و 240 دس
فروش دو خودروساز كره اى آنها پس از فولكس 
واگن، پژوسيتروئن، رنو، جنرال موتورز، فورد، 

ــتمين بازيگر عرصه صنعت  بى ام و و فيات هش
ــوب مى شوند؛ روندى رو به رشد  خودرو محس
كه به نظر مى رسد كره اى ها با سرعتى حيرت آور 
ــاخه  ــكودا، ش ــان ادامه اش مى دهند. اش همچن
فولكس واگن در جمهورى چك، برند ديگرى 
است كه از نظر رشد فروش پشت سر هيونداى 
و كيا ايستاده است. فروش خودروهاى اشكودا 
در سال 2012 با رشدى 2 درصدى به 491 هزار 

و 951 دستگاه رسيد.
ــازان متضرر صف  ــوى ديگر خودروس در س
ــيتروئن 13 درصد و  ــيده اند. فروش پژو س كش
ــقوط كرده است. اوپل  فروش رنو 22 درصد س
هم افتى 16 درصدى و فورد افتى 13 درصدى 
ــدگان طوالنى  ــت بازن ــت كرده اند. فهرس را ثب
ــت: تويوتا 2 درصد، نيسان 6 درصد، هوندا  اس
6 درصد و ميتسوبيشى 33 درصد. ژاپنى ها تقريبا 
ــتاز بوده اند، اما  در اغلب بازارهاى مهم دنيا پيش
ــتند از پس بحران عميق و سنگين  نهايتا نتوانس

حوزه يورو برآيند.
آئودى، برنده نخست

در سال 2012 آئودى پرفروش ترين خودروساز 
ــاز موفق  ــد خودروس اروپا بود. اگرچه نرخ رش
ــود (4 درصد) اما  ــمگير نب ــى چندان چش آلمان
ــتگاه از  ــا 704 هزار و 219 دس ــت نهايت توانس
ــر اروپا  خودروهايش را به خريدارانى در سراس
تحويل بدهد؛ بيش از هر رقيب ديگرى در اين 
منطقه، بى ام و با فروش 641 هزار و 83 دستگاه 

ــتاد و مرسدس بنز با 1 درصد  در رتبه دوم ايس
افت و فروش 586 هزار و 631 دستگاه خودرو 
ــفته اروپا  ــوم. آلمان ها در بازار آش ــاى س در ج
ــاير رقبا  همچنان موقعيتى برتر و باثبات تر از س
دارند. طى سال 2012 و در عرصه جهانى آئودى 
ــتگاه، بى ام و 1ميليون  1 ميليون و 540 هزار دس
ــتگاه و مرسدس بنز 1ميليون و  و 450 هزار دس
320 هزار دستگاه خودرو فروخته اند؛ ارقامى كه 
ــازان اروپا در حال حاضر  براى ديگر خودروس

فقط يك رويا است.
نگاهى به سال 1995 

در سالى كه گذشت مجموع فروش خودرو در 
اروپاى غربى به 11 ميليون و 800 هزار دستگاه 
ــيد. آخرين بار كه چنين رقمى براى فروش  رس
در اين منطقه از اروپا ثبت شد سال 1995 بود. 
ــيارى چيزها تغيير كرده  ــان تاكنون بس از آن زم
ــتاز  ــت. فولكس واگن در آن روزها هم پيش اس
ــازار از حدود 17 درصد  ــهمش از ب بود، اما س
ــهم امروز خودروساز آلمانى  فراتر نمى رفت. س
از بازار 24/5 درصد است. در سال 1995 فورد 
ــر بزرگ بازار  ــومين بازيگ دومين و جگوار س
خودروى اروپا بودند. سهم جگوار از اين بازار 
13/7 درصد بود و پس از خودروساز انگليسى 
جنرال موتورز بود با سهمى 13 درصدى از بازار. 
ــته پژو با سهمى 12 درصدى  ــال گذش اما در س
ــتاد. فيات در 17 سال  از بازار در جاى دوم ايس
ــهمى 11 درصدى در رتبه پنجم بود،  پيش با س

ــاب كرايسلر،  ــال 2012، حتى با احتس اما در س
6/5 درصد از بازار را در اختيار داشت و به رده 

هفتم سقوط كرد.
ــرعت رو به تغيير است.  اوضاع در اروپا به س
ــكالت مداوم مالى غوغاى غول هاى  در پى مش
سنتى صنعت خودروى اروپا فروكش مى كند و 
ــرق دور، آماده ربودن اين فرصت  رقبايى از ش
ــوى ها و  ــاال به جاى فرانس ــتند. ح طاليى هس
ايتاليايى ها با خودروهاى لوكس و ميليونى شان، 
اين آلمان ها هستند كه پرچم صنعت خودروى 
ــت گرفته اند و از اين ميدان نبرد  اروپا را به دس

سربلند خارج مى شوند.
فهرست پرفروش ترين خودروها در 

اروپا در سال 2012
ــن، 441 هزار و 641  ــف، فولكس واگ 1. گل

دستگاه
2. فيستا، فورد، 326 هزار و 503 دستگاه

ــن، 303 هزار و 696  ــو، فولكس واگ 3. پول
دستگاه

4. كورسا، اوپل، 281 هزار و 875 دستگاه
5. كليو، رنو، 259 هزار و 624 دستگاه

6. فوكس، فورد، 259 هزار و 353 دستگاه
7. آسترا، اوپل، 249 هزار و 943 دستگاه

8. قشقايى، نيسان، 218 هزار و 755 دستگاه
9. مگان، رنو، 207 هزار و 699 دستگاه

ــن، 207 هزار و  ــس واگ ــات، فولك 10. پاس
273 دستگاه

ــازى قيمت  ــد از آزادس ــروه خودرو- بع گ
ــوالت كاهش  ــد برخى محص ــودرو، هرچن خ
قيمت هاى جزئى را به خود ديده اند، اما به نظر 
ــت.  ــد كه حركت بازار همچنان كند اس مى رس
ــى عميق و گران فرو رفته  گويى بازار به خواب
است و مشتريان بازار هم قصد بيدار كردن اين 
ــتانى ندارند. كارشناسان  بازار را از خواب زمس
اقتصادى در اين رابطه عقيده دارند كه حركت 
دوباره بازار به زمان نياز دارد، زيرا وقتى قيمت ها 
ــوند مدت ها زمان  ــا 3 برابر مى ش ــاره 2 ت يكب
ــرد تا بازار دوباره رونق بگيرد، اين زمان را  مى ب
كارشناسان حتى تا دو سال تخمين مى زنند. بر 
ــاس از بازار خودرو خبر مى رسد كه  همين اس
ــد ندارند و با وجود  ــترى ها تمايلى به خري مش
اينكه تنها يك ماه به تعطيالت نوروزى باقى مانده 
ــت جنب و جوش در بازار جاى خود را به  اس
ــت. به عقيده كارشناسان يكى از  ركود داده اس
مهم ترين داليل اين ركود وعده هايى  است كه 
ــازان به مردم مى دهند.  ــووالن و خودروس مس
زيرا بر اساس اين وعده ها، مردم انتظار كاهش 
ــعى مى كنند خريد خود  قيمت ها را دارند و س
را عقب بيندازند تا ببينند چه اتفاقى براى بازار 
ــوولين و  ــيرى كه مس رخ مى دهد. در واقع مس
خودروسازان براى كاهش التهاب بازار در نظر 
گرفته اند، از نظر كارشناسان مسير اشتباهى است، 
زيرا افزايش قيمت يك محصول و سپس وعده 
ــول اقتصادى  ــت دادن با هيچ فرم كاهش قيم
ــى ندارد، زيرا مردم را به انتظار و عدم  هم خوان
خريد وا مى دارد و اين اتفاق هم پيامدى ندارد 
ــود تا كنون كاهش  ــود. هرچند اين رك جز رك
ــته و تنها  ــم گيرى را به همراه نداش قيمت چش
ــوالت داخلى را كمى  ــى از محص قيمت برخ
ــت، كارشناسان عقيده دارند كه  كاهش داده اس
انتظار براى كاهش قيمتى بيش از اين، انتظارى 

بيهوده خواهد بود. 
ــال حاضر خريد  ــه گفته فعاالن بازار در ح ب
ــروش در بازار اصال جريان ندارد. با توجه  و ف

ــا از بازار  ــى كه اين روزه ــه رقم هاي متفاوت ب
ــعى بر اين بوده كه   ــنيده مى شود س خودرو ش
قيمت هايى كه واقعي تر هستند در اين گزارش 

به كار برده شود. 
آن طور كه فعاالن بازار مى گويند قيمت برخى 
ــود عرضه به بازار با  ــا به دليل كمب از خودروه
ــاس  ــت. بر همين اس افزايش زيادى همراه اس
ــووالن ايران خودرو بر كاهش  به  رغم تاكيد مس
قيمت و افزايش توليد و عرضه، اتفاقا اين هفته 
سمند EF7 خودروى كم ياب بازار بوده است. 
ــمند اين روزها  به گفته فعاالن بازار اين مدل س
ــده است و حاال قيمتى برابر  در بازار كمياب ش
ــان دارد. مدل  ــون و 500 هزار توم ــا 31 ميلي ب
ــبت  ــمند LX اما نس ديگر اين خودرو يعنى س
ــته است و روى  ــته تغييرى نداش به هفته گذش
ــت. اما از خودروى  26 ميليون تومان مانده اس
ــى از محصوالت لوكس  ــى كه بگذريم، يك مل
ايران خودرويى ها، يعنى سوزوكى كيزاشى فول 
ــه 135 ميليون تومان  ــان ب ــون توم از 115 ميلي
ــدل اين برند كه  ــيد. گراند ويتارا، ديگر م رس
ــود از هفته گذشته  در ايران خودرو مونتاژ مى ش

ــون تومان  ــته و روى 123 ميلي ــانى نداش نوس
مانده است. 

ــان در بازار يكه تازى  ــواده پژو اما همچن خان
ــازار قيمت هايش  ــود ب ــم رك ــد و به  رغ مى كن
همچنان در حال افزايش است. بر همين اساس 
206 تيپ 2 از هفته گذشته تا كنون دو ميليون 
ــته و حاال 39 ميليون  تومان افزايش قيمت داش
تومان است.  V8 صندوقدار هم با يك ميليون 
افزايش قيمت 44 ميليون تومان شده است. اما 
ــته  207 اتومات، V9 و تيپ6  طى هفته گذش
بدون تغيير بوده اند و به ترتيب روى 57 ميليون 
ــان و 53 ميليون تومان  ــان، 54 ميليون توم توم
مانده اند. تنها 206 صندوقدار V20 بوده كه طى 
ــته با 500 هزار تومان كاهش به 38  هفته گذش

ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 
ــود بازار روى خودروهاى ديگر هم تغيير  رك
ــته است و  چندانى مبنى بر كاهش قيمت نداش
ــتر موارد قيمت ها يا ثابتند يا با نوسانى  در بيش
500 هزار تومانى باال و پايين مى شوند. بر همين 
اساس پژو 405 دوگانه سوز با 500 هزار تومان 
افزايش قيمت نسبت به هفته قبل به 27 ميليون 

تومان رسيد و مدل بنزينى آن هم 25 ميليون و 
500 هزار تومان است. 

ــال هم بعد از رشد 500 هزار  پژو پارس س
ــته، اين هفته را  ــود در هفته گذش ــى خ تومان
ــى كرد و روى 35 ميليون تومان ماند.  آرام ط
از تندرهاى ايران خودرو و پارس خودرو هم 
ــى 500  ــد كه هر دو آنها با كاهش خبر مى رس
ــد. تندر كه زمانى  ــزار تومانى همراه بوده ان ه
ــر 10 ميليون تومان  ــود خودرويى زي ــرار ب ق
باشد حاال با وجود كاهش قيمت در كارخانه 
ــون و 500 هزار  ــه 37 ميلي ــودرو ب پارس خ
ــيده است و تندر ايران خودرو هم  تومان رس
يك ميليون از آن ارزان تر است. تندر E1 هم 
مانند هفته قبل همان 33 ميليون تومان است. 
ــود در  ــيمايى كه ديگر توليد نمى ش اما ماكس
ــن 114 و 117 ميليون تومان  ــازار قيمتى بي ب
ــگان هم كه اين روزها ديگر به معناى  دارد. م
ــت فعال بدون  ــده اس واقعى كيمياى بازار ش
تغيير است و هفته اى است كه روى 84 ميليون 

تومان مانده است.
روزگارى هم بود كه گذشتن از مرز 10 ميليون 
ــان براى پرايد تابو بود، اما حاال تابوها كنار  توم
ــده اند و پرايد مرزهاى قيمتى را به  ــته  ش گذاش
سرعت پشت سر مى گذارد. به اين ترتيب پرايد 
111 بعد از افزايش قيمت هاى بى سابقه اين هفته 
200 هزار تومان كوتاه آمد و از 19 ميليون تومان 
به 18 ميليون و 800 هزار تومان رسيد. 131 و 
132 هم به ترتيب 18 ميليون و 200 هزار تومان 
و 18 ميليون و 500 هزار تومان هستند. اما مزدا 
2 و مزدا 3 هم اين روزها در اوج هستند، هرچند 
ــفيد  ــى 4 ميليونى در بازار روس مزدا2 با كاهش
است و 73 ميليون تومان قيمت دارد. مزدا3 هم 
تغييرى نداشته و همان 130 ميليون تومان است. 
ــا، محصول جديد و پرماجراى ايران خودرو  ران
ــت. وانت بار  هم در بازار 34 ميليون تومان اس
هم در مدل دوگانه سوز خود 11 ميليون و 500 

هزار تومان است.

ركود در بازار خودرو بعد از افزايش قيمت ها 

خواب سنگين بازار خودرو

برندگان و بازندگان جنگ بقا در اروپا

قيمت خودرو هاي وارداتي در بازار

قيمت (تومان)نام خودرو
155,000,000سوناتا

190,000,000آزرا گرانجور
IX55220,000,000
IX35152,000,000
148,000,000اسپورتيج
170,000,000سانتافه
115,000,000سراتو

175,000,000تويوتا اريون
100,000,000تويوتا كوروال

فراخوان 570 هزار خودروى بى ام و
ــتگاه از خودروهايش در  ــى ام و اعالم كرده 570 هزار دس ب
ــادا را به دليل وجود نقصى فنى در كابل باترى  ــكا و كان آمري

به نمايندگى هايش فرامى خواند. 

ــق اعالم بى ام و اين كابل ها كه جعبه فيوز و باترى را به  طب
ــانده شده اند. اين اليه  يكديگر متصل مى كنند با اليه اى پوش
ــرود، موجب اخالل در  ــت به مرور زمان از بين ب ممكن اس
انتقال جريان الكتريكى شود و موتور خودرو را از كار بيندازد. 
ــامل خودروهاى كوپه سرى 3 بى ام و، توليد  اين فراخوان ش
ــال هاى 2007 تا 2011؛ كوپه هاى سرى 1 توليد سال هاى  س
ــال هاى 2009 تا 2011  2008 تا 2012 و بى ام و Z4 توليد س
است. بى ام و مى گويد همه صاحبان اين خودروها را از وجود 
اين نقص باخبر مى كند و اين كابل ها را از ابتداى ماه مارس 
ــض مى كند. اين  ــگان در نمايندگى هايش تعوي ــور راي به ط
بزرگ ترين فراخوان بى ام و از زمان آغاز فعاليتش در آمريكاى 

جنوبى خواهد بود.

رنو در انتظار پاسخ اتحاديه هاى 
كارگرى

رنو روزسه شنبه اعالم كرد كه در مذاكراتى جدى و طوالنى 
با نمايندگان اتحاديه هاى كارگرى پيشنهادهايى را براى كاهش 
ــخ اين  هزينه هايش مطرح كرده و در حال حاضر منتظر پاس

نمايندگان است. 

ــال  ــده تا س بنا بر گزارش ها رنو در اين مذاكرات متعهد ش
2016 دست كم 30 درصد به ظرفيت توليدش اضافه كند. اما 
در عوض خواهان موافقت با برخى برنامه هايش براى كاهش 
هزينه ها شده است، از جمله افزايش ساعات كار كارگران و 
اخراج شمارى از آنها. رنو بدون موافقت اتحاديه هاى كارگرى 
ــه حدود 30 درصد از كل كارگرانش را نمايندگى مى كنند،  ك
نمى تواند برنامه هايش را عملى كند. از سال 1993 به اين سو 
هيچ گاه فروش رنو تا اين حد افت نكرده است. رنو مذاكرات 
ــال گذشته آغاز كرده، اما هنوز به نتيجه  با اتحاديه ها را از س

مشخصى دست نيافته است.

ضرر 5 ميليارد يورويي پژو
ــرانجام آمار مالى مربوط به سال 2012 را  پژو سيتروئن س

منتشر كرد. 

بر اين اساس دومين خودروساز بزرگ سال گذشته را با ضررى 
5 ميليارد يورويى (معادل 6 ميليارد و 700 هزار دالر) پشت سر 
ــال 2011 را با 558 ميليون يورو  ــته است، درحالى كه س گذاش
سود به پايان برد. پژو به دليل همين افت فاحش قصد داشت از 
هزينه هايش بكاهد و يكى از كارخانه هايش را در نزديكى پاريس 
تعطيل كند، اما اتحاديه  هاى كارگرى از طريق دادگاه هاى فرانسوى 
ــتند، با اين حال پژو اعالم كرده  اين تصميم پژو را ناكام گذاش
ــده ظرف 12 ماه گذشته 1 ميليارد و 200 ميليون يورو  موفق ش
از مجموع هزينه هايش كم كند. پژو در بيانيه اش «اوضاع آشفته 
صنعت خودروى اروپا» را دليل اصلى كاهش فروش و ضرر مالى 

در سال گذشته دانسته است.

قيمت فعلى خودرو واقعى نيست
فارس- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: واقعا 
قيمت واقعى خودروها آن چيزى نيست كه االن وجود دارد.

ــيون صنايع و معادن مجلس  ــليمانى عضو كميس محمد س
شوراى اسالمى با اشاره به افزايش قيمت خودرو طى ماه هاى 
اخير اظهار كرد: واقعا قيمت واقعى خودروها آن چيزى نيست 
كه االن وجود دارد و مجلس هم نسبت به اين موضوع معترض 
ــت.وى افزود: كميسيون صنايع هم جلسه مفصلى با وزير  اس
صنعت و مديران مربوطه در اين رابطه داشت كه البته مديران 
ــان را داشتند.سليمانى ادامه داد:  مربوطه استدالل هاى خودش
ــتند نمى شود خيلى اين  براى خودروهايى كه توليد داخل هس
ــث را مطرح كرد كه افزايش قيمت به دليل افزايش قيمت  بح
ارز است؛ اثر افزايش ارز بر قيمت اين توليدات نبايد بيش از 5 
يا 10 درصد باشد و اينكه برخى خودروها 2 يا 3 برابر شده اند 
جاى سوال دارد.وى با بيان اينكه نمايندگان مجلس هم نسبت 
ــه افزايش بى رويه قيمت  خودروها معترضند، اضافه كرد: در  ب
ــار آورده مى شود تا قيمت ها معقول و  ــاتى كه داريم فش جلس
واقعى تر شود؛ چرا كه اگر اين اتفاق نيفتد واردات افزايش پيدا 

مى كند و صنعت خودروسازى دچار مشكل مى شود.
ــطح معقول نرسد چون  ــليمانى گفت: اگر قيمت ها به س س
ــودرو وجود ندارد تقاضا  ــدرت خريد مردم براى خريد خ ق
براى خريد خودرو هم كاهش پيدا مى كند كه در اين صورت 
ــه داد: راهكار كاهش  ــرر مى كند.وى ادام ــاز ض هم خودروس
ــت كه افزايش توليد داشته باشيم يعنى  قيمت خودرو اين اس
ــازان بايد توليد بيشترى داشته باشند تا قيمت پايين  خودروس
ــود.اين نماينده مجلس اظهار كرد: در 9 ماه اول سال  آورده ش
به نظرم خودروسازان تنبلى يا بهانه گيرى كردند كه توليدشان 
كاهش يافت لذا يكى از داليل افزايش قيمت خودرو در بازار 

عدم عرضه است كه بايد آن را حل كنيم.

قراردادهاى پيش فروش خودرو بيع 
محسوب مى شود

ايســنا - يك حقوقدان و وكيل دادگسترى معتقد است كه 
ــوب مى شود و متن  قراردادهاى پيش خريد خودرو بيع محس
ــتگى به توافق طرفين معامله دارد و اگر در  اين قراردادها بس
ــده  اين قراردادها كاالى مورد معامله به قيمت روز فروخته ش

باشد، خريدار حق اعتراض ندارد.
ــدگان در  ــوق مصرف كنن ــاره به حق ــيرى با اش ــد بش احم
ــر در اين قراردادها  ــد كاال، گفت: اگ ــاى پيش خري قرارداده
ــود پولى كه مشترى  ــده باشد، س ــانات نرخ ارز لحاظ ش نوس
ــود.  ــوب مى ش ــودرو پرداخت مى كند جزو قرارداد محس خ
همچنين اگر نرخ ارز تغييركند قيمت كااليى كه فروخته شده 
تغيير مى يابد.اين حقوقدان با بيان اينكه در تجارت نفع و ضرر 
وجود دارد و اگر در قراردادها نوسانات نرخ ارز منظور شده 
ــان كرد: در واقع  ــد خريدار حق اعتراض ندارد، خاطرنش باش
ــدار موافقت كرده كه پول خود را براى خريد خودرو به  خري
ــركت هاى خودروساز بدهد و در زمان تحويل خودرو اگر  ش
نرخ ارز تغيير كند و افزايش يابد، موظف است طبق همان نرخ 
افزايش يافته ارز، خودرو را خريدارى كند و برعكس اگر نرخ 
ــد خريدار حق دارد كه مطالبه حق و حقوق و  ــش ياب ارز كاه
ضرر و زيان كند، لذا اين موضوع بستگى به توافق طرفين دارد 
و اين توافق از نظر حقوقى قابل قبول است.وى افزود: اگر در 
متن قراردادها قيد نشده باشد كه خودرو به قيمت روز فروخته 
ــده، فروشندگان سر موعد مقرر و بدون توجه به نوسانات  ش
نرخ ارز بايد خودروى فروخته شده را تحويل دهند.بشيرى با 
بيان اينكه تا زمانى كه مفاد قراردادها را ندانيم نمى توانيم درباره 
ماهيت آن اظهار نظر كنيم، گفت: بايد ديد كه آيا قراردادهاى 
پيش خريد خودرو توافق نامه است يا تعهدنامه. در واقع توافق 
طرفين در انعقاد قراردادها بر هر مبنايى كه باشد در روز ايفاى 

تعهد، آن مبنا مورد نظر قرار مى گيرد.

تكذيب ايساكو 
ايسنا- على نمكين در پاسخ به اينكه معاون سازمان استاندارد 
ــركت تامين كننده قطعات يك  ــووالن ارشد ش از تذكر به مس
خودروساز بزرگ خبر داده است، آيا اين شركت ايساكو بوده 
است؟ اظهار كرد: اصال چنين چيزى صحت ندارد. به هر حال 

هر قطعه اى كه در بازار است مسووليتش با ايساكو نيست. 
وى با بيان اينكه اگر در شبكه خدمات پس از فروش ايران 
ــتيم،  خودرو قطعه بى كيفيت پيدا كنيم خودمان نيز مدعى هس
ــايد نمايندگى قطعات را از  ــان كرد: در اين موارد ش خاطرنش
ــمى خريده باشد به گونه اى كه بخش عمده لغو  مبادى غيررس
ــات نامرغوب و  ــتفاده از قطع ــاز نمايندگى ها به دليل اس امتي
ــت. مديرعامل ايساكو ادامه داد: به هر حال  بى كيفيت بوده اس
اگر بحثى باشد حاضريم مباحثه كنيم كه در مجموعه خدمات 
ــودرو به هيچ وجه قطعات بى كيفيت  ــس از فروش ايران خ پ
ــازمان استاندارد اعالم  ــخ به اينكه س وجود ندارد. وى در پاس
كرده شركت تامين كننده قطعات يك خودروساز بزرگ، قطعات 
بى كيفيت را در بسته بندى  خود در شبكه خدمات پس از فروش 
ــت، اظهار كرد: در اين موارد بحثى مربوط به  توزيع كرده اس
ــه در آن از هولوگرام و جعبه ما  ــات تقلبى مطرح بود ك قطع
سوءاستفاده شده بود. نمكين تصريح كرد: اتفاقا ما با مسووالن 
استاندارد جلسات تعاملى خيلى خوبى داشته  و داريم به گونه اى 
ــتاندارد خواهش كرديم بازرسان آنها نيز به  ــتان اس كه از دوس

نمايندگى ها سر بزنند. 

سيستم هوشمند كنترل آاليندگى در تيبا
سايپانيوز- با ارتقا و بهبود موتور تيبا در شركت مگاموتور 
سايپا، خودروى تيبا به عنوان اولين خودروى ساخت داخل در 
ايران، استاندارد EOBD را كسب كرد.  حميد كرباليى معاون 
ــعه مگاموتور با اعالم اين خبر گفت: استاندارد  تحقيق و توس
ــذار روى آاليندگى  ــات كنترل كننده و تاثير گ EOBD، قطع
ــتم سوخت رسانى،  ــت، سيس خروجى خودرو نظير كاتاليس
ــتم جرقه زنى و كنيستر را مورد پايش قرار مى دهد.وى  سيس
ــتم پيشرفته كنترل  افزود: آزمون هاى صحه گذارى اين سيس
آاليندگى در شركت هاى معتبر بين المللى انجام شده و مورد 
تاييد قرار گرفته است. در اين سيستم، چنانچه ميزان آاليندگى 
خودرو مطابق با استانداردهاى يورو4 نباشد، بصورت خودكار 

عالئم هشدار به راننده در اتومبيل ظاهر مى شود.
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ديدگاه با صندوق ها

ــريفي: رصد  ــورس – اعظــم ش ــروه ب گ
گزارش هاي سال 92 مهم ترين موضوعي بود 
كه در هفته جاري با دقت از سوي معامله گران 

تعقيب شد.
ــهام  ــزارش خبرنگار ما، با عرضه س به گ
ــي دو هفته اخير  ــگاهي كه ط ــروه پااليش گ
ــهامداران به  ــراي س ــي را ب ــان خاص هيج
ــرمايه با دور  ــت، فعاالن بازار س همراه داش
جديد انتشار گزارش هاي سال آينده مواجه 
ــد در تصميم گيري هاي  ــده اند كه مي توان ش
ــزايي داشته باشد. هر  يك ماه آينده نقش بس
ــن گزارش ها به دليل  ــد قابليت اتكاي اي چن
ــيم  ــت، اما ترس احتياط زياد مورد ترديد اس
ــران از تغييرات پيش رو را  ــم انداز مدي چش
ــا بار  ــه حقيقي ه ــن هفت ــي دارد. در اي در پ
ــدند كه  ــر در نمادهاي مختلف فعال ش ديگ
ــه تغيير مالكيت 70 ميليارد ريالي از  در نتيج
ــم خورد. در اين بين  ــي به حقيقي رق حقوق
ــپنا و حفاري  ــبريز، ش ــيران، ش نمادهاي ش
ــركت هاي  مورد توجه حقيقي ها بودند و ش
ــادن و فلزات و غدير  ــي مس،  فوالد، مع مل
نيز از سوي سهامداران حقوقي مورد حمايت 

قرار گرفتند.
جابه جايي بلوكي حقوقي ها

بازار روز شنبه با معامالت بلوكي سنگيني 
ــيان  ــه در آن نفت و گاز پارس ــد ك آغاز ش
ــهمي پااليش نفت تبريز  بلوك 72 ميليون س
ــازمان تامين اجتماعي  را خريداري كرد. س
نيروهاي مسلح نيز 130 ميليون سهم حفاري 
را واگذار كرد كه در نهايت اين معامله باطل 
ــرمايه گذاري فرهنگيان 51  شد. همچنين س
ميليون سهم ملي مس را خريداري كرد و در 
ــهمي ميدكو از  ادامه نيز بلوك 82 ميليون س
ــتر توسعه مبين  مبناي خاورميانه به نويد گس
ــرمايه گذاري  ــد. در همين حال س منتقل ش
ــد 2 ميليون  ــدن در كنار خري ــت و مع صنع
ــهم ايران خودرو در نقش فروشنده 500  س
ــد. فوالد  ــهمي آتيه دماوند ظاهر ش هزار س
ــهم معادن و  ــور هم حدود 6 ميليون س صبان

فلزات را عرضه كرد.
ــروه مالي ملت در كنار  ــوي ديگر گ  از س
خريداري 9/6 ميليون سهم بانك ملت، يك 
ــهم فوالد را از بازار جمع كرد. در  ميليون س
ــرمايه گذاري بوعلي با خريد 200  مقابل س
هزار سهم «وصندوق» به فروش 1/1 ميليون 
ــهم  ــهم بانك ملت و عرضه 650 هزار س س
ــران در اين روز  ــرد. بيمه اي ــاهد اقدام ك ش
ــازند را در  ــيمي ش ــهم پتروش 1/2 ميليون س

نوسان هاي منفي عرضه كرد.
ــرمايه گذاري توسعه ملي  ــوي ديگر س از س
ــب عرضه 300 هزار  ــدوق نفت به ترتي و صن
ــن ايران و صنايع  ــهمي را در نمادهاي كرب س
ــع معدني  ــم زدند. صناي ــران رق ــيميايي اي ش
ــارت و دانايان پارس از ديگر  اميد، بانك تج
ــد كه در  ــنبه بودن ــاي فعال روز ش حقوقي ه

نمادهاي زيرمجموعه خريدار بودند.
عرضه هاي سنگين حقوقي ها

ــنبه معامله گران با هيجان خاصي  روز يكش
ــال بودند. به طوري  ــاي مختلف فع در نماده

كه عرضه 20 ميليون سهم ذوب آهن از سوي 
ــرمايه گذاري فرهنگيان مورد استقبال بازار  س

قرار گرفت.
ــركت تعاوني وزارت بهداشت 3 ميليون   ش
ــان را عرضه كرد.  ــش نفت اصفه ــهم پاالي س
صنايع معدني اميد و صندوق نفت خريداران 
ــپه بودند؛ صندوق نفت در  سرمايه گذاري س
ــوز» و نفت بهران هم  ــيران، «فخ نمادهاي ش

فروشنده بود.
ــتگي در صف خريد 740  صندوق بازنشس

هزار سهم نفت ايرانول را عرضه كرد.
ــي ملت 7/8 ميليون  ــنبه گروه مال روز يكش
ــهم فوالد را  ــهم بانك ملت و 200 هزار س س

خريداري كرد.
ــاير دراين روز در  ــاي صندوق عش خريده
ــت و كالسيمين  ــان» و غدير ادامه داش «پارس
ــادن روي در نمادهاي يكديگر  ــعه مع و توس

خريدهاي كم حجمي را صورت دادند. 
در ادامه معامالت روز يكشنبه پارس بازرگان 
فروشنده نفت پارس بود و خريدهاي ذخيره 
ــاتا در نمادهاي «ثشاهد» و گروه  ــاهد و س ش
ــازمان  ــنبه س ــت. روز يكش ــن ادامه داش بهم
ــلح 7/5 ميليون  تامين اجتماعي نيروهاي مس
ــمال را عرضه كرد. درهمين  سهم حفاري ش
ــهمي ميدكو از سوي  حال بلوك 82 ميليون س
ــتر توسعه مبين  مبناي خاورميانه به نويد گس

منتقل شد.
پترول، سرمايه گذاري ايران و فرانسه و فوالد 
ــاه،  صبانور نيز به ترتيب در نمادهاي كرمانش
ــپه» و معادن و فلزات خريدار بودند. اين  «وس
در حالي است كه وسپه معادل 250 هزار سهم 

صنعتي بهشهر را عرضه كرد.
افزايش فعاليت معامله گران

روز دوشنبه افزايش حجم خريد و فروش 
هاي حقوقي ها را شاهد بوديم. در اين روز 

صندوق نفت در نمادهاي فوالد خوزستان، 
ــت اصفهان  ــش نف ــران و پاالي ــيميايي اي ش
ــم خريدهاي  ــود. همچنين حج ــنده ب فروش
ــك ملت تا 3  ــي ملت در نماد بان ــروه مال گ
ــاير در  ــيد. صندوق عش ــه رس ــون برگ ميلي
ــبي  ــان خريد مناس ــاي غدير و پارس نماده
ــت و كالسيمين نيز با خريد 7/3 ميليون  داش
ــعه معادن روي روز پرحجمي را  سهم توس
ــاهد بود؛ در مقابل كروي هم 2/3 ميليون  ش
ــع كرد.  ــازار جم ــيمين را از ب ــهم كالس س
ــازرگان در نماد نفت  ــنبه پارس ب روز دوش
ــازند و  ــارس و بيمه ايران در نمادهاي ش پ
ــنده بودند. از سوي ديگر روز  خارك فروش
ــنبه تدبيرگران اطلس 1/7 ميليون سهم  دوش
ماشين سازي اراك را به همراه 330 هزار سهم 

توس گستر خريداري كرد.
ــنده  ــش فروش ــپه در نق ــرمايه گذاري س س
صنعتي بهشهر و سرمايه گذاري اميد ظاهر شد. 
ــن اعتضاد غدير در نمادهاي كويرتاير  همچني
و ليزينگ غدير عرضه كننده بود. اين در حالي 
ــمند در نمادهاي  ــت كه سرمايه گذاري س اس
ــودرو و ايران خودرو ديزل خريدهاي  ايران خ

پرحجمي را صورت داد.
ــدن نيز ديگر  ــرمايه گذاري صنعت و مع س
ــهمي ايران خودرو بود.  خريدار 500 هزار س
ــوي ديگر در حالي كه صندوق كاركنان  از س
فوالد بلوك 64 ميليون سهمي معادن و فلزات 
را عرضه كرد، سرمايه گذاري غدير 500 هزار 
ــهم فوالد آلياژي ايران را فروخت. از سوي  س
ديگر ملي انفورماتيك 700 هزار سهم خدمات 
ــهم  انفورماتيك و كاركنان مپنا 1/1 ميليون س

مپنا را خريداري كردند.
شوك دوباره توقف نمادها

روز سه شنبه توقف نمادهاي عمده موجب 
ــد.  ــرو ش ــش عرضه ها در نمادهاي پيش افزاي

ــگاهي  ــوري كه صف هاي خريد پااليش به ط
ذوب  شدند و در اين ميان شركت  ملي پخش 
ــهم «شبريز»  فرآورده هاي نفتي 3/5 ميليون س

را فروخت.
همچنين سرمايه گذاري پارس پليكان 7/6 
ــعه صنعتي را عرضه كرد.  ميليون سهم توس
ــخص حقيقي خريداري  ــط يك ش كه توس
شد. بانك پاسارگاد و سرمايه گذاري توسعه 
ــندگان كمباين سازي و دوده  ملي هم فروش
ــت  ــارس بودند. اين در حالي اس صنعتي پ
ــران خودرو  ــراي حمايت از اي ــمند ب كه س
ــت؛  ــي داش ــاي كم حجم ــاور خريده و خ
ــدن نيز 100  ــت و مع ــرمايه گذاري صنع س
ــهم ايران خودرو را خريداري كرد.  هزار س
ــي اميد 5 ميليون  ــنبه صنايع معدن روز سه ش
ــرمايه گذاري سپه را خريداري كرد  سهم س
ــرمايه گذاري مهر ديگر خريدار «وسپه»  و س
ــك تجارت در نمادهاي «ونيكي» و  بود. بان

«رتاپ» خريدار بود.
نماد  در  ــي  مل ــرمايه گذاري  س ــن  همچني
ــهم فروخت كه  ــزار س ــتر 500 ه توس گس
ــد.  ــوي تدبيرگران اطلس خريداري ش از س
ــاي  ــارس در نماده ــان پ ــاي داناي خريده
ــه  نيرومحرك و  ــاختمان  س ــرمايه گذاري  س
ــم  ــر، حج ــي ديگ ــت. در تحول ــه داش ادام
ــان هاي  ــاير در نوس خريدهاي صندوق عش
منفي سرمايه گذاري غدير و پارسان افزايش 
ــا خريد 2/5  ــاتا ب ــت. در همين حال س ياف
ــهم گروه بهمن و صندوق ذخيره  ميليون س
ــاهد  با خريد 800 هزار سهم شاهد فعال  ش
ــهم ميدكو  ــد. در ادامه نيز 500 هزار س بودن
ــتر  ــاي خاورميانه به نويد گس ــوي مبن از س
توسعه مبين منتقل شد. تا بدين ترتيب پرونده 
معامالت نسبتا سنگين «ميدكو» در هفته جاري 

بسته شود.

رقابت تنگاتنگ حقيقي ها و حقوقي ها
همگام با بازيگران بازار

 درصد
 بازدهى
 از آغاز
 فعاليت

 درصد
 بازدهى

يكسال اخير

ارزش خالص 
هر واحد 

سرمايه گذارى 
(ريال)

 نام صندوق
سرمايه گذارى

68.2 104.9 6,490,585 بورسيران
63.7 91.3 2,756,637 سينا
48.5 91 2,194,051 عقيق
58.3 83.6 8,045,224 آگاه

33 77.8 4,038,084  كارگزارى بانك
صادرات ايران

41.5 74.5 2,776,048 پارس

55.6 74.4 8,308,410  كارگزارى بانك
ملى ايران

45 70.8 1,933,024 توسعه صادرات
50.6 69.4 3,783,542 فارابى
45.1 68.9 3,009,614 بانك مسكن
30.9 68.3 3,562,035 آرين
34 67.9 1,713,072 پيشرو

36.3 67.2 1,944,523 راهنما
43.6 64.5 2,247,995 تدبيرگران فردا
48.9 61.9 6,723,045 پيشتاز

35.1 59 3,909,697  كارگزارى بانك
تجارت

49.2 58.8 3,337,440 ممتاز

— 54.7 —  شاخص كل
 بازار

26.2 52.2 3,135,489 حافظ
29.3 50.1 1,478,856 خوارزمى
41.8 49.3 5,574,244 پويا
33.1 47.6 2,111,976 بيمه دى
23.9 47.2 2,162,805 پيشگام
32.8 44.5 2,045,415 فيروزه

19.9 41.3 1,423,113  شاخصى
كارآفرين

24.7 40.9 1,489,441  سپهر اول
صادرات

32.2 40.8 2,082,231 بانك كشاورزى
20.9 38.3 1,747,134 صبا
28.7 37.2 1,943,059 رفاه
14.8 35.6 1,297,475 تدبيرگران آگاه
33.6 34.7 1,981,553 نقش جهان
20.9 34.5 1,910,050 رضوى
18.1 34.4 1,324,459 بانك دى
33 33.9 2,826,999 صنعت و معدن

38.8 33.7 2,615,577 نوين
31.4 33.7 1,844,688 آپادانا
25.9 33.1 1,468,530 يكم سامان
27 30.3 3,185,168 خبرگان
40 30.1 2,605,004 گنجينه بهمن

30.3 29.7 1,875,737 ارگ
25.8 29.2 1,807,555 اميد ايرانيان
15.8 28.7 1,302,505 مهر شريعه

16 28 1,974,910
 كارگزارى
 كاسپين مهر
ايرانيان

28.9 27.8 2,883,412  بانك اقتصاد
نوين

33.3 24.6 2,558,994 امين كارآفرين
27.1 18.7 2,058,862 ايساتيس

20.8 18.4 1,276,871  كارگزارى بانك
ملت

13.1 15.1 1,232,139 توسعه فردا
17.6 13.8 1,576,360 نوانديشان
-10.3 12.6 819,466 كارآفرينان برتر
20.8 7.4 2,041,489 بورس بيمه
30.4 — 1,304,068 مشترك آرمان

54.3 — 1,543,382  مشترك آسمان
يكم

16 — 1,160,495 آرمان انديش
41.5 — 1,414,750 كاريزما
79.2 — 1,791,517 يكم دانا

49.4 — 1,493,985  بانك توسعه
تعاون

2.4 -3.3 1,047,419 تدبيرگر سرمايه
-6.4 -6.1 878,604 اميد سهم

وضعيت صندوق ها در 91/12/01

ــروه بنگاه ها- آخرين جزئيات و پيش بيني هاي 5شــركت  گ
بورسي اعالم شد.

كاهش 93 درصدى پيش بينى سود هر سهم 
«خكمك»

ــركت كمك فنر ايندامين براى سال مالى 92 مبلغ دو ريال   ش
سود پيش بينى كرد.

ــازمان بورس، اين رقم در مقايسه با سال  ــاس اطالعيه س براس
مالى 91 با كاهش 93 درصدى مواجه است.

ــى 92 را با افزايش 59  ــال مال ــك» پيش بينى فروش س «خكم
ــبت به سال مالى 91 مبلغ 833 ريال پيش بينى كرده  درصدى نس

است. 
ــال مالى 91 را با سرمايه  ــود هر سهم س ــركت پيش بينى س ش
100 ميليارد ريال طى سال مالى 90 و 31 تيرماه، 30 مهرماه، 16 
آبان ماه و 30 دى ماه 91 مبلغ 34 ريال و براساس اطالعات دريافتى 

پيش بينى سال 92 را مبلغ 30 ريال اعالم كرده است. 
افزايش 22 درصدى فروش «دسينا»

 شركت البراتوارهاى سينا دارو هم پيش بينى فروش سال مالى 
ــبت به  ــفندماه 92 را با افزايش 22 درصدى نس منتهى به 29 اس

سال مالى 91 به بازار اعالم كرد. 
ــينا» پيش بينى فروش سال مزبور را بيش از 796 ميليارد   «دس

ــال اعالم كرده كه دليل آن را تغيير در تركيب و تعداد فروش  ري
محصوالت در سال آتى عنوان كرده است. 

شركت پيش بينى سود هر سهم سال مالى 91 را با افزايش 21 
درصدى مبلغ دو هزار و 560 ريال اعالم كرده است. 

براساس اطالعات ارسالى هيات مديره در نظر دارد 50 درصد 
ــود خالص را براي تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومى  از س

عادى سال 92 پيشنهاد نمايد. 
انتشار پيش بينى سود هر سهم «دجابر»

شركت داروسازى جابرابن حيان براى سال مالى 92 مبلغ 641 
ريال سود پيش بينى كرد.

ــركت فروش سال مالى 92 را بيش از يك هزار و 234  اين ش
ــال مالى 91 از  ــه با س ميليارد ريال پيش بينى كرده كه در مقايس

افزايش 31 درصدى برخوردار است. 
براساس اطالعات ارسالى هيات مديره در نظر دارد مبلغ 450 
ــيم بين سهامداران به مجمع  ــهم را براي تقس ريال به ازاى هر س

عمومى عادى سال 92 پيشنهاد نمايد.
«فسپا» 933 ريال سود پيش بينى كرد

ــال مالى منتهى به 29 اسفندماه  ــپاهان براى س گروه صنعتى س
92 با سرمايه 300 ميليارد ريال مبلغ 933 ريال سود به ازاى هر 

سهم پيش بينى كرده است.

اين شركت سود هر سهم سال مالى 91 را با سرمايه 300 ميليارد 
ريال مبلغ يك هزار و 53 ريال پيش بينى كرده بود.

ــا افزايش 44  ــال مالى 92 ب ــپا» براى س پيش بينى فروش «فس
درصدى نسبت به سال مالى 91 مبلغ چهار هزار و 400 ميليارد 

ريال اعالم شده است. 
«خفنر» 118 ريال سود پيش بينى كرد

ــال مالى 92 مبلغ 118 ريال  ــركت فنرسازى خاور براى س ش
سود پيش بينى كرد.

ــال مالى 91  ــبت به س ــم افزايش 69 درصدى را نس ــن رق  اي
نشان مى دهد. 

«خفنر» فروش سال مالى مزبور را با افزايش 
ــبت به سال مالى قبل بيش از  37 درصدى نس

329 ميليارد ريال پيش بينى كرده است. 
ــروش را پيش بينى  ــركت دليل تغيير در ف ش
ــال مالى 91  عنوان  ــش نرخ فروش در س افزاي

كرده است. 
مزيد اطالع شركت اعالم كرده است كه هيات 
ــود خالص  مديره در نظر دارد 50 درصد از س
ــيم به مجمع عمومى عادى ساالنه  را براي تقس

پيشنهاد كند. 

افزايش 2 درصدى سود هر سهم «قچار»
گروه بنگاه ها- شركت فرآورده هاى غذايى و قند چهار محال پيش بينى سود هر سهم سال مالى 

منتهى به 29 اسفندماه 92 را با افزايش دو درصدى نسبت به سال مالى 91 به بازار اعالم كرد. 
به گزارش بورس و اوراق بهادار، اين شركت سود هر سهم سال 92 را با سرمايه 140 ميليارد 
ريال مبلغ 453 ريال پيش بينى كرده است. «قچار» پيش بينى فروش سال مالى مزبور را با افزايش 
9 درصدى بيش از يك هزار و 149 ميليارد ريال اعالم كرده است. پيش بينى عملكرد اين شركت 
براى سال مالى 92 در مقايسه با پيش بينى عملكرد سال مالى 91 به ترتيب بهاى تمام شده كاالى 
فروش رفته 9 درصد افزايش، سود ناخالص پنج درصد افزايش و سود عملياتى 10 درصد افزايش 
نشان مى دهد.شركت اعالم كرده است هيات مديره در نظر دارد به ازاى هر سهم مبلغ 440 ريال 

سود را جهت تقسيم به مجمع عمومى صاحبان سهام سال مالى 92 پيشنهاد كند. 

افزايش 9 درصدى سود هر سهم «افرا»
ــود هر سهم سال مالى 92 را با سرمايه 20 ميليارد  ــركت افرانت پيش بينى س گروه بنگاه ها- ش
ريال به بازار اعالم كرد. براساس اطالعيه سازمان بورس، اين شركت سود هر سهم سال 92 را با 

افزايش 9 درصدى نسبت به سال مالى قبل مبلغ يك هزار و 348 ريال پيش بينى كرده است. 
«افرا» پيش بينى فروش و درآمد ارائه خدمات سال مالى مزبور را با افزايش 22 درصدى بيش از 
158 ميليارد ريال اعالم كرده است. پيش بينى عملكرد اين شركت براى سال مالى 92 در مقايسه 
با پيش بينى عملكرد سال مالى 91 به ترتيب بهاى تمام شده كاالى فروش رفته 26 درصد افزايش 
ــان مى دهد.براساس اطالعات ارسالى شركت اعالم كرده  ــود عملياتى 21 درصد افزايش نش و س
است، هيات مديره در نظر دارد معادل 50 درصد از سود خالص را جهت تقسيم به مجمع عمومى 

صاحبان سهام سال مالى 92 پيشنهاد كند.

ارزيابى عملكرد سازمان ها 
و مدل هاى ارزيابى 

معيار 4- مشاركت ها و منابع: سازمان هاى متعالى، مشاركت ها 
ــارى بيرونى، تامين كنندگان و منابع داخلى  و همكارى هاى تج
ــتراتژى اجراى  ــى و اس ــتيبانى از خط مش خود را به منظور پش
ــان برنامه ريزى و مديريت مى كنند.الف)  اثربخش فرآيندهايش
همكارى هاى تجارى بيرونى، مديريت مى شود.ب) منابع مالى، 
ــاختمان ها، تجهيزات و مواد، مديريت  مديريت مى شود.ج) س
ــات و دانش،  ــود.ه) اطالع ــود.د) فناورى، مديريت مى ش مى ش

مديريت مى شود.
معيار 5- فرآيندها: سازمان هاى متعالى فرآيندهاى خود را به 
منظور كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براى مشتريان 
و ساير ذى نفعان طراحى و مديريت كرده و بهبود مى بخشند.الف) 
ــوند.ب)  فرآيندها به گونه اى  نظام مند طراحى و مديريت مى ش
فرآيندها به منظور كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براى 
مشتريان و ساير ذى نفعان در صورت نياز، با استفاده از نوآورى ها 
بهبود مى يابند.ج) محصوالت و خدمات براساس خواسته ها و 
ــوند.د) محصوالت و  ــترى طراحى و ايجاد مى ش انتظارات مش
خدمات، توليد، تحول و پشتيبانى مى شوند.ه) ارتباط با مشترى 

مديريت شده و تقويت مى شود.
معيار 6- نتايج مشترى: سازمان هاى متعالى به طور فراگير 
ــود را اندازه گيرى كرده و  ــتريان خ ــج مهم مرتبط با مش نتاي
ــاس ادراكي اين مقياس ها،  ــت مى يابند. الف) مقي به آنها دس
ــت. (به عنوان مثال  ــازمان اس ــتريان از س بيانگر ادراكات مش
ــترى و گروه هاى  ــنجى هاى مش اين اندازه ها از طريق نظرس
نمونه، رتبه بندى هاى فروشندگان، تقديرها و شكايات رسمى 
به دست مى آيند) ب) شاخص هاى عملكردى- اين شاخص ها، 
شاخص هايى داخلى هستند كه توسط سازمان به منظور پايش، 
درك، پيش بينى و بهبود عملكرد سازمان و پيش بينى ادراكات 

مشتريان بيرونى سازمان به كار گرفته مى شوند.
معيار 7- نتايج كاركنان: سازمان هاى متعالى به طور فراگير 
ــود را اندازه گيرى كرده و به  ــج مهم مرتبط با كاركنان خ نتاي

آنها دست مى يابند. 
معيار 8- نتايج جامعه: سازمان هاى متعالى به طور فراگير نتايج 
مهم مرتبط با جامعه را اندازه گيرى كرده و به آنها دست مى يابند.

الف) مقياس هاى ادراكى: اين مقياس ها، بيانگر ادراكات جامعه از 
سازمان است. (به عنوان مثال اين اندازه ها از طريق نظرسنجى ها 
ب)شاخص هاى عملكردى: اين شاخص ها، شاخص هايى داخلى 
هستند كه توسط سازمان به منظور پايش، درك، پيش بينى عملكرد 

سازمان و پيش بينى ادراكات جامعه به كار گرفته مى شوند. 
ــازمان هاى متعالى به  ــار 9- نتايج كليدى عملكرد: س معي
ــى و  ــر نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلى خط مش طور فراگي
ــتراتژى را اندازه گيرى كرده و به آنها دست مى يابند.الف)  اس
دستاوردهاى كليدى: اين شاخص ها، نتايج كليدى برنامه ريزى 
شده سازمان هستند كه وابسته به اهداف بلندمدت و كوتاه مدت 
ــاخص هاى كليدى عملكرد: اين شاخص ها،  آن است.ب) ش
ــور پايش و درك  ــتند كه به منظ ــاخص هايى عملياتى هس ش
ــتاوردهاى كليدى  فرآيندها و پيش بينى و بهبود احتمالى دس

عملكرد به كار گرفته مى شوند.
امتيازها

معيارهاى توانمندساز و معيارهاى نتايج هر كدام 50 درصد 
ارزش كل وزن را در مدل دارند كه اين امر نشان دهنده ارزش 
ــت كه فعاليت هاى بهبود در آن هدايت  ــيرى اس يكسان مس

مى شوند و نتايج درآن به دست آمده است.
منطق امتيازدهى

اين منطق بيان مى كند كه يك سازمان نيازمند موارد زير است: 
ــى و  ــى از فرآيند تدوين خط مش ــن نتايج به عنوان بخش • تعيي
استراتژى. اين نتايج، عملكرد سازمان را از ابعاد مالى، عملياتى و 
ادراكات ذى نفعان پوشش مى دهد. • برنامه ريزى، ايجاد و توسعه 
ــه از رويكردهاى منطقى و مطلوب جهت  مجموعه اى يكپارچ
دستيابى به نتايج مورد نياز حال و آينده. • جارى سازى رويكردها 

به روشى نظام مند جهت اطمينان از اجراى كامل آنها.
نتيجه گيرى

ــته تا به  ــازى مدل هاى مميزى گذش نتايج حاصل از تطبيق س
حال در عصر كنونى بيانگر مسير تعالى اين مدل ها در رشته هاى 
مختلف بوده است، به طورى كه شايد امروزه يك متخصص مالى 
انجام فرآيند مميزى حسابرسى عملكرد را به عنوان مدل توسعه 
يافته اى از ارزيابى و حركت به سمت تعالى سازمانى به صورت 
تخصصي مورد توجه قرار دهد؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه 
ــته هاى مهندسى صنايع و  ــده در رش مدل هاى نوين تعريف ش
مديريت درخصوص فرآيند ارزيابى سازمان ها بسيار جامع تر و 
پردامنه تر از مدل هاى ارزيابى حسابدارى و حسابرسى هستند و 
ــير تعالى سازمان را از تمام جنبه هاى مالى و  آنها در نهايت مس
غيرمالى و حتى جنبه هاى زيست محيطى و اجتماعى مورد توجه 
ــرار مى دهند؛ زيرا مدل هاى ارزيابى نوين در جهان امروز بيان  ق
مى دارند كه سازمان ها در مقابل كليه ذينفعان مسووليت دارند و 
صرف كسب سودآورى و تطميع سهامداران اصلى بيانگر رشد 

و تعالى سازمان نخواهد بود.
*حسابدار رسمي

 لقمان پاكروان
 بخش پاياني

نگاهي به پيش بيني هاي 5 شركت
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51 324 1 098 0 7 405 996    
8 9821 352 34 0 8 993 9 000 8 860 150 530 (11) (0, 12)
2 66310 613 669 0 2 763 2 719 2 653 3 985 648 (100)    (3, 62)

12 03739 358 395 0 12 352 12 250 11 955 3 269 818 (315)  (2, 55)
36 066 783 0 9 993 926         

3 60936 066 783 0 3 565 3 729 3 500 9 993 926 44  1, 23
7 514 295 0 2 535 075     

1 14673 7 0 1 142 1 187 1 144 63 672 4  0, 35
1 71125 6 0 1 712 1 644 1 644 15 137 (1)    (0, 06)
1 39453 9 0 1 406 1 360 1 350 39 315 (12)   (0, 85)
3 3484 193 58 0 3 340 3 360 3 340 1 252 193 8    0, 24
2 355893 63 0 2 396 2 399 2 306 382 123 (41)   (1, 71)
1 66879 7 0 1 670 1 641 1 630 48 247 (2)   (0, 12)
1 392310 32 0 1 393 1 399 1 360 222 983 (1) (0, 07)
3 6921 888 113 0 3 707 3 695 3 559 511 405 (15)    (0, 40)

8 4 0 2 500    
3 1838 4 0 3 179 3 294 3 150 2 500 4 0, 13

23 424 1 422 0 17 129 158        
2 1541 634 111 0 2 135 2 220 2 200 736 759 19   0, 89
1 764924 72 0 1 768 1 770 1 740 526 299 (4)  (0, 23)
2 0313 541 202 0 2 046 2 040 2 000 1 759 660 (15)  (0, 73)
1 2955 879 276 0 1 294 1 299 1 288 4 539 721 1  0, 08
1 2822 282 66 0 1 281 1 289 1 252 1 778 938 1  0, 08
1 227424 78 0 1 221 1 269 1 240 334 187 6  0, 49
1 0012 905 136 0 1 000 1 010 1 000 2 899 131 1  0, 10
1 431254 9 0 1 428 1 485 1 485 170 974 3   0, 21
1 1584 877 443 0 1 154 1 198 1 154 4 194 676 4  0, 35
3 820704 29 0 3 885 3 800 3 730 188 813 (65)   (1, 67)

72 14 0 32 600
2 20071 11 0 2 201 2 250 2 170 32 200 (1)  (0, 05)
4 4642 3 0 4 464 4 370 4 370 400 0  0, 00

1 206 113 0 306 466     
86541 14 0 859 893 891 46243 6       0, 70

1 4311 2 0 1 431 1 488 1 488 765 0    0, 00
5 1971 113 86 0 5 012 5 212 5 060 214 082 185    3, 69
1 12151 11 0 1 121 1 130 1 101 45 376 0 0, 00

9 568 329 0 2 164 619    
8 9055 186 54 0 8 952 9 000 8 770 582 367 (47)   (0, 53)
3 0771 873 141 0 2 993 3 112 2 976 608 812 84  2, 81
8 030228 45 0 8 050 8 150 7 740 28 863 (20)    (0, 25)
2 3452 281 89 0 2 323 2 415 2 415 944 577 22 0, 95

55 429 3 604 0 104 164 532    
561160 33 0 552 563 556 284390 9  1, 63
9582 518 185 0 937 974 948 2607 632 21  2, 24
6683 059 263 0 645 670 630 4580 610 23   3, 57

158 1 023 0 1 1 1 57 645 325 0   -0, 00
1 08716 9 0 1 087 1 100 1 063 14 276 0 0, 00
81769 16 0 813 824 800 84460 4  0, 49
6121 566 233 0 592 615 584 2558 098 20 3, 38
9565 141 462 0 927 964 920 5375 174 29 3, 13

1 3519 725 393 0 1 331 1 384 1 278 7 198 549 20    1, 50
809927 136 0 839 872 806 1145 840 (30)   (3, 58)

1 004161 33 0 1 000 1 029 981 159 229 4   0, 40
8360 1 0 836 803 803 524 0   0, 00

1 062506 107 0 1 041 1 082 1 010 476 346 21   2, 02
1 3465 3 0 1 351 1 297 1 297 4 000 (5)  (0, 37)
1 43231 489 692 0 1 420 1 475 1 373 21 986 880 12  0, 85
40211 12 0 401 415 414 27000 1 0, 25

1 21219 3 0 1 236 1 200 1 187 16 199 (24)  (1, 94)
25 1 0 9 000       

2 67025 1 0 2 665 2 771 2 771 9 000 5   0, 19
6 486 57 0 466 464       

1 62945 5 0 1 620 1 684 1 684 26 630 9  0, 56
14 6866 441 52 0 14 989 14 889 14 390 439 834 (303)  (2, 02)

331 8 0 141 816         
2 299331 8 0 2 246 2 335 2 335 141 816 53  2, 36

17 422 418 0 7 176 329   
2 30112 484 269 0 2 213 2 301 2 301 5 425 477 88  3, 98
847191 42 0 920 847 847 225304 (73) -(7, 93)

3 4024 238 52 0 3 323 3 455 3 323 1 245 945 79  2, 38
1 821509 55 0 1 775 1 846 1 711 279 603 46 2, 59

6 104 482 0 1 893 847     
1 67440 4 0 1 610 1 674 1 674 24 000 64  3, 98
2 897667 68 0 3 016 2 994 2 896 230 101 (119)  (3, 95)

13 45413 3 0 13 471 13 400 12 933 1 000 (17)  (0, 13)
2 3571 631 157 0 2 375 2 450 2 300 691 930 (18)  (0, 76)
1 800468 13 0 1 731 1 800 1 800 260 000 69   3, 99

14 8731 904 58 0 14 984 15 200 14 385 128 040 (111)  (0, 74)
1 328563 109 0 1 331 1 380 1 278 423 896 (3)    (0, 23)
6 069819 70 0 6 113 6 148 5 902 134 880 (44)  (0, 72)

6 697 1 043 0 11 680 902     
207933 471 0 223 227 206 4514 318 (16)    -(7, 17)

1 1871 693 76 0 1 187 1 195 1 180 1 426 534 0   0, 00
1 573118 20 0 1 578 1 593 1 540 76 133 (5)  (0, 32)
1 4041 285 104 0 1 395 1 440 1 356 915 546 9    0, 65
5622 667 372 0 547 568 550 4748 371 15  2, 74

20 769 1 239 0 18 621 694    
2 6342 106 129 0 2 656 2 680 2 603 799 603 (22)  (0, 83)
1 3168 871 161 0 1 357 1 339 1 303 6 740 478 (41)  (3, 02)
1 1191 527 204 0 1 156 1 150 1 110 1 364 416 (37)   (3, 20)
9860 2 0 986 947 947 140 0   0, 00

1 490803 76 0 1 442 1 499 1 454 536 640 48    3, 33
1 010709 73 0 1 002 1 025 984 701 968 8     0, 80
4262 552 494 0 438 440 421 5996 200 (12)   (2, 74)

1 7064 147 94 0 1 690 1 757 1 700 2 430 617 16   0, 95
1 04354 6 0 1 045 1 040 1 015 51 632 (2)   (0, 19)

72 055 869 0 13 143 218    
3 2197 1 0 3 218 3 346 3 346 2 000 1  0, 03
9 7240 1 0 9 724 10 112 10 112 10 0  0, 00
2 9233 1 0 2 923 3 039 3 039 1 000 0  0, 00

20 4078 669 36 0 19 623 20 407 20 407 424 818 784  4, 00
2 32819 3 0 2 327 2 420 2 420 7 779 1  0, 04
3 782131 21 0 3 766 3 916 3 850 33 532 16  0, 42
3 03381 13 0 3 021 3 139 3 125 25 960 12  0, 40
5 0996 414 160 0 4 903 5 099 4 974 1 257 852 196  4, 00
1 0511 016 40 0 1 011 1 051 1 051 967 146 40  3, 96
2 239411 23 0 2 195 2 282 2 282 180 191 44  2, 00
1 030450 59 0 1 004 1 044 1 042 431 474 26  2, 59
4 31415 866 380 0 4 151 4 317 4 293 3 677 485 163  3, 93
2 362107 9 0 2 347 2 440 2 440 43 658 15   0, 64
1 243919 39 0 1 224 1 272 1 272 722 397 19    1, 55
3 0981 004 37 0 2 993 3 112 3 012 323 997 105  3, 51
8 68010 3 0 8 678 9 025 9 025 1 103 2  0, 02
7 37835 237 3 0 7 095 7 378 7 378 4 775 990 283  3, 99
2 597235 18 0 2 575 2 678 2 678 87 641 22  0, 85
8 2371 476 22 0 8 262 8 265 8 200 179 185 (25)  (0, 30)

8 2371 476 22 8 262 8 265 8 2 179 185 (25) ( , 3 )
99 474 1 921 0 22 072 029     

5 9922 536 69 0 6 001 6 000 5 891 426 941 (9)   (0, 15)
3 61214 090 570 0 3 660 3 698 3 550 3 900 488 (48)   (1, 31)
4 66982 847 1 282 0 4 640 4 720 4 580 17 744 600 29   0, 63

201 129 2 792 0 11 799 526        
13 06360 925 831 0 12 702 13 210 12 248 4 663 882 361   2, 84
19 648140 204 1 961 0 19 222 19 990 19 003 7 135 644 426   2, 22

66 982 1 753 0 13 206 017  
2 096605 70 0 2 113 2 120 2 087 288 530 (17)  (0, 80)
4 2096 2 0 4 215 4 047 4 047 1 425 (6) (0, 14)
5 107158 3 0 5 069 5 271 5 271 30 000 38 0, 75

27 19212 370 167 0 26 992 27 960 26 912 450 171 200  0, 74
1 90576 3 0 1 900 1 976 1 976 38 297 5  0, 26
4 73037 767 765 0 4 776 4 797 4 702 7 984 451 (46)   (0, 96)
2 96882 3 0 2 941 3 058 3 058 26 803 27  0, 92
6 57212 440 238 0 6 930 6 649 6 400 1 892 957 (358)  (5, 17)
1 1762 417 332 0 1 152 1 197 1 130 2 055 127 24   2, 08
2 402859 140 0 2 425 2 439 2 380 357 781 (23)     (0, 95)
2 502201 30 0 2 442 2 539 2 449 80 475 60  2, 46

15 014 848 0 1 481 320   
8 1731 633 135 0 8 101 8 395 8 000 199 791 72  0, 89

42 7092 732 103 0 38 157 42 951 42 104 63 970 4 552  11, 93
6 1923 221 130 0 5 994 6 233 6 119 520 190 198  3, 30
6 6423 372 239 0 6 463 6 695 6 550 507 715 179  2, 77

11 006460 37 0 10 803 11 235 11 120 41 078 203   1, 88
11 882819 86 0 11 676 12 000 11 713 68 962 206  1, 76
27 2781 068 51 0 26 229 27 278 27 250 39 136 1 049  4, 00
42 2131 709 67 0 40 598 42 221 41 500 40 478 1 615 3, 98

2 648 221 0 817 791   
99835 14 0 989 1 015 997 34 516 9 0, 91

3 1271 668 130 0 3 223 3 199 3 100 533 498 (96)  (2, 98)
1 2723 7 0 1 272 1 289 1 272 2 492 0  0, 00
3 812943 70 0 3 894 3 910 3 800 247 285 (82)  (2, 11)

3 681 213 0 1 629 237  
2 2833 681 213 0 2 286 2 297 2 248 1 629 237 (3)  (0, 13)

1 698 53 0 274 845    
8 8571 128 26 0 8 517 8 857 8 857 127 315 340  3, 99
1 90255 5 0 1 829 1 902 1 902 28 821 73  3, 99
4 340515 22 0 4 174 4 340 4 340 118 709 166  3, 98

2 006 307 0 2 301 303    
1 120698 124 0 1 095 1 138 1 063 622 685 25 2, 28
2 1359 1 0 2 132 2 217 2 217 3 868 3  0, 14
2 260265 13 0 2 352 2 380 2 258 117 295 (92)   (3, 91)
2 6960 2 0 2 696 2 589 2 589 20 0  0, 00
1 4638 3 0 1 469 1 411 1 411 5 700 (6)  (0, 41)
2 336482 66 0 2 351 2 367 2 300 206 636 (15)    (0, 64)
405545 98 0 390 405 405 1345 099 15  3, 85

5 123 243 0 1 929 580      
1 9582 407 125 0 1 893 1 968 1 910 1 229 178 65  3, 43
1 66015 7 0 1 657 1 723 1 723 8 885 3  0, 18
3 630137 29 0 3 690 3 745 3 544 37 786 (60)  (1, 63)
2 154344 51 0 2 208 2 204 2 149 159 702 (54)  (2, 45)
1 42531 8 0 1 420 1 476 1 476 20 695 5     0, 35
3 10175 5 0 3 090 3 213 3 213 23 334 11 0, 36
4 7002 115 18 0 4 650 4 700 4 700 450 000 50  1, 08

13 3 0 12 175    
1 05013 3 0 1 050 1 051 1 051 12 175 0   0, 00

8 3 0 1 600  
5 1198 3 0 6 431 5 184 4 977 1 600 (1312)  (20, 40)

110 088 4 179 0 26 887 814  
1 662288 27 0 1 599 1 662 1 662 173 359 63   3, 94
3 500131 16 0 3 505 3 500 3 455 37 451 (5) (0, 14)

51 7388 063 136 0 51 583 52 700 50 884 154 815 155  0, 30
8 6937 256 194 0 8 613 8 900 8 350 830 682 80  0, 93

16 8161 676 70 0 16 868 17 140 16 194 101 691 (52)   (0, 31)
9 9863 230 160 0 10 115 10 514 9 711 323 446 (129)  (1, 28)
1 1033 847 110 0 1 061 1 103 1 103 3 487 803 42   3, 96
9144 649 501 0 889 924 890 5086 990 25   2, 81

5 2972 297 195 0 5 360 5 540 5 146 433 553 (63)  (1, 18)
5 781675 51 0 5 568 5 790 5 691 116 742 213  3, 83
9 07410 025 428 0 9 082 9 279 8 910 1 104 745 (8)   (0, 09)

53 7637 528 137 0 53 304 54 505 52 800 139 450 459  0, 86
3 31928 253 795 0 3 194 3 499 3 244 8 512 618 125  3, 91
6 48426 272 979 0 6 385 6 598 6 361 4 052 040 99     1, 55
8 91941 6 0 8 927 9 000 8 700 4 645 (8) (0, 09)
5 70981 5 0 5 830 5 597 5 597 14 500 (121) (2, 08)
2 3185 235 321 0 2 238 2 327 2 202 2 257 891 80   3, 57
9 790542 48 0 9 630 9 899 9 779 55 393 160  1, 66

64 537 2 149 0 8 471 771        
5 214180 15 0 5 109 5 313 5 313 33 850 105 2, 06
2 689175 23 0 2 783 2 760 2 672 65 109 (94)  (3, 38)

13 06330 442 776 0 12 726 13 235 12 401 2 330 374 337  2, 65
3 99820 9 0 4 102 3 938 3 938 5 060 (104)  (2, 54)
2 65540 6 0 2 617 2 721 2 721 14 536 38 1, 45
4 26045 13 0 4 248 4 416 4 405 10 209 12  0, 28
2 9442 120 213 0 2 896 3 011 2 781 720 055 48  1, 66
5 95531 516 1 094 0 6 105 6 200 5 861 5 292 578 (150) (2, 46)

136 6 0 42 016  
1 88838 3 0 1 904 1 828 1 828 21 010 (16)  (0, 84)
4 63097 3 0 4 727 4 638 4 565 21 006 (97)   (2, 05)

2 692 188 0 393 127    
5 31511 3 0 5 313 5 507 5 506 2 010 2  0, 04
7 208105 2 0 7 215 7 000 7 000 15 000 (7) (0, 10)
7 5261 2 0 7 526 7 340 7 333 100 0  0, 00

10 870650 26 0 11 183 10 741 10 736 60 514 (313)  (2, 80)
2 39682 11 0 2 357 2 451 2 419 33 664 39  1, 65
2 32363 7 0 2 248 2 330 2 304 27 000 75    3, 34
2 286102 29 0 2 257 2 347 2 346 43 571 29   1, 28

11 17961 11 0 11 142 11 587 11 560 5 308 37  0, 33
2 754190 38 0 2 765 2 760 2 701 69 664 (11)  (0, 40)
9 06723 2 0 9 067 9 050 9 050 2 510 0  0, 00

11 2981 226 39 0 10 900 11 336 10 902 108 554 398 3, 65
2 34215 6 0 2 343 2 250 2 250 6 527 (1)   (0, 04)

12 00048 5 0 10 666 12 000 12 000 4 001 1 334  12, 51
5 12351 3 0 5 111 5 315 5 315 9 504 12  0, 23

12 02865 4 0 12 002 12 482 12 480 5 200 26   0, 22
1 394 37 0 98 130    

14 2071 394 37 0 13 670 14 216 13 124 98 130 537   3, 93
  891 125 26 695 0 288 286 423

آخرين 
قيمت درصد نام شركت

جمع معاملهدفعهنفرقبليباال ترينپايين ترينتعدادنوساننوسان
(ميليون ريال)

آخرين 
قيمت درصد نام شركت

جمع معاملهدفعهنفرقبليباال ترينپايين ترينتعدادنوساننوسان
(ميليون ريال)



پنج شنبه 91/12/03  سال يازدهم  شماره2864
19  اولين هاي بورس 

يال
ن ر

ليو
مي

هفتگي ماهانهروزانه
درصد
نوسان
سينا دارو 12000 12.51
قند اصفهان 42709 11.93
قند هگمتان 27278 4.00
سيمان دورود 5099 4.00
سيمان بهبهان 20407 4.00
ايران ياسا 8857 3.99
درخشان تهران 1902 3.99
سيمان هرمزگان 7378 3.99
شيشه و گاز 1800 3.99
قندلرستان 42213 3.98

بيشترين درصد افزايش 
سينا دارو  در حالي عنوان نخست جدول 
بيشترين درصد افزايش روز گذشته را از آن 
خود كرد كه درخشان تهران در جايگاه هفتم اين 
گروه قرار گرفت. «پدرخش» سود هر سهم خود 
را مبلغ  250 ريال پيش بيني كرده است. سرمايه 
اين شركت معادل 34 ميليارد ريال است.

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
گروه صنعتي ملي 2670 59.69
مارگارين 5955 52.77
كشت پياذر 3998 25.76
لعابيران 5709 23.22
دوده صنعتي 9986 16.97
قند هگمتان 27278 16.02
سرمايه گذاري صنايع بهشهر 1490 14.70
صنعتي بهشهر 13063 14.53
آذر آب 2301 14.36
قند ثابت 6192 14.31

بيشترين درصد افزايش 
گروه صنعتى ملى جايگاه اول جدول 
بيشترين درصد افزايش هفتگي را هفته 
گذشته از آن خود كرد. كشت پياذر سوم شد. 
پيش بيني سود هر سهم «غاذر» مبلغ 244 ريال 
و سرمايه آن معادل 30 ميليارد ريال است. 

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
پااليش نفت اصفهان 19648 301.55
پارس الكتريك 2299 198.57
مارگارين 5955 75.61
ت-گرجي 1745 72.09
كربن ايران 3319 68.91
قند هگمتان 27278 53.82
فيبر ايران 5119 44.65
دوده صنعتي 9986 44.58
كشت پياذر 3998 39.94
سرمايه گذاري توس گستر 3348 36.37

بيشترين درصد افزايش 
پااليش نفت اصفهان در حالي عنوان نخست 
جدول بيشترين درصد افزايش ماه گذشته را 
از آن خود كرد كه فيبر ايران در جايگاه هفتم 
اين گروه قرار گرفت. «چفيبر» سود هر سهم 
خود را مبلغ 157 ريال پيش بيني كرده است. 
سرمايه اين شركت معادل 15 ميليارد و 600 
ميليون ريال است.

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
فيبر ايران 5119 (20.40)
ت-الميران 847 (7.93)
ت-ليزينگ صنعت و معدن 207 (7.17)
مس ايران 6572 (5.17)
پشم شيشه 2897 (3.95)
پمپ سازي ايران 2260 (3.91)
توسعه معادن روي ايران 2663 (3.62)
سرمايه گذاري رنا 809 (3.58)
پگاه خراسان 2689 (3.38)
سرمايه گذاري بوعلي 1119 (3.20)

بيشترين درصد كاهش 
فيبر ايران صدرنشين جدول بيشترين درصد 
كاهش روز گذشته شد. سرمايه گذارى بوعلى در 
رده دهم اين گروه ايستاد. «وبوعلى» با سرمايه اي 
معادل 800 ميليارد ريال، سود هر سهم خود را 
مبلغ 265 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان

ت-سرمايه گذاري رنا 1 (99.33)
ت-الميران 847 (90.38)
ت-ليزينگ صنعت و معدن 207 (26.60)
فيبر ايران 5119 (20.43)
سرمايه گذاري ايران خودرو 1351 (7.28)
مس ايران 6572 (6.78)
سرمايه گذاري رنا 809 (5.16)
پست بانك ايران 3820 (5.05)
سامان گستر اصفهان 1394 (4.52)
پگاه خراسان 2689 (4.44)

بيشترين درصد كاهش
رده نخست بيشترين درصد كاهش هفتگي 
را در هفته گذشته حق تقدم سرمايه گذارى رنا 
به دست آورد. سرمايه گذارى رنا درجايگاه 
هفتم ايستاد. «ورنا» زيان هر سهم خود را با 
سرمايه سه هزار ميليارد ريال مبلغ 27 ريال 
پيش بيني كرده است. 

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان

ت-سرمايه گذاري رنا 1 (99.33)
ت-الميران 847 (90.38)
ت-ايران ارقام 530 (73.92)
ت-ليزينگ صنعت و معدن 207 (61.16)
گروه صنعتي ملي 2670 (45.06)
ت-سرمايه گذاري سپه 418 (28.91)
سرمايه گذاري ايران خودرو 1351 (26.50)
ت-سايپا ديزل 12 (20.00)
گرانيت بهسرام  1226 (19.08)
ايران خودرو ديزل 668 (18.34)

بيشترين درصد كاهش
حق تقدم سرمايه گذارى رنا صدر نشين 
جدول بيشترين درصد كاهش ماه گذشته 
شد. گروه صنعتى ملى در رده پنجم اين 
گروه ايستاد. «وملى» با سرمايه اي معادل 247 
ميليارد و 37 ميليون ريال، سود هر سهم خود 
را مبلغ 70 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

پااليش نفت اصفهان 19648 1961
سرمايه گذاري غدير 4669 1282
مارگارين 5955 1094
ت-سرمايه گذاري رنا 1 1023
گسترش نفت و گاز پارسيان 6484 979
پااليش نفت تبريز 13063 831
كربن ايران 3319 795
حفاري شمال 3609 783
صنعتي بهشهر 13063 776
فوالد مباركه اصفهان 4730 765

پرمعامله ترين سهم 
روز گذشته پااليش نفت اصفهان 
پرمعامله ترين سهم بازار شناخته شد. 
مارگارين در اين دسته بندي رتبه سوم را 
با سرمايه 360 ميليارد ريال به دست آورد. 
سود هر سهم اين شركت معادل 560 ريال 
پيش بيني شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

پااليش نفت اصفهان 19648 10659
گسترش نفت و گاز پارسيان 6484 5242
سرمايه گذاري غدير 4669 4756
سرمايه گذاري بازنشستگي 3612 4440
فوالد مباركه اصفهان 4730 4228
حفاري شمال 3609 2830
مپنا 2345 2741
ايران خودرو 958 2676
بانك ملت 1158 2624
آذر آب 2301 2605

پرمعامله ترين سهم 
هفته گذشته سهام پااليش نفت اصفهان 
پرمعامله ترين سهم بازار شناخته شد. مپنا در 
اين دسته بندي رتبه هفتم را با سرمايه 9 هزار 
و 975 ميليارد و 104 ريال به دست آورد. 
سود هر سهم اين شركت معادل 495 ريال 
پيش بيني شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

گسترش نفت و گاز پارسيان 6484 20349
فوالد مباركه اصفهان 4730 20272
سرمايه گذاري غدير 4669 20182
بانك ملت 1158 16325
پااليش نفت اصفهان 19648 16141
معادن و فلزات 6031 13963
سرمايه گذاري بازنشستگي 3612 13962
مس ايران 6572 12986
صنايع پتروشيمي كرمانشاه 9074 12572
پتروشيمي شازند 8118 11531

پرمعامله ترين سهم 
ماه گذشته سهام گسترش نفت و گاز 
پارسيان پرمعامله ترين سهم بازار شناخته شد. 
صنايع پتروشيمى كرمانشاه در اين دسته بندي 
رتبه نهم را با سرمايه يك هزار و 764 ميليارد 
و 600 ميليون ريال به دست آورد. سود هر 
سهم اين شركت معادل 1897 ريال پيش بيني 
شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

يال
ن ر

ليو
مي

يال
ن ر

ليو
مي

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را 
روز گذشته پااليش نفت اصفهان به خود 
اختصاص داد. صنعتى بهشهر در رده دهم اين 
گروه ايستاد. «غبشهر» با سرمايه اي معادل 330 
ميليارد ريال، سود هر سهم خود را 1597 
ريال پيش بيني   كرده است.       

جمع
معامالت
پااليش نفت اصفهان 19648 140204
سرمايه گذاري غدير 4669 82847
پااليش نفت تبريز 13063 60925
چادر ملو 12037 39358
فوالد مباركه اصفهان 4730 37767
حفاري شمال 3609 36066
سيمان هرمزگان 7378 35237
مارگارين 5955 31516
گروه بهمن 1432 31489
صنعتي بهشهر 13063 30442

آخرين
قيمت نام شركت

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را 
در هفته گذشته پااليش نفت تبريز به خود 
اختصاص داد. سرمايه گذارى غدير در اين گروه 
ششم شد. سرمايه «وغدير» برابر 16 هزار ميليارد 
ريال است. اين شركت سود هر سهم خود را 
مبلغ 1007 ريال پيش بيني كرده است.

جمع
معامالت
پااليش نفت تبريز 13063 1131790
حفاري شمال 3609 1041938
پااليش نفت اصفهان 19648 880483
معادن و فلزات 6031 583005
مس ايران 6572 472308
سرمايه گذاري غدير 4669 218676
فوالد مباركه اصفهان 4730 209251
سرمايه گذاري بازنشستگي 3612 200970
گسترش نفت و گاز پارسيان 6484 157841
صنايع شيميايي 53763 152391

آخرين
قيمت نام شركت

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را در 
ماه گذشته مس ايران به خود اختصاص داد.

فوالد مباركه اصفهان در رده هشتم اين گروه 
ايستاد. «فوالد» با سرمايه اي معادل 25 هزار و 
800 ميليارد ريال، سود هر سهم خود را برابر 
774 ريال پيش بيني كرده است.

جمع
معامالت

مس ايران 6572 2348150
گسترش نفت و گاز پارسيان 6484 1585531
پااليش نفت اصفهان 19648 1552283
پااليش نفت تبريز 13063 1388911
بانك پارسيان 2031 1378708
حفاري شمال 3609 1241669
معادن و فلزات 6031 1196915
فوالد مباركه اصفهان 4730 1045306
سرمايه گذاري غدير 4669 977192
پتروشيمي شيراز 8693 788130

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده
ت-سرمايه گذاري رنا 1 57645325
گروه بهمن 1432 21986880
سرمايه گذاري غدير 4669 17744600
حفاري شمال 3609 9993926
كربن ايران 3319 8512618
فوالد مباركه اصفهان 4730 7984451
سرمايه گذاري ايران خودرو 1351 7198549
پااليش نفت اصفهان 19648 7135644
توسعه صنعتي 1316 6740478
سرمايه گذاري ملت 426 5996200

بيشترين سهام معامله شده 
حق تقدم سرمايه گذارى رنا روز گذشته  
در حالي رده نخست جدول بيشترين سهام 
معامله شده را به دست آورد كه توسعه صنعتى 
در اين گروه نهم شد. «وتوصا» با سرمايه اى 
معادل 976 ميليارد و 48 ميليون ريال ،سود 
هر سهم خود را مبلغ 217 ريال پيش بيني 
كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده
حفاري شمال 3609 314683460
معادن و فلزات 6031 94770332
پااليش نفت تبريز 13063 92744785
مس ايران 6572 67262995
ت-سرمايه گذاري رنا 1 59645325
سرمايه گذاري بازنشستگي 3612 55930916
سرمايه گذاري غدير 4669 46314800
پااليش نفت اصفهان 19648 44983665
فوالد مباركه اصفهان 4730 43486980
بانك پاسارگاد 1295 37701758

بيشترين سهام معامله شده 
حفارى شمال در حالي رده نخست جدول 
بيشترين سهام معامله شده را به دست آورد كه 
پااليش نفت اصفهان در اين گروه هشتم شد. 
سرمايه «شپنا» برابر 4 هزار و 162 ميليارد و 258 
ميليون ريال است. اين شركت سود هر سهم 
خود را مبلغ 2516 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده
بانك پارسيان 2031 692810921
بانك انصار 1764 404371314
حفاري شمال 3609 381120016
مس ايران 6572 334669482
شاهد 1392 275857531
بانك ملت 1158 233366410
فوالد مباركه اصفهان 4730 222236435
سرمايه گذاري بازنشستگي 3612 208431685
سرمايه گذاري غدير 4669 207990108
معادن و فلزات 6031 195778645

بيشترين سهام معامله شده 
بانك پارسيان در حالي رده نخست جدول 
بيشترين سهام معامله شده را به دست آورد كه 
شاهد در اين گروه پنجم شد. سرمايه «ثشاهد» 
معادل يك هزار و 806 ميليارد و 632 ميليون 
ريال است. اين شركت سود هر سهم خود را 
معادل 410 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

P/E
پارس الكتريك 2299 459.80
چرخشگر 1087 155.29
الكتريك شرق 561 112.20
تكسرام 998 99.80
شيشه و گاز 1800 75.00
قند ثابت 6192 73.71
مهركام 402 67.00
سرمايه گذاري بيمه 986 51.89
نوسازي و ساختمان تهران 3692 45.58
سرمايه گذاري نيرو 1043 41.72

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را در روز 
گذشته پارس الكتريك به دست آورد. قند ثابت 
با سرمايه اي برابر 100 ميليارد ريال در جايگاه 
ششم قرار گرفت.شركت سود هر سهم خود را 
مبلغ 84 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

كمك فنر ايندامين سايپا 1058 529.00
پارس الكتريك 2299 459.80
پگاه آذربايجان غربي 732 244.00
چرخشگر 1087 155.29
آهنگري تراكتور سازي 2889 115.56
الكتريك شرق 561 112.20
تكسرام 998 99.80
شيشه و گاز 1800 75.00
قند ثابت 6192 73.71
مهركام 402 67.00

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را در هفته 
گذشته كمك فنر ايندامين سايپا به دست 
آورد. شيشه و گاز در جايگاه هشتم قرار 
گرفت. سرمايه «كگاز» برابر   74 ميليارد و 
844 ميليون ريال است. شركت سود هر سهم 
خود را مبلغ 24 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

كمك فنر ايندامين سايپا 1058 529.00
پارس الكتريك 2299 459.80
پگاه آذربايجان غربي 732 244.00
چرخشگر 1087 155.29
آهنگري تراكتور سازي 2889 115.56
الكتريك شرق 561 112.20
تكسرام 998 99.80
كاشي اصفهان 1271 97.77
شيشه و گاز 1800 75.00
قند ثابت 6192 73.71

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را در سي 
روز گذشته كمك فنر ايندامين سايپا به دست 
آورد. كاشى اصفهان با سرمايه اي برابر 150 
ميليارد ريال در جايگاه هشتم قرار گرفت. 
شركت سود هر سهم خود را مبلغ 13 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

P/E
الستيكي سهند 4340 1.85
قطعات اتومبيل ايران 1062 2.12
رينگ مشهد 817 2.32
حمل و نقل توكا 5197 2.60
فرآورده هاي نسوز آذر 1328 2.97
ليزينگ ايران 1573 3.15
سيمان كارون 3098 3.23
سرمايه گذاري پرديس 1050 3.26
بانك كار آفرين 1431 3.27
سرمايه گذاري صنعت و معدن 1010 3.28

 P/E  كمترين نسبت
روز گذشته الستيكى سهند در صدر جدول 
كمترين نسبت P/E ايستاد. ليزينگ ايران 
جايگاه ششم اين گروه را از آن خود كرد. 
«وليز» با سرمايه اي برابر 450 ميليارد ريال، 
پيش بيني سود هر سهم خود را براي سال  
مالي 91 رقم 500 ريال در نظر گرفته است. 

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

الستيكي سهند 4340 1.85
قطعات اتومبيل ايران 1062 2.12
رينگ مشهد 817 2.32
پارس پامچال 6698 2.44
رايان سايپا 1120 2.45
حمل و نقل توكا 5197 2.60
سرمايه گذاري بانك ملي 2518 2.81
فرآورده هاي نسوز آذر 1328 2.97
ايران تاير 1644 3.14
ليزينگ ايران 1573 3.15

 P/E  كمترين نسبت
الستيكى سهند در صدر جدول كمترين 
نسبت P/E ايستاد. حمل و نقل توكا جايگاه 
ششم اين گروه را از آن خود كرد. «حتوكا» با 
سرمايه 51 ميليارد و 537 ميليون  ريالي، سود 
هر سهم خود را رقم 1997 ريال پيش بيني 
كرده است. 

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

الستيكي سهند 4340 1.85
قطعات اتومبيل ايران 1062 2.12
رينگ مشهد 817 2.32
فرآورده هاي تزريقي 3034 2.43
پارس پامچال 6698 2.44
رايان سايپا 1120 2.45
حمل و نقل توكا 5197 2.60
سرمايه گذاري بانك ملي 2518 2.81
فرآورده هاي نسوز آذر 1328 2.97
ايران تاير 1644 3.14

 P/E  كمترين نسبت
الستيكى سهند در صدر جدول كمترين 
نسبت P/E ايستاد. فرآورده هاى تزريقى 
جايگاه چهارم اين گروه را از آن خود كرد. 
«دفرا» با سرمايه اي برابر 110 ميليارد ريال، 
سود هر سهم خود را رقم 1250 ريال 
پيش بيني كرده است. 

آخرين
قيمت نام شركت
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9111301563911230 22712, 6680 911020 2 8735992760 000108  

  
910929494911230 5455, 0150 911101 2 730829131 50046  

   
9112021600921229 14216, 32 911127 898221200 00034
911202530921229 4276, 2450 911201 2 663511 913 950146    
9112022002921229 18626, 4670 911201 12 037136 000 000129  
9112011724921229 19606, 8270 911201 13 358156 000 000260  
911130823911230 24876, 0610 911112 15 0673292450 625224  
9111302800911230 26297, 17 911030 188596593425 300216   
911201646911230 8077, 4720 911105 6 031239276 500 000172   
9110191012921229 22683, 58 911202 8110510 000200  

        
911202545921229 7944, 55100 911202 360992 605 40528  

    
911202226921229 2155, 3380 911128 1 14642150 0007  
911202617920631 5023, 4130 911123 1 71141353 000 0003    
911124207920631 2414, 7380 911019 1 14123342153 000198  
891012(125)900631 1624, 52 900207 73260160 000296  
911202314920631 1618, 6675 910620 1 39454221 941276   
910613(292)910631 1588, 61 910427 1360130925100 000241  
9112018920631 5518, 5580 911103 1 02018352100 000105   
911202130920631 18717, 9050 910929 3 34825675 000113    
911202109920631 16114, 63100 911101 23553371 090 29678   
911202377920930 4024, 1550 910901 1 668182 000 00076   
911202401920331 4103, 40 911103 1392106181 806 632223
91120246920631 8145, 58 911102 3692321300 000204    

   
911202540920631 6734, 7374 911128 3 18332650 00035

       
911202342911230 5603, 85 911102 215461948 000 000162   
911202423911230 5153, 4358 911102 1 764469454 000 000  
911202496911230 5473, 71 911101 20316293513 200 000148  
911202360911230 3383, 83 911028 12959295330 000 000  
911202331911230 3503, 66 911103 1282529417 500 000176  
911202282921229 3203, 83 911202 122746 000 000141  
911202254921229 2853, 51 911130 1001422 906 142207  
911202359921229 4373, 2785 911129 1 431397 250 00040   
911202350911230 2504, 63 911112 11587692433 100 000103  
911202113911230 13029, 38 911106 382067911561 143   

911130236911229 3088, 42 911104 25928091455 000264
911201401911230 4698, 3750 911102 3 9267597600 000135  
911202400911230 5484, 01 911102 2200769191 100 000140  
911202457911230 28915, 45 911103 44649093105 475313  
911129240921229 3103, 80 911201 1178131 500 000  

   
9112029920331 5420, 76 911103 11216010 000 000238

    
911201756911230 8944, 6739 911103 4 17777933628 588197  
911202(231)911230 (13)(66, 54) 910817 8652365349 000       
911202544911230 9115, 7360 910804 1 4317617200 00030    
911202493911230 19972, 6050 911102 5 1979593251 537155    

   
9112021327921229 18804, 7480 911130 8 9056506 000   
911202533921229 6674, 6130 911130 3 0773330 0008  
9112021181911230 16264, 94 911109 80306696299 975    
911202584911230 4954, 7430 910816 2 34537679 975 104281

   
911201(176)911230 25115, 56 901218 2889164 000301   
91120228911230 5112, 2010 901202 561317210 000193  
911202388911230 (320)(2, 99)30 911124 9581149159 600 000246  
911202806911230 (490)(1, 36) 911130 6689201 600 000300   
911130107911230 (821)(0, 81)80 911103 669789132 000 000137  
9112021217911230 7155, 2930 911028 1 08794150 000192
911117181911230 1437, 4214 911109 1 06190140 00085  
911005(819)911230 (1 507)(0, 67) 911102 1 004629050 000291   
91110787921229 1170, 0060 911123 7704213 000263    
911202282911230 3522, 32100 901208 81712145 70525  
91120230911230 1834, 00 911103 6129302 400 000191
9112012556911230 14303, 5979 911101 5 132479050 00092  
911202502911230 (96)(9, 96)10 911117 95650591910 400 000286
9111304911230 (2 887)(0, 14) 911101 39769927100 000236  
91113099911230 (142)(3, 61) 911121 513168915600 000299  
911202354911230 3813, 5560 911103 1 351769161 500 000214    
911202190920631 (27)(29, 96) 91113 8092193193 000 000112   
911201250920930 2705, 1770 910920 1 3974400 00015    
911202332911230 1297, 7810 910817 1 00469510 300186   
91120270921229 1187, 0850 911128 8363100 00017   
911128(47)911230 (1 060)(0, 66)100 911023 701439280 000210   
911202891911230 5002, 1275 910724 1 0621615266 630258   
911202353911230 1538, 8070 911129 1 3464194850 000175  
91112830921229 2529, 00 911201 1058230 000125    
911202640911230 4233, 3929 911101 1 432149275 070 000181  
911129462911230 12410, 8360 911111 1 343509944 000107  
911116166911230 (351)(4, 49) 911102 1 5775291300 000262  
91112968911230 1235, 4520 910712 670320150 000196  
9112026911230 667, 00 910823 4026173552 000275
911111144921229 7213, 5070 911201 97213204 120156   
911202230911230 3534, 6380 911117 1 212469540 000150  

      
91120218921229 7038, 1480 911121 2 6700247 360171   

      
911202203920631 2955, 5260 911102 1 62926310400 00033  
9112023238921229 25255, 82 911130 1468671 000 00022  
911116190911230 1699, 2660 911101 1 56557925186 753144   

        
911202(109)911230 5459, 80 911104 2299180929300 000309  
901208(2 905)911230 (1 346)(0, 72) 911030 967661061 400283   

  
911202498921229 4085, 64 911201 230149300 000134  
910328(847)911230 (623)(1, 05) 910502 6562833079 144177   
911202791921229 8304, 1060 911201 3 4022430 000187  
900717(2 904)911230 (1 484)(0, 94) 910822 1 395010 350294   
911101(887)911230 (20)(136, 25) 911028 2 7255559024 000266
911201357911230 6415, 9010 911102 3 7829396240 000100  
911202616920631 3105, 87 911121 1821263760 000288
911201384911230 3897, 07 911102 2750799171 000 000252   

    
910629(468)911230 (494)(0, 78) 910505 3872132093 900212
91051515910631 9927, 21 910428 26948492515 000189
911202(219)920631 4164, 02 911103 1 674263630 000272  
911202295911230 6344, 57100 911102 2 8978292467 140130  
9112021900911230 21016, 4085 911028 13 454889535 000174  
91101824911230 (756)(1, 21) 910817 911476070 000222  
911202811920631 7524, 03 911016 30332330570 000128  
91112877911230 2535, 2295 911107 1 3206191243 00012   
9104281286911230 (1 074)(1, 47)10 910501 1 5824733084 000184  
911202503920331 5824, 05 911101 235777644192 00037  
911202(75)911230 2475, 00100 911104 1 800759474 844182   
911202761911230 20317, 3280 911014 14 8737392642 500119  
911202(104)911230 4472, 97 911106 1 32824962100 000317    
911202848911230 16403, 7090 911107 6 0697493268 00059  
911107(343)920930 5822, 09 911016 128190100 000308  

    
9111301122911230 4572, 4580 911112 1 120719241 200 000203  
911202166900930 2105, 6590 901206 1 18710012132 420 000   
911202420921229 5003, 15 911130 157339450 000265  
911202280920930 1967, 1629 911006 1 40491 000 000102    
911202145920930 807, 0310 911013 56225300 000304  

   
911202651920930 5704, 6240 911011 2 63451 000 000  
911202353920631 2176, 06 911017 1 31654342976 048  
911202129900930 2654, 22 900825 11191001215800 000   
911202117910631 1951, 89 911103 9861001216750 000   
911129366900930 4403, 4177 901115 15011001203 000 000    
911201327910930 4234, 25 911116 1 79910012192 392 000   
911202395901229 4063, 67 910122 14901001210600 000    
911202345910631 3083, 28 910820 101010012111 500 000     
911202(48)900930 (13)(32, 77) 901204 42610012391 000 000   
911202296910930 3664, 66 911101 170610012272 900 000   
911202125900631 2541, 72 900901 10431001238240 000   

   
91082418567921010 198080, 33 911002 6530015 000208  
9110301615920930 17933, 83 910920 68620140 00047  
911202779921229 9733, 3170 911201 3 21913400 00036  
9112022232911230 25533, 8170 911024 9 724769076 00045  
911202411921030 5835, 01 911011 29230412 500248  
911130290911230 4844, 8180 911027 2 3289490392 000166  
9112023515911230 51103, 9970 911026 20 407849655 000194  
911202500921229 7053, 3080 911117 2 328141 500 00049  
911201638911230 6784, 2370 911030 2 8697998125 00070  
911130444911230 5763, 3587 911024 1 92867917230 00083  
911202685911230 8024, 7260 911030 3 7827891375 00090  
9112021149911230 12883, 9670 911025 5 0998192680 00041  
911202159920631 2434, 33 911028 1051172131 800 00087  
911202545911230 5823, 8570 911102 2 23984947450 000124  
911202256920631 2244, 6065 911103 1 03030321840 000183  
911130208911230 2614, 5273 911101 1 18181919826 97856  
911129(81)911230 2805, 3070 911026 1 48310899550 000173  
911202787911230 9204, 6970 911030 4 31490918300 000120  
9112012203921229 22346, 2165 911202 13 875050 00027  
911202598911230 6583, 59100 911101 2 3626790350 0009   
911202252920231 3313, 7679 910930 1 2436334 500 000101    
9111116672911230 72724, 1370 911101 30 004989026 6115  
911202741911230 9583, 2363 910805 3 0983066208 833138  
9111301160911230 13583, 4380 911020 4 65681938220 320136  
9112021598911230 19684, 41 911103 86809192273 996239  
911130912911230 19745, 2410 911024 10 338819150 00016   
9112021984920830 20063, 68 910823 73781271 00061  
911202568921030 7883, 30 911010 259714502 900131  
9112021780920631 18274, 51 911028 82372235162 00072  

    
911202757921030 10475, 7280 911001 5 992110 000 000118   
911202413920631 5706, 3480 911201 3 6128587 200 000151   
911130895911230 8972, 8146 911121 2 51834973 220 000178    
911202930920930 10074, 6436 910915 4 6691216 000 000122   

       
91100630911230 14929, 9510 911012 4 463456513 800 000   
9112021124921229 116111, 2590 911202 13 06381 942 105213   
9112022043911230 25167, 8150 911102 19 64874944 162 258232   
91120153911230 7613, 1863 911102 1 002941850 000133    
9111301719911230 20176, 9975 910920 14 09853626600 000115  
911130649921229 8218, 9730 911201 7 36313250 00086  
901208(30)910830 1686, 52 910706 1 0965794028 000316  

 
910517(356)911230 11195, 18 911030 214750996125 000233
911124(362)911229 (63)(42, 30) 911102 2 6654419025 000271
911130110911230 7818, 35 910816 65202263607 417195  
911202476920331 4944, 2447 911030 2 096674260 000147  
911202846921229 8954, 70 911121 42091354 17289
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9112011053921229 9334, 9859 911201 4 6493300 00088  
9111291015921229 6679, 2490 911201 6 16421120 000242   
911202918911230 10045, 0950 911107 5 107796919200 00066
911130558911230 7708, 4670 911103 6 51269961 903 000143   
911125364911230 96011, 1150 911107 10 66378902 800 000154  
9112025480921229 56314, 8350 911128 27192142 192 000289  
91120222911230 5236, 63 911121 190592800 000211  
911202776921229 8015, 9150 911201 4 7301825 800 000121   
911202949911230 26411, 2450 911102 2 96870926144 000123  
911130956911230 12725, 5480 911102 7 04568936943 800167
911201234911230 3606, 837 911022 2 4577196429 000231  
911128(552)911230 (958)(1, 75) 911116 1 6817895200 000237   
910514(3 263)911230 (4 187)(0, 30) 910520 1 2493532597 800282    
911130497911230 5103, 5768 910921 1 82137615303 75084    
9112021373921229 9606, 85 911128 65722017 368 934111  
911202146911230 1358, 7160 911102 1 17672915450 000163   
911202221911230 22510, 68 911111 240255921322 00057     
911202306921229 4295, 8310 911128 2 502351 000110  

  
911202307920631 33524, 4080 911115 8 1733133837 800257  
9111281455920431 130716, 1310 910915 21 0808931733 000235  
9112024250921229 50988, 3860 911201 427092624 000158  
9110191408920431 114713, 6760 910913 15 67544356100 000139  
910521(76)920331 (179)(17, 41) 910410 3 1174526 000290   
91120288920431 8473, 7110 910919 6 192376100 000295  
91120243920631 25825, 7410 911107 6 6427339150 000256  
911130663911230 56017, 16 911102 96108191162 057179  
9111291593920431 129313, 3610 910829 17 270533123 070302  
9112021242911230 12199, 0350 910506 1100610312100 000127   
911202756920631 63018, 8660 911104 11 8824533136 000254  
9112022109920631 272710, 0080 911125 27 278353630 060227  
9112023752920431 42519, 9350 911126 42213826624 000259

  
91120176911230 1946, 32 911122 12267595175 000188  
911202(270)911230 1099, 80 911107 99893750 000318
911202707921229 8533, 67 911130 312736167 02879  
9111174911230 1397, 77 910510 127134150 000225  
911130260921229 3413, 31100 911202 11283250 00081  
91112535911230 8013, 5947 911101 1 087869387 750180  
911202161911230 1846, 9110 911107 1 2727694180 00013  
911130311911230 5104, 07 911030 20788291598 50010  
911202831921229 9683, 94 911109 381214151 87591  
911104119911230 2456, 5310 910801 1 6014762150 00064  

      
9111303025911230 32426, 8760 911102 22273879330 00080

 
911202363911230 4165, 4990 911101 2 28319245 873 655253  

   
911125(985)911230 (518)(3, 13) 911020 1 6236391202 500226  
911130(1 124)911230 5243, 14 911113 16442397143 234310  
9112021412911230 16225, 4670 911103 8 8577891960 000161  
901017(787)911230 (353)(2, 65) 901110 9373557 600229
91081589911230 (58)(24, 88) 911102 1 44314090388 000205  
911202256921229 2507, 6160 911128 1 9021234 00053  
910309(388)911230 (361)(1, 53) 911103 5526890225 00063  
911130382911230 6034, 4850 911103 2 7041291666 50062   
911202434921229 23441, 8550 911130 434020140 00052  

   
911202134911230 11010, 1814 911122 1 12095934240 000116
911202287911230 2618, 1850 910516 2 1353032100 800243  
911202627920331 6523, 4735 911115 2 26023640100 000273   
911129396911230 2866, 7910 911113 1 94153917900 000228  
910803(343)911230 11616, 05 910517 18623432295 243279
911202313911230 3547, 6270 911028 2 696729230 00058  
911202354911230 2705, 4274 911116 1 4637495274 00060  
911202537911230 6003, 8950 911116 2 33675939300 000149    
911202(997)911230 (889)(0, 46) 911117 40593925119 686298  
911201351911230 6073, 4560 911030 2 0954992300 000153   
900725(2 265)911230 (1 399)(1, 21)70 910706 1 691233151 000307    
911123(187)911230 (431)(1, 57) 911028 6777295432 500160    
911129503911230 14219, 14 91119 27182049112 000159  
911130(686)911230 (397)(1, 70) 911103 67512898397 800267

     
911202553911230 4514, 3450 911030 1 95844981 500 000142  
911202437921229 4833, 4450 911113 1 6605250 00029  
911202655911230 8094, 4930 911112 3 630789854 000170  
911202300920631 3596, 0060 911101 2 154132515 40093  
911201186920631 1519, 81 911107 14811734114 000284  
901217(632)910930 (515)(3, 86) 910303 1 9873233537 800247   
90062213379911230 61687, 83 901206 10 127409 000245   
911202142911230 4531, 6750 911102 1 425923300 000117     
911202737920631 6045, 1374 911101 3 101238340 200202
911202922911230 8305, 6680 911017 4 7007294170 00011  

   
911202456900930 3223, 26 901007 10501001214325 000   

 
911202157921229 27718, 4810 911128 5 119815 600285  
900526705910631 8065, 0326 911028 4 05437905 00065  22

 
911202293920631 3075, 4110 910820 1 66216100 000303   
9111301824921229 27442, 4410 911202 6 698930 00098  
911202671920930 7764, 5160 911201 3 50021135 00044
911130574911230 16005, 7170 911028 9 13867919160 000168  
9104204054911230 9619, 7570 901216 9 36714300 00075  
91120212239920930 104984, 9395 910902 51 738121 000 000  
9111305914911230 51984, 3275 911010 22 455879151 000 00099  
9111301194911230 19784, 1070 911105 8 118759131 200 00014  
911202515911230 13856, 2890 911102 8 69374922 550 000215  
9111252835921229 16927, 8210 911201 13 2371250 000244  
9112022521911230 33295, 0570 911101 16 81676912950 000145   
910927(554)910930 (519)(1, 16) 910810 6028790491 082274  
900829415901229 4683, 4851 900430 1 630934250 00074  
91120256921229 11019, 0772 911128 9 986439260 00094  
91112942911230 (128)(13, 05) 911110 1 671689347 00042
911202155920231 3135, 5810 910928 1 1036241 820 000234   
911202603921229 2014, 5510 911128 914126 100 000   
91112951911230 (325)(7, 85) 911101 2 5515494210 00055   
911202306911230 47711, 1050 911028 5 2978791023 625165  
911202851921229 8007, 2331 911122 5 7811423 622230  
9112021897921229 19004, 7810 911201 9 074311 764 600   
91120212437920930 102035, 2750 910915 53 7638257 166201  
911202219921229 4227, 8670 911128 3 31940250 000199  
891204335901229 3875, 7265 891130 2 2150250 000132
9112021142920930 14144, 5995 911117 6 4841210 000 000     
9112021854920930 22543, 9690 911104 8 919745 000104
9112021447921229 12054, 7475 911130 5 7092435 00018
9111292615921229 35763, 1879 911201 11 371670 0004   
911202218920631 4645, 0010 911022 2 31825312143 488268   
9112022336921229 24434, 0170 911201 9 790949 18095  
901216(1 281)911010 25232, 6910 901117 6 7951539 300270   

       
911202535911230 8566, 0995 911115 5 214869282 304269
911130(215)911230 3244, 00 911102 73293200 000305   
911129677911230 5783, 7490 911107 2 1627291384 000106  
911202458911230 4545, 9295 901812 2 6893361081 18067  
911124325911230 3005, 5367 911028 1 65899203 024 00096   
911030421920331 4069, 85 910801 40006631022 400292  
9112011284920930 17877, 1070 910917 12 690320 000218   
91112456911230 18511, 1696 911020 2 065819053 453312  
911130581911229 59910, 0050 910824 5 991506130 000249
91112410911230 16814, 26 911107 239573917125 00069  
9112023308920930 15978, 1825 910921 13 06316330 000185  
911130322911230 4167, 3410 911020 3 05288928315 00073   
911202336921229 24416, 3960 911130 3 9983530 000240  
890707(1 464)901229 (998)(3, 22) 900510 3 210516 500314
911202121911230 23511, 3030 911030 2 6555993150 000219
9112012402920631 22476, 9262 910919 15 549138 000190
911202117911230 (516)(8, 26)100 911103 42609997177 545250  
911202157911230 5295, 5740 911102 2 9444291544 000297  
9112021009920930 56010, 6325 910919 5 95520360 000164
910425321911230 3644, 9377 911105 1 7957892635 000217
9111031514911230 4565, 0670 911101 2 307659050 000126  

 
911202342911230 3864, 8970 911101 1 88883923121 500221  
911202827911229 8375, 5350 911110 4 6306491725 000311   

911201(37)911230 5086, 8010 910803 3 45261365 000293  
9111181267911230 (268)(4, 16) 911117 1 115409216 800280  
910410211921229 1182, 8160 911202 3320148 212220  

   
9112021191921229 13513, 9380 911201 5 3156200 0002  
911201701921229 8424, 2750 911124 3 595670 00023  
9111302766911230 23016, 3276 911103 14 552439670 000109  
911107839920930 8328, 6610 910830 7 2070148 500209  
9112021361911230 14155, 0974 911109 7 208190600 000152
9112021314911230 15174, 9690 911101 7 526559380 00031  
9112022242921229 25774, 2260 911125 10 8706108 00051  
911128944911230 12044, 9181 911101 5 9166292150 00077  
911202628921229 6683, 5966 911123 2 39618100 00020  
910921358911230 2128, 9640 911025 1 899859040 00071   
911202519921229 6413, 6270 911201 2 32321378 00068    
9111292013921229 21824, 1973 911130 9 149935 40019  
9112021212920930 4265, 3720 921229 2 2865168 00048   
911123928911230 17012, 0574 911101 2 04969936233 280114   
9112022814921229 28923, 8780 911128 11 179480 00039  
911202607921229 6834, 03 911129 27546363 00032  
9112021656921229 16035, 6656 911201 9 0671150 00097  
911130598911230 12411, 5660 911101 1 43340946180 00054  
911124569911230 7885, 5850 911027 4 3987192975 00026  
9112022356921229 24674, 5870 911128 11 29824102 50024
911202410921229 4505, 20 911130 2342131 100 10021   
9112022124921229 25604, 6950 911201 12 00013100 0001  
9111211154911230 4934, 7762 911111 2 354739085 00082   
9111151245911230 12502, 4340 911028 3 0347191110 00043   
9112021319921229 14173, 6280 911114 5 1231200 0006  
911130(107)921229 4527, 7150 911201 1 24731240 00050
9112021799911230 24814, 8570 911101 12 0288392120 00038   

   
9112021301911230 22426, 3410 911122 14 20742910105 000287   
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آخرين نام شركت
درصد نوسانقيمت 

تعداد نوسان
سفارش

خالص تقاضابهترين تقاضا
(ميليون ريال) تعداد 

تعداد قيمتسهام
سفارش

تعداد 
قيمتسهام

بهترين عرضه
آخرين نام شركت

درصد نوسانقيمت 
تعداد نوسان

سفارش

خالص تقاضابهترين تقاضا
(ميليون ريال) تعداد 

تعداد قيمتسهام
سفارش

تعداد 
قيمتسهام

بهترين عرضه

(42) 4 956 5 13 500 3    
(27) (11)(0, 12) 8 982120 3 000 18 989 8 990
(15) (100)(3, 62) 2 66324 500 10 000 12 657 2 657    
(1) (315)(2, 55) 12 0372436 500 112 046 12 050  
8 16 600 3 14 200 3         
8 441, 23 3 609316 600 14 200 33 530 3 530  

(818) 87 937 7 588 607 38     
(14) 40, 35 1 146110 000 21 100 21 150 1 187  

(860) (1)(0, 06) 1 71100 522 935 240 1 644    
(14) (12)(0, 85) 1 39400 10 685 10 1 350   

0 80, 24 3 34811 500 1 311 13 360 3 469    
131 (41)(1, 71) 2 355162 008 5 000 12 306 2 386   
(9) (2)(0, 12) 1 6681101 5 400 11 630 1 660   
12 (1)(0, 07) 1 392314 328 5 231 21 373 1 399

(65) (15)(0, 40) 3 69200 16 945 60 3 849    
(20) 1 000 1 7 086 1    
(20) 40, 13 3 18311 000 7 086 13 260 3 293

6 611 4 590 422 94 121 117 13        
342 190, 89 2 15410164 447 10 000 12 220 2 270   
(13) (4)(0, 23) 1 76428 756 16 136 21 740 1 750  
(2) (15)(0, 73) 2 03115 000 5 929 11 981 2 020  
13 10, 08 1 295212 000 2 000 11 288 1 296  
25 10, 08 1 282220 000 234 11 252 1 289  
22 60, 49 1 227222 500 5 000 11 250 1 278  
7 10, 10 1 001115 000 7 800 21 001 1 004  

6 360 30, 21 1 431734 303 140 20 000 11 485 1 532   
40 40, 35 1 158139 579 5 001 21 158 1 160  

(183) (65)(1, 67) 3 82000 49 017 10 3 730   
(5) 4 100 2 4 117 2

4 (1)(0, 05) 2 20012 000 117 12 160 2 170  
(9) 00, 00 4 46412 100 4 000 14 300 4 464  
(5) 500 1 4 999 1    
(5) 00, 00 1 1211500 4 999 11 120 1 130

103 95 101 15 19 000 4     
15 60, 70 865326 602 10 000 2893 915       
87 00, 00 1 431959 549 1 000 11 488 1 627    
1 1853, 69 5 19738 950 8 000 15 212 5 660    

5 861 2 436 713 71 32 060 9    
(92) (47)(0, 53) 8 9051910 11 137 68 772 9 000   
445 842, 81 3 0778163 439 20 000 13 112 3 160  
32 (20)(0, 25) 8 03014 678 498 17 800 8 100    

5 475 220, 95 2 345612 267 686 425 12 415 2 418
4 476 4 869 567 156 221 408 22    

10 91, 63 561119 610 794 1556 563  
2 010 212, 24 958642 081 283 17 500 1974 980  
(24) 233, 57 6681100 000 135 166 3670 670   

0 00, 00 1223 000 0 01 0   -
3 00, 00 1 08728 156 4 990 21 060 1 100

(3) 40, 49 81712 000 5 559 1817 819  
2 203, 38 612114 000 10 000 1610 620

2 488 293, 13 956672 580 683 50 1964 969
(1) 201, 50 1 3511100 1 000 11 382 1 384    
(2) (30)(3, 58) 80986 898 9 400 1806 820   
(2) 40, 40 1 00423 671 5 600 21 000 1 017   
(1) 00, 00 8361976 2 000 1803 836   
3 212, 02 1 062210 700 7 158 11 030 1 079   

(5) (5)(0, 37) 1 346115 000 15 920 31 050 1 297  
3 120, 85 1 43213 350 1 129 11 425 1 440  

(0) 10, 25 4021140 142 1413 415
(6) (24)(1, 94) 1 21200 5 000 10 1 282  
94 38 890 7 5 000 1       
94 50, 19 2 670738 890 5 000 12 771 2 771   

279 166 454 11 2 403 2       
271 90, 56 1 62910165 904 2 400 11 684 3 436  

8 (303)(2, 02) 14 6861550 3 114 391 14 678  
7 641 3 272 403 79 0 0         
7 641 532, 36 2 299793 272 403 0 02 335 0  

39 613 17 216 306 371 13 000 4   
39 551 883, 98 2 30136717 191 657 3 000 12 301 2 397  

(3) (73)(7, 93) 847118 3 000 1847 887 -
69 792, 38 3 402222 131 2 000 13 455 3 550  
(5) 462, 59 1 82112 500 5 000 11 731 1 827

(104) 63 047 7 75 094 8     
77 643, 98 1 674246 000 0 01 674 0  

(145) (119)(3, 95) 2 89700 50 044 20 2 896  
(19) (17)(0, 13) 13 45400 1 405 10 13 400  
(4) 120, 40 3 03300 1 146 10 3 139  

(48) (18)(0, 76) 2 357147 19 999 12 360 2 416  
18 693, 99 1 800110 000 0 01 800 0   
7 (111)(0, 74) 14 87311 000 500 114 550 15 060  
4 (3)(0, 23) 1 32814 000 1 000 11 285 1 295    
6 (44)(0, 72) 6 06912 000 1 000 16 017 6 142  

10 47 332 9 58 696 7     
(6) (16)(7, 17) 20700 27 696 30 206    -
(6) 00, 00 1 18725 032 10 000 11 155 1 197   
9 (5)(0, 32) 1 57326 800 1 000 11 560 1 590  
7 90, 65 1 404215 500 10 000 11 377 1 432    
5 152, 74 562320 000 10 000 1548 559  

(322) 139 218 11 524 889 39    
17 (22)(0, 83) 2 63417 539 1 000 12 625 2 626  
(0) (41)(3, 02) 1 31612 012 2 200 21 321 1 349  

(89) (37)(3, 20) 1 119120 000 100 000 21 110 1 110   
(371) 00, 00 986150 391 304 27500 947   

(5) 483, 33 1 49012 257 5 000 11 481 1 580    
39 80, 80 1 010240 687 1 200 1999 1 024     
(5) (12)(2, 74) 4261120 11 000 1421 421   
91 160, 95 1 706265 553 11 500 31 700 1 750   
(1) (2)(0, 19) 1 04311 000 1 685 11 040 1 055   

22 050 10 550 977 298 137 733 13    
2 832 10, 03 3 21926875 022 24 047 13 346 4 000  

61 00, 00 9 72446 076 0 010 112 0  
340 00, 00 2 9235112 000 0 03 039 0  

1 548 7844, 00 20 407875 872 0 020 407 0  
2 654 10, 04 2 328271 096 979 280 12 420 2 486  

5 160, 42 3 78211 580 253 13 916 4 150  
548 1964, 00 5 09914107 554 50 15 099 5 149  
155 403, 96 1 05122255 062 100 000 11 051 1 134  
539 442, 00 2 23917236 188 154 12 282 2 318  

1 262, 59 1 03011 700 499 11 044 1 050  
4 202 1633, 93 4 31442973 320 0 04 317 0  
125 150, 64 2 362455 500 4 088 12 440 2 590   

8 244 191, 55 1 2431106 487 715 6 312 21 272 1 272    
9 1053, 51 3 09823 000 0 03 036 0  

43 20, 02 8 68015 000 0 08 678 0  
12 2833, 99 7 37813 500 1 000 17 378 14 000  

654 220, 85 2 5979244 359 50 12 678 2 779  
77 (25)(0, 30) 8 237410 550 1 000 18 120 8 379  

(326) 41 990 8 134 910 4     
40 (9)(0, 15) 5 992311 728 4 910 15 900 6 000   

(330) (48)(1, 31) 3 612118 000 110 000 23 584 3 584   
(36) 290, 63 4 669412 262 20 000 14 680 4 680   

7 223 545 991 48 200 1        
7 183 3612, 84 13 06346543 791 0 013 210 0   

39 4262, 22 19 64822 200 200 119 739 19 749   
1 280 498 948 30 42 906 17  

0 (17)(0, 80) 2 09614 983 4 900 12 088 2 108  
(1) (6)(0, 14) 4 20900 160 70 4 179
329 380, 75 5 107562 363 0 05 271 0
26 2000, 74 27 19212 000 1 050 227 607 27 898  

551 50, 26 1 90510278 955 0 01 976 0  
(65) (46)(0, 96) 4 73037 201 21 000 24 730 4 730   

1 270, 92 2 9681197 0 03 058 0  
292 (358)(5, 17) 6 572454 249 10 050 26 600 6 600  
51 242, 08 1 176150 000 5 000 11 135 1 175   
8 (23)(0, 95) 2 40214 115 690 12 400 2 401     

88 602, 46 2 502334 885 56 12 539 2 542  
776 61 378 29 19 702 7   
(1) 720, 89 8 1731450 500 17 810 8 220  
152 4 55211, 93 42 70923 700 126 142 463 42 463  
(97) 1983, 30 6 1921100 16 000 16 129 6 129  

1 1792, 77 6 6421200 54 16 561 6 670  
546 2031, 88 11 0061150 517 1 815 111 235 11 890   
(0) 2061, 76 11 88211 000 1 000 111 360 11 757  
79 1 0494, 00 27 27882 887 0 027 278 0  
97 1 6153, 98 42 21342 524 207 142 221 46 000

(32) 1 800 3 22 017 5   
(6) 90, 91 9981100 5 746 1955 996

(16) (96)(2, 98) 3 12711 000 6 141 23 125 3 150  
(13) 00, 00 1 27200 10 110 10 1 289  

3 (82)(2, 11) 3 8121700 20 13 810 3 840  
(20) 1 000 1 10 000 1  
(20) (3)(0, 13) 2 28311 000 10 000 12 250 2 259  

5 982 1 068 439 61 95 1    
2 657 3403, 99 8 85713299 950 0 08 857 0  

7 733, 99 1 90213 894 0 01 902 0  
3 318 1663, 98 4 34047764 595 95 14 340 4 400  
373 352 939 11 93 718 10    

10 252, 28 1 120110 000 900 11 095 1 126
435 30, 14 2 1354196 132 0 02 217 0  
(10) (92)(3, 91) 2 260150 4 500 12 286 2 340   
(0) 00, 00 2 69600 180 10 2 589  

(118) (6)(0, 41) 1 46313 592 87 148 51 385 1 411  
0 (15)(0, 64) 2 3361500 500 12 338 2 338    

58 153, 85 4053142 665 490 1405 420  
6 814 3 082 386 118 54 734 10      
3 588 653, 43 1 958711 824 460 1 500 11 968 1 977  
486 30, 18 1 66014310 908 26 858 21 723 1 855  
(3) (60)(1, 63) 3 63012 500 3 200 13 544 3 685  

(27) (54)(2, 45) 2 1541595 12 900 12 148 2 180  
189 50, 35 1 4259133 229 5 061 11 476 1 480     

2 600 110, 36 3 10121809 894 500 13 213 3 450
(19) 501, 08 4 7001800 4 715 34 605 4 797  
17 20 000 3 3 500 1    
17 00, 00 1 050320 000 3 500 11 050 1 070   

(331) 330 2 66 800 11  
(331) (1312)(20, 40) 5 1192330 66 800 113 680 4 977  

10 474 11 270 422 206 389 531 63  
118 633, 94 1 662574 326 3 000 11 662 1 890   
23 (5)(0, 14) 3 500210 140 3 539 33 456 3 500
(4) 1550, 30 51 7381350 419 151 505 51 984  

(40) 800, 93 8 6931500 5 000 18 634 8 799  
(2) (52)(0, 31) 16 8161100 200 116 600 16 985   

(483) (129)(1, 28) 9 9861300 50 000 18 600 9 711  
11 966 423, 96 1 10317210 850 034 1 000 11 103 1 103   

(0) 252, 81 914110 110 1915 915   
162 (63)(1, 18) 5 297150 000 20 862 125 574 5 574  
90 2133, 83 5 781216 000 172 15 674 5 674  
(1) (8)(0, 09) 9 0741554 700 19 020 9 039   

(799) 4590, 86 53 7631100 14 948 953 050 53 800  
(240) 1253, 91 3 319280 000 151 751 93 350 3 350  

(3) 991, 55 6 4841100 525 16 486 6 489     
8 (8)(0, 09) 8 91911 407 500 18 651 8 940

(714) (121)(2, 08) 5 70912 500 129 306 174 035 5 597
416 803, 57 2 31811183 901 5 000 12 327 2 470   
(24) 1601, 66 9 7901100 2 499 19 770 9 898  

(1130) 247 357 29 591 886 53        
609 1052, 06 5 21419115 793 800 15 313 7 767

(221) (94)(3, 38) 2 68900 82 885 20 2 672  
(44) 3372, 65 13 0631100 3 457 113 156 13 156  

(1967) (104)(2, 54) 3 99811 499 474 462 869 3 938  
219 381, 45 2 655580 362 0 02 721 0
(17) 120, 28 4 26011 100 4 909 14 162 4 415  
(0) 481, 66 2 94411 100 12 950 2 950  
292 (150)(2, 46) 5 955150 000 261 15 873 5 873

(231) 2 230 1 130 974 10  
(238) (16)(0, 84) 1 88800 130 374 90 1 828  

7 (97)(2, 05) 4 63012 230 600 14 606 4 700   
(95) 149 329 21 258 337 36    
(47) 20, 04 5 31511 000 9 490 15 290 5 507  
(1) (7)(0, 10) 7 208110 197 16 927 7 000
(1) 00, 00 7 52600 168 10 7 340  

(50) (313)(2, 80) 10 87000 4 649 10 10 736  
8 391, 65 2 39625 700 2 000 12 451 2 773  

(11) 753, 34 2 323150 4 290 22 330 2 510    
66 291, 28 2 286628 506 200 12 347 4 514   
(6) 370, 33 11 179110 402 111 561 15 000  
20 (11)(0, 40) 2 75417 864 500 12 701 2 759  

(59) 00, 00 9 06711 000 7 490 28 641 9 050  
(22) 3983, 65 11 29813 212 5 020 210 911 11 336

(494) (1)(0, 04) 2 34200 219 532 190 2 250   
(7) 1 33412, 51 12 0001481 999 110 750 12 000  
531 120, 23 5 1234100 996 1 100 15 315 5 555  
(23) 260, 22 12 0281500 2 300 112 006 12 481   
(11) 500 1 1 200 1    
(11) 5373, 93 14 2071500 1 200 114 216 15 222   

 116 192 60 946 562 1 720 3 663 419 401
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گزارشافتتاح سد و نيروگاه سياه بيشه طى سال آيندهاز گوشه و كنار

دنياى اقتصاد - ســارى- سميه ابوالحسنى: معاون اجرايى 
نيروگاه تلمبه اى ذخيره اى سياه بيشه از بهره بردارى از اين طرح 

طى سال آينده خبر داد.
ــن طرح ادامه داد:  ــدي غالمى در ديدار خبرنگاران از اي مه
ــياه بيشه داراى 4 واحد 250 مگاواتى است كه يك  نيروگاه س
هزار و 60 مگاوات برق پاك را براى شبكه سراسرى به همراه 
دارد. وى گفت: يك هزار و 400 ميليارد تومان هزينه تمام شده 
اين نيروگاه مى باشد كه تاكنون يك هزار و 150 ميليارد تومان 

براى ساخت اين نيروگاه هزينه شده است.

سيد رضا حسينى، كارشناس نيروگاه تلمبه اى ذخيره اى سياه 
بيشه نيز گفت: با توجه به پتانسيل منطقه و به دليل اينكه منطقه 
سياه بيشه از خاك رس برخوردار نيست، نيروگاه سياه بيشه به 

صورت سنگريزه اى اجرا شده است.
وى ادامه داد: توجيه اقتصادى يكى از داليل اجراى نيروگاه 

تلمبه اى ذخيره اى سياه بيشه محسوب مى شود.
 كارشناس نيروگاه تلمبه اى ذخيره اى سياه بيشه تصريح كرد: 
ــه برق مازاد موجود در شبكه را مصرف و آب  ــد سياه بيش س
ــد انتقال مى دهد و در ساعات پيك  ــمت باالدست س را به قس

برق به كشور برق رسانى مى كند. وى با بيان اينكه اين نيروگاه 
ــتين پروژه تلمبه اى ذخيره اى در كل كشور است، اظهار  نخس
ــد از نوع سنگريزه اى و بزرگ ترين  كرد: اين نيروگاه اولين س

پروژه ملى در مازندران محسوب مى شود.
كارشناس نيروگاه تلمبه اى ذخيره اى سياه بيشه گفت: پيشرفت 
ساختمانى نيروگاه سياه بيشه در حال حاضر 100 درصد است. 
حسينى افزود: در پيشرفت تجهيزاتى اولين واحد نيروگاه سياه 
ــه قبل از سال جديد وارد مدار مى شود و مابقى آن انتهاى  بيش

نيمه سال آينده وارد مدار خواهد شد.

ــاس: فاز 2 طرح  ــاى اقتصاد – بندرعب دني
توسعه بندر شهيد رجايى و 16 بندر چندمنظوره 
ــور، وزير راه  ــور رييس جمه ــى با حض مردم
ــازمان بنادر و  ــل س ــر عام ــازى، مدي و شهرس
ــتاندار هرمزگان و هيات همراه  دريانوردى، اس

به بهره بردارى رسيد.
ــى اداره كل بنادر و  به گزارش روابط عموم
ــس جمهور در اين  ــوردى هرمزگان، ريي دريان
ــم گفت: اين طرح عظيم هديه ارزشمند  مراس
ــت ايران و  ــور به مل ــان توانمند كش متخصص

ملت هاى منطقه است.
دكتر محمود احمدى نژاد افزود: با بهره بردارى 
از طرح عظيم توسعه بندر شهيد رجايى ظرفيت 

اين بندر به 6 ميليون كانتينر افزايش مى يابد.
ــن بندر بزرگ  ــار اميدوارى كرد اي وى اظه
ــرى بزرگ ترين  ــه از قابليت پهلوگي تجارى ك
كشتى هاى اقيانوس پيما برخوردار است بتواند 
ــعه هر چه بيشتر مراودات مردم  موجبات توس

منطقه و جهان را فراهم آورد.
ــرح عظيم با  ــاخت اين ط رييس جمهور س

طراحى پيشرفته و كار دقيق و پيچيده را حاصل 
ــت و  مهارت و توانايى متخصصان ايرانى دانس
ــاخت اين اسكله ها ساليان طوالنى  گفت: با س
مى توان از ظرفيت آن براى صادرات، ترانزيت 

و واردات كشور استفاده كرد.
ــازى و مدير عامل  معاون وزير راه و شهرس
سازمان بنادر و دريانوردى نيز گفت: اجراى اين 
ــال  طرح با نگاه كوتاه مدت و ميان مدت، از س
1383 در 2 فاز آغاز شد كه با اجراى فاز 1 آن 2 
پست اسكله مجموعا به طول 850 متر و آبخور 
ــتى هاى  حدود 17 متر، براى پهلو دهى به كش
ــل هفتم با ظرفيت 15 هزار TEU ايجاد و  نس
زمينى به وسعت 67 هكتار احيا و به محوطه هاى 

عملياتى اين بندر اضافه شد.
سيد عطاا... صدر افزود: فاز اول طرح توسعه 
ــفند ماه 1386 به بهره بردارى رسيد و با  در اس
بهره بردارى از آن امكان پهلودهى به بزرگ ترين 
كشتى هاى كانتينرى جهان و دستيابى به ظرفيتى 

معادل 3,3ميليون TEU فراهم شد.
ــاز اول طرح  ــرد: با افتتاح ف ــح ك وى تصري

ــتى كانتينرى  ــعه و ورود بزرگ ترين كش توس
جهان با ظرفيتى بالغ بر 14 هزار TEU در تير 
ماه 1388 به بندر شهيد رجايى نام اين بندر در 
ــزرگ جهان كه توانايى پذيرش  بين 20 بندر ب

چنين كشتى هايى را دارند، قرار گرفت.
صدر افزود: به منظور رسيدن به بندر كانونى 
ــان با بهره بردارى از فاز يك  بالفاصله و همزم
طرح توسعه، عمليات اجرايى فاز 2 با استفاده 
از طراحى و توان متخصصان داخلى كشورمان 
آغاز و براى دستيابى به ظرفيتى معادل 6ميليون

ــن و  ــى از مجهز تري ــاخت يك TEU كار س
ــرى دنيا با 7  ــاى كانتين ــن ترمينال ه مدرن تري
ــكله جديد جمعا به طول 2020 متر  پست اس
ــرقى و غربى در دستور  در موقعيت هاى يال ش

كار قرار گرفت. 
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى آبخور 
اين اسكله ها را 16 متر عنوان و اظهار كرد: اين 
ــكله ها براى پهلو دهى به كشتى هاى سوپر  اس
پاناماكس يا نسل هفتم طراحى شده و در پس 
ــار اراضى احيا و  ــكله ها 80 هكت كرانه اين اس

ــده  به محوطه هاى عملياتى اين بندر افزوده ش
ــت. وى اعتبار فاز اول و دوم طرح توسعه  اس
ــهيدرجايى را 750 ميليون دالر اعالم و  بندر ش
خاطر نشان كرد: تكنولوژى طراحى و ساخت 
اين اسكله ها در گذشته در انحصار شركت هاى 
ــت كه چنين  خارجى بود و براى اولين بار اس
ــان داخلى  ــت متخصص پروژه عظيمى به دس

ساخته و به بهره بردارى مى رسد.
ــاز يك بيش از 130 ميليون  صدر گفت: در ف
ــون متر مكعب اليروبى  ــاز دوم 7/5 ميلي و در ف
صورت گرفته است كه در نوع خود بى نظير است. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى تصريح كرد: 
با بهره بردارى از فاز 1 و 2 طرح توسعه، ظرفيت 
كانتينرى بندر شهيد رجايى در دولت نهم ودهم 
به 5 برابر افزايش پيدا كرده است. صدر در ادامه 
افزود: در حال حاضر  مجتمع بندرى شهيد رجايى 
سهم 50 درصدى كل صادرات و واردات كشور را 
بر عهده دارد و با اين افزايش ظرفيت زمان تخليه 
و بارگيرى كشتى هاى كانتينرى كاهش چشمگيرى 

خواهد يافت. 

با حضور رييس جمهور در استان هرمزگان صورت گرفت

افتتاح فاز 2 طرح توسعه بندرشهيد رجايى

دنياى اقتصاد- اصفهان- آرزو كريمى مقدم: سومين جشنواره برند و 
تجليل از فعاالن برند با حضور پنج استان همجوار مركز ايران و به همت 
سازمان توسعه تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران به 
ميزبانى خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در اصفهان برگزار شد. 
ــعه  ــنواره، با بيان اين كه توس مهندس حامد پاك طينت، دبير اين جش
ــت از توليد داخلى بهترين راه براى رهايى از اقتصاد تك  ــد و حماي برن
محصولى است، افزود: براى اولين بار در كشور نتيجه مدل هاى ارزيابى 
برند توسط اين مجموعه به صورت ISI و مقاالت بين المللى به چاپ 

رسيده است و اين رويداد مهم براى كشور تاريخى خواهد بود.
ــته 300 برند در استان هاى مركزى  ــال گذش وى اظهار كرد: در دو س
ــاهد معرفى 35 برند به جامعه  ــده اند كه در اين دوره ش ايران رصد ش

صنعتى ايرانى هستيم.
حميدرضا فوالدگر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
ــر از نظر علمى به رتبه اول منطقه  ــال اخي ــز با بيان اين كه در چند س ني
رسيده ايم، افزود: همانطور كه در فناورى هاى نوين موفق عمل كرده ايم، 

بايد براى تجارت سازى و توليد هم چاره جويى كنيم.

سومين جشنواره برند 
استان هاى مركز ايران 

در اصفهان برپا شد

ركورد شكنى شهردارى مشهد در اجراى 
طرح هاى شهرى

دنياى اقتصاد – مشــهد – فاطمه رمارم: شهردارى مشهد 
ــراى پروژه هاى مختلف كه با چند  ــال اخير با اج طى چند س
ماه زودتر از برنامه زمان بندى اجرا شده اند ركوردهاى بزرگى 
ــت. در اقدامى جديد نيز با گذشت دو  ــانده اس را به ثبت رس
ــطح شهيد گمنام قرار است  ماه از كلنگ زنى تقاطع غيرهمس
ــمت غربى اين تقاطع را زودتر از  ــبانه روزى قس با فعاليت ش
ــاند تا يكى از گره هاى ترافيكى اين  موعد به بهره بردارى برس

شهر قبل از نوروز 92 رفع مشكل شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شهردارى مشهد، سيد محمود 
ريحانى،  مدير نظارت بر پروژه هاى شهردارى مشهد ساخت 
تقاطع غيرهمسطح شهيد گمنام را از طرح هاى بزرگ در اين 
ــت و گفت: از آن جايى كه محدوده شهيد گمنام  ــهر دانس ش
نزديك حرم مطهر رضوى بوده و در ايام نوروز شاهد حضور 
ــتيم، شهردارى عزم خود را  ميليونى زائران در اين منطقه هس
جزم كرده تا همچون بسيارى از پروژه هاى شهرى ديگر با كار 

شبانه روزى بخشى از پروژه را تا نوروز 92 افتتاح كند.
وى خاطرنشان كرد: مردم مطمئن باشند كه پل غربى را براى 
انتقال ترافيك در ايام نوروز قبل از تحويل سال با كاركردن در 

چند شيفت و بدون وقفه به بهره بردارى خواهيم رساند.
وى با بيان اينكه سرعت اجراى طرح هاى شهرى در مشهد 
ــت، تاكيد كرد: اگر موانعى همچون جابه جايى  ــيار باال اس بس
تاسيسات، تحصيل حريم ها و... نباشد شهردارى پروژه تقاطع 
ــطح شهيد گمنام را در 6 ماه تكميل و تحويل مردم  غيرهمس
ــرد: تاكنون اين پروژه 12 درصد  ــد داد. ريحانى بيان ك خواه
پيشرفت فيزيكى داشته است. در ادامه برجسته نژاد، مدير پروژه 
تقاطع غيرهمسطح شهيد گمنام توضيحاتى از روند ساخت و 
ساز و مشخصات فنى داد و گفت: در اين پروژه يك زيرگذر 
به طول 450 متر با شمع و ديواره هاى يك طرفه ساخته خواهد 
ــى نيز  ــد. به گفته وى خطوط ويژه براى بى آر تى و تاكس ش
ــده است. برجسته نژاد در خصوص  در اين پروژه پيش بينى ش
هزينه هاى ساخت تقاطع غيرهمسطح شهيد گمنام، عنوان كرد: 
خود پروژه 11 ميليارد تومان و تحصيل حريم آن جداگانه بيش 

از 100 ميليارد تومان هزينه را به همراه دارد.

رييس سازمان نظام مهندسى در بيرجند عنوان كرد
70درصد سكونتگاه هاى كشور 
در معرض خطر زلزله قرار دارند

ــازمان  ــاى اقتصاد – بيرجند- محمد قربانى: رييس س دني
نظام مهندسى ساختمان گفت: 90 درصد سكونتگاه هاى مردم 
در معرض بالياى طبيعى قرار دارد كه از اين ميزان 70 درصد 
در معرض خطر وقوع زلزله است. مهدى هاشمى در بيرجند 
افزود: اين به آن معنا است كه بايد در ساخت وسازهاى جديد 
استانداردهاى الزم را هم از حيث به كار بردن مصالح و هم از 

لحاظ نقشه فنى و مهندسى، رعايت كنيم. 
ــم و دهم اقدامات  ــر چند در طول دولت نه ــت: ه وى گف
ارزشمندى در حوزه عمرانى صورت گرفته كه به يمن وجود 
ــت، اما واقعيت تلخ آن است كه با يك  ــان عمران اس مهندس
مشكل اساسى در سطح كشور مواجه هستيم و آن ضعف در 
زمينه شهرسازى و معمارى است. هاشمى با اشاره به اينكه بايد 
اين مشكل را با كمك مهندسان كشور برطرف كنيم، گفت: به 
همين خاطر است كه ميزان صدور مجوز براى تجديد ساخت 
و ساز در كشور ما بيش از ديگر كشورها است. وى در ادامه بر 
ضرورت تحقق نمادهاى شهرها و استان ها تاكيد كرد و گفت:  
ــووالن حوزه شهرى مى خواهيم  به عنوان مدعى العموم از مس
ــانه ها، نمادهاى شهرها و استان ها اقدام  نسبت به طراحى نش

عاجل كنند.
استاندارخراسان جنوبى نيز در ديدار با رييس سازمان نظام 
ــتان در بيرجند  ــور و اعضاي نظام مهندسي اس مهندسي كش
سازمان نظام مهندسي را يكي از سازمان هاي اثرگذار در زمينه 
توسعه استان دانست و تصريح كرد: نگاه مهندسي در تمامي 
زمينه ها به ويژه ساخت و سازها بايد مورد توجه قرار گيرد و 

اين يكي از مهم ترين برنامه هاي كاري ما در استان است.
ــازي و برنامه ريزي در  ــزود: تصميم س ــيد اف ــان رش قهرم
چارچوب «نظام مهندسي»، ضمن آنكه از هدر رفت سرمايه ها 
ــالمت اقدامات در تمامي  جلوگيري مي كند، تضمين كننده س
ــتان خراسان  ــاره به عمر كوتاه اس ــت. وي با اش عرصه ها اس
جنوبي و برخورداري از قدمت فرهنگي و تاريخي اين خطه 
ــتان نوپا در  ــان عمراني در اين اس گفت: با اين حال كارشناس
زمان ساخت و سازها به دو مولفه مهم «فني سازي» و «معماري 

سنتي»، توجه ويژه اي داشته باشند.

دنياى اقتصاد – مشهد – اعظم اعظمى: معاون وزير نيرو گفت: راندمان كم و تلفات زياد سبب 
ــتر مى شود بنابراين بايد تك رقمى كردن تلفات حوزه انرژي در برنامه ريزي  ــوخت بيش مصرف س
كشور قرار گرفته شود.  محمد بهزاد در نشستي خبري با موضوع واكاوي چالش هاي صنعت برق 
ــتايى و 100 درصد جمعيت  ــهد اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 99 درصد از مردم روس در مش
ــتند. وى تاكيد كرد: راندمان كم و تلفات زياد سبب  ــهرى در ايران از نعمت برق برخوردار هس ش
مصرف سوخت بيشتر مى شود و در حال حاضر بايد به دنبال تك رقمى كردن تلفات بود و در مورد 

صرفه جويى بحث سوخت با توجه به قيمت هاى جهانى بايد تصميمات جدى گرفته شود.
ــان كرد: ايران از نظر راندمان نيروگاه برق باالترين رتبه را در منطقه  معاون وزير نيرو خاطرنش
داشته و حتى 1/5 درصد باالتر از متوسط جهانى است؛ همچنين چهاردهمين كشور در توليد برق 

در جهان است و از نظر طول شبكه برق نيز در رتبه نخست كشورهاى منطقه قرار دارد.
ــد: با توجه به اينكه مهم ترين ضابط بين عرضه كننده و  ــاره به بورس برق يادآور ش بهزاد با اش
ــور طى شده و براى اينكه در بورس  ــت آخرين مراحل بورس برق در كش توزيع كننده بورس اس
برق معامالت انجام شود نقدينگى الزم ايجاد شده و به زودى شاهد عمليات و دادوستد برق در 
بورس انرژى كشور هستيم. در ادامه عليرضا خجسته، رييس هيات مديره شركت مهندسي انتقال 
ــبب بهينه سازى  ــرق اظهار كرد: افزايش راندمان نيروگاهى و كاهش تلفات س نيرو و مخابرات ش
مى شود و با توجه به اينكه بيش از 80 درصد قيمت صادرات برق ناشى از قيمت سوخت است، 
ــالمى اين اجازه به بخش خصوصى  ــتين بار بعد از پيروزى انقالب اس در برنامه پنجم براى نخس
داده شد تا صادرات برق را انجام دهد. وى تاكيد كرد: در حال حاضر شاهديم كه بخش توليد و 
توزيع صنعت برق در راستاى اصل 44 در حال واگذارى است، بنابراين بايد چالش هاى صنعت 
برق را بررسى و واكاوى كرد. رييس هيات مديره شركت مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق، 
تقويت زيرساخت هاى انرژى را امرى مهم در انرژى كشور دانست و اظهار كرد: سرمايه گذارى با 
ــاخت هاى انرژى و صرفه جويى در مصرف از عوامل مهم رساندن  توجيه اقتصادى، تقويت زيرس

انرژى به جايگاه واقعى آن است.

معاون وزير نيرو در مشهد تاكيد كرد

ضرورت تك رقمي كردن تلفات حوزه انرژي 

رييس هيات مديره مجتمع صنعتى جهان فوالد 
دركرمانشاه مطرح كرد

رونق صادرات، بهترين راه رسيدن 
به خود كفايي

ــمى با  ــاي اقتصاد-كرمانشــاه-الهام اكبري: در مراس دني
حضور نماينده ولى فقيه و امام جمعه كرمانشاه از كارگران و 
ــان، نمايندگان كارگران و كارفرمايان در مراجع حل  كارفرماي
ــيجيان كارگر و شوراهاى اسالمى و انجمن هاى  اختالف، بس

صنفى كارگرى نمونه استان كرمانشاه تجليل شد.
آيت اهللا علما، نماينده ولى فقيه در استان كرمانشاه با اشاره به 
ــيل ها و ظرفيت هاى استان در زمينه هاى مختلف، گفت:  پتانس
با بهره گيرى از اين پتانسيل ها مى توانيم زمينه هاى شكوفايى 

هر چه بيشتر استان را فراهم كنيم.
ــتغالزايى مهم  وى انجام فعاليت هاى توليدى را به منظور اش
ارزيابى كرد و گفت: متاسفانه امروزه تعداد كمى از افراد تمايل 

به انجام فعاليت هاى توليدى دارند.
در اين مراسم رييس هيات مديره مجتمع صنعتى جهان فوالد 
كرمانشاه نيز كه خود يكي از برگزيدگان اين مراسم بود گفت: 
براى تحقق شعار حمايت از توليد ملى و كار و سرمايه ايرانى، 

بانك ها نيز بايد همكارى بيشترى كنند.
مهندس جهانبخش شكرى گفت: امسال سال سختى براى 
ــور بود و به رغم تالش هاى صورت گرفته  توليدكنندگان كش
ــده بود  به هدفى كه براى حمايت از اين بخش طرح ريزى ش

به طور كامل دسترسى پيدا نكرديم. 
ــكل فعلى واحدهاى  وى كمبود مواد اوليه را مهم ترين مش
توليدى دانست و ادامه داد: كارخانه ها براى تهيه مواد اوليه خود 
كه عمدتا از خارج كشور وارد مى شوند با مشكل مواجهند. 

ــش برويم كه  ــمتى پي ــن توليدكننده، بايد به س ــه گفته اي ب
ــور خارج  محصوالت خام نظير نفت و مواد معدنى را از كش
نكنيم و با استفاده از آنها واحدهاى توليدى جديد ايجاد كنيم.  
ــتفاده از مواد خام  ــكرى تنها راه خودكفايى را اس مهندس ش
داخلى براى افزايش توليد در كشور و همچنين رونق صادرات 
ــت و افزود: تحريم ها را مى توان نعمتى براى خودكفايى  دانس
كشور به حساب آورد. وى تصريح كرد: با وجود اين شرايط 
برخى از كارخانه ها و واحدهاى توليدى با تالش شبانه روزى، 

روى پاى خود ايستاده اند و فعاليت مى كنند.
 اين توليدكننده با اشاره به اينكه برخى از واحدهاى توليدى 
ــيده شده اند، يادآورى كرد: سياست گذارى  نيز به تعطيلى كش
ــكرى افزود:  ــت. ش ــرايط فعلى بى تاثير نيس بانك ها نيز بر ش
ــرايط فعلى نياز به سرمايه در گردش  واحدهاى توليدى در ش
دارند و اين در حالى است كه بانك ها براى پرداخت تسهيالت 
وثيقه هاى سنگين طلب مى كنند كه تامين آن از عهده واحدهاى 
توليدى خارج است. بهره هاى باالى بانكى نيز از ديگر مواردى 
ــاى 18 تا 20  ــاره كرد و گفت: بهره ه ــه وى به آن اش ــود ك ب
ــكن است و با اين شرايط واحدهاى توليدى  درصدى كمرش

توانايى پرداخت آن را ندارند. 
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حاشيه

فوتبال جهان

مكث

رويداد

خبـــر

منهاي فوتبال

پروين به دنبال تخفيف مجازات 
فوتباليست زندانى

ــتان تهران در  ــن در گفت وگويى تلفنى با دادس ــى پروي عل
ــر مى برد،  ــبق فوتبال كه در زندان به س خصوص بازيكن اس
صحبت كرد. به گزارش خبرگزارى فارس،  على الف. بازيكن 
ــابق تيم هاى فوتبال تهران به دليل تخلفش با راي دادگاه به  س
ــت، از همين رو برخى از اهالى فوتبال  حبس ابد محكوم اس
ــتند كه مشكل اين بازيكن را حل كنند.يكى  به دنبال اين هس
از اين افراد على پروين است كه هر از گاهى با سر زدن به او 
ــعى مى كند تا مشكالتشان  در زندان و كمك به خانواده اش س
ــه شنبه در گفت وگويى  ــود.على پروين روز س زودتر حل ش
تلفنى با دادستان تهران از وى خواست با توجه به شرايط اين 
فوتباليست سابق تخفيفى براى او در آينده در نظر گرفته شود 
و از حبس ابد بيرون بيايد. قرار است به زودى پروين و چند 
فوتبالى ديگر درخصوص اين موضوع با دادستان و مسووالن 

نشستى داشته باشند.

عصبانيت جبارى به خاطر
چك پاس نشده استقالل   

ــل اعتراض به وضعيت مالى اش با  ــى جبارى به دلي  مجتب
ــنيده  ــه 70 دقيقه اى برگزار كرد و ش ــر قلعه نويى جلس امي
مي شود كه هافبك استقالل به شدت از باشگاه اش ناراحت 
ــى دو روز پيش جبارى  ــت. به گزارش خبرآنالين، يك اس
ــتقالل دريافت كرده  ــگاه اس يكى از چك هايى را كه از باش
ــودن موجودى، با  ــى به خاطر خالى ب ــه بانك مى برد، ول ب
ــدت  ــت خالى بانك را ترك مى كند. اين موضوع به ش دس
ــد و او در تمرين روزدوشنبه در  باعث عصبانيت جبارى ش
ــاعت با قلعه نويى صحبت  ــتر از يك س اين خصوص بيش
ــرد. حتى مى گويند جبارى به قلعه نويى گفته تا زمانى كه  ك
ــت با استقالل تمرين كند، ولى  پولش را ندهند حاضر نيس
ــت كه استقاللى ها مى خواهند  آخرين اخبار حاكى از آن اس
ــد. مبلغ چكى كه نقد  ــر چه زودتر طلب جبارى را بدهن ه

نشده است، 60 ميليون تومان است.
از طرفى اين موضوع و تمرين نكردن جبارى باعث نگرانى 
ــت.تيم او در صدر جدول قرار دارد و  ــده اس قلعه نويى هم ش
ــاس تيمش وارد  قلعه نويى نمى خواهد در اين هفته هاى حس
ــيه شود. او حتى در تماس تلفنى با فتح اهللا زاده، گفته كه  حاش
نگذاريد استقالل به خاطر مسائل مالى به هم بريزد. از طرفى 
ــگاه به بازيكنان قول داده كه قبل از شروع ليگ قهرمانان  باش

آسيا قسمتى از مشكالت مالى آنها را حل كند.

تمايل ستاره پارى سن ژرمن
براي حضور در بايرن

ــتاره پارى سن ژرمن، اعالم كرد كه  زالتان ابراهيموويچ، س
ــت دارد براى بايرن مونيخ  ــود، دوس اگر اين فرصت فراهم ش
بازى كند.پپ گوارديوال از فصل آينده هدايت بايرن را برعهده 
ــا با اين مربى  ــد گرفت و زالتان كه يك فصل در بارس خواه
اسپانيايى كار كرد، مشكلى با همكارى دوباره با او در آليانس 
ــتاره سوئدى در گفت وگو با يك نشريه آلمانى  آره نا ندارد.س
ــت كه جذابيت  گفت: «بى ترديد بوندس ليگا رقابت هايى اس

زيادى براى من دارد.
ــايد يك روز به آنجا بروم. زمان كمى تا پايان دوران   ش
حرفه اى ام باقى مانده و اگر بخواهم به آلمان بروم، دوست 
ــر من، آنها يكى  ــرن مونيخ بازى كنم. از نظ ــراى باي دارم ب
ــان در طول دوران  ــتند.» «زالت ــگاه برتر اروپا هس از 5 باش
ــادى بازى كرد و همين  ــگاه هاى زي حرفه اى اش براى باش
ــه «بى وفايى» متهم  ــده تا بعضى ها او را ب ــاله موجب ش مس
ــت بازى كردن در باشگاه مختلف در  كنند؛ اما او معتقد اس
ــه بازيكن بهترى تبديل  ــر اروپا به او كمك كرده تا ب سراس
ــور مختلف زندگى  ــن در پنج كش ــود. وى مى گويد: «م ش
ــوئد، هلند، ايتاليا، اسپانيا و حاال هم فرانسه. من با  كردم؛ س
ــنا شدم. اينها بى ترديد كمك  آدم ها و فرهنگ هاى جديد آش

كرد تا به پختگى برسم.»

حضوركريمى بعد از يك ماه ونيم
در تمرينات پرسپوليس

ــدود يك ماه ونيم در  ــپوليس پس از ح هافبك محبوب پرس
ــركت كرد. على كريمى كه پس از  تمرينات گروهى تيمش ش
بازى با صباى قم از ناحيه MCL دچار مشكالتى شده بود و 
ــكان 3 ماه نبايد به ميدان مى رفت با تالش كادر  با اعالم پزش
ــت سر گذاشتن تمرينات 4 و 5  ــكى، فيزيوتراپ و با پش پزش
ــاعته روزانه، ديروز در تمرينات گروهى پرسپوليس بدون  س
ــركت كرد.كريمى براى حضور در ميادين مشكلى  ــكل ش مش
ــه اينكه كادر فنى اين  ــدارد، اما به احتمال فراوان با توجه ب ن
تيم نمى خواهد مصدوميت او تشديد شود، به اين بازيكن در 
بازى با آلومينيوم استراحت مي دهد، اما كريمى در بازى مقابل 

سايپا و ذوب آهن مى تواند به ميدان برود.

روياى مارادونا بازى پسرش
در كنار فرزندان مسى است

ــر تازه به دنيا  ديه گو مارادونا آرزو دارد ديه گو فرناندو پس
ــران ليونل مسى و سرخيو آگرو در  آمده او روزى در كنار پس
تيم آرژانتين بازى كنند.به گزارش خبرگزارى رويترز، ديه گو 
فرناندو هفته گذشته متولد شد. پسر مسى سه ماه و نيم و پسر 
ــا در مورد روياى خود گفت  ــال دارند. مارادون آگرو چهار س
ــى نقش رهبرى را  ــر مس يكى از آنها هافبك خواهد بود. پس
دارد. بنيامين پسر آگرو مهاجم خواهد بود و تياگو پسر مسى 
ــرد. مارادونا كه پدربزرگ  ــار فرزند وى بازى خواهد ك در كن
بنيامين است، گفت تا ماه ژوئن در دبى قرارداد دارم بعد از آن 
مدت كوتاهى براى ديدن فرزندم به آرژانتين مى روم. سرمربى 
و مهاجم سابق آرژانتين كه 52 سال دارد، در حال حاضر سفير 
ــت. او پيش از آن از سرمربيگرى  افتخارى ورزش در دبى اس

باشگاه الوصل امارات اخراج شد.

بازتاب پيكار توپچى ها و باوارايى ها درلندن

جشن صعود بايرن و نخستين شكست ماالگا
ــگ قهرمانان اروپا  ــتم نهايى لي مرحله يك هش
ــد.در  ــا پيروزى بايرن مونيخ و پورتو پيگيرى ش ب
ادامه بازى هاى دور رفت مرحله يك هشتم نهايى 
ــنبه شب  ــبز سه ش ليگ قهرمانان اروپا در قاره س
ــگاه امارات موفق  بايرن مونيخ در لندن در ورزش
ــنال را با نتيجه 3 بر يك  ــد تيم بحران زده آرس ش
ــى كروس در  ــد. در اين ديدار تون ــت ده شكس
دقيقه 7 و توماس مولر 21 براى باواريايى ها گل 
زدند تا نيمه نخست اين ديدار با همين نتيجه به 
ــد. در آغاز نيمه دوم آرسنال يكپارچه  پايان برس
ــم آلمانى خود لوكاس  ــد و با گل مهاج حمله ش
پودولكسى اختالف را به حداقل رساند. در ادامه 
مسابقه اوليور ژيرو كه جانشين پودولسكى شده 
بود، مى توانست گل تساوى را به ثمر برساند اما 

موفق نبود تا اينكه ماريو ماندزوكيچ در دقيقه 77 تير خالص 
را به قلب آرسنال شليك كرد تا آرسنال در آستانه حذف از 
يك جام ديگر قرار گيرد. آرسنال اوايل اين هفته با شكست 
ــته دومى از جام حذفى انگليس نيز حذف  برابر بلكبرن دس
شده بود. در ديگر ديدار اين مرحله پورتو در خانه خود موفق 
ــد تيم شگفتى ساز ماالگا را با يك گل شكست دهد. تك  ش
ــن ديدار را ژوآئو موتينيو، هافبك اين تيم پرتغالى در  گل اي
ــاند. در اين ديدار پورتو كامال تيم برتر  دقيقه 56 به ثمر رس
ــاند.  ــت گل هاى زيادى را به ثمر برس ميدان بود و مى توانس
ــوت به  ــوى مقابل ماالگا در طول 90 دقيقه فقط 2 ش در س

سمت دروازه حريف داشت. اين نخستين شكست ماالگا در 
ــتين فصل حضورش در ليگ قهرمانان اروپا بود.برخى  نخس
رسانه هاى نوشتارى اروپا و جهان با انتخاب تيتر هاى جذاب 
ــنال تعريف و  ــم بايرن به خاطر پيروزى در خاك آرس از تي
ــانه هاى  از توپچى هاى لندنى انتقاد كردند. در اين ارتباط رس
نوشتارى جهان در گزارش هايى كه منتشر كردند، به تعريف 
از بازى زيباى بايرن با انتخاب يكسرى عناوين جذاب پرداختند.

ــى نيز از بازى پرانتقاد تيم  ــانه هاى انگليس در اين بين حتى رس
شهر لندن معروف به توپچى ها نيز انتقاد كردند. 

ــه نوشت: بايرن به آرسنال درس فوتبال  روزنامه اكيپ فرانس

داد.اين نشريه افزود: آرسن ونگر، سرمربى فرانسوى 
تيم پذيرفت داستان حضور در جام اروپايى برايش 

به اتمام رسيده است.
عناوين برخى نشريات به شرح زير است:

ــنال درس  ــرن در خانه آرس اكيپ فرانســه: باي
فوتبال داد

اشــپورت بيلد آلمان: بايرنى ها شاهكار كردند، 
تفنگداران خلع سالح شدند

ــم  ــيه: بايرن جلوى چش روزنامه ورزش روس
انگليسى ها آرسنال را برد

ــر  ــرد، ونگ ــرن ب ــك: باي ســايت ورزش بلژي
گريست

آســاهى ژاپن: بايرن برد، آرسنال در لبه پرتگاه 
حذف

ــرن عمال به يك  ــك- بايرن 3، باي ــنال ي كيكر آلمان: آرس
چهارم نهايى رسيد

سايت اسكاى انگليس: آرسنال مغلوب بايرن شد، ونگر در 
خطر اخراج از توپچى ها

ســايت ورزش كرواسى: با گل ماندزوكيچ هم خيال بايرن 
راحت شد،  هم كمر آرسنال شكست

روزنامه ديلى ميل: آرسنال بازهم در مسير گذشته «تلو تلو» 
خورد/ توپچى ها در آستانه حذف

ــنال  روزنامه گازته دلو اســپرت ايتاليا: بايرن در خاك آرس
با برد درخشيد

ــاى ليگ برتر  ــت و هفتم رقابت ه هفته بيس
فوتبال باشگاه هاى كشور عصر امروز با برگزارى 
ــز، اصفهان و تهران  ــهرهاى تبري 3 ديدار در ش

آغاز مى شود.
ــت و هفتمين هفته رقابت هاى ليگ برتر  بيس
ــگاه هاى كشور در شرايطى از عصر  فوتبال باش
ــود كه در  امروز با برگزارى 3 ديدار آغاز مى ش
ــگاه  ــتقالل در ورزش مهم ترين اين ديدارها اس
ــزرگ آزادى ميزبان تيم بحران زده نفت آبادان  ب

است.
آبى هاى پايتخت در شرايطى خود را مهياى 
ــادان كرده اند  ــا نماينده بحران زده آب ديدار ب
ــم يكه تاز  ــت و شش ــان هفته بيس ــه تا پاي ك
ــوده و قطعا در اين ديدار هم در  ــگ برتر ب لي
ــه تداوم اين شرايط براى خود هستند.  انديش
ــا كه تجربه پيروزى 5 بر صفر مقابل فجر  آنه
ــى را هفته گذشته داشتند حاال به دنبال  سپاس
ــين محض  ــادان قعرنش ــتند نفت آب اين هس
ــتى بدرقه كنند. البته  ــگ را با چنين سرنوش لي
ــم در اين ديدار با  ــاگردان على  فيروزى ه ش
ــان در جدول چيزى براى  توجه به شرايط ش
ــت دادن ندارند و اين مى تواند كار را  از دس
ــتقاللى ها سخت كند. نفت آبادان كه  براى اس
هجدهم است در صورت پيروزى مقابل آبى ها در پايان هفته بيست و ششم با 16 امتياز در رده 

مى تواند يك پله صعود كند. استقالل 52 امتيازى 
هم اگر بتواند پيروزى ميدان لقب بگيرد مى تواند 
ــازى را  همچنان فاصله 3 امتيازى با تراكتورس
حفظ كند. اين ديدار از ساعت 19 در ورزشگاه 

آزادى برگزار خواهد شد.
ــپاهان و  ديگر ديدار عصر امروز را دو تيم س
ــوان برگزار خواهند كرد. دو تيمى كه به نظر  مل
نياز مبرمى به امتيازات اين ديدار دارند. سپاهان 
ــپوليس  ــته مقابل پرس بعد از باخت هفته گذش
ــت و  ــران امتيازات اين ديدار اس ــه دنبال جب ب
ــاوى خانگى مقابل فوالد  ــوان هم بعد از تس مل
ــدوار به گرفتن  ــخت امي حاال در يك ديدار س
امتياز از تيم مدعى و زردپوش اصفهانى است. 
ــروزى در اين ديدار  ــپاهانى ها در صورت پي س

ــتقالل  مى توانند اميدوار به تزلزل تراكتور و اس
باشند و خود را دوباره به صدر نزديك كنند و 
ــورت پيروزى مى تواند تا رده  ملوان هم در ص

ششم صعود كند.
ــازى و فجر سپاسى سومين ديدار  تراكتورس
امروز را برگزار مى كنند. دو تيمى كه يكى براى 
ــد و ديگرى هم  ــيدن به صدر تالش مى كن رس
ماندن در منطقه امن جدول رده بندى. فجرى ها 
ــته شكست سنگين 5 بر صفر مقابل  هفته گذش
استقالل را تجربه كرده اند و اين هفته هم با تيم 
ــگير خواهد  ــخت و نفس دوم جدول جدالى س
ــيرازى اگرچه در طول اين  ــت. اين تيم ش داش
ــته اما توانسته  ــيب زيادى داش فصل فراز و نش
ــه همان مدينه فاضله محمود ياورى كه ماندن  ب
در ميانه هاى جدول است برسد. تراكتورسازى 

ــز با تونى اوليويرا همچنان در رداى يك تيم  ني
ــود اختالف 3  ــود و با وج ــى ظاهر مى ش مدع
ــان اميدوارانه به  ــتقالل همچن امتيازى اش با اس
صدر جدول مى نگرد. اين تيم هفته گذشته بعد 
ــتقالل به فجر زد حاال تفاضل  از 5 گلى كه اس
گل كمترى هم نسبت به اين تيم آبى پوش دارد 
و اگر مى خواهد به صدر برسد بايد ضمن كسب 
يك پيروزى پر گل مقابل فجر اميدوار باشد كه 
ــدار خود مقابل  ــاگردان قلعه نويى بازنده دي ش

نفت آبادان باشند.
ــر فردا فردا جمعه هم با  اما اين بازي ها عص
ــود. آلومينيوم  ــزارى 3 ديدار پيگيرى مى ش برگ
در ديدارى بسيار مهم ميزبان پرسپوليس تهران 
است. سايپا به مصاف ذوب آهن خواهد رفت و 

فوالد نيز از پيكان پذيرايى خواهد كرد.

هفته بيست و هفتم ليگ برتر فوتبال از امروز آغاز مي شود

نبرد استقاللى ها با برزيل وطني

پنج شنبه 3 اسفند
تراكتورسازى..............فجر سپاسى 16:00
سپاهان..................................ملوان 16:00
استقالل........................نفت آبادان 19:00

جمعه 4 اسفند
آلومينيوم........................پرسپوليس 14:30
سايپا..............................ذوب آهن 16:00
فوالد.....................................پيكان 16:00

شنبه 5 اسفند
مس...................................راه آهن 15:30
نفت تهران...................گهر دورود 16:00
داماش گيالن...................صباى قم 16:00

ــان حاال  ــدون پاى جه ــريع ترين مرد ب س
ــى كه 6  ــت. كس ــت اس به اتهام قتل بازداش
ــش مى گفتند  ــتايش تالش ماه قبل همه در س
ــار حكم دادگاه.  ــت و در انتظ حاال قاتل اس
ــكار پيستوريوس  به گزارش خبر آنالين، اس
ــرد آفريقايى و دارنده 6  ــده منحصر به ف دون
ــك كه لقب  ــابقات پارالمپي ــدال طالى مس م
ــاى دنيا را هم يدك  ــريع ترين مرد بدون پ س
ــد در نوامبر سال 1986 در پريتورياى  مى كش
آفريقاى جنوبى چشم به جهان گشود. يازده 

ماه بيشتر نداشت كه پزشكان به دليل بيمارى 
ــادرى كه از بدو تولد با او همراه بود ناچار  ن
ــدند هر دو پايش را از زير زانو قطع كنند.  ش
ــى راه رفتن با پاهاى  ــكار از همان كودك اس
ــى را تمرين كرد. اراده فوق العاده اش  مصنوع
ــود معلوليت و با  ــك كرد تا با وج ــه او كم ب
ــابقات راگبى،  همان پاهاى مصنوعى در مس
ــگاه هاى آفريقاى  ــس و واترپلوى آموزش تني

جنوبى شركت كند.
ــابقات  يك مصدوميت از ناحيه زانو در مس

ــكار را از چمن  ــكان اس راگبى و توصيه پزش
ــا دو ماه  ــاند. تنه ــت دو و ميدانى كش به پيس
ــد به ركورد 100  ــن كافى بود تا او بتوان تمري
ــت پيدا كند. 8 ماه بعد  متر در 11/51 ثانيه دس
ــابقات پارالمپيك موفق به  او در آتن و در مس
ــب يك برنز و يك طال شد و از آن تاريخ  كس
موفقيت هاى پيستوريوس در مسابقات جهانى و 
المپيك ها تا به امروز به طور مداوم ادامه داشته 
است. پيشرفت اسكار به اندازه اى زياد بود كه 
توانسته در مسابقات معتبر جهانى و المپيك به 

رقابت با افراد سالم بپردازد.
ــكار  ــان نبود. اس ــان كار قهرم ــن پاي ــا اي ام
ــاز شده اما اين بار  ــتوريوس دوباره خبرس پيس
ــب مدال كه به دليلى متفاوت.  نه به خاطر كس
سريع ترين مرد بدون پاى دنيا به اتهام قتل يك 
دختر بازداشت، محاكمه و در دادگاه به قتل عمد 
ــده است. هرچند كه روند رسيدگى  محكوم ش
ــه دارد و وكالى  ــاكان ادام ــده او كم ــه پرون ب
ــتوريوس تالش دارند تا دادگاه را متقاعد  پيس

كنند كه اين قتل، عمد نبوده است. 

پرونده سريع ترين مرد بدون پاي جهان به كجا رسيد؟
روايت زندگي دونده قاتل
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تمايل عرب ها براى خريد تيم رم 
در خبرها آمده كه يك فرد ناشناس قصد دارد بخشى از سهام 
باشگاه رم را خريدارى كند. به گزارش خبرگزارى فارس و به 
نقل از سايت فوتبال ايتاليا، در بسيارى از خبرهاى فوتبال در 
ــرمايه تيم پايتخت نشين رم با استفاده  ايتاليا آمده به زودى س
ــرمايه گذار عرب ناشناس بسيار باالتر خواهد رفت.  از يك س
ــپورت در اين زمينه گزارش داده كه اين  ــريه گازتا دلو اس نش
ــگاه قرار است بخشى از سهام خود كه مربوط به شركت  باش
ــرمايه دار عرب كه متولد  ــت را به يك س «يونى كرديت» اس

اردن است، بفروشد.
مبلغى كه قرار است پس از اين معامله به باشگاه وارد شود 
چيزى نزديك به 80 ميليون يورو است، ولى هنوز هيچ چيزى 

تاييد نشده است.

پيروزى وفايى در مسابقات اسنوكر تايلند 

ــنوكر جهان در سال 2011 در  ــين وفايي قهرمان اس حس
رقابت هاى تايلند به نخستين پيروزى خود دست پيدا كرد.
ــنوكر باز ايرانى سه شنبه  به گزارش خبرگزارى مهر، اين اس
ــب در اولين بازي خود به مصاف نفر 49 رنكينگ تايلند  ش
يعني «تاوان چايسائنگ» رفت و توانست در يك بازي كامال 
ــر حريف تايلندي خود را به زانو  ــلط با نتيجه 4 بر صف مس

ــت بدرقه كند.  در آورده و او را با شكس
ــوار و  ــده بايد امروز در يك بازي دش ــن بازيكن ارزن اي
ــيت» كه همانند  ــج مقابل نفر اول رنكينگ تايلند «آتاس مهي
ــال 2007 را در كارنامه دارد،  وفايى، قهرماني جهان  در س
قرار بگيرد كه مطمئنا ديداري مهيج خواهد بود. در 10سال 
ــنوكر تايلند اين مسابقات را  ــته، اتحاديه بيليارد و اس گذش
ــطح كيفي بااليي  ــت كه از س به طور منظم برگزار كرده اس
برخوردار مى باشد. ميليون ها طرفدار و عالقه مند به اسنوكر 
و حتي افراد عادي نيز اين مسابقات را از طريق پخش زنده 
ــارج تايلند دنبال و پيگيري مي كنند.  تلويزيوني درون و خ
ــال تلويزيوني تايلند به صورت  ــابقات از طريق كان اين مس

مستقيم پخش مي شود.
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بازى رايانه اى معمايى «شبان» وارد بازار شد
بازى رايانه اى «شبان» با برنامه ريزى بنياد ملى بازى هاي رايانه اى به زودى وارد بازار گيم كشور 

مي شود.
ــدى منتخب در دومين  ــبان بهترين بازى دو بع ــزارش خبرگزارى مهر، بازى رايانه اى ش ــه گ ب
نمايشگاه بين المللى بازى هاى رايانه اى تهران است كه با هدف توزيع اثربخش با برنامه ريزى بنياد 
ملى بازى هاى رايانه اى در اسفند ماه سال جارى به شيوه مويرگى در شمارگان مطلوب توزيع و 

در دسترس كاربران گيم قرار مي گيرد.
اين بازى داراى سبك ماجراجويى دوبعدى بوده و به روش كليك اشاره و به صورت تك نفره 
اجرا مى شود. بازى شبان داراى 5 مرحله و چهار ساعت گيم پلى است كه مي تواند هوش مخاطب 

خود را درگير چالش هاى حل معماى گوناگون كند.

بازاركدهبازاركده

تازه هاى نشرتازه هاى نشر

از گوشه و كناراز گوشه و كنار

آمار فروش شركت دل در سه ماه چهارم سال گذشته ميالدى كمتر از حد انتظار و پيش بينى تحليلگران وال استريت بود.  شركت دل كه اخيرا خصوصى شد،  اعالم 
كرد كه دريافتى اين شركت 530 ميليون دالر معادل 30 سنت براى هر سهم بر درآمد 14/31 ميليارد دالرى بوده است. اين آمار نسبت به سال گذشته 11 درصد 
كاهش داشته است. هزينه ها بر اساس اصول حسابدارى ديگر نيز در سه ماهه چهارم، معادل 4 سنت براى هر سهم بود.اين در حالى است كه تحليلگران وال استريت 
دريافتى 39 سنت براى هر سهم را بر درآمد 14/12 ميليارد دالر در سه ماهه چهارم پيش بينى كرده بودند. شركت دل براى سال مالى 2013، دريافتى 2/37 ميليارد 

دالر يا 1/35 دالر براى هر سهم بر درآمد 56/94 ميليارد دالر گزارش كرد. اين آمار نيز 8 درصد از سال گذشته كمتر است.
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سرعت اينترنت در حد نور، دسترسى 
به فناورى اينترنت بى سيم با سرعت باال، 
آموزش و فرهنگ فناورى، پتانسيل آينده 
و محل تولد گجت هاى محبوب فناورى 
از ويژگى 8 شهرى هستند كه جلوه هاي 
فناورى مدرن در آن به اوج خود رسيده 

است. 
ــرعت  دانلود روزنامه هاى صبح با س
نور، انجام كارهاى معوق هنگام صرف 
يك فنجان قهوه در كافى شاپ، رفتن به 
خريد و پرشدن حافظه گجت همراهتان 
ــا جلوه هاي  ــودمند تنه با برنامه هاي س
كوچكى از شهرهايى هستند كه سرعت 
اينترنت در آنها در باالترين حد قرار دارد، 
در اين شهرها فروشگاه ها پراز گجت ها 
و برنامه هاي اجرايى و نرم افزارهايى است 
كه حتى گجت هاى جيمزباند در مقابل 
ــدارد. به گزارش  ــان چندانى ن آن هيج
خبرگزارى مهر، بايد اين نكته مورد توجه 
ــت 8 شهر برتر  قرار گيرد كه اين فهرس
فناورانه در جهان به ترتيب خاصى ارائه 
نشده است، اين فهرست معيارهايى چون 
سرعت اينترنت، هزينه، دسترس پذيرى، 
ــى به اينترنت بى سيم، انطباق با  دسترس
ــت از فناورى، آموزش  فناورى و حماي
ــيل آينده، در  ــگ فناورى، پتانس و فرهن
ــا و معيارهاى  ــترس بودن گجت ه دس
ــاس آن  ديگرى را در نظر گرفته و براس
ــهرهاى فناورانه در دنيا را  بزرگ ترين ش

معرفى كرده است.
توكيو، اتصال بى نقص 

ــى از زندگى با  توكيو يك تابلو نقاش
فناورى باال و بى ترديد درميان مهم ترين 
شهرهايى است كه از باالترين فناورى هاى 
ــد. از گجت هاى  ــود بهره مي گيرن موج
فناورانه گرفته تا نسل آينده تماس هاى 
تلفنى، سيستم سريع حمل ونقل عمومى، 
ــرفته،  پيش ــك  الكتروني ــتگاه هاي  دس
ريزتراشه هاي كوچك تر، پارك اتومبيل 
روباتيك، سيستم حمل و نقل با معيارهاى 
جهانى و ويژگى هايى است كه همه آنها در 
توكيو مشاهده مي شود. نكته اي كه اشاره به 
آن مي تواند قابل توجه باشد سرويس هاى 
بهداشتى ديجيتال است كه امروزه حتى 
آنالين هم شده اند. اين شهر محل تولد و 
خانه صنايع فناورى بزرگ چون سونى، 
نيكون و پاناسونيك است. مساله اتصال 
در اين شهر به نوعى است كه استفاده آن 
توسط ده ها ميليون نفر از دفاتر ادارى تا 
خانه ها بى نقص است و در همين نقاط، 
توكيو ذائقه شگفت انگيزى براى فناورى 
ــاختى  ــر از زيرس ــوى ديگ دارد و از س
ــريع  ــعه س ــت كه از توس برخوردار اس
پشتيبانى مي كند. دسترسى به اينترنت با 
ــرعت آن ارزان و براى همه  توجه به س

اقشار جامعه قابل پرداخت است. 
سانفرانسيسكو، قلب تكنولوژى

اين شهر شاخصى در نقشه فناورى جهان 

 «Silicon Valley» است. سيليكون ولى
ــهر مورد توجه عالقه مندان  مي تواند ش
فناورى باشد، چراكه ميكروپردازشگرها 
و ميكرورايانه ها نخستين بار در اين شهر 
توليد شد. ساكنان اين شهر به اتوبوس هايى 
ــه اينترنت متصل  ــى دارند كه ب دسترس
است و هنگامى كه سوار اين اتوبوس ها 
مي شوند، مي توانند از Wi-Fi رايگان و 
نقشه هايي كه صفحه هاي لمسى دارند، 
استفاده كنند. اين شهر درنظر دارد براى 
4/2 ميليون نفرى كه در آن زندگى مي كنند 

Wi-Fi رايگان فراهم كند. 
سئول و سرعت بى پايان

ــئول درحال حاضر برحسب نفوذ  س
پهناى باند، خدمات، سرعت و ظرفيت 
دانلود در جهان يكى از شهرهاى پيشرو 
تلقى مي شود. سرعت فناورى در اين شهر 
بسيار باال است و دستگاه هاي قابل حمل و 
قابل اتصال به اينترنت ضربان قلب شهر 

را تشكيل داده اند.
سئول با داشتن آپارتمان هايى كه داراى 
كابل فيبر نورى هستند، وسايل آنها قابليت 
ــتگاه هاي موبايل  ــت برنامه از دس درياف
ــريع تلويزيون هاى  را دارند، سرعت س
ديجيتال قابل حمل و دسترسى به اينترنت 
در سيستم مترو در ميان شهرهاى بزرگ 
فناورانه در جهان جاى مي گيرد. كره جنوبى 
ــر نفوذ پهناى باند در صدر جدول  از نظ
جهانى قرار گرفته است و ضريب نفوذ 
آن 83 درصد تلقى مي شود. سئول شهرى 
پر از كافى نت، هات اسپات هاى بى سيم و 

محوطه هاي بازى آنالين است.
ــهر  ــه اينترنت در اين ش ــى ب دسترس
بسيار ارزان است. اينترنت با سرعت 10 
مگابايت در ثانيه در اين شهر 20 دالر در 
ماه هزينه دارد كه اين سرعت بيش از 4 
برابر و اين قيمت نيمى از آن چيزى است 
كه يك اتصال پهن باند در اياالت متحده 
ــرعت و هزينه دارد. برخى از مناطق  س
سئول سرعت اينترنت تجارى را به بيش 
از 100 مگابايت در ساعت با قيمت 30 
دالر در ماه رسانده اند به طورى كه با اين 
ــرعت مي توان يك فيلم با كيفيت دو  س

ساعته را در عرض 5 دقيقه دانلود كرد.

ــهر در جديدترين پروژه خود  اين ش
ــون دالر اجرايى  ــه با بودجه 439 ميلي ك
ــود، قصد دارد دسترسى اينترنت/  مي ش
شبكه Wi-Fi را به متروها با هزينه 20 

دالر در ماه بيفزايد.
سياتل، محبوب بزرگان 

وقتى پاى پيشرفت هاى فناورى به ميان 
مي آيد نمى توان از شهر سياتل به عنوان 
يكى از شهرهاى بزرگ آمريكا نام نبرد. 
تنها داشتن موزه هاي برتر علمى تخيلى 
در اين شهر دستاورد فناورى محسوب 
نمى شود، بلكه كل شهر مقصد مطلوبى 
ــاورى و گجت ها  ــتداران فن براى دوس
محسوب مي شود. در تمام ساعات روز و 
شب سياتل مي توان آنالين بود و اين شهر 
يكى از شهرهاى مهم فناورانه در آمريكاى 

شمالى توصيف شده است.
تايپه، اينترنت همه جا 

تايپه يكى از بهترين شهرهاى سايبرى 
ــهر داراى بزرگ ترين  دنيا است. اين ش
ــركت كيو وير  ــبكه WiFi است. ش ش
ــبكه بى سيم با هزينه 70  كراپ، يك ش
ــكل از 20 هزار نقطه  ــون دالر متش ميلي
دسترسى و برد كافى ساخته تا براى 90 
درصد جمعيت شهر تايپه خدمات ارائه 
كند. درحال حاضر در يك محوطه 270 
ــر مربعى در تايپه بيش از 2/6 ميليون  مت
ــى سراسر  نفر زندگى مي كنند. دسترس
شهر به شبكه WiFi با يك هزينه اندك 
ماهانه كه از 4/50 تا 12 دالر متغير است، 

صورت مي گيرد.
سنگاپور 

ــنگاپور مدينه فاضله فناورى است.  س
پهناى باند بى سيم در اين شهر براى همه 
رايگان و بى هزينه است. اين شهر قرار 
است به زودى به نخستين شهر دنيا تبديل 
شود كه با زيرساخت كابل نورى پوشيده 
ــه آن اتصاالت  ــد و در نتيج خواهد ش
اينترنتى به قدرى سرعت مي يابد كه دانلود 
يك دى وى دى ظرف چند ثانيه صورت 
مي گيرد. اين شبكه جديد با هزينه 700 
ميليون دالرى دولت صورت مي گيرد و 
به اين كشور كمك مي كند در رقابت هاى 
بين المللى براى ارائه سرعت بيشتر پهناى 

ــور  باند كه درحال حاضر ميان چند كش
ــت، رتبه اول را از  آسيايى درجريان اس
آن خود كند. سنگاپور يكى از نقاط مهم 
در عرصه جهش فناورى در دنيا است و 
انتظار دارد كه بال هاى آي تى خود را طى 
ده سال آينده گشوده تر كند كه در نتيجه 
آن مشاغل جديد، نفوذ پهناى باند بيشتر و 
بهبود ابزارهاى فناورى اطالعات و تجديد 
ــاخت هاى  و افزايش توانايى هاى زيرس
ــرعت به ــش س ــراى افزاي ــد ب پهن بان

1 گيگابيت در ثانيه شكل مي گيرند.
استكهلم ، شهر سايبركافه

اينترنت در استكهلم با سرعت باال در 
همه جا وجود دارد. اين شهر نقطه اوج 

بازار اينترنت اروپاى شمالى است.
تلياسونرا، شركت پيشگام ارتباطات راه 
دور  سوئد و فنالند ارائه كننده خدمات 
اينترنت 24 مگابيت بر ثانيه با قيمت 50 
دالر در ماه است. در شهرى چون استكهلم 
سوئد كه هزينه هاي زندگى نسبتا باال است 
پرداخت چنين مبالغ ماهانه اي براى داشتن 
ــرعت باال بسيار به صرفه  اينترنت با س
محسوب مي شود. نكته جالب درباره اين 
ــهر وجود بزرگ ترين سايبركافه هاي  ش
بازى در دنيا است. مساله استثنايى درباره 
ــهر اروپايى نوع متفاوت فناورى  اين ش
اينترنت بى سيم است، اين شهر به جاى 
ــپات هاى WiFi از  استفاده از هات اس
وايمكس استفاده مي كند و راه هاى قرار 
ــهر در يك شبكه وايمكس  دادن تمام ش

را مورد بررسى قرار داده است.
بنگلور، مركز فناورى هندوستان
بنگلور سيليكون ولى هندوستان است، 
اين شهر مركز فناورى هندوستان محسوب 
ــش اينترنت WiFi در  مي شود و پوش
ــهر وجود دارد. بنگلور  قسمت اعظم ش
داراى تعداد بيشمارى دانشكده مهندسى 
برجسته است كه اقتصاد فناورى اطالعات 

اين شهر را تغذيه مي كنند.
ــب  ــته و صاح ــركت هاى برجس ش
ــيس،  ــافت، اينوس نامى چون مايكروس
WIPRO، اچ پى و 3M دفاتر مهم خود 
را در اين شهر راه اندازى كرده اند. زيست 
ــهر  فناورى از ديگر ويژگى هاى اين ش
است كه درميان شركت هاى بزرگ بنگلور 

درحال پيشرفت و گسترش است.
ــهر در مسير تبديل شدن  اين كالن ش
ــهر الكترونيك قرار دارد، چرا  به يك ش
كه درحال حاضر نيز طوفان شركت هاى 
آي تى و نرم افزارى اين شهر را دربرگرفته 
است. بين 35 تا 45 درصد از استعدادهاى 
فناورى اطالعات هندوستان در اين شهر 
ــهم بزرگى از توليد  ــت مي كند. س فعالي
ناخالص ملى هندوستان در دستان بنگلور 
است. اين شهر براى نخستين بار از سه 
دهه پيش شكوفايى را آغاز كرد و اكنون با 
بازارهاى جهانى و شهرهاى بزرگ فناورى 

رقابت مي كند.

8 شهر برتر تكنولوژى كدامند؟
شهرهاى پيشرفته جهان در استفاده از تكنولوژى هاى ديجيتالى و ارائه اينترنت رايگان به شهروندان در رقابت شديدى قرار دارند 

سرپرست جديد وزارت ارتباطات :
ديگر قطعى اينترنت نداريم

ــت وزارت ارتباطات اعالم كرده كه در حوزه اينترنت بين الملل شركت  سرپرس
ــال جارى  ــاخت افزايش 30 درصدى پهناى باند اينترنت را در س ارتباطات زيرس
شاهد خواهيم بود و با اين كار هيچ گاه قطعى در اينترنت كشور بروز نخواهد كرد. 
محمدحسن نامى در گفت وگو با فارس  گفت: ظرفيت پهناى باند اينترنت و ديتاى 
داخلى در مجموع به 128 گيگابيت بر ثانيه افزايش يافته كه اين رقم در مقايسه با 
سال گذشته كه 88 گيگابيت بر ثانيه بود، 45 درصد افزايش يافته است. نامى افزود: در 
حوزه اينترنت بين الملل در شركت ارتباطات زيرساخت افزايش 30 درصدى پهناى 
باند اينترنت را در سال جارى شاهد خواهيم بود كه از Gbps 63 در سال گذشته 
ــيد. وى در ادامه در خصوص پهناى باند ديتاى  به 83 گيگابيت بر ثانيه خواهد رس
 MPLS، VPLS داخلى توضيح داد: پهناى باند ديتاى داخلى شامل سرويس هاي
 Gbps 25 و اينترنت است كه در اين حوزه نيز ظرفيت پهناى باند واگذار شده از
در سال 90 به Gbps 45 در سال جارى افزايش يافت كه بيانگر رشد 80 درصدى 
ــت. سرپرست وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه داد: اين  در اين حوزه اس
ظرفيت به مشتريان شركت ارتباطات زيرساخت اعم از شركت هاي مخابرات استانى، 
شركت هاي خصوصى و دولتى و PAPها واگذار خواهد شد و اين وزارتخانه آمادگى 
دارد تا نيازهاى متقاضيان را در تمامى استان ها به هر ميزان كه مورد نياز است پاسخگو 
باشد. نامى افزود: عالوه بر اين، مسير هاي جايگزين و پشتيبان كه در شبكه ارتباطات 
زيرساخت پيش بينى شده است، امكان واگذارى خدمات پايدار و مطمئن را در شبكه 

اين شركت براى تمامى متقاضيان فراهم كرده است.

4 برابر شدن مشتركان تماس هاى تصويرى
همكاران سيستم- به گفته مركز تحقيقاتى Juniper Research، تعداد كاربران 
ــرويس تماس هاى تصويرى استفاده مى كنند تا سال 2017 ميالدى  جهانى كه از س
ــد چهار برابرى به 160 ميليون نفر مى رسد. كار شناسان بر اين باورند كه اين  با رش
سرويس مخابراتى در حوزه تبليغات، كسب  درآمد و مدل هاى جذب كاربران رشد 
قابل مالحظه اى خواهد كرد كه البته سطح درآمد اپراتور ها در اين زمينه نيز به عنوان 
 (Anthony Cox) «نكته اصلى همچنان مورد توجه باقى خواهد ماند. «آنتونى كوكس
نويسنده گزارش نهايى مربوط به اين تحقيق گفت: «تبليغات موبايلى به ركن اصلى در 
اين زمينه تبديل مى شوند، اما مدل هاى تعريف شده در اين زمينه همچنان نياز به تطابق 
بيشتر دارند و هنوز نتوانسته اند شركت هاى مخابراتى را به درآمد قابل مالحظه اى 
برسانند.» عالوه بر اين مساله، شركت هاى مخابراتى بزرگ كه به عنوان بازيگران اصلى 
بازار تماس هاى تصويرى محسوب مى شوند به تازگى با سرمايه گذارى هاى بيشتر مواجه 
شده اند تا اين قبيل  سرويس ها را توسعه بخشند كه اين مساله استراتژى اين مراكز 
براى توسعه سرويس ياد شده را نشان مى دهد. در راستاى توسعه اين سرويس، مراكز 
ارائه كننده خدمات تلفن اينترنتى (VOIP) در تالشند تا امكان توسعه نرم افزار ها و 
ابزارهاى خود را به شركت هاى توسعه دهنده نرم افزارى واگذار كنند و از اين طريق 

درآمد بيشترى به دست آورند.

كاربران outlook از 60 ميليون نفر گذشت
ــافت اعالم كرده است:  مايكروس
ــل ــرويس ايمي ــران س ــداد كارب تع
ــرز 60  ــوك (outlook) از م اوت ل
ميليون نفر گذشته است.  به گزارش 
سايت zdnet، شركت مايكروسافت 
كه چندى پيش سرويس ايميل اوت 
ــرويس  لوك را با هدف رقابت با س
جى ميل گوگل راه اندازى كرد، از افزايش تعداد كاربران اين سرويس ايميل خبر داده 
ــت.  اين غول نرم افزارى در وبالگ رسمى خود اعالم كرده تعداد كاربران اوت  اس
ــته است.  بر اساس اين گزارش،  ــش ماه از 60 ميليون نفر گذش لوك در عرض ش
مايكروسافت اخيرا سرويس ايميل اوت لوك را به ويژگى هاى جديدى مثل قابليت 
ارسال فايل هاى پرحجم و سنگين، تبليغات كمتر در مقايسه با سرويس ايميل  هات ميل، 
قابليت اتصال آسان به شبكه هاى اجتماعى و يكپارچگى با پايگاه پردازش ابرى اسكاى 
درايو مجهز كرده است.  بنا بر ادعاى مايكروسافت، پيام هاى تبليغاتى منتشر شده در 
ــت كه كاربران هات ميل را  فضاى اوت لوك حدود 60 درصد كمتر از تبليغاتى اس
هدف قرار مى داد.  مايكروسافت قصد دارد با تقويت اوت لوك با سرويس هاى ايميل 

معروفى مثل جى ميل و ياهو رقابت كند. 

انتقادات بيل گيتس به نحوه مديريت استيو بالمر
 در مايكروسافت

«بيل گيتس» (Bill Gates) موسس شركت مايكروسافت كه حدود 5 سال مى شود 
از اين شركت كناره گيرى كرده است و روند فعاليت آن را دنبال مى كند، براى نخستين 
بار در يك برنامه تلويزيونى زنده از روند فعاليت ها و نوآورى هاى كنونى مايكروسافت 

انتقاد كرد و توضيح داد كه اين روند اصال وى را راضى نمى كند.
 CBS This Morningبه گزارش ايتنا «بيل گيتس» كه در برنامه تلويزيونى شبكه
حاضر شده بود، نظر خود را در مورد اقدامات كنونى استيو بالمر گفت و خاطرنشان 
ساخت كه فعاليت هاى او به عنوان مديرعامل مايكروسافت او را راضى نمى كند. موسس 
ــافت در اين گفت وگوى تلويزيونى گفت: «او و من دو فردى هستيم كه  مايكروس
همواره به خود انتقادات فراوانى داريم. بايد گفت كه طى سال گذشته اقدامات جذاب 
و مورد توجهى تحت مديريت استيو صورت گرفته است. سيستم عامل ويندوز 8 كه 
به عنوان كليد موفقيت آتى محسوب مى شود، رايانه Surface محبوبيت فراوانى دارد، 
كاربرانى كه به دنبال جست وجوگر اينترنتى متفاوت هستند سراغ Bing مى روند و 

كنسول بازى Xbox در سراسر جهان عرضه مى شود.»
او در ادامه توضيح داد: «اما آيا اين فناورى ها كافى است؟ نه! نوآورى هاى كنونى 

مايكروسافت در شرايطى به سر مى برند كه او و من را راضى نمى كنند.»
گيتس در اين مصاحبه به طور خاص به وضعيت مايكروسافت در بازار جهانى 
گوشى هاى هوشمند اشاره كرد و توضيح داد كه موقعيت مايكروسافت در اين بازار 
اصال خوب نيست.اين طور كه مركز تحقيقاتى IDC گزارش داده است، مايكروسافت 

تنها صاحب 2/4 درصد از بازار جهانى گوشى هاي هوشمند است. 
او گفت كه مايكروسافت بازار جهانى گوشى هاي هوشمند را به رقبا واگذار كرده 
است و اقدام قابل مالحظه اى در اين زمينه انجام نداده است. به عقيده گيتس روش هاى 
كنونى مايكروسافت براى حضور در بازار جهانى گوشى اشتباه واضح و آشكار است 

و با گرفتن جلوى اين اشتباهات مى توان اين موقعيت را بهبود بخشيد. 
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افت آمار فروش دلافت آمار فروش دل

رشد تقاضا براي گوشي هاي 300 تا 500 هزار توماني

ــا 500 هزار تومان در  ــي هايي با ميانگين قيمت 300 ت دنياي اقتصــاد- گوش
بازار پرفروش شدند.

ــدن به  ــازار، طي مدت اخير با توجه به نزديك ش ــاس اعالم فعاالن ب ــر اس ب
ــي موبايل، نمونه هاي هوشمند با صفحه لمسي در بازار  فصل رونق بازار گوش

پرفروش شدند.
ــي  ــبه بازار گوش در رابطه با اين موضوع گفت وگوي كوتاهي با يكي از كس

داشتيم كه مي خوانيد:
شنيده مي شود در بازار گوشي موبايل نمونه هايي با ميانگين قيمت 300 تا 

500 هزار تومان پرفروش شده اند. درست است؟
ــم مربوط به  ــبي ه ــال قبل رونق ندارد؛ اما اين رونق نس ــه اندازه س ــازار ب ب

گوشي هايي با اين ميانگين قيمت است.
رشد تقاضا براي اين گوشي ها به رشد قيمت هم منجر شده است؟

ــانات نرخ است. البته محدوديت موجودي در مورد برخي  قيمت ها تابع نوس
از مدل ها منجر به رشد قيمت ها نيز شده است.

بيشتر مخاطبان بازار چه افرادي هستند؟
جوانان و گروه هاي درآمدي مرفه.

دنياى مخابرت و ارتباطات
ــد و يكمين  دنياى اقتصــاد- ص
ــماره از ماهنامه دنياى مخابرات  ش
ــد. پرونده  ــر ش ــات منتش و ارتباط
ــماره از ماهنامه به وضعيت  اين ش
ــران اختصاص  ــازار مخابرات اي ب
ــت. در اين پرونده مطالبى  يافته اس
با عنوان دولت پشيمان و مشتركان 
ــحال، حكايت مالكيت سيم  خوش
مسى و يكه تازى مخابراتى ها، بازار 
ــال پهناى باند در ايران، جايگاه  انتق
ايران در رتبه بندى جوامع اطالعاتى، 
ريزش مشترى در صنعت مخابرات 

و... ديده مى شود.
همچنين در اين شماره بخشى به 

بررسى بانكدارى الكترونيك در كشور و كيفيت خدمات در اين حوزه اختصاص 
ــماره از ماهنامه دنياى مخابرات و  ــت. قسمت آموزش جديدترين ش يافته اس

ارتباطات نيز به مقايسه كاربرد انواع آنتى ويروس در كشور پرداخته است.
مخابرات ايران در سالى كه گذشت، نرم افزارسازى ايران براى مهار شبكه هاى 
اجتماعى، نگاهى به تحوالت مراكز داده، معرفى شركت ها، نگاهى بر عملكرد 
مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، آفرينش گران مهم مخابرات، تازه هاى كتاب 

و... از ديگر بخش هاى اين شماره از ماهنامه است.

دستگاه كنترلى هوشمند براى تعامل بيشتر
 با دنياى فناورى

شركت سونى مجوز جديدى را با نام EyePad به ثبت رسانده كه سيستم كنترلى 
هوشمندى براى كنسول بازى اين شركت ژاپنى محسوب مى شود. به گزارش سى نت، 
شركت سونى مجوز جديدى را با نام EyePad به ثبت رسانده كه با رايانه لوحى 
ــد،  iPad اپل همخوانى دارد و در عوض به جاى آنكه يك رايانه لوحى جديد باش
سيستم كنترلى هوشمندى براى كنسول بازى اين شركت ژاپنى محسوب مى شود. اين 
دستگاه جديد به عنوان يك دستگاه كنترلى ورودى براى كنسول هاى بازى و سرگرمى 
عمل مى كند و مى تواند به عنوان يك سيستم كنترلى هوشمند براى مدل هاى كنونى 
كنسول بازى PlayStatoin مورد استفاده قرار گيرد. اين مجوز سونى كه هفته گذشته 
در «اداره مجوزهاى اروپا» به ثبت رسيده است، يك سيستم كنترلى بى سيم را توضيح 
ــبيه به يك رايانه لوحى كوچك است و صفحه لمسى حساس دارد.  مى دهد كه ش
حسگرهاى حركتى كه در اين دستگاه كنترل از راه دور مورد استفاده قرار گرفته اند، 
به گونه اى طراحى شده اند كه مى توانند حركت ها و موقعيت دستگاه كنترلى را تشخيص 
دهند. اين دستگاه هوشمند به دو دوربين ديجيتالى ويژه مجهز شده است كه امكان 

تعامل بيشتر را با دستگاه الكترونيكى فراهم مي كند.

اپل هك شد
شركت اپل اعالم كرد كه رايانه هاى كاركنان اين شركت هدف حمله هكرهاى چينى 
قرار گرفته اند. به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران،  اين گروه هكر چينى هفته گذشته 

رايانه هاى كاركنان شبكه اجتماعى فيس بوك را نيز هك كرده بودند.
شركت اپل در ايميلى عنوان كرد كه اين شركت بدافزارى را كه از طريق آسيب پذيرى 
پالگين جاوا در مرورگرهاى تعداد محدودى از سيستم هاى مك عمل مى كرد، كشف 
ــت. اپل با كمك نيروهاى قضايى به دنبال  ــبكه اپل جدا كرده اس كرده و  آنها را از ش
منبع اين بدافزار است. شركت اپل براى حفاظت از كاربران خود،  نسخه به روزرسانى 
جاوا را براى Mac OS X 10.7 و بعد از آن، عرضه كرده كه كاربران با نصب آن 
مى توانند سيستم هاى مك خود را چك كرده و در صورت وجود بدافزار، آن را از 
 Mac App Store بين ببرند.كاربران مى توانند اين نسخه به روزرسانى را از طريق
دانلود كنند. به گزارش پى سى ورلد، اين نخستين بار است كه سيستم هاى مك هدف 

حمله هاى هكرى قرار گرفته اند.

دوربين جديد سونى معرفى شد
ايسنا- شركت سونى، از دوربين 16 مگاپيكسلى جديد خود 
رونمايى كرد.  اين دوربين جديد كه با نام NEX-3N عرضه 
ــه اى در اختيار كاربر قرار  ــده، تصاوير با كيفيت باال و حرف ش
مى دهد. دوربين NEX-3N با وزن 210 گرم و سرعت فريم

 16 هزار، داراى ويژگى هاى بسيارى در قسمت هاى سخت افزارى 
ــت. اين محصول از لنز E-Mount،  فالش،  و نرم افزارى اس
ــگر  ــت چرخش 180 درجه، پردازش ــه LCD با قابلي صفح

BIONZ و حسگر Exmor APS HD CMOS 16.1 مگاپيكسلى برخوردار است. به گزارش 
وب سايت فناورى اسلش گير، شركت سونى هنوز قيمت اين محصول را اعالم نكرده است.
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از گوشه و كنار معرفي محصول

دنياي اقتصاد- طي يك هفته اخير قيمت ها در بازار تبلت روندي نزولي داشته 
ــا ميانگين قيمت يك تا دو ميليون  تومان تا  ــزان تقاضا براي نمونه هايي ب و مي

حدودي نسبت به قبل بيشتر شده است.
به گفته فعاالن بازار، به غير از كاهش 20 تا 50 هزار توماني قيمت تبلت طي 
ــاهد محبوبيت نمونه هاي هفت اينچي و به ويژه  ــته در بازار ش يك هفته گذش

نمونه هايي هستيم كه قابليت نصب سيم كارت را دارند.
به گفته منصور نشائي، يكي از كسبه بازار كامپيوتر پايتخت محبوبيت تبلت هاي 
هفت اينچي منجر به رشد تقاضا و همچنين عرضه نمونه هايي با قيمت ارزان تر 
ــال بازار، به نظر  ــت. به گفته اين فع ــده اس ــاي گران قيمت بازار ش از نمونه ه
ــت گيرند. وي  ــب عيد را اين تبلت هاي هفت اينچي در دس ــد بازار ش مي رس
ــد عرضه و همچنين جلب توجه ها به سمت برندهايي نظير ام  همچنين به رش
اس آي، لنوو،آركوس و... اشاره كرد و گفت: با توجه به قيمت باالي تبلت هاي 
سامسونگ و اپل توجه ها به سمت اين برندها كه قيمتي حدود 700 هزار تا يك 
ــده است .چرا كه تبلت هاي اين رده داراي  و نيم ميليون تومان دارند  جلب ش
قابليت هاي فني مطلوب و قيمتي مناسب هستند. كسبه بازار همچنين از عرضه 
ــوني  و دل به بازار خبر  دادند كه توسط شركت هاي  تبلت هايي با برندهاي س
مطرح وارد بازار نشده اند و به طور مسافري ميهمان بازار تبلت شده اند. بر اساس 
اعالم فعاالن بازار اين تبلت ها بنا به داليلي چون قيمت گران يا مشكالت ديگر 

ــركت هاي عرضه كننده وارد بازار نشده اند. شركت هاي ايران رهجو،  توسط ش
بازرگاني ايران و زيگورات نيز با تاييد اين مطلب اعالم كردند، بنا به داليلي فعال 
از واردات تبلت هاي اين برندها خودداري كرده و ممكن است طي ماه هاي آينده 
برخي از تبلت هاي سوني به طور شركتي وارد بازار داخلي شوند. اما وضعيت 

ورود تبلت هاي DELL به صورت شركتي به بازار هنوز مشخص نيست.

محبوبيت هفت اينچي ها در بازار تبلت

دو ميليون تومان به باال
قيمتظرفيت حافظهسيستم عاملصفحه نمايشمدلبرند

APPLEMINI-4G7,9IOS 632GB2,400,0002,350,000تا
APPLEMINI-WIFI7,9IOS 664GB2,050,000 2,000,000تا
APPLEMINI-4G7,9IOS 664GB2,780,000 2,730,000تا
APPLEIPAD 4 RETRINA-WIFI9,7IOS 616GB2,030,0001,980,000تا
APPLEIPAD 4 RETRINA-4G9,7IOS 616GB2,490,0002,450,000تا
APPLEIPAD 4 RETRINA-WIFI9,7IOS 632GB2,900,0002,850,000تا
PPLEIPAD 4 RETRINA-WIFI9,7IOS 664GB2,630,0002,600,000تا

APPLEIPAD 4 RETRINA-4G9,7IOS 664GB3,300,0003,250,000تا
SAMSUNGN800010,1ANDROID16GB2,380,000

ASUSE SLATE B 12112,1WINDOWS64GB3,600,0003,560,000تا
ASUSVIVOTAB RT60010,1WINDOWS32GB2,650,000

يك ميليون تا دو ميليون تومان

مدلبرند
صفحه 
سيستم عاملنمايش

ظرفيت 
قيمتحافظه

APPLEMINI-WIFI7,9IOS 616GB1,490,000 1,450,000تا

APPLEMINI-4G7,9IOS 616GB1,900,000 1,860,000تا

APPLEMINI-WIFI7,9IOS 632GB1,940,0001,920,000تا

SAMSUNGPS10010,1ANDROID16GB1,820,000

SAMSUNGP31007ANDROID16GB1,380,000

ASUSNEXUS77ANDROID16GB1,320,000

LENOVO21099,7ANDROID8GB1,190,000

ACERA20010ANDROID32GB1,300,000

MSICORTEX A8 1GHZ10ANDROID8GB1,105,000

HUAWEIMediaPad 10 FHD10,1ANDROID8GB1,500,000

FUJITSOM53210,1ANDROID32GB1,800,000

كمتر از يك ميليون تومان

مدلبرند
صفحه 
سيستم عاملنمايش

ظرفيت 
قيمتحافظه

ViewSonicVB7377ANDROID8GB915,000

HUAWEIMediaPad 7 Lite7ANDROID8GB950,000

ARNOVA7b G37ANDROID8GB425,000

INNOVELi703W7ANDROID8GB470,000

INNOVELI701S7ANDROID4GB440,000

INNOVEL7F-G37ANDROID8GB450,000

INNOVELI971W9,7ANDROID16GB950,000

AXTROMV17ANDROID8GB490,000

AXTROM7i028ANDROID8GB510,000

AXTROM8P018ANDROID8GB640,000

MARSHALME-700A7ANDROID32GB400,000

JETWAYALFAR 7807ANDROID8GB480,000460,000تا

قيمت روز تبلت

معرفي برندهاي محبوب در بازار كيبورد
ــورد برندهاي گوناگوني حضور دارند و هركدام  دنياي اقتصاد- در بازار كيب

سهمي از ميزان فروش اين كاال را به خود اختصاص داده اند.
 AFTECH ،GENIUSبراساس اعالم فعاالن بازار كامپيوتر، برندهايي نظير
MICROSOFT و... در بازار حضور دارند كه مخاطبان زيادي دارند. اما طي 
ــده اند و در نتيجه  ــد قيمت ها با كاهش تقاضا مواجه ش مدت اخير به دليل رش

توجه ها به سمت نمونه هاي ارزان تر بازار جلب شده است.
ــي تي هم در نظرسنجي كه در مورد بازار كيبورد داشته  ــگاه فعاالن آي س باش
است اعالم كرده كه در بازار كيبورد برند فراسو با كسب 43/9 درصد از سهم 
ــت محبوب هاي بازار اين كاال ايستاده است. سهم  محبوبيت بازار در مقام نخس
ــته در حدود 35/7 درصد  ــن برند در مرداد ماه گذش ــت كيبوردهاي اي محبوبي

بوده است.

اين گزارش مي افزايد كه پس از اين برند A4TECH  با كسب 18/4 درصد 
ــتاده  ــهم محبوبيت بازار كيبورد در رتبه دوم محبوب هاي بازار كيبورد ايس از س
ــته در  ــهم محبوبيت كيبوردهاي اين برند محبوب در مرداد ماه گذش ــت. س اس
حدود 22 درصد گزارش شده است. اين آمار گوياي اين امر است كه در شش 
ماه اخير از ميزان محبوبيت كيبوردهاي اين برند تا حدودي كاسته شده است و 

در مقابل بر محبوبيت برند فراسو افزوده شده است.
ــد GENIUS هم پس از A4TECH در رتبه بعدي محبوب هاي بازار  برن
كيبورد قرار گرفته است. سهم محبوبيت كيبوردهاي اين برند در مرداد ماه گذشته 

در حدود 22/5 درصد بوده است.
ــهم محبوبيت  ــب س و اما در رتبه چهارم محبوب هاي بازار كيبورد ميوا با كس
6/8 درصد ايستاده است. اين درحالي است كه سهم محبوبيت كيبوردهاي اين 

برند در مردادماه گذشته 9/9 درصد گزارش شده است.

پردازنده 72 هسته اى هم ساخته شد

ــعه دهنده ريزپردازنده هاى جهان،  ــركت Tilera از بزرگ ترين مراكز توس ش
ــامل  ــول جديدى از خانواده پردازنده هاى Tile-Gx معرفى كرده كه ش محص

72 هسته پردازشگر مجزا مى شود.
به گزارش فارس به نقل از سى نت، ميكروپردازنده Tile-Gx72 كه آخرين 
ــرفته ترين تراشه ساخت اين شركت محسوب مى شود، براى اهداف عام  و پيش
ــى از جمله به كارگيرى در نسل جديد گوشى هاى هوشمند يا رايانه هاى  رايانش
شخصى ساخته نشده است. در عوض، اين تراشه براى آن دسته از سيستم هايى 
طراحى شده است كه يك وظيفه مشخص را مى توانند به بخش ها و عمليات هاى 
مختلف تقسيم كنند. از جمله اين سيستم ها مى توان به شبكه هاى رايانه اى اشاره 
كرد كه چندين سيستم اطالعاتى به آن متصل هستند يا سرورهايى كه براى انجام 

كارهاى گسترده فعاليت مى كنند.
با اين وجود اگرچه كاربران عمومى اين پردازنده پرقدرت و منحصر به فرد را 
ــته اى  در رايانه لوحى جديد خود در اختيار نمى گيرند، اما اين پردازنده 72 هس
به گونه اى ساخته شده است كه نظر كاربران عمومى را نيز به خود جلب مى كند 
ــتر  ــرعت باالتر و توان بيش ــان مى دهد كه چگونه رايانه ها مى توانند با س و نش
فعاليت كنند. شركت Tilera اين روزها مى كوشد سرعت رايانه ها را با افزودن 
هسته هاى پردازشگر به تراشه اصلى حل كند و اين در حالى است كه شركت هاى 
ــل، اوراكل، IBM و  ــل، كوالكام، اينتل، اض ــونگ، اينت بزرگى همچون سامس
ــت كه اين روزها  ــابه را انجام مى دهند. البته بايد توجه داش AMD فعاليت مش
استفاده از پردازنده هاى دو و چهار هسته اى بسيار معمول است و پردازنده هاى 

هشت  هسته اى نيز در حال ورود به بازار جهانى هستند.

يك لپ تاپ ارزان قيمت براي كاربران خانگي

 HP از لپ تاپ هاي ارزان قيمت CQ58 -100SX ــدل دنياي اقتصــاد- م
در بازار داخلي است.

ــاخته شده از پالستيك مشكى  اين لپ تاپ از لحاظ ظاهري داراي بدنه اي س
ــت درب و قسمت  ــت. اين صيقلى بودن به خصوص در پش براق و صيقلى اس
ــود. براق بودن بدنه اگر چه باعث زيبايي  ــتراحت مچ به وضوح ديده مى ش اس
دستگاه شده است اما باعث شده است تا CQ58 تا حد زيادى مستعد جذب 

اثر انگشت و گرد و خاك باشد.
ــون پردازنده ــه ويژگي هايي چ ــوك مجهز ب ــن نوت ب ــري اي ــاظ ظاه از لح

ــي از نوع DDRIII و  Intel B820 Celeron 1.7 GHz، رم دو گيگابايت
هاردديسكي با ظرفيت حافظه 320 گيگابايت است.كارت گرافيكي اين لپ تاپ 

هم Intel HD Graphics 3000 است.
 HD BrightView LED ــوع ــز به صفحه نمايش 15/6 اينچي از ن تجهي
Display و با وضوح تصوير 1366x768 نقطه در اينچ از ديگر ويژگي هاي 

اين لپ تاپ است.
 USB و  HDMI ــر پورت ها و اتصاالت نيز اين نوت بوك  از پورت از نظ
ــب دارد و مقدارى  ــتگاه ابعادى در حد مناس ــت. تاچ پد اين دس برخوردار اس

پايين تر از سطح بدنه قرار گرفته است. 
ــت ولى با اين حال، اين باعث نمى شود كه از  ــطح اين تاچ پد دانه دانه اس س
ــت كاربر روى آن جلوگيرى شود. اسپيكرها نيز در قسمت  لغزش راحت انگش
ــد و خوبى دارند تا براى گوش  ــه قرار گرفته اند و حقيقتا صداى بلن ــن بدن پايي
ــب  ــاكت، مناس ــبتا س ــيقى يا ديدن فيلم در يك اتاق نس دادن معمولى به موس

باشند.

 SuperMulti DVD±R/RW with Double ــز به اپتيكال درايو تجهي
 VGA ــوان، وب كم ــى، وب كم، كارتخ ــوث داخل Layer Support، بلوت
 LAN: Integrated 10/100 ــبكه ــن داخلى ديجيتال، ش ــراه با ميكروف هم
ــيم Wireless، پورت خروجى  ــبكه بى س BASE-T Ethernet LAN، ش
ــر ويژگي هاي اين لپ تاپ  ــلولى و... از ديگ ــرى يون ليتيومى 6 س VGA، بات

است.
در كل قيمت مناسب، عملكرد كم سر و صدا،  شارژدهى مناسب باتري و... 
از نقاط قوت و  عدم وجود پورت USB 3.0، كيفيت متوسط صفحه نمايش 
ــمار مي آيند. اين لپ تاپ 2/45 كيلوگرمي كه  از نقاط ضعف اين لپ تاپ به ش
در رنگ مشكي به بازار عرضه شده است با قيمتي در حدود يك ميليون و 160 

هزار تا يك ميليون و 190 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

اولترا بوك جديد ايسوس با صفحه لمسي

ــت  ــدي به بازار عرضه كرده اس ــوس اولترابوك جدي ــاي اقتصاد- ايس دني
ــدوز 8  ــخه وين ــام دارد و از نس ــه Transformer Book TX300 ن ك
ــا و عملكرد يك  ــى از ويژگى ه ــوك تركيب ــرا ب ــن اولت ــد .اي ــتيبانى مى كن پش
ــان و انعطاف پذيرى يك تبلت ارائه  نوت بوك را در كنار قابليت جابه جايى آس

كرده است.
 TX300 يك نوت بوك قدرتمند با نمايشگر Full HD قابل لمس است كه 
ــاخته شده و به يك پردازنده نسل سوم Core شركت اينتل  با فناورى IPS س
مجهز شده است. از اين نوت بوك مى توانيد به عنوان يك تبلت 13/3 اينچى كه 
به يك حافظه 128 گيگابايتى از نوع SSD مجهزاست، استفاده كنيد. نمايشگر 
ــترده  178 درجه است و از وضوح و شفافيت  اين تبلت داراى زواياى ديد گس

مناسبى برخوردار است. 
ــك با  ــتر و يك هاردديس ــال TX300 به داك، عمر باترى بيش ــگام اتص هن
ــت و مجموعه اى  ــر فضاى 500 گيگابايتى را نيز در اختيار خواهيد داش حداكث
ــر  ــوع امكان اتصال ابزارهاى جانبى را به اين نوت بوك ميس ــاى متن از پورت ه
ــازند. طول عمر باترى در حالت نوت بوك حداكثر 5 ساعت و در حالت  مى س

تبلت 8 ساعت است.
همچنين فناورى High-Speed Bridge باالترين عملكرد را در وضعيت 
نوت بوك فراهم مى كند و يك ارتباط پرسرعت را ميان تبلت و داك برقرار مى كند. 
ايسوس در ساختار اين نوت بوك از دو كانال حافظه با ظرفيت 4 گيگابايت و 
فركانس 1600 مگاهرتز، يك دوربين HD در جلو و يك دوربين 5 مگاپيكسلى 

در پشت بدنه تبلت استفاده كرده است.
ــود وزن كلى  ــت و هنگامى كه به داك متصل مى ش وزن تبلت 950 گرم اس

دستگاه به حدود 1/8 كيلوگرم مى رسد. 

ــتگاه هاي GPS يا همان رهياب هاي  ــتفاده از دس دنياي اقتصاد- اين روزها اس
ــه عرضه مدل هاي  ــركت هاي گوناگون ب ــت و ش معروف رواج زيادي يافته اس
مختلف اين دستگاه با قيمت هاي متنوع به بازار پرداخته اند. يكي از شركت هاي 

فعال در اين زمينه مارشال است.
مدل ME-G501 يكى از كامل ترين و بهترين دستگاه هاى GPS با اين برند 
ــتگاه داراى يك صفحه نمايش لمسى مقاومتى 5 اينچى  ــت. اين دس در بازار اس

است و از سيستم عامل Windows CE نسخه 6/0 استفاده مى كند.
ــتگاه GPS بسيار باريك و سبك  از لحاظ طراحى هم بايد بگوييم كه اين دس
ــت و حمل ونقل آن راحت است. ابعاد اين دستگاه 130x105 ميلى متر بوده  اس
ــيارهاى دستگاه  و ضخامتى معادل 10 ميلى متر دارد. همچنين كليه پورت ها و ش
ــمت چپ آن قرار دارند كه به ترتيب از باال؛ جك هدفون 3/5 ميلى مترى،  در س
شيار ممورى كارت و پورت micro USB ديده مى شود. ME-G501 مجهز 
ــتگاه به تلفن  ــت كه از آن مى توانيد براى اتصال دس به بلوتوث داخلى نيز هس

همراه خود استفاده كنيد.
ــت قابل قبولى برخوردار  ــه نمايش 5 اينچى ME-G501  نيز از كيفي صفح
ــنايى آن بسيار خوب بوده و زاويه ديد آن نيز مناسب است. سيستم  ــت. روش اس
لمسى اين دستگاه نيز از نوع مقاومتى است كه به كمك قلمى كه در سمت راست 

صفحه نمايش قرار دارد، كار كردن با آن بسيار راحت است.
به طور پيش فرض اين دستگاه به نقشه كامل ايران شامل كليه راه ها و شهره هاى 
كشور مجهز است. نقشه را مى توانيد به دو صورت دو بعدى و سه بعدى مشاهده 
كنيد كه با انتخاب گزينه اى كه در سمت چپ تصوير وجود دارد، مى توانيد بين 
اين دو حالت سوئيچ كنيد. همچنين امكان نمايش اماكن عمومى نظير مراكز خريد 
ــتگاه همچنين به منوى تنظيمات دستگاه،  ــتوران ها نيز وجود دارد. اين دس و رس
منوى چندرسانه اى و... نيز مجهز است. G501 نه تنها يك GPS بسيار كامل و 
با امكانات است، بلكه از آن مى توانيد به عنوان يك مركز مالتى مدياى كوچك نيز 
ــتفاده كنيد. از نقاط قوت اصلى اين دستگاه مى توان به طراحى زيبا و باريك،  اس
سيستم مسيريابى دقيق با امكانات فراوان و قيمت مناسب اشاره كرد. اين دستگاه 

با قيمتي در حدود 185 هزار تا 200 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

رهياب محبوب و ارزان مارشال
ــري دوربين هاي ساده پيشرفته  دنياي اقتصاد- المپيوس دوربين جديدي از س

به بازار معرفي كرده است.
ــگر CMOS با  اين دوربين تازه وارد داراي ويژگي هايي چون، تجهيز به حس
كيفيت 12/8 مگاپيكسل، قابليت فيلمبرداري با كيفيت Full HD و با فرمت هاي 

MPEG4، H264 و... است.
فاصله كانوني لنز اين دوربين هم 28-112 ميليمتر با قابليت بزرگنمايي اپتيكال 
ــبرداري هم حداكثر سرعت شاتر اين دوربين  ــت. در بخش عكس چهار برابر اس
ــت. اين دوربين همچنين از  ــرعت آن 60 ثانيه اس يك به 2000 ثانيه و حداقل س
ــخيص لبخند بهره مند است. تجهيز به صفحه  ــخيص چهره و تش تكنولوژى تش
ــي با دقت 920,000 پيكسل و ميكروفن و اسپيكر داخلي،  نمايش 3 اينچي لمس
 Pict Bridge ،خروجى تلويزيون ،USB خروجى ،HDMI تجهيز به خروجى
از ديگر ويژگي هاي اين دوربين تازه وارد است. اين دوربين 346 گرمي به زودي 

ميهمان بازار داخلي مي شود.

المپيوس معرفي كرد
يك دوربين پيشرفته براي كاربران خانگي
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100هزار تومان تا  محدوده قيمت
گارانتى مدل   قيمت (تومان)
اصلى 51000 Samsung-Pusha- E1200
اصلى 61000 Samsung-E1150

بدون گارانتى 65000 Nokia-1280
اصلى 70000 Nokia-100

ماناتل پارس 68000 LG-A275
اصلى 82000 Samsung-E1232
اصلى 85000 Nokia-101

محدوده قيمت

گارانتى مدل   قيمت  (تومان)
اصلى 1150000 Sony-Xperia S-LT26 S

ماناتل پارس 1350000 LG-P880- Optimus 4X HD
اصلى 1200000 Sony-Xperia SL
اصلى 1250000 Samsung-Galaxy S II- I9100
اصلى 1250000 Samsung-Galaxy Nexus-I9250
اصلى 1300000 Sony-Xperia ion-LT28

بدون گارانتى 1300000 Samsung-Galaxy S III mini-
I8190

پرشين سلوكام 1330000 Motorola-Razr
پرشين سلوكام 1375000 HTC-One S

اصلى 1420000 Sony-Xperia acro S-LT26 W
ماناتل پارس 1380000 LG-P936
پرشين سلوكام 1478000 Motorola-Raza Waxx

اصلى 1500000 Nokia- 808-PureView
بدون گارانتى 1500000 Sony- Xperia T
پرشين سلوكام 1520000 HTC-One X

اصلى 1530000 Samsung-Galaxy Note-N7000
اصلى 1650000 Samsung-Galaxy S III-I9300

بدون گارانتى 1700000 HTC- 8X- Windows Phone
اصلى 1750000 Nokia-C7 oro

بدون گارانتى 1800000 HTC-One X +
بدون گارانتى 1810000 Apple-iPhone 4S-16G

اصلى 1950000 Samsung-Galaxy Note II-N7100
بدون گارانتى 2350000 Apple-iPhone 5-16G

300 تا 500هزارتومان 
گارانتى مدل  قيمت  (تومان)
اصلى 300000 Samsung-Star 3 Duos-S5222
اصلى 320000 Nokia-311

بدون گارانتى 320000 Nokia-308
بدون گارانتى 335000 Nokia-C5-03

اصلى 340000 Samsung-Galaxy Pocket-
S5300

اصلى 350000 Samsung-Galaxy Y-S5360
بدون گارانتى 355000 HTC-Explorer

اصلى 360000 Sony Ericsson-C903
ماناتل پارس 335000 LG-P698

اصلى 388000 Samsung-B7722
اصلى 390000 Samsung-Galaxy Mini-S5570

ماناتل پارس 450000 LG-E510
اصلى 410000 Nokia-500

بدون گارانتى 410000 Sony-Xperia tipo-ST21
اصلى 420000 Sony Ericsson-XPERIA X8

اصلى 430000 Samsung-Galaxy Y Duos-
S6102

اصلى 435000 Sony Ericsson-C905
اصلى 450000 Samsung-Wave M-S7250

پرشين سلوكام 455000 HTC-Wild fire S
اصلى 460000 Samsung-Galaxy Fit-S5670
اصلى 470000 Samsung-Galaxy Gio-S5660

پرشين سلوكام 485000 HTC-ChaCha
اصلى 490000 Sony Ericsson-Xperia active

گارانتى مدل  قيمت (تومان)
اصلى 120000 Nokia-112

اصلى 122000 Nokia-X1-01

اصلى 123000 Nokia-110

اصلى 165000 Nokia-C2

اصلى 167000 Nokia-C2-05

اصلى 180000 Nokia-C1-01

اصلى 180000 Samsung-S3600

بدون گارانتى 185000 Sony Ericsson-Cedar-J108

اصلى 190000 Samsung-Genoa- C3510

اصلى 195000 Nokia-202

اصلى 195000 Samsung-C3520

اصلى 200000 Nokia-200

اصلى 200000 Samsung-C3312 Duos

اصلى 205000 Nokia-C2-01

پرشين سلوكام 210000 Motorola-EX109

اصلى 211000 Nokia-C2-03

بدون گارانتى 211000 Nokia-C2-02

اصلى 221000 Nokia-X2-02

بدون گارانتى 225000 Nokia-X3

اصلى 227000 Sony Ericsson-W395

اصلى 230000 Nokia-X2-01

اصلى 230000 Nokia-305

اصلى 230000 Samsung-Corby- S3653

ماناتل پارس 225000 LG-P520

اصلى 235000 Sony Ericsson-Mix Walkman-WT13

اصلى 240000 Nokia-306

بدون گارانتى 240000 Sony Ericsson-Zylo-W20

اصلى 250000 Nokia-300

پرشين سلوكام 253000 Motorola-EX115

ماناتل پارس 257000 LG-T385

اصلى 265000 Nokia-7230

اصلى 270000 Samsung-Corby II- S3850

اصلى 270000 Samsung-Star- S5230

اصلى 272000 Nokia-C3

اصلى 280000 Samsung-Star 3-S5220

اصلى 295000 Samsung-S5610

100 تا 300هزار تومانمحدوده قيمت

گارانتى مدل   قيمت (تومان)
اصلى 520000 Samsung-Galaxy Y Pro Duos-B5512

بدون گارانتى 525000 Nokia-700
اصلى 550000 Sony Ericsson-Live-WT19
اصلى 550000 Sony Ericsson-XPERIA X10 mini pro
اصلى 550000 Samsung-Wave 3- S8600

پرشين سلوكام 565000 HTC-Desire C
بدون گارانتى 585000 HTC-Salsa

اصلى 590000 Samsung-Galaxy Ace Duos-S6802
اصلى 600000 Sony-Xperia miro-ST23
اصلى 600000 Sony Ericsson-XPERIA Pro-MK16
اصلى 600000 Samsung-Galaxy Ace- S5830
اصلى 620000 Sony Ericsson-Xperia ray-ST18

بدون گارانتى 690000 HTC-One V
اصلى 670000 Sony-Xperia U-ST25
اصلى 670000 Sony-Xperia U
اصلى 680000 Sony Ericsson-Xperia neo V-MT11
اصلى 720000 Sony-Xperia neo L-MT25
اصلى 730000 Sony-Xperia sola-MT27

پرشين سلوكام 739000 Motorola-defyt
اصلى 740000 Nokia-C7

بدون گارانتى 750000 Nokia-701
اصلى 750000 Sony-Xperia go-ST27

ماناتل پارس 756000 LG-P970
اصلى 770000 Samsung-Galaxy Ace 2- I8160
اصلى 800000 Nokia-E6
اصلى 840000 Samsung-Galaxy S Duos-S7562

ماناتل پارس 825000 LG-P940- Prada
اصلى 900000 Sony Ericsson-Xperia arc S-LT18
اصلى 910000 Sony-Xperia P-LT22
اصلى 920000 Samsung-Galaxy S Advance- I9070
اصلى 925000 Nokia-N8

ماناتل پارس 860000 LG-P920- Optimus 3D
بدون گارانتى 930000 HTC-Incredible S
بدون گارانتى 960000 HTC-Sensation XL
بدون گارانتى 970000 HTC-Sensation XE
پرشين سلوكام 970000 Motorola-Atrix2
پرشين سلوكام 986000 HTC-Desire V
پرشين سلوكام 991000 HTC-Desire X

500 هزار تا 1 ميليون تومان محدوده قيمت

دقت كنيــد
ــا 80 هزار تومان  ــازار معموال با ميانگين 40 ت گوشــي هاي ب
اختالف قيمت به فروش مي رسد.  قيمت هاى درج شده در اين 
جدول ها بر اساس ميانگين قيمت از چند منبع مختلف در بازار 
ــتخراج شده است و ممكن است با قيمت هاى روز بازار در  اس
فروشگاه هاى مختلف يكسان نباشد. همچنين گوشي هاي بدون 
گارانتي گاهي اوقات بين 100  تا 150هزار تومان با گوشي هاي 
ــانات نرخ ارز  گارانتي دار اختالف قيمت دارند. با توجه به نوس
گوشــي هاي باالي يك ميليون تومان  با نوسانات شديد قيمتى 

روبه رو هستند. 

به روز رسانى در تاريخ 91/11/26

باالى 1 ميليون تومانمحدوده قيمت

ورود نسل جديد دوربين هاى ديجيتال به گوشى هاى هوشمندقيمت روز موبايل
ــركت HTC و نوكيا با كار كردن روى پروژه هاى مجزا  دو ش
ــند نسل جديد دوربين هاى ديجيتال باكيفيت و پيشرفته  در تالش
ــمند جديد خود ارائه كنند. كارشناسان  ــى هاى هوش را در گوش
هنوز به درستى نمى دانند كه اين دوربين هاى ديجيتال پيشرفته و 
كاربردى مى توانند محبوبيت شركت هاى موبايلى ياد شده را نزد 

كاربران افزايش دهند يا خير.
ــده وارد بازار  ــود اين محصوالت از هفته آين ــى مى ش پيش بين
ــوارى هاى  ــال 2012 را با دش ــوند. HTC و نوكيا س جهانى ش
ــر گذاشتند و در مقابل بخش قابل مالحظه اى از  فراوان پشت س
ــونگ  ــهم خود را در بازار جهانى به رقباى اصلى يعنى سامس س

و اپل واگذار كردند.
قرار است شركت HTC در هفته جارى ميالدى از آخرين و 
پيشرفته ترين گوشى هوشمند خود مبتنى بر سيستم عامل آندرويد 
ــا نام M7 پرده بردارى كند. اين دوربين ديجيتال كامال متفاوت  ب
با تمام دوربين هاى موجود در بازار ساخته شده است و شركت 
سازنده براى آن از 4 لنز 4/3 مگاپيكسلى استفاده كرده كه گفته 

مى شود عكس هاى گرفته شده با آن با كيفيت باورنكردنى توجه 
كاربران را به خود جلب مى كند.

 808 Nokia نوكيا سال گذشته گوشى هوشمند ويژه اى را با نام
PureView روانه بازار كرد كه اين محصول دوربين ديجيتالى 
ــلى را در خود جا داده بود. همچنين مايكروسافت  41 مگاپيكس

به تازگى نرم افزارى ارائه كرده كه به كاربران گوشى هاى هوشمند 
ــمك زدن را هنگام  ــون امكان مى دهد چش ــى بر ويندوز ف مبتن

عكسبردارى تشخيص دهد.
نرم افزار جديد مايكروسافت براى دوربين ارائه شده و به اين 
ترتيب عملكردهاى دوربين را تحت تاثير قرار مى دهد و مشكالتى 
مثل عادات پلك زدن كه باعث خراب شدن تصاوير و عكس ها 

مى شود را رفع مى كند.
ــه دوربين  ــى، هنگامى ك ــب نرم افزار روى گوش ــس از نص پ
ــتگاه بدون فشردن كليد شاتر به سرعت  آماده به كار مى شود دس
ــبردارى مى كند. به اين ترتيب  ــت سر هم شروع به عكس و پش
گالرى عكس ها پيش روى كاربر قرار مى گيرد و مى توان بهترين 
ــان آنها كه فرد پلك نزده انتخاب كرد. نوكيا اين  ــس را از مي عك
نرم افزار را روى وبالگ خود گذاشته تا كاربران گوشى هاى مبتنى 
ــتفاده كنند. بر اين اساس، انتظار  بر ويندوز فون بتوانند از آن اس
ــى 41 مگاپيكسلى نوكيا كه قرار  مى رود اين نرم افزار روى گوش

است به زودى به بازار عرضه شود، سوار شود.

موبايل ايرانى

آن سوي آب

موبايل كده
جديدترين تلفن هوشمند اچ تى سى 

رونمايى شد

ــب پيش طى  ــى كه دو ش ــمند جديد اچ تى س تلفن هوش
ــمى در لندن و نيويورك به صورت همزمان معرفى شد  مراس
از ويژگى هايى برخوردار است كه مي تواند با بهترين مدل هاى 

سامسونگ، اپل، نوكيا و ال جى رقابت كند.
ــى و  ــاب آلومينيوم ــى داراى ق ــتگاه 4/7 اينچ ــن دس اي
پلى كربنات است و طراحى جذاب و خوش ساختى دارد كه 
آن را در رقابت با ساير تلفن هاى موجود در بازار قرار مي دهد. 
ــتگاه اچ  تى سى باريك و سبك و صفحه نمايش آن  اين دس
ــت كه در  ــت، اما اين اندازه آنقدرها هم بزرگ نيس بزرگ اس
دست گرفتن آن دشوار باشد و از سوى ديگر اين تلفن را در 

زمره فبلت ها قرار دهد.
اچ تى سى وان داراى جديدترين و پيشرفته ترين مولفه هاي 
ــگر  ــان مي توان به پردازش ــت كه در آن مي ــى بازار اس كنون
ــوم، رم 2 گيگابايتى و وضوح تصوير  ــته اى كوالك چهار هس
ــى وان همچنين داراى  ــاره كرد. اچ تى س 1920 در 1080 اش
ويژگى هاى رسانه محور جديدى است كه در آن ميان مي توان 
ــگر  ــپيكرهاى بهتر، كنترل از راه دور مادون قرمز و حس به اس

دوربين كه طراحى متفاوتى دارند، اشاره كرد.
ــلى مي گيرد، اما  ــن اين تلفن تصاوير چهارمگاپيكس دوربي
ــركت اندازه فيزيكى اين  ــى اين ش ــاس اعالم اچ تى س براس
ــل ياد  ــل ها را افزايش داده و از آنها به عنوان آلتراپيكس پيكس
ــاس پيش فرض ها اين آلتراپيكسل ها مي تواند  مي كند كه براس

معادل يك حسگر هشت مگاپيكسلى محسوب شود. 
از ديگر ويژگى هاى آن مي توان به دوربين ارتقايافته با عنوان 
ــى زو» اشاره كرد، ابزارى كه به كاربران اين امكان  «اچ تى س
ــت هم  را مي دهد كه كليپ هاى ويدئويى كوتاه منقطع و پش
گرفته و پس از آن نرم افزار اچ تى سى وان به صورت خودكار 
آنها را به يك ويدئو تبديل مي كند تا بتوانيد نتيجه نهايى را با 

ديگران به اشتراك بگذاريد.
ــاى قبلى  ــبت به مدل ه ــن تلفن نس ــزرگ اي ــا جهش ب ام
ــت، بلكه  ــى ويژگى هاى آن يا حتى طراحى آن نيس اچ تى س
ــى جديد Sense به عنوان رابط كاربرى آندرويد براى  طراح
ــى با اين Sense جديد  ــت. اچ تى س ــى اس كاربر اچ تى س
صفحه اى، از ويندوز فن مايكروسافت الهام گرفته و يك رابط 
ــا عنوان بلينك فيد (BlinkFeed) ارائه  كاربرى موزائيكى ب

كرده است.
ــبكه هاي اجتماعى،  ــد محتواى ش ــن رابط كاربرى جدي اي
تقويم ها و خروجى هاي رسانه اى را دربرمى گيرد تا كاربر بتواند 

به سادگى به قسمت هاى مورد عالقه خود مراجعه كند. 
ــتر روى  ــين بيش ــط كاربرى Sense در تلفن هاى پيش راب
ــدار براى دريافت تماس ها،  ــاماندهى مخاطبان، ارائه هش س
ــده بود. در  پيام ها، نامه هاي الكترونيك و رويدادها متمركز ش
ــانه هاي اجتماعى در درجه دوم  ــن رابطه كاربرى ادغام رس اي
اهميت قرار داشت، اما اين اولويت ها اكنون تغيير كرده است. 
ــوى ديگر اچ تى سى وان داراى آخرين نسخه آندرويد  از س
ــت و سيستم عامل آن نسخه  ــد نيس كه بايد آندرويد 4/2 باش
4/1 آندرويد است كه در اوايل سال 2012 منتشر شده است. 
ــتم عامل وجود ندارد، اما  البته تمايز چندانى ميان اين دو سيس
ــد به تدريج ويژگي هاى جديد و كاركردهاى جديدى  آندروي

را به سيستم عامل خود اضافه مي كند.
ــت كه بايد در  با تمام اين اوصاف HTC One تلفنى اس
سال 2013 درميان ساير تلفن هايى كه عرضه مي شود، مدنظر 

داشته باشيم و فروش آن را دنبال كنيم.

ممنوعيت فروش سيم كارت
 به زير 18 ساله ها

ــوم در خصوص گفته  ــد و ارتباطات اپراتور س ــركل برن مدي
رييس آموزش و پرورش تهران مبنى بر ورود رايتل به مدارس از 
سال آينده به همراه تبلت دانش آموزى گفت: رايتل تاكنون هيچ 
ــته است. روز  مذاكره اى در اين زمينه با آموزش و پرورش نداش
گذشته مطلبى از سوى رييس آموزش و پرورش تهران در خروجى 
ــانه ها قرار گرفت كه در آن بر ورود رايتل به مدارس  برخى رس
از سال آينده به همراه تبلت دانش آموزى خبر داده شده بود، در 
همين راستا با شاهين آرپناهى مديركل برند و ارتباطات اپراتور 
سوم گفت وگويى كرديم تا برنامه اين اپراتور را در اين رابطه جويا 
شويم. مديركل برند و ارتباطات رايتل در اين گفت وگو اظهار كرد: 
ــل تاكنون هيچ مذاكره اى در اين زمينه با آموزش و پرورش  رايت
نداشته و هيچ برنامه اى نيز براى ورود به مدارس ندارد. وى با بيان 
اينكه طبق قانون هيچ اپراتورى امكان فروش سيم كارت به افراد 
زير 18 سال را ندارد، تصريح كرد: رايتل بر اساس اين قانون و 
همچنين توجه به مسائل فرهنگى قصد ورود به مدارس را ندارد. 
آرپناهى با اشاره به برخى اظهارنظرها پس از انتشار اين موضوع 
گفت: بهتر است ابتدا نسبت به صحت و سقم مطالب بيان شده 
ــبت به آن موضع گيرى شود. وى افزود:  ــود و بعد نس تحقيق ش
عده اى انگار تمام تالش خود را به كار بسته اند كه اين پروژه ملى 
را وارد حاشيه كنند. از همه مسووالن و رسانه ها خواهش مى كنيم 
تا همت همگان بر اين قرار گيرد كه انرژى ما به جاى صرف شدن 

در حاشيه ها صرف خدمت رسانى شود.

ارسال 380 ميليون پيامك ايرانى در روز
به گفته مدير عامل همراه اول، ضريب نفوذ تلفن همراه در حال 
حاضر در سطح كشور باالى 110 درصد است كه با استانداردهاى 
جهانى برابر هستيم. وحيد صدوقى، مدير عامل شركت ارتباطات 
ــيار در دومين نشست راهبردى برنامه ها و پروژه هاى شركت  س
ارتباطات سيار ايران در استان هاى گيالن و مازندران با بيان اينكه 
57 ميليون سيم كارت زيرپوشش شبكه هاى مخابراتى كشور است، 
گفت: از مجموع اين تعداد سيم كارت ها 16 ميليون و 400 هزار 
سيم كارت دائمى و مابقى بالغ بر 40 ميليون سيم كارت اعتبارى 
ــت. وى با بيان اينكه هزار و 160 شهر، 45 هزار روستا و 69  اس
هزار كيلومتر از جاده هاى كشور تحت پوشش شبكه تلفن همراه 
قرار دارند، ادامه داد: روزانه 380 ميليون پيامك در كشور ارسال 
مى شود. به گفته صدوقى، 24 هزار سايت آنتن هاى BTS در سطح 
كشور راه اندازى شده و در حال سرويس دهى است. مديرعامل 
ــركت ارتباطات سيار افزود: سه هزار و 500 سايت جديد در  ش
ــده و 7 هزار و 500 سايت در  ــعه پيش بينى ش برنامه پنجم توس

حال نوسازى است. 

هشدار شوراى عالى فضاى مجازى 
براى امنيت فضاى موبايل

عليرضا شاه ميرزايى، عضو حقيقى شوراى عالى فضاى مجازى 
در زمينه امنيت فضاى موبايل و  ارائه خدمات اينترنت بر بستر 
ــدار داد و گفت: اپراتورهاى موبايل مسووليت هاى  موبايل هش
كامل خودشان را در قبال امنيت كاربران رعايت نمى كنند. براى 
مثال ممكن است بدون اطالع كاربر برنامه هايى كه روى گوشى 
ــراد را از طريق اينترنت به  ــود اطالعات محرمانه اف نصب مى ش
سايت هاى خارجى منتقل كند كه از اين بابت اپراتورهاى موبايل 
موظف هستند موضوع را كنترل كنند، اما بعضا مى  بينيم كه اين 
اپراتورها تنها با ارسال يك پيامك به كاربران تنها اطالع مى دهند 
كه برنامه هايى روى گوشى شما نصب شده است، اما اينكه اين 
ــى كار مى كنند و اطالعات  برنامه ها بدون اطالع صاحبان گوش
ــى كاربر را به  ــماره هاى گوش ــخصات و ش تماس، آدرس، مش
سايت هاى خارجى انتقال مى دهد هيچ گونه اطالع رسانى نمى شود. 
شاه ميرزايى در پاسخ به مهر در زمينه آخرين وضعيت سرويس 
تماس تصويرى اپراتور رايتل گفت: بحث هاى اوليه اى در شوراى 
عالى فضاى مجازى مطرح شده كه به طور جدي در دستور كار 
قرار نگرفته است و دليل آن نيز اين است كه براى اين شركت قبال 
مجوزى در زيرمجموعه دولت و با تصويب مجلس صادر شده 
بود كه در حال حاضر نمايندگان مجلس كه اين مجوز را صادر 
كرده اند نسبت به مفاد اين پروانه نارضايتى دارند و معتقدند كه 
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات خواسته هاى مجلس را اجابت 
ــاس، شوراى عالى فضاى مجازى از مجلس  نمى كند. بر اين اس
خواسته است كه تغيير تركيب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
را كه در ذيل وزارت ارتباطات فعاليت مى كند در دستور كار قرار 
دهد. به گفته وى فعاليت اين كميسيون مربوط به حوزه شبكه و 
ارتباطات مى شود و سازمان هايى كه عضو آن هستند نمى توانند 
براى محتواى فضاى مجازى نظر بدهند. در اين راستا از مجلس 
و دولت خواسته شده است كه مصوبات اين بخش را تغيير دهند. 
شاه ميرزايى خاطرنشان كرد: راه اندازى يك اپراتور در دنيا 6 ماه به 
طول مى انجامد، اما در كشور ما بيش از سه سال براى راه اندازى 

شبكه اپراتور سوم زمان تلف شده است.

افزايش استقبال كارمندان دولتى اروپا از آى فون
بيش از 60 درصد كارمندانى كه در آژانس ها و سازمان هاى دولتى اروپا مشغول به فعاليت هستند، 
 IDC Government گوشى هوشمند آى فون در اختيار دارند. نتايج حاصل از مطالعه جديد مركز
ــازمان هاى دولتى اروپا  ــه در آژانس ها و س ــد كارمندانى ك ــش از 60 درص ــان داد بي Insights نش
مشغول به فعاليت هستند، گوشى هوشمند آى فون در اختيار دارند كه اين اتفاق در جريان اجراى 
سياست هاى «استفاده از دستگاه هاى الكترونيكى شخصى در محل كار» (BYOD) در سازمان هاى 

دولتى اروپاى غربى رخ داده است.
ــازگارى با فناورى هاى موبايلى و سرمايه گذارى هاى صورت گرفته براى در  اين مطالعه ميزان س
اختيار گرفتن اين قبيل ابزارها را در منطقه اروپاى غربى بررسى كرده و در پايان آن مشخص شده 

است كه كارمندان اروپايى آى فون را بيش از ديگر گوشى هاى هوشمند دوست دارند. 
گزارش حاضر در كشورهاى فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان انجام شده است. طبق آمار 
موجود در مراكز و سازمان هاى اصلى دولتى 61 درصد كارمندان اعالم كرده اند كه قصد دارند طى 24 
ماه آينده در حوزه ابزارهاى سازمانى CRM موبايلى سرمايه گذارى كنند. همچنين گفته شده است كه 

72 درصد از مراكز دولتى محلى نيز اعالم كرده اند كه چنين سرمايه گذارى را انجام خواهند داد.
ــح داد: افزايش عالقه مندى كاربران به  ــاى» (Silvia Piai) مدير اين تحقيقات توضي ــيلويا پي «س
دستگاه هاى الكترونيكى همراه كم كم با افزايش عالقه مندى كاربران به ابزارهاى موبايلى همراه خواهد 
شد و در اين جريان كارمندان سازمانى نيز به سمت ابزارهاى مورد نياز خود روى خواهند آورد. نسل 

جديد كارمندان بخش IT سعى دارند نيازهاى خود را در ابزارهاى موبايلى جست وجو كنند.

كشورهاي داراي داغ ترين بازار تلفن هوشمند
بررسى هاي يك شركت تحليلگر تلفن همراه نشان داد چين بزرگ ترين بازار تلفن هاي هوشمند 

فعال را در اختيار دارد.
ــان فرانسيسكو مستقر است، اعالم كرد: چينى ها در استفاده از تلفن هاي  ــركت فلورى كه در س ش

هوشمند فعال برپايه سيستم عامل آندرويد و iOS  از آمريكايى ها  پيشى گرفته اند.
در ماه ژانويه، تعداد تلفن هاي هوشمند فعال در چين و آمريكا تقريبا مساوى و معادل آمريكا 222 
ــت كه تا پايان فوريه جارى  ميليون و چين 221 ميليون بود، اما تخمين هاي فلورى حاكى از آن اس

چين به 246 ميليون دستگاه فعال برسد در حالى كه آمريكا به 230 ميليون خواهد رسيد.
ــى هاي شركت فلورى، پس از آمريكا و چين، تا پايان ژانويه كشورهاى انگليس،  ــاس بررس بر اس
كره جنوبى و ژاپن بيشترين بازار را براى تلفن هاي هوشمند داشته اند. آمار اين كشورها به ترتيب 
ــه و كانادا با 23، روسيه، هند و  ــتگاه. آلمان با 27، فرانس ــت 43، 30 و 29 ميليون دس از اين قرار اس
برزيل هر كدام با 19 ميليون در رتبه هاي پنجم تا يازدهم و در رتبه دوازده هم اسپانيا با 18 ميليون 
دستگاه قرار دارند. بر اساس بررسى هاي شركت فلورى كشورهاى كلمبيا، ويتنام و تركيه رتبه هاي 
اول تا سوم بازارهاى رو به رشد را در زمينه تلفن هاي همراه به خود اختصاص داده اند. كشورهاى 
اوكراين، مصر، چين، شيلى، هند، ونزوئال، آفريقاى جنوبى، تايلند و فيليپين نيز در رتبه هاي چهارم 

تا دوازدهم اين فهرست قرار دارند.

ال جى براى حرفه اى ها گوشى ساخت
ــى Tag از سرى Optimus ال جى است و با توجه  گوش
ــرفته اى كه دارد، مناسب كاربران حرفه اى  به ويژگى هاى پيش
طراحى و توليد شده است. ضخامت اين گوشى 9/5 ميلى متر 
است و 141 گرم وزن دارد. صفحه نمايش 4/3 اينچى لمسى 
HD-IPS LCD است اما وضوح تصوير نسبت به دو گوشى 
قبلى تفاوت چندانى ندارد. صداى دالبى، 16 گيگابايت حافظه 
 microSD و پشتيبانى از كارت ram داخلى، يك گيگابايت
خصوصيات مهم اين گوشى را تشكيل مى دهند. از ويژگي هاى 
ــى مى توان به اتصاالت Wi-Fi، بلوتوث 3،  ديگر اين گوش
NFC و microUSB اشاره كرد. دوربين همانند گوشى هاى 
قبلى، 5 مگاپيكسلى است، اما امكانات بيشترى به آن اضافه شده 
ــت. عالوه بر نشانگذارى مكاني و زمانى، امكان تشخيص  اس
ــط ويدئو با نور  ــورت و تثبيت كننده تصاوير، قابليت ضب ص
ــلى امكانات دوربين به  LED و دوربين ثانويه 1/3 مگاپيكس
ــتم عامل اين گوشى نسخه 2/3 آندرويد  شمار مى روند. سيس
است كه امكان ارتقا به نسخه 4/0 (ICS) را دارد و از پردازنده 
 Xhtml،/2,0 WAP 1/2 گيگاهرتزى بهره مى برد. مرورگر
ــون،  ــى تلويزي HTML، Adobe Flash،  GPS، خروج
حذف نويز با ميكروفن اختصاصى و باترى ليتيوم يونى 1700 

ميلى آمپرى از ويژگى هاى اين گوشى به شمار مى رود.
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نكات مديريتىمهارت هاى مديريتى

صنعت بانكداري از اركان اصلي هر اقتصادي 
ــتريان نقش كليدي در  ــاب مي آيد و مش به حس
ــراز توجه ويژه  ــن مي توان اب ــد. بنابراي آن دارن
ــتريان را از جمله  ــته هاي مش به نيازها و خواس
ــوب  موضوعات پر اهميت ايران و جهان محس
كرد. نقش و اهميت مشتري در بانك ها به سبب 
ــد و بقاي بانك ها در  ــتقيمي كه بر رش تاثيرمس
ــب منافعي كه  ــازار رقابت مي گذارد و نيز كس ب
ــان دارد، سبب گرديده تا امروزه لزوم  براي ايش
ــب رضايت مشتري درك و پذيرفته شود و  كس
ــتري داشته  همه واحدهاي بانكي گرايش به مش
و سمت و سوي فعاليت همه آنها جذب مشتري 

و جلب رضايت او باشد.
ــاط بين ارزش  ــى به تالش براى ارتب بازارياب
ــود.  ــترى گفته مى ش محصول يا خدمات و مش
بازاريابى گاهى اوقات به هنر فروش نيز معروف 
است. ولى فروش يكى از توابع كوچك بازاريابى 
به حساب مى آيد. تعريف لغت نامه اى بازاريابى 
عبارت است از: «فراهم كردن كاالها يا خدمات 
براى برآورده ساختن نيازهاى مصرف كنندگان». 
به بيان ديگر، بازاريابى شامل درك خواسته هاى 
ــركت، براى  ــق محصوالت ش ــترى و تطاب مش
برآورده ساختن آن نيازها و در برگيرنده فرآيند 
ــركت است. بازاريابى موفق  سودآورى براى ش
ــب در  ــوردارى از محصول مناس ــتلزم برخ مس
ــب است و اطمينان  ــب و مكان مناس زمان مناس
از اينكه مشترى از وجود محصول مطلع است؛ 
ــفارش هاى آينده مى شود.  از اين رو موجب س
ــت كه بين  ــى بازاريابى، فرآيندى اس به طور كل
ــركت و نيازهاى مشتريان تعادل  توانايى هاى ش

ايجاد مى كند. 
امروزه پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى بر 
حيطه بازاريابى نيز تاثيرگذار بوده، به نحوى كه 
ــوان نوروماركتينگ يا  ــته جديدى تحت عن رش
ــت. در اين  ــى عصبى به وجود آمده اس بازارياب
ــت كه مطالعه بيولوژى و  روش اعتقاد براين اس
ــناخت رفتار  فيزيكى مغز مهم ترين راه براى ش
خريداران محصول يا خدمات است. شركت ها، 
تبليغات گسترده اى دارند اما اين تبليغات آيا واقعا 
ــت اين  ــت ؟ يا اگر تاثير گذار اس تاثير گذار اس
ــت؟ براى بررسى ميزان  تاثير تا چه اندازه اى اس
تاثيرگذارى تبليغات روى ذهن و تصميم انسان ها 
ــود دارد آن هم اندازه  ــك راه مطمئن وج تنها ي
ــا در برابر محرك هاى  ــرى فعاليت مغزى آنه گي

تبليغى ارائه شده است. 
ــو، مزه و صدا  ــه تصوير، ب ــزى از جمل هرچي
ــداران تاثير بگذارد. يك  ــد بر رفتار خري مى توان
محصول را در فروشگاهى در نظر بگيريد، يك 
ــريع  ــترى آن را بر مى دارد نگاه مى كند و س مش
آن را خريدارى مى كند، اما مشترى ديگر همين 
ــول را بر مى دارد و نگاه مى كند اما دوباره  محص
ــر جايش قرار مى دهد. در مغز اين دو نفر دو  س
واكنش متفاوت رخ داده است؛ در يكى واكنش 
مغزى منجر به خريد شده و در ديگرى واكنش 
ــه  ــزى منجر به بازگرداندن محصول به قفس مغ

مربوطه شده است.
كاركرد قسمت هاى مختلف مغز تا چه اندازه اى 
ــتند؟ كدام قسمت موافق  در اين رفتار تاثير داش
ــمت  خريدن محصول بوده و چرا ؟ و كدام قس
ــوده و چرا؟ عوامل  ــف خريدن محصول ب مخال
مختلفى بر تصميم گيرى انسان ها تاثير مى گذارد 
ــتند و برخى  ــناختى هس برخى از اين عوامل ش
ديگر هيجانى، تعدادى هم از هر دو عامل تشكيل 
ــمت هاى مختلفى از مغز در خريد  شده اند. قس
ــتند. اكنون مى توانيم نظام هاى  كردن دخيل هس
ــزى درگير در خريد را تجزيه و تحليل كنيم  مغ
ــركت ها و موسسات بگوييم كه چگونه  و به ش
ــه گونه اى طراحى  ــد تبليغات خود را ب مى توانن
ــتريان  ــترين تاثير را بر خريد مش ــد كه بيش كنن

خود بگذارند.
نوروماركتينگ علم جديد تحقيقات بازار است 
كه به مطالعه پاسخ هاى حسى - حركتى، شناختى 
و عاطفى مشتريان در برابر محرك هاى ارائه شده 
 FMRI در بازار مى پردازد و از ابزار هايى مانند
ــاى ديگر براى  اندازه گيرى  و QEEG و ابزار ه
ــز در هنگام  ــمت هاى مختلف مغ ــت قس فعالي
ــتفاده مى كند. همچنين  ــه با محرك ها اس مواجه
ــگام مواجهه با  ــن علم حاالت بدن در هن در اي
محرك هاى تبليغاتى  اندازه گيرى مى شود حاالتى 

مانند ضربان قلب و ميزان عرق كردن پوست.
ويژگى هاى نوروماركتينگ:

1  - نوروماركتينگ يعنى سنجش مستقيم:
ــما مى توانيد از يك مشترى سوال كنيد كه  ش
ــبت به خريد  ــت دارد و نس چه چيزى را دوس
ــتاق است؛ اما در واقع خيلى  كدام محصول مش
ــت  نمى توان به آن اعتماد كرد؛ چراكه ممكن اس
ــترى تحت تاثير عوامل مختلفى قرار داشته  مش
باشد كه در آن لحظه اجازه تصميم گيرى درست 
را به او نمى دهند. براى مثال خيلى وقت ها شده 
ــته ايم  كه ما قصد خريد محصول خاصى را داش
ــبت به آن اعالم عالقه مندى كرده ايم)  (يعنى نس
ــرى را خريده ايم، چرا  ــا در واقعيت چيز ديگ ام
كه در هنگام خريد با محصولى مواجه شده ايم 

ــتر تحت تاثير قرار  ــه ويژگى هايش ما را بيش ك
ــا ويژگى هاى  ــت. در نوروماركتينگ م داده اس
ــه يك محصول يا  ــبت ب بيرونى نگرش فرد نس
ــه منبع آن،  ــنجيم، بلك ــش را نمى س ويژ گى هاي
ــورو ماركتينگ  ــنجيم. در ن ــى مغز را مى س يعن
ــبت به  ــمت هاى مختلف مغزى نس فعاليت قس
يك محصول سنجيده مى شود. براى مثال با قرار 
دادن يك فرد در مقابل يك تيزر تبليغاتى فعاليت 
ــزى او را از طريق الكترود هايى كه به مغزش  مغ
وصل شده است در كسرى از ثانيه مى سنجيم و 
بررسى مى كنيم كه كدام تصوير او را بيشتر تحت 
ــبت به آن  تاثير قرار داده و اينكه نگرش فرد نس
محصول چه تغييرى مى كند. پس نورو ماركتينگ 
ــناخت و عاطفه  ــه عنوان مركز ش ــا با مغز ب تنه

سر و كار دارد نه با اظهارات خريداران.
2 -  نوروماركتينگ و شناخت 

ناهوشيار
ــيارانه خريد نمى كنيم خيلى  ــه هوش ما هميش
ــن مغزى،  ــر اليه هاى زيري ــا تحت تاثي وقت ه
ــاتمان خريد مى كنيم. جالب  عواطف و احساس
ــد از تصميمات ما براى  ــت بدانيد 95 درص اس
خريد يك كاال يا دريافت يك خدمت، ناهوشيار 
و تنها 5 درصد از تصميمات ما هوشيار هستند. 
ــت كه با قصد خريد  ــده اس براى مثال بارها ش
يك محصول به فروشگاه رفته ايد، اما در نهايت 
ــر را انتخاب  ــر و يا با برند ديگ ــى ديگ محصول
كرده ايد. آيا محصولى كه انتخاب كرده ايد نسبت 
ــه آن چيزى كه قرار بود انتخاب كنيد مزيت و  ب
ــته است؟ اين مثال تنها نمونه  ويژگى مهمي داش
ــيار ما است. خيلى  كوچكى از رفتارهاى ناهوش
ــط  وقت ها رفتارهايى را انجام مى دهيم كه توس
ــط  ــوند، بلكه توس ــناخت ما هدايت نمى ش ش
ــيار ذهن ما هدايت  ــمت نا هوش عواطف و قس

مى شوند.
ــيار قدرتمندى است   نوروماركتينگ ابزار بس
براى شناخت ناهوشيار ذهن مشتريان، دانشمندان 
حوزه نوروساينس با استفاده از ابزار هاى مختلف 
ــزى و ام آرآى كاربردى  ــه بردارى مغ مانند نقش
ــمت هايى از مغز را رصد مى كنند كه  فعاليت قس
ــناخت  ــه و تحليل داده هاى آن منجر به ش تجزي
ــتريان  ــود كه مش ــيارى مى ش ــف ناهوش و كش
ــدت تحت  ــان هم خبر ندارند، اما به ش خودش

تاثير آنها هستند.
مديريت برند و مغز انسان 

(نوروبرندينگ):
ــوزه مديريت و  ــى ديگر از موضوعات ح يك
ــور مختصر در مورد  ــه در اينجا به ط اقتصاد ك
كاربرد نوروساينس به آن خواهيم پرداخت بحث 

برندينگ است.
مديران موسسات توليد كننده اقالمى كه در يك 
محيط رقابتى مشغول به توليد و عرضه هستند، 
ــخيص بدهند چه چيزى براى مشتريان  بايد تش
ــت و معيارهاى  ــان مهم اس آنها در بازار هدفش
ــول رقيب را در  ــان با محص ــه محصولش مقايس

فرآيند انتخاب درك كنند.
ــاس  ــر اس ــد ب ــازمانى باي ــتراتژى هاى س اس
ــات و رفتار  ــناخت تفكرات، احساس درك و ش
مصرف كنندگان شكل بگيرد. تحقيقات مصرف 
كننده به شيوه هاى نوروساينس مى تواند به مديران 
در شناخت مصرف كنندگان كمك كند. يكى از 
مصرف كننده،  ــات  تحقيق كاربردهاى  مهم ترين 

بهبود استراتژى هاى بازاريابى است.
هدف عمده يك بازارياب ماوراى فروش است 
و معموال هدف نهايى، ايجاد يك تعهد پايدار بين 
يك نام تجارى خاص و يك گروه مشترى ويژه 
ــت، كه فرآيندى است شامل مراحل معرفى،  اس

آشنايى، ترجيح و در صورت موفقيت محصول، 
ايجاد وفادارى.

ــتر مقدمات مراحل  ــه تبليغات بيش در حالى ك
ــم مى كند، عواملى از  ــنايى را فراه معرفى و آش
قبيل قيمت، شهرت نام تجارى و زيبايى ظاهرى 
ــتريان هستند و در  از عوامل موثر بر ترجيح مش
ــول باعث ايجاد  ــب محص نهايت كيفيت مناس
ــترى  ــب آن وفادارى در مش ــت و متعاق رضاي

خواهد شد.
وفادارى به يك نام تجارى

ــام تجارى و يك گروه  ــد قوى بين يك ن تعه
مشترى شامل مراحل زير است:
1 - آشنا شدن با نام تجارى؛

2 - شناخت پيدا كردن مشترى نسبت به آن؛
ــط  ــارى توس ــام تج ــح دادن آن ن 3 - ترجي

مشترى.
ــراى هر  ــواالتى كه ب ــن س ــى از مهم تري يك
ــه اى در زمينه بازاريابى و مديريت برند  موسس
ــت كه چگونه در مشتريان  مطرح است اين اس
بالقوه براى نام تجارى خويش ايجاد ترجيح كنند. 
تمايل به خريد، نوعى سود آورى است، از آنجا 
ــن مصرف كنندگان  ــه اين تمايل صرفا در ذه ك
ــورد مطالعه  ــى نگرش م ــت، به عنوان نوع اس

قرار مى گيرد.
ــاى مصرف كنندگان درباره ويژگى هاى  باوره
محصول تاثيرگذار بر نگرش آنها درباره برندهاى 
خاص و نهايتا ايجاد تمايالت رفتارى و انتخاب 

يك برند از سوى آنها خواهد شد.
ــى بااليى در  ــه درگيرى ذهن ــراى كااليى ك ب
مشترى ايجاد مى كند، شناسايى ويژگى هايى كه 
ــوند  در نظر آنها فوق العاده مهم رده بندى مى ش
ــراى راهبرد محصول و ارتقا  داراى مصاديقى ب

مى باشد. 
در اين نوع كاال الزم نيست مديران نگران بهينه 
ــند.  كردن تك تك خصيصه هاى برند مزبور باش
ــايى ويژگى هايى  بلكه موضوع اصلى بايد شناس
باشد كه از سوى بازار هدف به عنوان مهم ترين 
ــود تا  ــده اند و تالش ش ويژگى ها رتبه بندى ش
باورهايى قوى مبنى بر اينكه برند مورد نظر واجد 
ــت، ايجاد شود. البته قيمت نيز  اين ويژگى ها اس
ــات محصول مى تواند خود  براى برخى از طبق
ــد. در مواردى كه در آن قيمت  يك ويژگى باش
ــران بايد اطمينان  ــاده اهميت دارد، مدي فوق الع
ــور رقابتى  ــان به ط ــل كنند كه برندهايش حاص

قيمت گذارى مى شود.
نقش نوروساينس در برندينگ بسيار گسترده 
ــت وجوى  ــه مديران در جس ــت. از آنجا ك اس
ــتند كه درگيرى ذهنى مشتريان  محرك هايى هس
بالقوه را افزايش دهند تا در ذهن آنها نفوذ كنند، 
با روش هاى گسترده پژوهشى نوروماركتينگ و 
با توجه به نوع محصول و اثرى كه بر مغز انسان 
ــى كرد كه كدام تبليغ يا  مى گذارد مى توان بررس
كدام شيوه فروش يا حتى كدام فعاليت اجتماعى 
ــعار مى تواند  ــده و كدام ش ــد كنن ــركت تولي ش

مخاطبان را بيشتر تحت تاثير قراردهد. 
در واقع روشى كه مديران براى ارائه محصول و 
فروش آن در نظر مى گيرند توسط علوم شناختى 
و بررسى نقشه مغزى انسان تهيه و در اختيار آنها 
ــد تا  قرار مى گيرد كه اين امر موجب خواهد ش
ــركت هاى توليدكننده محصول يا خدمات به  ش

اهداف خود به بهترين نحو ممكن برسند.
نوروماركتينگ و بانكدارى:

آيا مى دانستيد كه مردم در هنگام سرمايه گذارى، 
با افراد مسن بيشتر سرمايه گذارى مى كنند تا افراد 

جوان؟
درطول دو دهه گذشته خدمات و نگهداري و 

ــارهاي رقابتي فزاينده، تغييرات چشمگيري  فش
ــاد كرده اند. اين  ــداري ايج ــت بانك را در صنع
ــوي اتخاذ راهبردهاي  تغييرات بانك ها را به س
ــوق داده  ــه خصوص بازاريابي س ــداري، ب بانك
ــف بازاريابى  ــدارى، كمى تعري ــت. در بانك اس
متفاوت است. بازاريابي، افزايش درآمد بانك از 
ــاختن رابطه مشتريان با بانك  طريق سودآور س
ــت؛ بنابراين در  ــده اس در طول زمان تعريف ش
اين رويكرد رضايت مشتريان از اهميت فراواني 
برخورداراست. در گذشته فرض براين بود كه از 
راه تطبيق با نيازهاي مشتريان مي توان به وفاداري 
مشتري دست يافت. ولي تجربه نشان داد با ورود 
بانك هاي جديدي كه محصوالت منطبق با نياز 
ــتريان جذب اين  ــتند، اغلب مش ــتريان داش مش

بانك هاي تازه وارد مى شوند.
پس از آن فرض بر آن شد كه ارائه محصوالت 
متمايز مي تواند موجب وفاداري مشتريان شود، 
ــا ورود رقباي جديد با  ــي همان حادثه تلخ ب ول
ــد. تا اينكه ايده  ــوالت متمايز تر تكرار ش محص
حفظ وفاداري مشتريان از طريق روابط ماندگار با 
آنها مطرح شد، ايده اي كه عده اي آن را بازاريابي 
ــدف در اين طرز  ــز مي نامند. ه ــك به تك ني ت
ــتريان است  تفكر جديد، مديريت روابط با مش
ــت كه مشتري نه فقط به دليل  و فرض برآن اس
ــز و منطبق با نيازهايش، بلكه به  محصول متماي
ــل تعلق خاطر به روابطش با عرضه كنندگان  دلي
ــوالت، خريد مي كند. به گفته  خدمات يا محص
ــوالت و خدمات متمايز و  ــتن محص ديگر، داش
منطبق با نيازهاي مشتري شرط الزم است، ولي 
ــرط كافي براي كسب و تداوم وفاداري  لزوما ش
مشتري نيست. شرط كافي، داشتن روابط ماندگار 

با مشتري است.
ــگ امروزه مهم ترين ابزار بانك ها  نوروماركتين
ــان  ــتقيم بر روى مشتريانش براى اثر گذارى مس
ــراى بانك ها حائز  ــت. يكى از مواردى كه ب اس
ــت.  ــتريان اس ــت جلب اعتماد مش اهميت اس
ــرفته  ــاى پيش ــى از پروژه ه ــاى مختلف نمونه ه
نوروماركتينگ در جهان اجرا شده اند كه هدفشان 
ايجاد اعتماد يا حتى ترميم اعتماد از دست رفته 
مشتريان است. بانك ها براى رسيدن به سود دهى 
ــتفاده مى كنند، تا  ــاى علوم عصبى اس از ابزاره
مستقيما در مغز مشتريان رسوخ كنند. مردم چرا 
ــتفاده مى كنند؟ هدفشان از  از خدمات بانك اس
ــت؟ آيا به دنبال سود هستند  اين موضوع چيس

يا به دنبال اعتماد؟
ــده در اكثر  ــر ش با توجه به گزارش هاى منتش
ــورهاى اروپايى بانك هاى كشورهاى موفق  كش
ــرايط ركود اقتصادى  در صنعت بانكدارى در ش
ــدود 7 درصد بودجه تبليغات خود را صرف  ح
ــر با  ــدى قوى ت ــاختن برن ــگ و س نوروماركتين
ــتفاده از آن كرده اند. تحقيقات نشان داده كه  اس
همدلى براى مشتريان از هر چيز ديگرى مهم تر 
است، يعنى آنها مى خواهند كه بانك نشان دهد 
ــكل آنها را مى فهمد. همين طور مردم در  كه مش
هنگام تبادالت اقتصادى، افراد مسن تر را بيشتر 

قابل اعتماد مى يابند تا افراد جوان. 
ــر روى تبليغات بانك ها  همچنين تحقيقات ب
نشان داده كه استفاده از تبليغاتى كه از تصاويرى 
ــيار  ــتفاده مى كنند كه ثبات را القا مى كنند بس اس
ــم ترين پيامى كه مردم  ــت. اما مه تاثير گذار اس
ــت  ــنوند اين اس ــك بانك بش ــد از ي مى خواهن
ــكالت آنها  ــان تا چه حد درد يا مش ــه بانكش ك
ــى  ــد. اين يافته ها از طريق بررس را درك مى كن
مستقيم ساختار هاى عصبى مغز انسان به دست 
ــان مى توان گفت كه نه فرضيه،  آمده و با اطمين

بلكه قانون هستند.

بررسى نقش بازاريابى عصبى در بانكدارى نوين

نوروماركتينگ و نقش آن در بازاريابى هفت نشانه از اينكه اكنون مى توانيد 
رييس خود باشيد

ــته كارمندان  ــتند، در گذش آنها كه امروز مديران بزرگى هس
ــتر كارآفرينان با فراست و مديران كارآمد  بزرگى بوده اند. بيش

موفقيت خود را از پايه مى سازند.
به نظر مى رسد اكنون همه مى خواهند كارآفرين باشند. همه 
مى خواهند رييس باشند و كليه امور را خودشان اداره كنند. البته 
ــت. اين ايده كه كار خودتان را انجام  اين انگيزه قابل درك اس
دهيد و بر سرنوشت خود حاكم باشيد، بسيار جذاب است. به 
ــرايط  عالوه، همان طور كه همه مى دانيم اكنون بازار كار در ش
ــت كه هميشه تقاضا براى  ــت. به همين خاطر اس مطلوبى نيس
مشاوره در زمينه  شروع كسب وكارهاى جديد و راهنمايى براى 

رهبرى سازمان وجود دارد.
درست است كه شخصيت شما در كار و زندگى حرفه اى تان 
رشد كرده است اما اين رشد در زمان رييس شدن شما صورت 
نمى گيرد بلكه افراد در زمانى كه كارمند هستند بيشترشخصيتشان 

شكل مى گيرد و رشد مى كند.
همانطور كه گفتم تقريبا همه كارآفرينان و رهبران سازمان ها 
ــى كه افراد در  ــم مى گذارند. آموزش ــاى پاى خود را محك ج
ابتداى زندگى خود از والدين و معلمان خود دريافت مى كنند، 
ــط مديران و راهنماهاى آنها ادامه مى يابد. شايد  در آينده توس
ــويد، يا معلم شويد يا يك راهبر  ــما در زندگى تان مدير ش ش
ــته  ــما در گذش موفق. اما اينها در صورتى اتفاق مى افتد كه ش

كارمند خوبى بوده ايد.
در اينجا به شرح پيش نيازها مى پردازيم:

شما شخصيت خود را مديريت مى كنيد، نه برند شخصى 
خود را. البته من متوجه هستم كه ساختن برند شخصى اكنون 
ــيار مهمى است، به همين خاطر بايد در اين مورد  موضوع بس
بسيار شفاف صحبت شود. اگر در كارى كه انجام مى دهيد، عالى 
ــيد، از برند شخصى تان خود به خود محافظت  و بى نقص باش
ــود. همين موضوع درمورد محصوالت خوب نيز صدق  مى ش
ــترى، خود گوياى واقعيت است. عالوه بر  مى كند. تجربه مش
ــخصى شما نيست بلكه  ــب وكار، موضوع ش اين، موضوع كس
درباره اين است كه چه كارى مى توانيد انجام دهيد. اين همان 

برند شما است.
ــد،بيان مى كنيد. تنها  حقيقــت را هرچند تلخ و گزنده باش
ــت همين  ــت كه كار درس دليلى كه اين كار را مى كنيد اين اس
است و شما اين كار را به اين خاطر انجام مى دهيد كه شركت 
و كسب وكار برايتان مهم است. نگران عواقب اين كار نيستيد. 
بر خالف باور عامه، مديران و رهبران كارآمد به خوبى مى دانند 
كه بايد به افراد صادق اعتماد كنند. من هميشه براى افرادى كه 
ــان مى آورند ارزش قائلم و خود  ــه در ذهن دارند را به زب آنچ
ــت را پنهان نكرده ام. مديرعامالن، واقعا  تاكنون هيچگاه حقيق
براى اين ويژگى ارزش قائلند و افراد با اين كار مى توانند حسن 

شهرت خود را حفظ كنند.
هميشه راهى براى عمل به تعهدات خود و انجام كار پيدا 
ــما وجود دارد كه براى دستيابى  مى كنيد. اگر اين انگيزه در ش
ــد يا براى  ــر كارى دريغ نكني ــه اهداف خود، از ه ــازمان ب س
رضايت مشترى هر كارى انجام  دهيد، در اين صورت در جهان 
ــب وكار به موفقيت خواهيد رسيد. داشتن چنين ويژگى اى  كس

حتى از آنچه قبال ذكر شد نيز با ارزش تر است.

ــى از مقاالت درباره  ــه كننده ايده آلى نيســتيد. نيم مصاحب
ــغلى اختصاص  ــت به موضوع مصاحبه ش ــب وكار مديري كس
دارد. واضح است كه در صورت رد شدن در مصاحبه، موقعيت 
شغلى از دست مى رود، اما كارآيى شغلى تنها چيزى است كه 
ــيدن به موفقيت شغلى و موفقيت سازمان به آن نياز براى رس
ــما  داريد. پس ســعى كنيد آنها را در خود پرورش دهيد. ش
ــتگى  ــت يابيد، اما با لياقت و شايس ــد به هدفى دس مى خواهي
ــان. مى توانيد پول زيادى  ــار بر اطرافي خودتان نه با اعمال فش
ــد و موفقيت  ــكارى در جهت رش ــد، اما با هم ــت آوري بدس
ــتحقاق آن  ــب وكار، نه به اين خاطر كه تصور مى كنيد اس كس
ــد بلكه  را داريد. نمى خواهيد حاصل كارتان بدون زحمت باش
ــويد. اين همان نيروى محركه  ــد به چالش گرفته ش مى خواهي
ــود صبح ها از خواب  ــت كه باعث مى ش كارآفرينان بزرگ اس

بيدار شوند و ساعت هاى طوالنى كار كنند.
شما مى پرسيد «تا كجا؟».  افراد هميشه با كنايه مى پرسند «اگر 

او به تو بگويد بپر، آيا خواهى گفت (تا كجا؟)».
ــاده لوح بودن نشده ام اما باور   البته تاكنون هيچگاه متهم به س
هميشگى من اين است كه در همه جا رفتار خدمات مشتريان را 
داشته باشم. لفظى كه امروز براى اين روش به كار مى رود «رهبرى 
خدمتگزارانه» است. بعالوه، من با درخواست از ديگران براى كمك 
به من به اينجا نرسيده ام، بلكه با اين شيوه به موفقيت دست يافتم 
كه خود از آنها بپرسم به چه كمكى از طرف من نياز دارند. جالب 

است كه اين روش در همه اين سال ها بسيار مفيد بوده است.
هرگز ناله و شكايت نمى كنيد. بسيارى از افراد بر اين باورند 
كه وجود شركت ها براى اين است كه به نيازهاى آنها پاسخ داده 
شود. اينطور نيست و نبايد هم اينطور باشد. مى دانم كه بسيارى 
ــا اين نظر مخالفند اما به هر حال، واقعيت دارد. موضوع اين  ب
ــركت ها و مديران خوب طى دهه ها ياد گرفته اند  ــت كه ش اس
چگونه كارمندان را به كار وادارند، به آنها قدرت دهند، آنها را 
ــد و در آنها انگيزه ايجاد كنند بدون اينكه دائم  ــه چالش گيرن ب

شكايت كنند و رفتار جانبدارانه اى از خود نشان دهند.
ــب وكار خودتان  پس قبل از آنكه به اين فكر بيافتيد كه كس
را شروع كنيد، اول سعى كنيد يك كارمند بى نقص باشيد. اگر 
ــد، خود به خود به مراحل باالتر خواهيد رسيد. اين  اينطور ش

همان راه رسيدن به موفقيت است.

در شراكت، بزرگ تر هميشه بهتر نيست

 Dreamstime ،مانند بسيارى از شركت هاى كارآفرين ديگر
ــتگى شروع كرد، اما با ايده اى كه با گذشت  كارش را به آهس
ــته ترين  ــد كرد و حاال يكى از برجس ــان به نوبه خود رش زم
ــيوى  در جهان است. نوئل فدريكو  آژانس هاى عكاسى آرش
مدير بازرگانى و مسوول امور مالى اين شركت با بيش از 23 
سال سابقه كار در زمينه هاى مديريت بازرگانى،  مالى و توسعه  

از تجربه هاى خود مى گويد:
در طول فرآيند توسعه، ما هرگز بيش از آنچه دراختيار داشتيم 
هزينه نكرديم، بنابراين در خصوص خدمات بيرونى اغلب با 
شركت هاى كوچك كار مى كرديم چون ارزان تر از شركت هاى 
ــناخته شده بودند. همين طور كه بزرگ و بزرگ تر  بزرگ و ش
مى شديم درآمدهايمان نيز افزايش مى يافت، حاال ديگر زمانى 
كه كار به تصميم گيرى در مورد اين مى رسيد كه چه كسى را 
به كار بگماريم و براى خدمات بيرونى با چه كسى كار كنيم، 

مى توانستيم ميدان بازى را در دست بگيريم.
ــده ترى چون  ــناخته ش ــركت هاى بزرگ تر و ش ناگهان، ش
ــركت هاى روابط عمومى و SEO را مقابل روى مان ديديم  ش
ــترش روابط مان  ــروع به گس كه مايل بودند با ما كار كنند و ش
كرديم تا از خدمات برخى از اين شركت هاى بزرگ  و صاحب 

نام بهره ببريم. 
ــنهادهاى كارى  اين  ــد دريافت پيش ــه وارد فرآين ــن ك همي
ــديم، در ميان سيالبى از معرفى نامه هايى گرفتار   شركت ها ش
شديم  كه با پاور پوينت هايى جامع و دلفريب خدمات متنوع 
ــد كه تا چه حد  ــى مى كردند و  تاكيد مى كردن ــان را معرف ش
ــركت  ــند و عنوان مى كردند كه ش مى توانند «كمك كننده» باش
ــت و چه موفقيت هايى تاكنون داشته  ــگرف اس مذكور چه ش

است.»
ــده بوديم  در اين ميان، بين حجم انبوهى از مدارك گيج ش
و از خود مى پرسيديم كه چرا اين موسسات بزرگ نمى توانند 
ــان را به  ــاده چكيده اى از اهم خدمات و هزينه هايش خيلى س

ما ارائه كنند.
متعجب بوديم كه چرا در جلسه اول مالقاتمان با هر شركت 
صاحب نامى كه وارد مذاكره مى شويم، به شكلى كامال مشابه 
ــى مى كند، حرف و حرف و همچنان خبرى از  كارش را معرف
ــت و هيچ نشان روشنى از اينكه نتيجه چه  اصل موضوع نيس
ــود و كار به چه صورت انجام خواهد شد،  طور ارزيابى مى ش

نمى توان ديد.
ــورى برخورد  ــركت ها ط ــه، بعضى از اين ش ــب اينك عجي
مى كردند كه يعنى ما خيلى خوش شانس هستيم كه مى توانيم در 
حضورشان باشيم، در صورتى كه اين ما بوديم كه مى خواستيم 

آنها را استخدام كنيم.
بعد از اينكه تعدادى از اين شركت ها را برگزيديم تا با آنها 
ــم، اين يعنى كه آنها را به عنوان «بهترين از بهترين ها»  كار كني
ــروع كرديم و جزئيات  ــم، روابط خود را ش ــاور كرده بودي ب
ــده  ــتخدام ش كارمان را با اين افراد، كه براى «كمك» به ما اس
ــا قاعدتا بايد  ــت و م ــتيم. مدتى گذش ــد، در ميان گذاش بودن
ــتيم و گزارش هاى دلپذيرى از آنچه  كنفرانس هاى تلفنى  داش
انجام شده بود مى ديديم، اما همچنان نتايج ملموسى به چشم 

نمى آمد.
ــركتى كوچك تر شروع مى كنيد همان طور  وقتى كار را با ش
كه ما و تيم اجرايى مركزى خود شروع كرديم، دوست داريد 
كه از نزديك به آنچه بر كارتان مى گذرد، نظارت كنيد. سواالتى 
ــركت هاى بزرگ تر نمى پرسند و چيزهايى را  مى پرسيد كه ش
ــى قرار مى دهيد كه شركت هاى بزرگ وقتى براى  مورد بررس
پرداختن به آنها ندارند. اين كار را مى كنيد چون براى رسيدن 
ــورد موفقيت هايش  ــالش كرده ايد و در م ــخت ت به اينجا س

حساس هستيد. 
شركت هاى بزرگ زيرمجموعه هاى زيادى دارند و همان طور 
ــغول اند  كه ما دريافته ايم، افرادى كه در اين زيرمجموعه ها مش
ــد: الزامى ندارند، زيرا  ــد و جهد باالى كارآفرينان را ندارن ج
ــما كارآفرين  ــد . وقتى ش ــاى زيادى مى گيرن ــوق و مزاي حق
ــودى نداشته باشد، چيزى به  ــتيد، اگر كارتان نگيرد يا س هس
ــما پرداخت نخواهد شد، پس همه چيز به خودتان بستگى  ش

دارد.
ــديم و منتظر شديم، اما نتيجه اى نداشت.  بنابراين منتظر ش
وقتى علت را جويا شديم پاورپوينت هاى زيباى بيشترى نصيب 
مان شد و البته گزارش هاى مفصل تر همچنان نتيجه اى به همراه 
ــت. در حيرت بوديم كه چه طور امكان دارد شركتى به  نداش
ــت انجام  اين عظمت نتواند كار را آن طور كه تقبل كرده اس
ــديم و هزينه هاى زيادى پرداخت  دهد. باز هم كمى منتظر ش
ــمارى از مناسباتى كه  ــديم. ش كرديم و در نهايت منصرف ش
ــتيم در واقع براى كسب و كارمان  ــركت هاى بزرگ داش با ش
ــش نمى رفت و  ــتى پي ــد زيرا اوضاع به درس ــان آور بودن زي
ــوى ديگر، در برخى  ــه اش براى ما افت مالى بود. از س نتيج
ــت دادن زمان در درازمدت به ضرر ما تمام  از پروژه ها از دس

شد.
ــه ما مى آموزند كه بزرگ تر همان  ــا در عرصه تجارت ب غالب
ــت، شركت هاى بزرگ با نام هاى تجارى شناخته شده  بهتر اس
ــتاق كار كردن با آنها  ــما بايد مش ــتند كه ش همان چيزى هس
ــت كه به ما گفته شده بود. اما حقيقت  ــيد، اين چيزى اس باش
ــت؛ حقيقت اين است كه افراد و شركت هايى  چيز ديگرى اس

كه نتيجه بخش باشند بهترند. 
ــت» دريافتيم  ــتباه «بزرگ تر بهتر اس ما بعد از تجربه اين اش
كه افراد و شركت هايى كه كمتر حرف مى زنند، كنفرانس هاى 
ــان  ــى كمترى برگزار مى كنند و كمتر براى معرفى خودش تلفن
نمايش بازى مى كنند، اغلب همان هايى هستند كه مى توانند به 

سرعت در كسب وكارتان رونق ايجاد كنند.
ــنايى مان از طريق يك  ــركتى كار مى كنيم كه آش اخيرا با ش
ــت  ــد.  زمانى كه ما درخواس ــروع ش ايميل دو پاراگرافى ش
ــنهاد كرديم، آنها تنها هفت مورد اساسى و مقدار  طرح و پيش
هزينه ماهانه براى كارى كه بايد انجام دهند را برايمان ارسال 
ــد. يعنى  فقط تبادل دو ايميل و يك كنفرانس تلفنى 20  كردن
ــركت ظرف مدت سه ماه خدماتى به ما ارائه  دقيقه اى. اين ش
ــتر از اقدامات شركت بزرگ تر مشابه در طول يك  داد كه بيش
سال بود. بنابراين  بزرگ تر هميشه بهتر نيست. موثر بودن اصل 

است، هميشه همين طور بوده است.

 مترجم: رويا مرسلى
 مترجم: ستاره بابايى

 نويسنده: نوئل فدريكو

 امير صفرى
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روايت ديگر گاهشمار
پستي و بلندى هاى روابط ايران 

و فرانسه 

با  تشكيل حكومت صفويان، روابط ايران با اروپا گسترش 
ــياري از  ــي، اقتصادي و مذهبي بس يافت و هيات هاي سياس
ــاهان اروپايي به دربار صفوي فرستاده شد. در  ــوي پادش س
ــور فرانسه نيز، نماينده اي به دربار شاه صفي  اين  رقابت، كش
ــتار برقراري روابط با ايران شد. از آن پس  ــتاد وخواس فرس
نمايندگان مختلفي از كشور فرانسه به دربار صفوي فرستاده 
ــدند كه نمايانگر تمايل آن كشور، در برقراري و گسترش  ش

روابط با ايران بود. 
ــت صفويان، با  ــال هاي پاياني حكوم ــط، در س ــن رواب اي
ــال هاي 1708و 1715م.  ــرارداد در س ــه به انعقاد دو ق توج
ــه در آن  ــگاه و اهميت ويژه اي برخوردار بود. فرانس از جاي
ــيس كنسولگري در  ــفارت در اصفهان و تاس ايام با ايجاد س
شيراز، در گسترش روابط با ايران، از ديگر كشورهاي رقيب 
ــي گرفت. اما با سقوط اصفهان به دست افغان ها، روابط  پيش

دو كشور قطع شد.
از آن پس، فرانسويان تا مدت شصت سال نسبت به ايران 
ــال 1783م. سفيري از  ــان ندادند تا اينكه در س عالقه اي نش
ــانزدهم، به دربار زنديان آمد؛ اما هرج و مرج  طرف لوئي ش
و آشوب هاي بازماندگان كريم خان، مانع از بازسازي دوباره  

روابط شد.
ــور در عصر  ــيس حكومت قاجار، روابط دو كش    با تاس
ــد و به سرعت گسترش يافت. دليل  فتحعلي شاه بازسازي ش
مهم برقراري اين روابط، از سويي نياز شديد فتحعلي شاه به 
قدرتي خارجي براي مقابله با دست اندازي روسيه، و از سوي 
ديگر، قصد ناپلئون براي استفاده از موقعيت ژئوپلتيكي ايران 

و نزديكي آن به هندوستان بود. 
وي قصد داشت با تصرف هند ضربه سختي به رقيب خود 

انگلستان وارد سازد. 
ــتاين» ميان دو كشور به امضا  از اين رو، قرارداد «فين كنش
رسيد و هياتي فرانسوي به رياست ژنرال گاردان، براي آموزش 
سپاه ايران و تهيه مقدمات حمله به هندوستان، به ايران اعزام 
ــد. اما خيانت ناپلئون به ايران در قرارداد «تيلسيت» و تنها  ش
ــيه، موجب قطع روابط شد و  ــتن ايران در مقابل روس گذاش

ژنرال گاردان و همراهان ناگزير به ترك ايران شدند.
پس از سي سال قطعي روابط در فراز و نشيب بحران هرات 
در دوره محمد شاه، روابط دو كشور برقرار و نمايندگاني ميان 
دو كشور مبادله شد. با حضور «آجودان باشي» سفير ايران در 
ــفيري به نام «كنت دوسرسه» در سال 1840م. و  ــه، س فرانس
سپس سفير ديگري به نام «كنت دوسارتيژ» در سال 1844م. 
ــازي خط مشي هاي سياسي فرانسه در ايران  عهده دار پياده س
ــدند. در زمان صدارت اميركبير، «كنت دوسارتيژ» به دليل  ش
مخالفت اميركبير با طرح فرانسه، مبني بر گرفتن امتياز آزادي 
ــرط دولت كامله الوداد (كاپيتوالسيون) به  تجارت و دادن ش
ــه، پرچم سفارت را پايين كشيد و روابط سياسي  اتباع فرانس
دو كشور در تاريكي كامل فرو رفت. در زمان جلوس ناپلئون 
ــبت به برقراري روابط عالقه مند  ــه نس ــوم، دوباره فرانس س
ــپربوره» به ايران  ــت «پروس ــد. در آن ميان هياتي به رياس ش
ــد و يك عهدنامه تجاري با ميرزاآقا خان نوري به  ــيل ش گس
نمايندگي ايران، امضا كرد. ناپلئون سوم، همواره درباره ايران 
ــرد. در زمان حكومت وي،  ــتي و صميمت مي ك اظهار دوس
ــاه، فرخ خان امين الملك را به فرانسه فرستاد تا  ناصرالدين ش
ناپلئون سوم در عقد قرارداد صلح ميان ايران و انگليس، در 
موضوع هرات ميانجي گري كند و همين طور هم شد. در اثر 
دخالت وي، عهدنامه پاريس ميان ايران و انگليس بسته شد. 
ــاه هم در هر سه سفر خود به فرنگ، از فرانسه  ناصرالدين ش

بازديد كرد.
دوكشور، در زمان قاجار داراي روابط فرهنگي هم بودند. 
ــس مي پرداختند.  ــوي، در دارالفنون به تدري ــان فرانس معلم
دانشجوياني نيز به فرانسه اعزام شدند. همچنين، فرانسويان 
در ايران موفق به گرفتن امتيازهايي شدند كه از آن ميان، امتياز 
انحصاري حفاري هاي باستان شناختي در سراسر ايران معروف 
به قرارداد مورگان در سال 1900م. بود كه به اكتشاف هاي مهم 

و بزرگي مانند لوح حمورابي دست يافتند.
در دوره پهلوي نيز رضاه شاه براي ارتباط با فرانسه، اهميت 
فراواني قائل بود. اعزام دانشجو به فرانسه، استخدام استادان 
ــوي در مدارس عالي ايران، انعقاد قرارداد فرهنگي و  فرانس
اقتباس قوانين فرانسه در هنگام تاسيس وزارت دادگستري، 
از نمونه همكارهاي ميان دو كشور است. هرچند در مقطعي، 
ــوي از سياست زمين خواري  به دليل انتقاد روزنامه اي فرانس
ــد، ولي با پوزش خواهي  ــاه، روابط دو كشور قطع ش رضاش
فرانسه، دوباره روابط برقرار شد. در دوره محمدرضا شاه نيز، 
ــور به كشورهاي  ــران دوكش روابط دوجانبه برقرار بود و س
يكديگر سفر مي كردند. سفارت ايران در پاريس، ارتقا يافت 

و به صورت سفارت كبرا درآمد.
منبع: پايگاه اطالع رساني سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
جمهوري اسالمي ايران

انقالب كوپرنيكى در جهان بشرى
ــالروز تولد كوپرنيك  محمد آصــف- نيمه دوم فوريه س
ــود و چه  ــت. اما كوپرنيك كه ب ــتانى اس ــناس لهس اخترش
ــت؟ نيكوالس كوپرنيك در  تاثيرى بر درك ما از جهان داش
ــهر تورن واقع در لهستان زاده شد. پدرش  ــال 1473 در ش س
ــورن بود كه در  ــناس هاى ت ــر مس، ثروتمند و از سرش تاج
ــال 1460 از كراكو (پايتخت آن زمان لهستان) به آن شهر  س

مهاجرت كرده  بود.
ــال  س ده  ــك  كوپرني
ــدرش  ــه پ ــت، ك داش
ــت و تربيت و  درگذش
ــت،  ــرورش او به دس پ
ــرود،  واتزن ــوكاس  ل
ــى اش انجام گرفت.  داي
ــه يكى  از  ــى اش، ك داي
ــان بزرگ (اسقف در پروس شرقى) بود، مى خواست  كشيش
ــى برسد؛ از اين رو در 1491  كوپرنيك روزى به مقام كشيش
ميالدى، او را براى تحصيل علوم دينى و رياضيات به دانشگاه 
«جاگيلونى» در كراكو فرستاد. در آنجا بود كه كوپرنيك توسط 
ــتادش كه «آلبرت برودزوسكى نام داشت، با ستاره شناسى  اس
آشنا و به آن عالقه مند شد. كوپرنيك در بيست و سه سالگى 
ــته طب و حقوق به ايتاليا رفت و وارد  براى تحصيل در رش
دانشگاه «پادو» شد. سپس براى ادامه تحصيل در فقه و حقوق 
مدنى به «فرارا» رفت؛ اما پس از ديدار با ستاره شناس مشهور 
«دومنيكو نووارا دو فرارا»  سر درس او حاضر و دستيارش شد 
و در دانشگاه «بولونى» تحصيل نجوم مى كرد. او در 1503 در 
رشته فقه درجه دكترا گرفت. وى همچنين در مدت اقامتش 
در پادوا فرصت يافت تا با مطالعه آثار سيسرو و افالطون از 
آراي گذشتگان درباره حركات كره زمين آگاهى يابد و طرح 
ــد. در 1505 كوپرنيك براى  ــكل ده ــه نظريه خود را ش اولي
زندگى و كار به فرومبورك رفت و بعدها در كليسا و حكومت 
ــد. در طول اين سال ها  ــووليت هاى متعددى را پذيرا ش مس
كوپرنيك همچنان اوقات فراغتش را با ستاره شناسى مى گذراند 
و از فراز رصدخانه ساده اى كه خود ساخته بود حركات اجرام 
ــه  ــمانى را مطالعه و با جدول هاى نجومى قديمى مقايس آس
مى كرد. مانند ديگر منجمان غربى مرجع و راهنماى كوپرنيك 
نيز كتاب المجسطى نوشته بطلميوس ستاره شناس معروف قرن 
اول اسكندريه بود. بطلميوس در اين كتاب با فرِض قرار گرفتن 
زمين در مركز عالم، موقعيت سيارات و حركات افالك آنها را 

در آسمان محاسبه كرده بود.

خورشيد مركزى به جاى زمين مركزى
ــه نظريه مركزيت  ــت ك ــى اس اگرچه كوپرنيك اولين كس
خورشيد را از منظر رياضيات و هندسه  تبيين كرد، اما پيشينه 
ــده ها پيش از وى باز مى گردد؛ فيلوالئوس،  اين نظريه به س
فيلسوف يونانى قرن چهارم پيش از ميالد و يكى از شاگردان 
فيثاغورث نخستين كسى بود كه قائل به حركت وضعى زمين 
ــس از او هراكليدس  ــد. پ ــش زمين به دور خود) ش (چرخ
پونتسى فرضيه حركت انتقالى زمين (چرخش زمين به دور 
يك كانون مشخص) را مطرح كرد. آريستارخوس ساموسى، 
فيلسوف و منجم قرن سوم پيش از ميالد با تركيب نظريه هاى 
اين دو، اولين نظريه خورشيد مركزى را پيشنهاد كرد. در نظر 
او خورشيد به طور ثابت در مركز عالم جاى مى گيرد و زمين و 
سياره هاى ديگر در مسيرى كامال مدور به دور آن مى چرخند. 
ولى نظريات خورشيد مركزى، قبل از كوپرنيك، بدون اينكه 
به محاسبات رياضى و هندسى و طراحى مدل هاى هر سياره 
منجر شود، ارائه شده بود. در نتيجه پذيرش آن اصال معقول 

و منطقى به نظر نمى رسيد.
ــت  ــيد اس ــك ثابت كرد كه در حقيقت اين خورش كوپرني
ــه در مركز جهان ما قرار دارد و زمين – مانند معدودى از  ك
ــمانى بزرگ ديگر كه او مشاهده كرده بود، به دور  اجرام آس
 (Planet) خورشيد در گردش است. او اين سياره ها را پالنت
ناميد كه از واژه اى يونانى به معناى مهاجر گرفته شده است 
ــت كه پيش از اين ذكر شد. كوپرنيك  ــامل سياراتى اس و ش
ــاه، فرضيه بطلميوس را تاييد مى كرد و به اين باور  درباره م
ــود كه ماه واقعا  به دور زمين مى چرخد، در حالى كه زمين  ب
ــيد مى گردد و ماه به عنوان قمر زمين به همراه  به دور خورش

آن به دور خورشيد مى گردد. 

واكنش كليسا
واكنش كليسا در برابر آراى كوپرنيك خشمگينانه بود. نقل 
است، مارتين لوتر – پايه گذار مذهب پروتستان - به محض 
آگاه شدن از نظريه او، با آن به مخالفت برخاست و گفت: «فقط 
احمق ها نجوم را وارونه مى كنند. طبق نص كتاب مقدس، اين 
خورشيد بود نه زمين كه يوشع فرمان داد بايستد.» به باور لوتر 
و همفكرانش، نظريه كوپرنيك نه فقط مخالف عبارات كتاب 
مقدس بود، بلكه جايگاه رفيع آدمى را – كه به عنوان برترين 
آفريدگان بايد در مركز جهان هستى قرار داشته باشد - از او 
مى گرفت. برخالف انتظار در كشورهاى پيرو كليساى كاتوليك 
ــه كوپرنيك اعتراض نكرد.  ــا مدت ها هيچ كس به نظري رم ت
ــوم و پشتيبانى كاردينال  بى ترديد اهداى كتاب به پاپ پل س
ــاكت كردن  ــتات  از آن در س پرنفوذى چون يوهان ويدمانش
ــت. با اين وجود در اواخر قرن  هر نداى اعتراضى نقش داش
شانزدهم، اوضاع به تدريج رو به تغيير گذاشت؛ راهبى انقالبى 
ــيحيت را با مذهب  ــت مس به نام جوردانو برونو كه مى خواس
ــتى مصريان باستان درآميزد، نظريه كوپرنيك را  خورشيدپرس
جالب توجه يافت و تصميم به حمايت از آن گرفت. با محكوم 
ــدن برونو در دادگاه مذهبى، هرچه كه او در نوشته هايش  ش
مطرح كرده بود، نيز مشكوك و ضد دين تلقى شد و اين آغاز 
مخالفت گسترده كاتوليك ها با نظريه كوپرنيك بود كه تا زمان 

اثبات كامل آن در قرن هفدهم ادامه يافت.

آثار
ــل پژوهش هاى  ــال براى تكمي ــك تقريبا  چهل س كوپرني
اخترشناسى خود وقت صرف كرد، با پايان يافتن پژوهش ها 
ثابت كرد كه تصوير جهانى بطلميوس اشتباه است، خورشيد و 
ساير ستارگان فقط در ظاهر به دور زمين مى گردند. كوپرنيك 
تا اواخر عمر خود از چاپ كامل نظرات خارق العاده خويش 
ــال 1543 بود كه «گفتار درباره  ــوددارى كرد و تنها در س خ
چرخش كرات سماوى» او انتشار يافت. افكار آماده در كتاب 
ــك بنيادى تر از آن بود كه بتوان آنها را جدى گرفت،  كوپرني
يك نسخه چاپ شده از آثارش درست قبل از مرگ در بستر 

بيمارى به دست او رسيد.

وحيد باسره- بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 
ــرا و توده اى هاى  ــان ملى گ و ســركوب مخالف
ــدرت به تدريج دو  ــاه براى تثبيت ق ايرانى، ش
ــرد، يكى حذف  ــال مى ك ــده را دنب هــدف عم
ــتمداران كهنه كار كه از دوره پهلوى اول  سياس
ــده بودند و ديگرى حذف نيروهاى  به ارث مان
ــدرت نفوذ كرده بودند.  فئودال كه در اركان ق
ــان ســال هاى ميانى دهه  ــن دو هدف از   هم اي
ــه پنجاه به  ــال شــد و در ســال هاى ده 30 دنب
بار نشســت. وقتى اصالحــات ارضى ماه هاى 
ــتمداران  پايانى خود را طى مى كرد نه از سياس
ــه كار همچــون على امينى، حســين عالء،  كهن
ــاج و دكتر مصدق  احمد قوام، ابوالحســن ابته
ــرى بود و نه از مالكان و صاحبان زمين هاى  خب

بزرگ.
ــدرت كالن را بين  اصالحــات ارضــى اما ق
ــه از ابعاد آن و  رعايايى تقســيم كرده بود كه ن
نه از پيامد اين قدرت تحليل و ارزيابى درستى 
داشتند. آنها تنها از انتظاراتى سخن مى گفتند كه 
ــاه از آنان دريغ كرده است.  تصور مى كردند ش
دكتر موســى غنى نژاد، اقتصاددان معتقد اســت 
ــتباه بود. او همچنين بر  كه اصالحات ارضى اش
اين باور اســت كه اگر وضعيت اقتصادى مردم 
در شرايط وخيمى قرار گيرد اصال انقالبى روى 

نمى دهد. 
***

برخــى از مورخان همچــون برنارد اوركادـ  
ــد كه انقالب  ايران شــناس فرانســوىـ  معتقدن
57 از اســاس انقالبى از ســوى طبقه متوســط 
ــه كارگر و دهقانى  ــود. اينان معتقدند كه طبق ب
ــته  كمترين ميزان مشــاركت را در انقالب داش
است چرا كه طى اصالحات ارضى و اقتصادى 
(انقالب سفيد) اينان به زمين و درصدى از سهام 
كارخانه ها دست يافته بودند و دليلى براى الحاق 
ــتند. با اين حال، حتى اگر نظر  به انقالبيون نداش
اين متفكرين را بپذيريم به نظر مى رسد كه پس 
از تسخير سفارت آمريكا در چرخشى تاريخى 
ــن طبقه دهقانى و كارگرى حاشيه نشــين بود  اي
ــار گرفت و هم آنان  ــام امور را در اختي كه زم
بودند كه طى سال هاى بعد، بر اساس جهان بينى 
خود به هدايت انقالب در مســير مطلوب خود 
ــما در اين رابطه چيست؟ آيا  پرداختند. نظر ش
انقالب محصول طبقه متوســط است كه برنارد 
ــك انقالب طبقه كارگرى  اوركاد مى گويد يا ي
بود كه در نتيجه شكاف طبقاتى به چنين شورشى 

تمايل نشان مى دهد؟
ــتم.  ــن با هيچ كدام از اين تحليل ها موافق نيس م
ــر توضيح مادى  ــه اين نظريه ها مبتنى ب چون هم
ــت. اين نوع نظريه پردازى، هم به لحاظ  تاريخ اس
ــت  ــرى و هم به لحاظ توضيح تاريخى نادرس نظ
ــامل  ــت يعنى هم ش ــن كلى اس ــت. داورى م اس
تحوالت ايران و هم دگرديسى هاى جهانى است. 
در خصوص انقالب ايران شما در صحبت هايتان 
ــاره كرديد: اگر طبقه متوسط موجد  به تناقضى اش
ــال هاى  انقالب بود چرا دهقانان و كارگران در س
ــكان انقالب را در دست گرفتند؟ توضيح  بعد س
ماترياليستى تاريخ به تناقض مى رسد به اين دليل 
ــت؛  ــان موجودى صرفا مادى نيس ــاده كه انس س
ــترين عامل تاثيرگذار در تحوالت تاريخى به  بيش
ــر مى گردد. در اين  ــه هاى فكرى و عقيدتى ب ريش
ــما اصالحات ارضى  گفت وگو، محور مصاحبه ش
ــت اما اگر محور بحث انقالب بود مى توانستم  اس

توضيحات بيشترى ارائه دهم.
ــا اجراى اصالحات  ــتم كه آي من دنبال اين هس
ــت يا نه؟ اگر موفق نبود آيا  ارضى موفق بوده اس
ــالمى رخ  ــد كه انقالب اس پيامدهاى آن باعث ش
ــا بروز انقالب اسالمى داليل ديگرى  دهد يا اساس
داشت؟ بسيارى معتقد هستند كه انقالب ريشه هاى 
ــت كه  اقتصادى دارد. عرض بنده دقيقا همين اس
انقالب اسالمى اصال ريشه هاى اقتصادى، به معنايى 
كه اغلب تصور مى شود، ندارد. اما اصالحات ارضى 
مساله ديگرى است. به عقيده من آنچه تحت عنوان 
اصالحات ارضى در ايران اجرا شد از بنياد اشتباه 

بود و نبايد به آن صورت انجام مى شد.
به طور مشخص آيا اصالحات ارضى به بروز 

انقالب اسالمى منجر شده است يا نه؟
ــول ندارم. چون  ــال اين نظريه را قب ــه. من اص ن
برخالف تئورى هايى كه ماركسيست ها و چپ ها 
درباره انقالب طرح مى كنند، انقالب بيشتر زمانى 
ــبى پيدا كند  ــد كه وضع مردم بهبود نس رخ مى ده
نه اينكه مردم در شرايط ناگوارى قرار گيرند. اگر 
ــرايط وخيمى قرار  وضعيت اقتصادى مردم در ش

گيرد اصال انقالبى روى نمى دهد.
ــه مهم ترين نمونه آن است.  انقالب كبير فرانس
ــه  ــن انقالب در زمانى رخ داد كه اقتصاد فرانس اي
رو به شكوفايى داشت و توقعات مردم از زندگى 
ديگر صرفا در حد تامين نان شب نبود. گرسنگى 

ــت به شورش منجر شود اما به انقالبى  ممكن اس
ــت منتهى  ــه معينى اس ــان و برنام ــه داراى آرم ك
نمى گردد. در ايران هم مساله همين بود. انقالب ها 
مثل همه تحوالت اجتماعى بيشتر ريشه در عقايد 
ــخن به  ــردم دارند. البته اين س ــه هاى م و انديش
ــند  ــت كه هر وقت مردم به رفاه برس اين معنا نيس
ــت كه هر   انقالب خواهند كرد. حرف من اين اس
گاه انتظارات مردم برآورده نشود، افزايش ثروت و 
رفاه در جامعه موجب آرامش اجتماعى ـ سياسى 
و در نتيجه، تداوم وضع موجود نمى شود. اگر اين 
ــى تركيب  نارضايتى با نوعى آرمان خواهى سياس
ــت به انقالب سياسى منجر شود.  شود ممكن اس
ــد علت انقالب  ــالوه، مدعيانى كه مى گوين ــه ع ب
ــواهد  ــران وخامت اوضاع اقتصادى بوده، ش در اي
ــه دهند. برعكس،  ــى جدى نمى توانند ارائ تاريخ
ــواهد تجربى و تاريخى نشان مى دهد كه كشور  ش
ــالمى در  ــال منتهى به انقالب اس ــا در پانزده س م
ــت.  ــد اقتصادى خود قرار داش بهترين دوران رش
اگر دهه 1340 به اين سو را بررسى كنيد مى بينيد 
ــد اقتصادى تاريخ معاصر خود را  ما باال ترين رش
داشتيم. به عبارت ديگر، اقتصاد ايران در دهه 1960 

ميالدى يكى از شكوفا ترين اقتصادهاى جهان بود. 
اين رشد باال تر از نرخ رشد آسياى جنوب شرقى 

و خاور دور بود.
ــاالى 10  ــه نظر مى رســد ميانگين رشــد ب ب

درصد بود؟
ــال ها به 13 درصد هم نزديك  بله، در برخى از س
شد. اما در مورد اصالحات ارضى بايد به اين نكته 
ــال ها كامال  ــاره كنم كه اين امر در آن س در ابتدا اش
ــه همين رويكرد مادى  ــتباه بود و آن هم اتفاقا ب اش
ــه ويژه حاميان  ــاه و ب ــخ ارتباط دارد. رژيم ش تاري
ــد اگر وضع مردم رو  آمريكايى اش تصور مى كردن
به وخامت بگذارد ممكن است انقالب كنند. مبانى 
نظرى اين بحث ريشه در تفسير مادى تاريخ دارد، چه 
از نوع ماركسيستى، چه از نوع جامعه شناسى اقتصادى 
ــى. زمانى كه در اوايل دهه 60 ميالدى جان  آمريكاي
ــد،  ــدى، در اياالت متحده رييس جمهور ش اف. كن
ــاور اقتصادى وى، شخصى به نام والتر روستو  مش
ــد  ــاب معروفى به نام «مراحل رش ــتو كت بود. روس
ــن، يكى از بد ترين  ــته كه به نظر م اقتصادى» نوش
ــر شده  ــت كه تاكنون منتش كتاب هاى اقتصادى اس

است.
كتاب درباره چيست؟

درباره توسعه اقتصادى است. اين كتاب به رغم 
آنكه داعيه مبارزه با كمونيسم دارد، به شدت تحت 

تاثير ايده هاى ماركسيستى است.
ــته شــده  ــما چرا چنين كتابى نوش به نظر ش

است؟
ــتى  ــتر براى اينكه بديل ايده هاى ماركسيس بيش
باشد. اگر دقت كنيد عنوان فرعى كتاب والتر روستو 
«مانيفست غيركمونيستى» نام دارد كه به زعم خود 
در پاسخ به كتاب معروف ماركس و انگلس، يعنى 

«مانيفست كمونيستى» نگاشته شده است.
روستو با انتشار اين كتاب چه معانى را دنبال 

مى كرد؟
ــتو معتقد بود كه انقالب هاى كمونيستى به  روس
علت فقر و محروميت روى مى دهند. او با نوشتن 
ــد اقتصادى در واقع مدعى بود  كتاب مراحل رش
ــد و ثروتمند شدن جوامع فقير را نشان  مسير رش
داده و به اين ترتيب، راه را بر نفوذ كمونيسم بسته 
است. بايد توجه كنيم آن كتاب و سياست هاى مورد 
نظر آن كه دولت آمريكا مى خواست در كشور هاى 

جهان سوم به اجرا گذارد مصادف بود با اوج جنگ 
سرد و رقابت شديد ميان غرب و شرق.

ــى مانند  ــا برنامه هاي ــگ ســرد ب ــاط جن ارتب
«اصالحات ارضى» دقيقا چه بود؟

ــكى در  ــل دهه 60 ميالدى بحران موش در اواي
ــا) روى مى دهد. حيطه نفوذ  كوبا (خليج خوك ه
ــوروى سابق در همين دوره به شدت گسترش  ش
ــوذ، غربى ها را به  ــترش نف ــدا مى كرد. اين گس پي
ــن تصميم مى گيرند  ــدت نگران مى كند، بنابراي ش
در برابر اين نفوذ ايستادگى كنند. يكى از راه هايى 
ــور مى كند همين  ــن آمريكايى ها خط ــه ذه كه ب
ــت. روستو معتقد بود: منشأ  ايده والتر روستو اس
ــت. پس ما بايد جلوى آن بايستيم.  انقالب فقر اس
بنابراين اينها فقرزدايى را با كمك هاى اقتصادى و 
صدور دموكراسى الگوى خود قرار مى دادند. اين 
ــردن جامعه در برابر نفوذ  ــينه ك روش براى واكس
كمونيست ها به كار گرفته شد؛ بنابراين آمريكايى ها 
ــورهاى  اين ايده را نه در ايران بلكه در ديگر كش
آسيايى، خاورميانه، آفريقايى و حتى آمريكاى التين 
ــخص به دنبال  به كار گرفتند. اين ايده به طور مش

صدور سرمايه، تكنولوژى، كارشناس هاى اقتصادى، 
صنعتى و آموزشى و اصالحات اجتماعى در جهت 

ايجاد رشد اقتصادى و دموكراسى سياسى بود.
اين نظريه به چه صورت عمل كرد؟

ــى  ــال هاى دهه 40 شمس ــران در س ــاد اي اقتص
ــاورزى بود.  ــا مبتنى بر كش ــالدى) عمدت (60مي
ــد در واقع خلع يد از  ــى هم كه انجام ش اصالحات
ــيم اراضى بين كشاورزان  زمين داران بزرگ و تقس
ــان داخلى و خارجى اصالحات  بود. تصور منادي
ــاورزان صاحب زمين  ــى اين بود كه اگر كش ارض
شوند، كشاورزى ايران مانند كشاورزى آمريكا به 
ــد خواهد كرد، غافل از اينكه جامعه  ــرعت رش س
ــيار متفاوتى دارد.  ــاورزى آمريكا ساختار بس كش
ــاد فئودالى هيچ گاه در  ــن دارى بزرگ و اقتص زمي
ــت. كشاورزى آمريكا از ابتدا  آمريكا وجود نداش
ــرمايه دارى  آميخته با روابط بازار يا به اصطالح س
ــداران اصالحات فكر  ــود. در هر صورت، طرف ب
ــى وضعيت اقتصادى و  ــيم اراض مى كردند با تقس
اجتماعى روستاييان به سرعت بهبود خواهد يافت 
و در نتيجه به دنبال نهضت هاى كمونيستى نخواهند 
رفت. شاه هم از اين طرح رضايت داشت. در آن 
ــى و نهادهاى حكومتى  ــوراى مل زمان، مجلس ش
ــود. در ايران هر  ــت مالكان بزرگ ب ــا در دس غالب
وقت انتخابات مى شد اغلب آنها از طريق نفوذى 
كه در روستا ها داشتند در مجلس كرسى نمايندگى 
ــدگان مجلس  ــه همين جهت نماين ــد. ب مى گرفتن
ــراف زمين دار يا  ــوراى ملى غالبا فئودال ها، اش ش
كارگزاران آنها بودند. بنابراين، شاه به زعم خود، با 
يك تير دو نشان را هدف قرار مى داد. هم منويات 
دولت وقت آمريكا را تامين مى كرد و از زير فشار 
ــد و به اصطالح جلوى  ــى آنها خارج مى ش سياس
نفوذ كمونيسم را مى گرفت و هم مالكان بزرگ را 
كه از نظر سياسى محدودكننده قدرت او بودند از 

صحنه خارج مى كرد.
ــالكان به نوعــى مانع  ــد كه م ــما معتقدي ش

ديكتاتورى شاه بودند؟
در هر صورت در برابر قدرت شاه موازنه ايجاد 
مى كردند. شاه نمى توانست قدرت بالمنازع باشد، 
ــون نيروهايى مانند مالكان مجلس را در اختيار  چ
داشتند، مجلس ديگر نمى توانست كامال فرمايشى 
باشد. اگر چه دولت ها چه در دوره رضاشاه و چه 
ــزارى انتخابات  ــاه در برگ در دوره محمدرضا ش
ــراف كه ثروت  ــت مى كردند، اما، وجود اش دخال
ــاورزى كسب كرده و به منابع  زيادى از طريق كش
ــنتى، پارلمان و دستگاه حكومتى و حتى  قدرت س
ــى داشتند، عمال نيروى اجتماعى ـ  ارتش دسترس
ــتقلى در برابر قدرت شاه ايجاد  سياسى نسبتا مس
كرده بود. البته در عصر پهلوى اول، رضاشاه توانسته 
ــد. اما در دوره  ــا را كنترل و مرعوب كن ــود اينه ب
ــاله بعد از شهريور  ــاه و فترت ده س محمدرضا ش
ــراف زمين دار قدرت  1320، دوباره اين طبقه اش
ــت گرفتند و عمال در مواردى مقابل  زيادى به دس
شاه ايستادند. نمونه آن احمد قوام السلطنه و دكتر 
ــد مصدق بود. اينها مالكان بزرگى بودند كه  محم
ثروت ناشى از مالكيت، قدرت اقتصادى مستقلى 
ــا نيازمند مواجب دولتى  ــيده بود. آنه به آنها بخش
ــتقالل  ــذران زندگى نبودند و اين امر اس براى گ
ــى زيادى به آنها مى داد. با  و اعتماد به نفس سياس
اجراى اصالحات ارضى اين طبقه از بين مى رفت 
و شاه خيالش آسوده مى شد. پارلمان هم از طريق 
ــاه  ــتاندارى و فرماندارى ها در كنترل ش ارتش، اس
ــال هاى  ــت. عمال هم مى بينيم از س ــرار مى گرف ق
ــود ديگر  دهه 40 كه اصالحات ارضى اجرا مى ش
ــتقل از اراده شاه در مجلس حضور  نمايندگان مس
ندارند. تقريبا همه نمايندگان دستچين شده شاه و 

ماموران امنيتى وى هستند. 
بنابراين شما معتقد هستيد كه اجراى اصالحات 
ارضى نه يك برنامه اقتصادى صرف، بلكه يك 
رفتار سياســى براى تامين منافع آمريكا و نظام 

شاهنشاهى در ايران بود؟
ــت آمريكا تنها مبدع و  ــد تصور كنيم كه دول نباي
مجرى اصالحات ارضى در جهت تامين منافع خود 
بود. درست است كه اين كار به توصيه و حتى فشار 
ــى آمريكايى ها صورت گرفت، اما تعدادى از  سياس
سياستمداران داخلى و خود شاه هم با اين سياست 
ــال ها بود كه در فكر  ــاه س موافق بودند. در واقع ش
ــى مالكان بود، اما موفق  محدود كردن قدرت سياس
نمى شد. عاقبت اين طرح اصالحات ارضى در دولت 
امينى به اجرا گذاشته شد. جالب است كه امينى خود 
ــراف و مالكان بزرگ بود، اما به علت  از خانواده اش
تمايالت اصالح طلبانه اى كه داشت درصدد اجراى 
ــوى ديگر، شاه نسبت  اصالحات ارضى برآمد. از س
ــتر يك نخست وزير  به امينى بدبين بود و او را بيش
تحميلى از سوى آمريكا مى دانست. حتى در پاره اى 
از صحبت هاى شاه به اين عبارت نخست وزير تحميلى 

اشاره هم شده است.
ادامه دارد...

موسي  غنى نژاد: اجراى اصالحات ارضى اشتباه بود

  انقالب اسالمى اصال ريشه هاى اقتصادى، به معنايى كه اغلب تصور مى شود، 
ندارد. اما اصالحات ارضى مساله ديگرى است. به عقيده من آنچه تحت عنوان 
اصالحات ارضى در ايران اجرا شد از بنياد اشتباه بود و نبايد به آن صورت 

انجام مى شد

كودتاى خاموش 1299 
ــوم اسفند 1299 را مي توان نقطه عطفي در روابط  كودتاي س
سياسي ايران و انگليس دانست؛ چرا كه با انقالب اكتبر 1917، 
سلسله قاجار از حمايت روسيه محروم شد و هنگام آن رسيده بود 
كه رقيب ديرينه او، انگليس بدون نياز به تقسيم منابع با رقيب به 
تدريج حضور گسترده خود را در ايران بيش از پيش تثبيت كند. 
ــاه از قدرت نظامي  عمده ترين هدف كودتا عاري كردن احمدش
قزاق بود. براي عملي شدن اين مقصود ضروري بود كه ابتدا كلنل 

استاروسلسكي فرمانده نيروهاي قزاق خلع يد شود. 
ژنرال آيرونسايد ماجراي به دام انداختن كلنل استاروسلسكي 
ــرح مي دهد :«... او [كلنل استاروسلسكي] به محض  را چنين ش
اينكه ديد افرادش از دومين تنگه به سالمت عبور كرده اند براي 

ــت به قزوين و تهران با اتومبيل خود به راه افتاد. در اداره  عزيم
پست قزوين توقف كرد و طي تلگرافي به شاه اطالع داد كه با 
ــد آمد. بعد در تلگرام مفصل  ــل به زودي به تهران خواه اتومبي

ديگري به افرادش دستور داد در شمال قزوين اردو بزنند. 
ــاه را مخابره نكردند و در  ــنود ما تلگراف او به ش مأموران ش
تلگراف دوم هم دست بردند و مقصد افراد قزاق را آق بابا ذكر 
ــد، به  ــكي در اين ضمن به تهران وارد ش نمودند... استاروسلس
حضور شاه رسيد. در آنجا به او گفته شد كه از پست خود بركنار 
شده و تمامي افسران و نفرات بايد از بريگاد قزاق جدا شده عازم 
بغداد گردند. او بعد از شنيدن خبر اخراجش به فوريت خود را 
به نزديك ترين شعبه تلگراف رسانيده و طي تلگرافي از قزاقان 

ــوند. اين دهكده در نيمه راه قزوين  مي خواهد در آنجا جمع ش
ــمال جاده اصلي واقع است. بنا بود در آنجا با  به تهران و در ش

فوج قزاق ديدار و دستورات بعدي را ابالغ كند.
ــنود، طبق معمول در اين تلگراف هم دست بردند  ماموران ش
و در تلگراف ساختگي به افسران روسي و افسران جزء دستور 
داده شد در ساختمان حكومتي قزوين به ديدار استاروسلسكي 

بروند و افراد قزاق در اردوگاه آق بابا بمانند. 
در نتيجه وقتي استاروسلسكي به آنجا رسيد يك خودرو زره  
ــران  ــاير افس ــوار كند و نزد س پوش، در انتظار او بود تا او را س

روسي كه در بازداشت ما به سر مي بردند ببرد! 
منبع: موسسه مطالعات تاريخ معاصر

نامه ها و نكته ها
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آخر هفته با تلويزيون

تازه ها

چهره ها

كوتاه از فرهنگ و هنر

هفت هنر جهان

ــمى «كميته اصالح اساسنامه خانه سينما»  آخرين جلسه رس
ــنبه 30 بهمن ماه برگزار شد و طى آن، اساسنامه به تاييد  دوش

هر هفت عضو شركت كننده در اين كميته رسيد.
ــكل از فرهاد  ــنا، اين كميته هفت نفره متش ــه گزارش ايس ب
توحيدى، جمال خندان و ابراهيم مختارى به عنوان نمايندگان 
خانه سينما و جمال شورجه، ابوالقاسم طالبى و عباس بابويهى 
به عنوان نمايندگان سازمان سينمايى و مسعود جعفرى جوزانى، 
تهيه كننده و فيلمساز بود كه جوزانى به نوعى به عنوان هماهنگ 

كننده و حكم در اين جلسات حضور داشت.
جوزانى گفت: «اولين جلسه رسمى اين كميته در روز چهارم 
بهمن ماه برگزار شده بود و همانطورى كه پس از آن اعالم كرده 
بودم، تصميم گرفته بوديم كه هرچه زودتر اين اصالحات انجام 
ــفند را داده بودم اما همدلى و تالش  ــط اس گيرد و قول اواس

ــوزانه دوستان باعث شد تا نتيجه مطلوب، زودتر از موعد  دلس
مقرر به دست آيد.»وى خاطرنشان كرد: در بيست و هفت روز 
ــته، طى جلسات متعدد و بحث هاى كارشناسى فراوان و  گذش

شنيدن نظرات و دغدغه هاى همه اعضا، اين اساسنامه تصويب 
و به تاييد همه اعضا رسيد.» مسعود جعفرى جوزانى افزود: «در 
اين جلسات سعى ما اين بود كه تمامى چالش هايى را كه سينما 
با آن درگير است، در نظر داشته باشيم و اساس نامه اى را تصويب 
كنيم كه سينما را، ضمن فعال شدن و تاثيرگذارى اجتماعى اش 

از تغيير و تحوالت روز سياسى دور نگه دارد.»
اين كارگردان و تهيه كننده سينما همچنين گفت: «در تمام اين 
ــوارد نگاه دقيق به قانون مدنظر بوده و ضرورت ها و اهداف  م
صنوف سينمايى و اهالى خانواده محترم سينما مدنظر گرفته شده 
است، خوشبختانه آنچه تصويب شد، تمامى اين موارد را دربر 
داشت و رضايت همه اعضاى اين كميته را جلب كرد. اميدوارم 
متن ارائه شده بى كم و كاست به تصويب قانون مداران رسيده و 

پيش از پايان اسفند ماه شاهد بازگشايى خانه سينما باشيم»

يك خبر خوب براى اهالى سينما: احتمال بازگشايى خانه سينما تا آخر اسفند
فيلمى از هانكه قبل از مراسم اسكار

فيلم هاي سينمايى، تلويزيونى و انيميشن شبكه هاي سيما در 
تعطيالت آخر اين هفته امروز پنج شنبه و فردا جمعه از شبكه هاي 

سيما پخش مي شود.
شبكه يك

فيلم سينمايى  پنهان  به كارگردانى ميشاييل هانكه، محصول 
سال 2005 ايتاليا و آلمان، امشب ساعت 22 پخش مى شود. اين 
ــنبه مراسم اسكار  ــود كه بامداد دوش فيلم در حالى پخش مي ش
برگزار خواهد شد و به احتمال قوى فيلم جديد ميشاييل هانكه 
با نام عشق جوايز زيادى از اين مراسم را از آن خود خواهد كرد. 
داستان فيلم با بازى دانيل اوتول و ژوليت بينوش از اين قرار است 
كه: «ژرژ اوران» مجرى معروف تلويزيون فرانسه همراه همسرش 
ــر نوجوانش «پيرو» زندگى به ظاهر خوب و خوشى  «آن» و پس
ــت  را در پاريس مي گذرانند. او در اوج موفقيت كارى خود اس
كه يك سرى كاست ويدئو دريافت مي كند. در اين كاست ها از 
خانه و محل زندگى او در كودكى و حال فيلمبردارى شده است 
ــك مى كند و در  او بالفاصله به مردى الجزايرى به نام ماجد ش
حالي كه از اين ماجراها بسيار مشوش شده است تالش مي كند 
با مخفى نگه داشتن ماجرا از همسر و پسرش به تنهايى مشكل 
را حل كند و... فيلم تلويزيونى  آوا  به كارگردانى فربد شكرابى 

هم فردا عصرساعت 16 از اين شبكه پخش مى شود.
شبكه دو

ــاعت 7:30 فيلم سينمايى  توماس و راه آهن  امروز صبح س
ــزرگ  به  ــينمايى مادرب ــود. فيلم س ــش مي ش ــى پخ جادوي
ــاعت 14:30 روى  ــى كورائوچى امروز س كارگردانى هيتوش

آنتن خواهد رفت.

فيلم سينمايى  رفيق بد  به كارگردانى عباس احمدى مطلق و 
با بازى ايرج طهماسب، حميد جبلى و هما روستا امشب ساعت 

21 روى آنتن خواهد رفت.
ــال ها به ايران  ــت كه پس از س ــورد حبيب اس ــتان در م داس
برمي گردد و سراغ دوست قديمي اش عزيز كه در يك آسايشگاه 
ــت، مي رود. عزيز حرف نمي زند و حبيب را  رواني بستري اس
نمي شناسد. به توصيه پزشك، حبيب به تعريف ماجراي دوستي 
خود و عزيز در حضور او مي پردازد. فيلم سينمايى  زبل ها  هم 
ــاعت 7:30 در قالب برنامه  سينما صبحانه  پخش  فردا صبح س
خواهد شد. فيلم تلويزيونى  چهره به چهره   به كارگرداني على 
ژكان فردا عصر ساعت 17:30روي آنتن مي رود. فيلم سينمايى  

مستقيم به ماه هم فردا شب ساعت 23 پخش مي شود.
شبكه سه

فيلم سينمايى  ببر وحشي  با بازى گرى بوسى و لن كالرك 
ــب ساعت 23:30 پخش مي شود. فردا شب ساعت 19  هم امش
فيلم سينمايى  شعاع نور  به كارگردانى فرناندو فرگاتا، محصول 

سال 2010 پرتغال و آمريكا پخش مي شود.
شبكه چهار

فيلم سينمايى ناتاشا براى زندگى تالش كن محصول سال 1996 
آلمان فردا  ساعت 12 پخش مي شود.

فيلم سينمايى  اى تى ام  به كارگردانى ديويد بروكس فردا شب 
ساعت 20:30 در قالب برنامه سينما 4  روى آنتن مي رود.

ــترك آمريكا و كانادا  ــتان فيلم محصول مش ــه داس در خالص
آمده: سه همكار با اتومبيل در حال ماموريت هستند كه تصميم 
مي گيرند به خودپرداز مراجعه كنند و مقدارى پول بردارند، ولى 
چيزى نمى گذرد كه درمى يابند به دام يك قاتل ناشناس افتاده اند 

و نمى توانند از خودپرداز خارج شوند.

«خاطرات مبهم» با صداى
«رضا يزدانى» منتشر شد

ــد رضا يزدانى  آلبوم جدي
ــرات مبهم» از  ــه نام «خاط ب
ــروز و در تيراژ باال  صبح دي
به صورت همزمان در تهران 

و شهرستان منتشر شد. 
اين آلبوم پس از آثارى چون 
«شهر دل»، «پرنده بى پرنده»، 
«هيس»، «ساعت 25 شب» و 
ششمين  فراموشى»  «ساعت 
ــت كه  آلبوم اين خواننده اس
ــبك و امضاى  ــاز هم با س ب

ــيقى كشور منتشر شده  ــگى اين خواننده در بازار موس هميش
ــگاه هاى عرضه محصوالت  ــح ديروز در تمام فروش و از صب

فرهنگى، در دسترس دوستداران اين خواننده است. 
ــف، فيلم كوتاه،  ــا ده قطعه به نام هاى: بالتكلي ــن آلبوم ب اي
كجا گمت كردم، ادامه بده، حرف هاى بى مخاطب، گرامافون، 
ــك مى كنم، با حضور  ــر، طهران تهران و ش ــوار، حرف آخ ن
چهره هايى چون «كارن همايونفر» ساخته و توليد شده. قيصر 
ــه فوالد وند، حسن  ــراهايى از قبيل انديش امين پور و ترانه س
عليشيرى، احسان گودرزى، عليرضا باران و على كمارجى نژاد 
ــده اند. ميكس  ــراهاى اين اثر معرفى ش ــز به عنوان ترانه س ني
ــتوديو پاپ به مديريت «ناصر  ــترينگ اين آلبوم در اس و مس
ــودى و حميد رضا  ــودى» صورت پذيرفته و ميالد فره فره

آداب نيز در اين راه همكارى هايى را داشته اند. 
«على اوجى» تهيه كننده آلبوم است و اين اثر از سوى شركت 
«تصوير گستر پاسارگاد» در قالب يك سى دى صوتى و يك 

دى وى دى تصويرى روانه بازار شده است.

ــنواره موسيقى فجر،  ــت و هشتمين جش بيس
شبانگاه سه شنبه اول اسفند با معرفى گروه هاى 

بر تر، نت پايانى را نواخت.
به گزارش خبرآنالين، 
جشنواره امسال موسيقى 
ــد از يك هفته  ــر بع فج
ــدان  ــه چن ــزارى ن برگ
نقطه اى  بى آنكه  و  پربار 
ــير 28  ــگ بر مس پر رن
ــاله اين رويداد هنرى  س

بگذارد، به پايان رسيد.
ــنبه،  ش سه  ــبانگاه  ش
تاخير در اجراى برنامه ها 
و كنسرت هاى جشنواره 
ــى نيز  ــم پايان ــه مراس ب
سرايت كرد و حاضران 
ــاالر وحدت بعد از  در ت

ــاهد اختتاميه اى نه چندان  45 دقيقه معطلى، ش
گرم شدند.

مراسم پايانى جشنواره موسيقى بيست و هشتم 
فجر با حضور سيدمحمد حسينى وزير فرهنگ 
ــاد اسالمى، حميد شاه آبادى معاون امور  و ارش
هنرى وزير ارشاد، سيدمحمد ميرزمانى مديركل 
ــن رياحى دبير جشنواره  ــيقى، حس دفتر موس
ــانه در تاالر  ــيقى و رس و جمعى از اهالى موس

وحدت برگزار شد.
ــان عليخانى  ــم كه احس در ابتداى اين مراس
ــت، حسن رياحى دبير  اجرايش را برعهده داش
اين دوره از جشنواره كه در همين مراسم حكم 
دبيرى سال آينده را نيز دريافت كرد، در سخنانى 
گفت: «بيست و هشتمين جشنواره موسيقى فجر 
شرايطى را فراهم آورد تا استعدادهاى درخشان 
را تشويق و بدون وابستگى به سليقه و پسندى 
خاص، سرآمدهاى عرصه موسيقى كشور را در 
زمينه هاى گوناگون گزينش و از ايشان صميمانه 

قدردانى كنيم.»

ــنواره اى در منظر  ــرد: «هيچ جش ــد ك او تاكي
برگزاركنندگانش هدف نيست، بلكه وسيله اى 
است براى توزين و محك داشته هاى هنرى. از 
ــان اين دوره نيز مانند  ــن رو اميد دارم منتخب اي
سال هاى گذشته با ترازوى عدالت هيات داورى 
ــوند و بتوانند از شايستگى هاى خود  مواجه ش

بهره مناسب را ببرند.»
ــيدمحمد  ــس از اين بخش، عليخانى از س  پ
ميرزمانى، حسن رياحى و داود گنجه اى دعوت 
كرد تا روى صحنه بيايند و جوايز تقدير شدگان 
ــازى شاخه بيدارى اسالمى،  بخش هاى آهنگس
آهنگسازى شاخه كالسيك ايرانى، آهنگسازى 
ــازى شاخه  ــيك غربى و آهنگس ــاخه كالس ش

پايانامه را اهدا كنند.
يكى از نكات جالب اختتاميه جشنواره بيست 
و هشتم موسيقى فجر، حضور با نشاط و خندان 
ــن رياحى روى  ــيد محمد ميرزمانى و حس س
صحنه بود كه پيش از اين هر دو ترانه ترك كار 

و خداحافظى را سروده بودند.

ــنبه شب مشخص شد حسن رياحى و   سه ش
ــرات و توافقاتى  ــيد محمد ميرزمانى با مذاك س
ــاد انجام داده اند،  ــه با معاون هنرى وزير ارش ك
ــمت هاى خود باقى خواهند ماند. به اين  در س
ترتيب ميرزمانى كه دى ماه استعفاى خود را اعالم 
كرده بود، همچنان روى صندلى مديركلى دفتر 
موسيقى مى نشيند و حسن رياحى نيز كه امسال 
از كمبود امكانات و بودجه شكايت داشت و ساز 
جدايى كوك كرده بود، سكان هدايت دوره آينده 

جشنواره را هم به دست مى گيرد.
وقتى نوازنده اسپانيايى در دستگاه 

ايرانى ماهور نواخت
در بين سخنرانى ها و ديگر بخش هاى مراسم 
ــدان و گروه هاى  ــدادى از هنرمن ــه، تع اختتامي
شركت كننده در جشنواره موسيقى فجر نيز به 

اجراى برنامه پرداختند.
رنو گارسيا فونس، نوازنده اسپانيايى كنترباس 
يكى از اين هنرمندان بود كه سه قطعه را نواخت 
ــد و  ــتگاه ماهور اجرا ش كه يكى از آنها در دس

ــات  ــويق و ابراز احساس براى همين مورد تش
تماشاگران قرار گرفت.

ــتى اميرعباس  همچنين گروه صنم با سرپرس
ــگر و خوانندگى  ستايش
گروه  ــواص،  خ ــا  پوري
و  ــامى  احتش ــامان  س
ــارا  ت و  ــش  نوازندگان
پيرزاده نوازنده 10 ساله 
ــه  ــز روى صحن ــار ني ت
آمدند و به اجراى برنامه 

پرداختند.
در بخشى از اين برنامه، 
ــد از پخش فيلم هاى  بع
ــى و  ــى از زندگ كوتاه
كارنامه هنرى اميراشرف 
آريانپور، منصور نريمان 
و احمدعلى راغب، اين 
ــيقى روى صحنه  ــتادان و پيشكسوتان موس اس

آمدند و مورد تقدير قرار گرفتند.
ــويق هاى يكپارچه  ــتادان در ميان تش اين اس
ــم  حاضران در تاالر وحدت، هدايايى را به رس
ياد بود از سيدمحمد حسينى، حميد شاه آبادى 

و حسن رياحى دريافت كردند.
 يـاد و خاطـره درگذشـتگان عرصه 

موسيقى
در بخشى از اين مراسم، نماهنگى با كارگردانى 
ــت  ــد كه به بزرگداش ــفى بخش ش رامين يوس
درگذشتگان سال 1391 جامعه موسيقى كشور 

اختصاص داشت.
اين نماهنگ با زنده كردن ياد و خاطره همايون 
خرم، حسن كسايى، جالل ذوالفنون، غالمحسين 
ــرور احمدى، حسين سمندرى  سمندريان، س
و... چنان تاثيرى بر حاضران در سالن گذاشت 
كه آنان براى دقايقى طوالنى به پا خاستند و با 
تشويق هاى گرم خود به اين هنرمندان درگذشته 

اداى احترام كردند.

متن و حاشيه اختتاميه جشنواره موسيقى فجر  متن و حاشيه اختتاميه جشنواره موسيقى فجر  

هنرنمايى يك نوازنده اسپانيايىهنرنمايى يك نوازنده اسپانيايى
در دستگاه ماهوردر دستگاه ماهور

مراسم پايانى جشنواره موسيقى فجر، 
عالوه بر معرفى برندگان، شاهد اجراى 
چند گروه و هنرمند ايرانى و خارجى 
هم بود.يكى از هنرمندانى كه شبانگاه 
ــنبه اول اسفند در تاالر وحدت  سه ش
روى صحنه رفت، تارا پيرزاده نوازنده 
10 ساله تار بود. هنرنمايى اين نوازنده 
كم سن و سال تار كه در طول جشنواره 
ــدت  هم يك بار اجرا كرده بود، به ش

ــتقبال و تشويق حاضران اين  مورد اس
مراسم قرار گرفت.مجرى مراسم پس 
ــين  از اجراى تارا توضيح داد كه حس
ــاله بارها  عليزاده از اين نوجوان ده س
ياد كرده و معتقد است كه تارا از نوابغ 
موسيقى ايرانى است. توجه به استعداد 
اين دختر ده ساله نكته اى بود كه عليزاده 
پيش از اين در گفت وگو با خبرگزارى 

مهر، آن را تاييد كرده بود.

كوچك ترين نوازنده شركت كننده در جشنواره موسيقى فجر  

نمايش آثار كيارستمي در گالري بوم

ــگ ايران و  ــده فرهن ــناخته ش ــتمي چهره ش  عباس كيارس
ــت كه آثارش با اقبال  ــته ايران اس ــاز و عكاس برجس فيلمس

عمومي مواجه مي شود. 
ــم  ــتمي در مراس ــه گزارش خبرنگار ما آثار عباس كيارس ب
ــر در خيابان  ــاعت 5 بعدازظه ــري بوم فردا س ــايش گال گش
ــي پالك 11 برگزار  ــر از نيايش، ارمغان غرب ــر، باالت ولي عص

مي شود.
ــو با يك  ــل طال در گفت وگ ــى برنده نخ ــردان ايران كارگ
ــرد، فيلم جديدش  ــراى اولين بار اذعان ك ــانه آمريكايى ب رس
عاشق» را 17 سال قبل قصد داشته بسازد كه به داليل  «مثل يك 

مختلف به تعويق افتاد.
ــخ به اينكه آيا در مصاحبه هايش هرگز  ــتمى در پاس كيارس
پرسشى بوده كه دوست داشته از وى بپرسند تا به آن جواب 
ــت داشتم هيچ  ــش هايى بوده كه دوس دهد گفت: نه، اما پرس
وقت از من نپرسند. چون احساس مى كنم من را در مقام يك 
سياستمدار و سخنگو، و نه به عنوان يك فيلمساز قرار مى دهند 

و اين براى من بسيار آزار دهنده است.

برپايي دهمين جشن تصوير سال 

سيف اهللا صمديان از برگزارى مستركالس هنرهاى تصويرى 
در چهار شاخه سينما ، عكاسى،  گرافيك  و كاريكاتور  به بهانه 
ــال و جشنواره فيلم تصوير  ــالگرد جشن تصوير س دهمين س

خبر داد. 
به گزارش ايسنا، دبير دهمين جشن تصويرسال با اشاره به 
ــال گذشته  برگزارى دهمين دوره اين رويداد هنرى گفت: س
بيستمين سالگرد نشريه «تصوير» را كه دو دهه پيش با حضور 
و كمك بى دريغ زنده ياد مرتضى مميز، محمود كالرى و من 
ــن گرفتيم و آرزو داشتيم يك روز پل  ــكل گرفته بود  جش ش
ــى ، سينما ، گرافيك  و  ارتباطى ميان هنرهاى تصويرى ، عكاس

كاريكاتور برقرار شود. 
او كه 2 اسفند ماه در خانه هنرمندان سخن مى گفت، سپس به 
دهمين سالگرد «جشن تصوير سال» و «جشنواره فيلم تصوير» 
اشاره كرد و افزود: امسال دهمين سالگرد «جشن تصويرسال» 
را به عنوان يك مناسبت كلى كه در دو بخش نمايشگاهى و 
فيلم برگزار مى شود ، جشن خواهيم گرفت و تمام آثار برگزيده 
عكاسى ، پوستر و كاريكاتور را در بخش نمايشگاهى اين دوره 

ارائه خواهيم كرد. 
ــال نيز به رسم دوره هاى پيشين اين  به گفته صمديان، امس
جشن آثار هنرمندان جوان توسط هيات داوران در هر بخش 
انتخاب مى شود و در بخش هنرمندان زير 25 سال براى پنجمين 
ــال متوالى جايزه اى به نام زنده ياد «محسن رسول اف» اهدا  س

خواهد شد. 
به گفته صمديان، بخش نمايشگاهى تصوير سال روز شنبه 
ــفند ماه از ساعت 17 در خانه هنرمندان آغاز مى شود  پنج اس
ــش عكس هايى كه امكان  ــانس ويژه نيز براى نماي ــك س و ي
چاپ آنها به دليل محدوديت فضاى نمايشگاهى وجود داشته 

اختصاص پيدا كرده است. 

جيمز باند جديد سال آينده به بازار مى آيد  

ــپتامبر سال  جلد جديد از مجموعه رمان هاى جيمز باند س
2013 وارد بازار مى شود.

ــن، عنوان اين رمان جديد هنوز اعالم  به گزارش خبرآنالي
نشده، اما وارثان يان فلمينگ، خالق شخصيت جيمز باند اعالم 
ــنده نامزد جايزه بوكر  كردند رمان جديد را ويليام بويد، نويس
مى نويسد. براى هماهنگى با جديدترين فيلم اين مجموعه به 
نام «اسكاى فال» كه چند ماه پيش روى پرده رفت، جيمز باند 

كمى سن  وسال دار شده است.
ــتان در دهه 1960 مى گذرد و به  ــاره كرد داس بويد هم اش
عبارتى به «باند كالسيك» رجعت مى كند. او سومين نويسنده 
در چند سال اخير است كه از سوى وارثان فلمينگ براى نوشتن 
رمانى در ادامه مجموعه آثار جيمز باندى فلمينگ انتخاب شده 
است. از ميان رمان هاى بويد مى توان به «مردى خوب در آفريقا» 
(1981 و برنده جايزه ويتبرد براى رمان اول)، «جنگ بستنى» 
(1982 و نامزد جايزه بوكر)، «ساحل براتزاويل» (1990)، «هر 
دل انسانى» (2002 و منبع اقتباس سريالى موفق) و «بى قرار» 

(2006) اشاره كرد.
قرار است رمان جيمز باندى بويد 26 سپتامبر و براى رقابت 

در بازار داغ كريسمس منتشر شود.
انتشار اين رمان همزمان مى شود با شصتمين سالگرد انتشار 

«كازينورويال»، اولين رمان مجموعه جيمز باند.

بروس لى با «تولد اژدها» دوباره مى آيد 
ــروس لى» با نام  ــم زندگى «ب فيل

«تولد اژدها» به سينما مى آيد. 
ــنا، فيلم زندگى  ــزارش ايس به گ
«بروس لى»، ستاره نامدار فيلم هاى 
رزمى سينما با الهام از دوئل واقعى 
وى و «وانگ جك من»، مشهورترين 
ــن در فيلمى به نام  كنگ فوكار چي

«تولد اژدها» به سينما مى آيد .
ــى» و «جك من»  ــارزه آزاد «ل مب
در سال 1965 در محله چينى هاى 
سانفرانسيسكو روى داد،  در حالى 

كه اين محله در كنترل هنگ كنگى ها قرار داشت.
«كريستوفر ويكينسون» و «استفن ريول» فيلمنامه نويسان اين فيلم با الهام از ماجراى واقعى مبارزه 
«لى» و «جك من» داستان را به گونه اى ادامه مى دهند كه در فيلم اين دو كنگ فوكار عليه گروه هاى 

تبهكار چينى همدست مى شوند و فيلمى مهيج درباره اين ستاره بين المللى ساخته اند.
«ويكينسون» و «ريول» بيشتر براى ساخت فيلم هاى زندگينامه اى شهرت دارند و در سال 1995 
فيلمنامه فيلم «نيكسون» به كارگردانى «اليور استون» را نوشتند كه نامزد اسكار بهترين فيلمنامه 
شد. از ديگر فيلم هاى اين دو مى توان به فيلم «على» در سال 2001 به كارگردانى «مايكل مان» 

و فيلم «مركورى» اشاره كرد.
ــكوك در هنگ كنگ بدرود حيات  ــى» روز  20 ژوئيه  1973 با مرگ ناگهانى و مش ــروس ل «ب
گفت. علت مرگ وى هنوز در هاله اى از ابهام باقى مانده، اما شايع ترين نظريه خونريزى مغزى 

بر اثر دارو هاى تجويز شده و حساسيت زياد مى باشد.
ــراغ وى رفت و كمپانى برادران وارنر  بعد از موفقيت بروس لى در هنگ كنگ، هاليوود به س
ــود» به ايفاى نقش بپردازد؛ به همين دليل بروس لى  ــت در فيلم «اژدها وارد مى ش از وى خواس
«بازى مرگ» را رها كرده و در «اژدها وارد مى شود» كه اولين فيلم جهانى وى به شمار مى رفت 

به ايفاى نقش پرداخت.

توزيع سريال «قلب يخى» متوقف شد
مدير موسسه پخش كننده سريال 
ــف در پخش آن  «قلب يخى» توق
ــته و از  را با توافق تهيه كننده دانس
ــخه جديد تا اواخر هفته  توزيع نس

آينده خبر داد.
ــه  ــدزاده مدير موسس ــى اس عل
تصويرگستر پاسارگاد به خبرگزارى 
مهر گفت: ما با سيدكمال طباطبايى 
ــوم «قلب يخى»  تهيه كننده فصل س
تا بسته هشتم اين مجموعه قرارداد 
ــمت  ــتيم. بعد از ارائه اين قس داش

تهيه كننده در نظر داشت با پخش ديگرى وارد مذاكره شود به همين دليل توقفى در ارائه نسخه 
خانگى اين مجموعه در بازار به وجود آمد.

ــخه جديدى به بازار نيايد  ــت در ايام دهه فجر نس وى افزود: البته تهيه كننده در نظر داش
ــمت جديد و  ــازه اى هم پيدا كند كه هفته آينده تكليف قس ــر پخش كننده ت ــرف ديگ و از ط
ــد. اين مجموعه در 18 بسته وارد بازار مى شود و  ــخص خواهد ش زمان ارائه آن به بازار مش
ــت ما دوباره با آنها  ــود و ممكن اس ــخه جديد تا اواخر هفته آينده وارد بازار مى ش قطعا نس

وارد مذاكره شويم.
ــب پر ماجرا، آتيال (رييس يك  ــت: پايان يك ش ــتان اين مجموعه آمده  اس در خالصه داس
ــاهرخ  ــد. ش ــده و به قتل مى رس ــاختمان هاى تهران به پايين پرتاب ش باند) از باالى يكى از س
(باستان شناس معروف) به جرم قتل آتيال دستگير شده و با حامد هم سلولى مى شود كه به خاطر 
قتل همسر باردارش به اعدام محكوم شده است. سايه دختر شاهرخ به مهران مى پيوندد تا نام 
ــود كه حمل غيرقانونى و فروش يك  ــن مى ش پدرش را از اين اتهام پاك كند. در اين بين روش

محموله از عتيقه هاى ارزشمند موضوع اصلى داستان است.
در «قلب يخى» به كارگردانى سامان مقدم، بازيگرانى چون هديه تهرانى، مهران مديرى، رضا 

عطاران، رضا كيانيان، حسين يارى، طناز طباطبايى و... ايفاى نقش مى كنند.




