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پول غيرتورمى براى مسكن مهرستاد اقتصادى دولت منابع جايگزين پول پرقدرت براى مسكن مهر را تعيين كرد

تحليل «جهانگير آموزگار» از هدفمندى 
سبد كااليى از اول بهمن مى آيد

تعرفه آب و برق براى سال93
روزهاى مهم پيش روى سكه طال

در كدام صندوق سرمايه گذارى كنيم؟
محبوب ترين تلويزيون هاى بازار ايران 

تحول در شركت در اوج بحران، چگونه؟

ضرورت شكل گيرى جنبش
مبارزه با فساد اقتصادى
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سرمقاله

نخستين روزنامه داراي گواهينامهISO 9001  در ايران

مناقصه عمومي دو مرحله اي
 شماره 377-81

1- چادر گروهي 2- كاله ايمني ABS/PC 3- بيلچه
 4- كوله پشتي، كيف و جليقه حمل خاص

رجوع به صفحه 6

جناب آقاى مهندس سيدمحمدرضا مرتضوى
ــمت دبيركل خانه صنعت و معدن ايران  ــته جنابعالى به س انتخاب شايس
ــما را از خداوند بزرگ  ــوده و عزت روزافزون ش ــك عرض نم ــه تبري را صميمان

خواستاريم.
مهدى خان محمدى

انجمن نان هاى صنعتى استان تهران

جناب آقاى مهندس سيدمحمدرضا مرتضوى
دبيركل جديد خانه صنعت و معدن ايران

ــيله انتخاب شايسته جنابعالى به سمت فوق را تبريك عرض نموده و  بدين وس
سربلندى هميشگى شما را آرزومنديم.

محسن لزوميان
اتحاديه سراسرى توليدكنندگان و صادركنندگان نان صنعتى ايران

جناب آقاي محمدرضا ساروخاني
ــل بانك ملت تبريك  ــمت مديرعام ــته حضرتعالي را به س انتصاب شايس
ــال توفيق روزافزون براي حضرتعالي  ــرض نموده و از درگاه خداوند متع ع

خواستاريم.
مديرعامل و اعضاء هيئت مديره شركت ساختماني بانك ملت

جناب آقاي دكتر ديواندري
مديرعامل محترم بانك پارسيان

انتصاب شايسته جنابعالي به عنوان مديرعامل آن بانك را صميمانه تبريك 
عرض نموده و آرزوي توفيق روزافزون شما و آن مجموعه بزرگ را داريم.
شركت تهران گالوانيزه برنا (لواساني)

جناب آقاي اكبر محققي
انتصاب شايسته و ارزنده حضرتعالي به سمت مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كشوري تبريك عرض مي نمائيم و از درگاه خداوند متعال 

توفيق روزافزون براي حضرتعالي خواستاريم.
مديرعامل و اعضاء هيئت مديره شركت عمراني مسكن گستر

جناب آقاى
دكتر سيد ولى ا... فاطمى

ــته حضرتعالى را به سمت  انتصاب شايس
عضـو هيئت مديره بانـك ملى ايران 
ــك عرض نموده و از درگاه ايزد منان  تبري
تداوم توفيقات جنابعالى را مسئلت داريم. 
 گروه ارتباطات ماهواره اى سامان 

جناب آقاي مهندس يوسفي
مديريت محترم عامل شركت سيمان مازندران

ــه جنابعالي و خانواده  ــت پدر بزرگوارتان را ب ــف و تألم درگذش با نهايت تأس
محترم تسليت عرض نموده براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
هيئت مديره و كاركنان شركت خدمات اكتشافي كشور

آگهي مزايده
شركت حمل و نقل همدانيان

 CAT فروش يك دستگاه كمپرسور سوالر 1600 با موتور
با فشار BAR 10 در حد نو

جهت اطالع بيشتر تماس با تلفن: 09132080779
تاريخ بازديد: 21 تا 92/10/25 تاريخ مزايده: 92/11/01

جناب آقاي اكبر محققي
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مديرعامل شركت سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشوري، صميمانه تبريك عرض نموده و توفيقات روزافزون در راه 

خدمتگزاري متعهدانه و مستمرتان را از درگاه حضرت احديت مسئلت داريم.
شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن

جناب آقاي اكبر محققي
مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مديرعامل شركت سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشوري تبريك عرض نموده، موفقيت روزافزون جنابعالي را از ايزد 

منان خواستاريم.
هيئت مديره و مديرعامل شركت سرمايه گذاري مسكن تهران

ــف، فساد اقتصادى و  با كمال تاس
ادارى در كشور به طور بى سابقه اى 
گسترده شده و قبح آن ريخته است. 
دولت يازدهم فقط اقتصادى با رشد 
ــى پنج درصد و تورم 40 درصد  منف

را تحويل نگرفت؛ بلكه عارضه اى بس مهلك تر و مخرب تر 
از تحريم به ارث گرفته است و آن فساد گسترده اقتصادى، 
ــن رفتن اخالق  ــوه خواهى و از بي ــن قبح رش ــن رفت از بي
ــاس قانون است. باعث شرمندگى ايران  انجام وظيفه براس
ــت كه كشور در زمينه فساد ادارى و اقتصادى  و ايرانى اس
ــور جهان، رتبه 144 را دارد. كشورهايى نظير  بين 177 كش
دانمارك، فنالند، سوئد و نروژ پاك ترين كشورها هستند كه 
رتبه هاى يك تا پنج را حائز شده اند. گستردگى فساد ادارى 
ــادى مانند بندى طويل عمل مى كند كه افراد جامعه  و اقتص
ــاى يكديگر مى بندند و در نتيجه آن جامعه از حركت  به پ
ــتد. هر كس بند را به پاى ديگرى مى بندد و جامعه  مى ايس
ــان با بند  ــه صورت مجموعه افرادى درمى آيد كه پاهايش ب
ــاد به هم بسته شده و در نتيجه از پيشرفت بازمى مانند.  فس
در يك جامعه با فساد گسترده افراد جيب هاى همديگر را 
ــيار  ــى مى كنند و توليد ثروت در جامعه متوقف يا بس خال

كند مى شود.
در حال حاضر، گستردگى و عمق فساد اقتصادى و ادارى 
به قدرى زياد شده است كه در كمتر مجلسى است كه عده اى 
دور هم جمع شوند و از شدت و گستردگى فساد و مصاديق 
ــخن نگويند. اگرچه در همه سازمان هايى كه در اين  آن س
ــرافتمندى،  ــوند افراد مومنى با ش ــت نام برده مى ش يادداش
ــند و وظايف خود را با  ــتى و صداقت زحمت مى كش درس
پاكى و مطابق قانون انجام مى دهند، ولى موارد خالف زيادى 
ــاهده و تجربه مى شود. از افراد موثق مى شنويد كه  هم مش
ــركت چهار ماه به طول مى انجاميد و گاه براى  ثبت يك ش
ــركت و ثبت موضوع فعاليت شركت، رشوه  انتخاب نام ش
طلب شده و اجبارا پرداخت مى شود. يا مديرى نقل مى كرد 
كه مميز مالياتى دفاتر يك شركت وابسته به يك نهاد عمومى 
را با بهانه گيرى غير موجه، قبول نمى كند و 150 ميليون تومان 
ــد. وقتى با اعتراض مدير  ــات على الراس تعيين مى كن مالي
ــنهاد مى كند با دريافت  ــركت مواجه مى شود، پيش مالى ش
50ميليون تومان رشوه، مساله را حل مى كند. مديران شركت 
ــت امتناع مى كنند و مى گويند نمى توانند پرداخت  از پرداخ
كنند. مميز با مدير مالى شركت نزد سرمميز مى رود و از او 
مى خواهد كه با اخذ 15 ميليون تومان براى حل مساله توافق 

كند كه البته شركت از پرداخت آن امتناع مى كند. 
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نفت ارزان تر
در سال2014 ؟

گشايش ارزىرئيس كل بانك مركزى وعده داد
در راه است

دنياي اقتصاد- تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى به 
برآيندى از عوامل كاهنده و فزاينده قيمت نفت در سال 2014 
اشاره مى كند كه براساس آن انتظار مى رود قيمت نفت به يك 
سطح تعادلى جديد در اين سال برسد. طبق اين گزارش، بهبود 
چالش هسته اى ايران با غرب و رشد عرضه نفت ليبى از جمله 
ــى و در مقابل، افزايش نرخ رشد اقتصادى براى  عوامل كاهش
كشورهاى شريك تجارى اياالت متحده و رشد تقاضا براى نفت 
توسط كشورهاى هند و چين از جمله فاكتورهاى تقويت كننده 

قيمت نفت در سال2014 ميالدى هستند.

دنياى اقتصاد- رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اجرايى شدن 
ــايش ارزى پس از 30دى ماه  توافق ژنو از 2هفته ديگر، از گش
خبر داد. ولى اهللا سيف ابراز اميدوارى كرد: با اجرايى شدن اين 
توافق، دسترسى به منابع ارزى تسهيل و بازار در مقايسه با قبل 
از ثبات بيشترى برخوردار شود. وى پيش بينى كرد: در آينده با 
ــاهده عالئم رشد اقتصادى، پول ملى و قدرت خريد ريال  مش
تقويت شود. او يكى از مهم ترين اولويت هاي بانك مركزى را، 
ــت و افزود: بايد از بروز  در حال حاضر، ثبات اقتصادى دانس

شوك ها كه تخريب كننده است جلوگيرى كنيم.

دنياي اقتصاد- تكليف پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر، يكشنبه شب در جلسه ستاد 
ــد. در  ــن ش اقتصادي دولت كه با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار گرديد، روش
ــترده اي كه به تزريق نامحدود پول از چشمه  اعتباري  ماه هاي اخير، به رغم انتقادهاي گس
بانك مركزي به مسكن مهر مي شد، اندك اميدواري هايي به آخرين شارژ خط اعتباري براي 
جمع شدن اين طرح وجود داشت، اما با پافشاري بانك مركزي بر قطع ارتباط خزانه بانك 
با پيمانكاران مسكن مهر سرانجام ستاد اقتصادي دولت ضمن شناسايي مسير جايگزين خط 

اعتباري، به نگراني بانك مركزي، بابت آثار تورمي برداشت پول  پرقدرت، پايان داد. در ازاي 
مسدودشدن خزانه بانك مركزي به روي مسكن مهر، مقرر شده است تعدادي از بانك هاي 
دولتي تكليف تامين مالي حدود نيم ميليون واحد مسكوني مهر نيمه كاره را از محل منابع  
داخلي  خود برعهده بگيرند.تاكنون 41هزار ميليارد تومان تسهيالت به مسكن مهر داده شده 
و 7هزار ميليارد تومان نيز در تعهد بانك مسكن براي پرداخت قرار دارد، اما صرف نظر از 
اين 48هزار ميلياردي كه از نگاه دولت پرداخت شده تلقي مي شود، چيزي در حدود 10هزار 

ميليارد تومان منابع جديد براي تكميل همه  نوع امكانات مسكن مهر مورد نياز است. طبق 
بسته پولي، بانك ها بايد سالي 20 تا 25درصد منابع  خود را به بخش مسكن تسهيالت دهند 
اما به جز بانك مسكن، ساير بانك ها حداكثر 8درصد به اين بخش اختصاص داده اند و حاال 
براي مسكن مهر، مكلف به تكميل اين نسبت هستند.اكنون باتوجه به تجربه تلخ سال86 
كه بانك ها براي اولين بار مكلف به تامين مالي مسكن مهر شدند اما پرداخت نكردند، الزم 

صفحه7است ضمانت  قوي براي اين همكاري تعريف شود.

گزارش دادستان كل كشور
از پرونده  بابك زنجاني
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جناب آقاي مهندس خرازي
ــته جنابعالي به عنوان مديرعامل  انتصاب شايس
شركت بهستان را تبريك عرض نموده، موفقيت 
و سربلندي شما را از درگاه خداوند منان مسئلت 

مي نماييم.

جناب آقاي سيد محمدرضا مرتضوي
ــته جنابعالي را به سمت دبيركلي  خانه صنعت، معدن و تجارت  انتخاب شايس
ايران صميمانه تبريك عرض مي نماييم، موفقيت آن برادر بزرگوار را در راستاي 

پويايي صنعت كشور از درگاه پروردگار يكتا خواستاريم.
شركت صنايع الكترونيك افراتاب

جناب آقاي سيد محمدرضا مرتضوي
بدينوسيله انتخاب حضرتعالي را به دبيركلي  خانه صنعت، 

معدن و تجارت ايران تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.
شركت آرد گندم طالئي

جناب آقاي سيد محمدرضا مرتضوي
انتخاب شايسته جنابعالي را به دبيركلي  خانه صنعت، معدن و تجارت 
ــما را از درگاه ايزد  ــك عرض نموده و توفيقات روزافزون ش ــران تبري اي

متعال مسئلت مي نمايد.
شركت آرد مركزي كرج

جناب آقاي سيد محمدرضا مرتضوي
ــمت دبيركلي  خانه صنعت، معدن و  ــرت انتخاب جنابعالي را به س با كمال مس
ــت عرض نموده، توفيقات روزافزون جنابعالي را از  ــارت ايران تبريك و تهني تج

درگاه خداوند متعال خواستاريم.
گروه تحقيقات، خدمات، مخابراتي كاوش كام آسيا

شركت خدمات پرداخت ايرانيان
حسن قرباني – اميرحسين آزاد

رويداد
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ديپلماسى

سفر استراو و هيات
پارلمانى بريتانيا به تهران 

گروه ديپلماســى- يك هيات پارلمانى بريتانيا به سرپرستى 
جك استراو، وزير پيشين امور خارجه بريتانيا، امروز سه شنبه 
ــت كه بعد از قطع  ــد. اين در حالى اس وارد تهران خواهند ش
ــران به دنبال ماجراى  ــتقيم بريتانيا با اي ــط ديپلماتيك مس رواب
حمله به سفارت اين كشور در تهران، انتخاب حسن روحانى، 
ــور گشود.  رئيس جمهور ايران راه را براى آغاز روابط دو كش
بعد از آن بريتانيا در ماه نوامبر سال جارى يك كاردار غيرمقيم 

ــد.  ــتقيم ش در ايران منصوب كرد كه باعث احياى روابط مس
نماينده انگليس اين ماه نيز به ايران سفر كرد كه اين نخستين 
ــى بعد از بيش از دو سال بود.  ــمى يك مقام انگليس ديدار رس
ــامبر/9 دى) دفتر جك استراو  ــنبه (30 دس همچنين روز دوش
ــر كرد كه در آن آمده بود او به همراه نورمن  بيانيه اى را منتش
ــن واالس، نماينده حزب  ــى، ب ــين داراي ــت، وزير پيش المون
ــه كار و جرمى كوربين، نماينده حزب كارگر، از روز 6  محافظ

ــفر خواهد كرد.  تا 10 ژانويه به تهران س
اين سفر در پى قبول دعوت گروه دوستى ايران و بريتانياى 
مجلس شوراى اسالمى صورت مى گيرد. در اين بيانيه همچنين 
ــفر هيات پارلمانى  ــده بود كه در جريان س اظهار اميدوارى ش
ــفر نمايندگان مجلس ايران به  بريتانيا به ايران، قرارى براى س
ــود. در اين رابطه، رئيس گروه دوستى  ــته ش بريتانيا نيز گذاش
ــاس برنامه ريزى هاى  پارلمانى ايران و انگليس مى گويد: براس
ــده، جك استراو در راس هيات پارلمانى بريتانيا روز  انجام ش

ــود.  ــنبه وارد تهران مى ش سه ش
ــتى پارلمانى  ــورى آرانى، رئيس گروه دوس ــعلى منص عباس
ــنيم» با اشاره  ايران و انگليس، در گفت وگو با خبرگزارى «تس
ــت  ــفر هيات پارلمانى بريتانيا به تهران، گفت: «قرار اس به س
ــته  ــتراو و هيات پارلمانى اقامت 3 روزه اى در تهران داش اس
ــات پارلمانى ايران  ــند و در اين مدت ديدارهايى با مقام باش

ــت.» خواهند داش
ــتراو و هيات پارلمانى  ــفر اس ــو در رابطه با س  از ديگر س
ــه مجلس مى گويد كه براى اين  بريتانيا، يك عضو هيات رئيس
ــت و به آنها ابالغ شده كه بايد  ــروطى تعيين شده اس ــفر ش س
ــده حركت كنند. حجت االسالم  در چارچوب برنامه تعيين ش
ــلمين حسين سبحانى نيا در گفت وگو با «ايسنا»، با بيان  والمس
اينكه طبق برنامه از پيش تعيين شده اين سفر انجام مى گيرد، 
گفت: «به اين هيات تاكيد شده كه بايد در چارچوب برنامه اى 
ــفر خود را انجام دهند و طبيعتا برنامه  كه ايران تعيين كرده س
ــت.»  ــارج از آن و هرگونه ارتباطاتى مغاير با اين توافق اس خ
ــفر هيات پارلمانى اروپايى  ــا بيان اينكه تجربه اتفاقات س او ب
ــد كه  ــه خوبى نبود، افزود: «با توجه به اين تجربه بنا ش تجرب
ــفر مى كنند  ــد هيات هاى پارلمانى كه به ايران س ــن به بع از اي
ــده حركت كرده و خارج از آن  ــوب برنامه تعيين ش در چارچ

برنامه اى نداشته باشد.»

با نگاه بين المللى دولت تدبير و اميد 
بسيارى از مشكالت حل مى شود

ــدى تصميمات،  ــيه ناكارآم ــران در روس ــفير اي ــنا- س ايس
ــتن تخصص و اعمال تحريم ها را از عوامل  ــتابزدگى، نداش ش
ــا برنامه ريزى  ــت و گفت: ب ــكالت اقتصادى امروز دانس مش
ــى مى توان  ــاس واقعيت و كارشناس ــح براس ــى و صحي اصول
ــه شوراى  ــنايى در جلس ــكالت را برطرف كرد. مهدى س مش
ــدارى اين  ــتاندار در فرمان ــا حضور اس ــه ب ــد ك ادارى نهاون
ــده بود، گفت: نقش روسيه در مناسبات  ــتان برگزار ش شهرس
ــورهاى  ــى كه اكثر كش ــت و در مدت زمان ــژه اس ــران، وي اي
ــبرد  ــكل براى جلوگيرى از پيش ــه دنبال ايجاد مش ــى ب اروپاي
ــته اى ايران بودند، روسيه همواره حامى  اهداف صلح آميز هس
ــنايى ناكارآمدى بعضى طرح ها و  ــالمى بوده است.س ايران اس
ــتن  ــتاب زدگى و نداش تصميمات، عدم مديريت صحيح و ش
ــه را مهم ترين داليل به  تخصــص و اعمال تحريم هاى ظالمان
ــور در سال هاى گذشته  ــكالت اقتصادى كش وجود آمدن مش
ــگاه بين المللى دولت تدبير و  ــان و اظهار كرد: با توجه به ن بي
اميد و سياست خارجى رئيس جمهور بسيارى از اين مشكالت 

در آينده برطرف خواهد شد.

ظريف: منطقه نيازمند مدل هاى بومى 
مردم ساالرى است

ــنا- سناتور پير فرديناندو كازينى، رئيس كميسيون سياست  ايس
ــور  ــناى ايتاليا كه در راس يك هيات پارلمانى اين كش خارجى س
ــالمى ايران سفر كرده با محمدجواد ظريف، وزير  به جمهورى اس
امور خارجه ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار روابط دوجانبه، 
ــائل بين المللى مورد بحث و تبادل نظر قرار  تحوالت منطقه و مس
گرفت. وزير امور خارجه ايران در اين ديدار تماس هاى پارلمانى 
ــور ايران و ايتاليا را كمك كننده و  و ديدارهاى بين مقامات دو كش
ــبات فى مابين با توجه به تمايل  ــازنده خواند و بر توسعه مناس س
ــاره به روند روبه افزايش  ــرف ايتاليايى تاكيد كرد. ظريف با اش ط
بى ثباتى در منطقه خاورميانه تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم كه اين منطقه 
نيازمند مدل هاى بومى مردم ساالرى است و اقدامات وبرخوردهاى 
افراطى به نتيجه نخواهد رسيد.وزير امور خارجه جمهورى اسالمى 
ــاالرى دانست كه پس از پيروزى  ايران را يك نمونه موفق مردم س
انقالب اسالمى دولت هايى با گرايش هاى مختلف سركار آمده اند. 
او اضافه كرد: اين امر نشان دهنده توانايى جمهورى اسالمى ايران 
ــت كه در منطقه نيز منعكس شده و ايران مى تواند نقش مهمى  اس
ــته  ــال گذش ــه ايفا كند. ظريف تاكيد كرد: در چند س را در منطق
ــد كه ديدگاه  ــراى حذف نقش ايران انجام ش ــى ب برنامه ريزى هاي
غلطى بود.پير فرديناندو كازينى نيز در اين ديدار با اشاره به نقش 
پارلمان هاى دو كشور گسترش و توسعه مناسبات، ابراز اميدوارى 
ــترش يابد. پير فرديناندو  ــور در همه ابعاد گس كرد روابط دوكش
ــاره به تحوالت خاورميانه تاكيد كرد: كشور بزرگ و  كازينى با اش
پرنفوذى مانند ايران مى تواند نقش مهمى در سطح منطقه ايفا كند. 
او همچنين لزوم همكارى ايران و ايتاليا درخصوص مسائل مختلف 

منطقه اى را خاطرنشان كرد.

تالش سنا براى تصويب
تحريم  جديد عليه ايران

گروه ديپلماســى- با آغاز به كار كنگره آمريكا از روز دوشنبه، 
بيست وشش نماينده سناى آمريكا پيش نويس تحريم هاى جديدى 
ــا كرده اند. به گزارش واحد مركزى خبر به نقل  ــه ايران امض را علي
ــيتدپرس، اوباما با تصويب اين اليحه هنگامى  از خبرگزارى آسوش
كه دولتش مشغول مذاكرات هسته اى با ايران است، مخالف است. 
حاميان اين طرح قصد دارند هنگام بازگشايى كنگره حمايت تعداد 
ــترى از نمايندگان را كسب كنند. آنها اميدوارند تا پيش از ماه  بيش
فوريه، اليحه تحريم هاى جديد به تصويب كامل در كنگره برسد.

فيصل مقداد در تهران 
ــفر معاون وزير امور خارجه  گروه ديپلماســى- الميادين از س
ــوريه به تهران خبر داد. به گزارش «ايسنا»، اين شبكه به نقل از  س
منابع خود اعالم كرد كه فيصل مقداد روز دوشنبه وارد تهران شد. 

هنوز جزئيات بيشترى از اين سفر ارائه نشده است.

ــران  ــيارى از تحليلگ ــروه ديپلماســى- بس گ
پيش بينى مى كردند پس از انتخاب حسن روحانى 
ــته اى  ــوان رئيس جمهور ايران و توافق هس به عن
ــش ايران در  ــو، آمريكا در مورد نق ــى ژن مقدمات
حل بحران سوريه انعطاف بيشترى از خود نشان 
ــا حد زيادى محقق  ــد. اين پيش بينى اكنون ت ده
شده است، چرا كه باوجود ادامه مخالفت آمريكا 
با حضور ايران در كنفرانس ژنو 2 كه دليل آن به 
ــاي آمريكا عدم پايبندى ايران به نتايج ژنو 1  ادع
است، جان كرى، وزير خارجه اين كشور مى گويد 
ــود نيز  حتى اگر ايران به اين كنفرانس دعوت نش
مى تواند در حاشيه آن نقش آفرينى كند. با گذشت 
نزديك به سه سال از بحران سوريه، اين نخستين 
ــت كه يك مقام عالى آمريكايى به لزوم  بارى اس
ــاره  ــوريه اش نقش آفرينى ايران در حل بحران س
ــى اعتقاد دارند،  ــد آمريكاي مى كند. مقامات ارش
ــن اولين بار بود كه كرى علنا در زمينه احتمال  اي
ــوريه،  ــران در مذاكرات صلح س ــى اي نقش آفرين
بدون پذيرش اصول ژنو1، به اظهارنظر پرداخت.
به گزارش خبرگزارى مهر، به دنبال صحبت هاى 
روز گذشته جان كرى وزير خارجه آمريكا درباره 
نقش آفرينى ايران در كنفرانس صلح ژنو، سايت 
ــى آن  ــى به بررس euroasiareview در تحليل
ــاى كرى درباره  ــايت صحبت ه پرداخت. اين س
امكان نقش آفرينى سازنده ايران را حتى با وجود 
ــت.  عدم پذيرش توافق 2012، «تغيير لحن» دانس
وزير امور خارجه آمريكا گفت: «آيا آنها مى  توانند 
در حاشيه [كنفرانس] مشاركت داشته باشند؟ آيا 
راه هايى وجود دارد كه موثر باشند؟ آيا نمايندگى 
ــو ... مى تواند حضور يابد تا به فرآيند  آنها در ژن
كمك كنند؟ شايد راه هايى براى تحقق آن وجود 
ــته باشد.»او همچنين به خبرنگاران گفت: در  داش
ــازمان ملل و خود ايران بايد  اين زمينه دبيركل س
ــد آمريكايى اعتقاد  ــم بگيرند. مقامات ارش تصمي
ــود كه كرى علنا در زمينه  ــد، اين اولين بار ب دارن
ــران در مذاكرات صلح  ــى اي ــال نقش آفرين احتم
سوريه، بدون پذيرش اصول ژنويك به اظهارنظر 

ــود، از تاثير  ــايت در تحليل خ ــت. اين س پرداخ
ــته اى ايران و گروه 1+5 در اتخاذ اين  توافق هس
رويكرد سخن گفت.همچنين خبرگزارى رويترز 
روز گذشته اظهارات جان كرى را «اولين مرتبه اى 
كه آمريكا درباره احتمال حضور ايران در حاشيه 
ــس ژنو2 -در صورت عدم دعوت تهران-  كنفران
سخن مى گويد» دانست. پيش از اين واشنگتن و 
گروه هاى معارض و تروريستى سورى با حضور 
ــرده بودند و براى  ــالمى مخالفت ك جمهورى اس
ــران آنها را  ــده بودند كه ته ــروطى قائل ش آن ش
ــت مطبوعاتى  ــرده بود.با اين حال در نشس رد ك
در بيت المقدس، كرى مجددا بر مخالفت آمريكا 
ــت  ــمى ايران در ژنو2 كه قرار اس با حضور رس
ــود، تاكيد كرد  ــن) برگزار ش ــه (2 بهم 22 ژانوي
ــدم پذيرش موافقت كنفرانس  ــه دليل ع و آن را ب
ــال تاكيد كرد،  ــت. كرى در عين ح ژنويك دانس
ــى كه ايران نتايج ژنو يك كه مبناى ژنو  در صورت
ــت را بپذيرد، به سادگى مى تواند در ژنو 2  2 اس
ــه ايفاى نقش  ــد. او افزود: ما از اينك ــركت كن ش
مثبت ايران را شاهد باشيم استقبال مى كنيم. همه 
ــتقبال مى كنند. براساس اين توافق  از اين روند اس
كه سال 2012 به امضا رسيده بود، دولت سوريه 
و مخالفان اقدام به تشكيل دولت انتقالى براساس 
ــكا اعتقاد دارد  ــن» مى كنند. آمري «رضايت طرفي
معناى اين عبارت، كنار گذاشته شدِن كامل بشار 
ــوريه است، اما روسيه با  اسد رئيس جمهورى س

اين نظر مخالف است.
واكنش افخم به اظهارات جان كرى 

درباره ژنو2 
ــو، مرضيه افخم، سخنگوى وزارت  از ديگر س
ــزارى خانه  ــو با خبرگ ــه در گفت و گ امورخارج
ــارات اخير جان كرى،  ــت، در واكنش به اظه مل
وزير امورخارجه آمريكا درباره نوع حضور ايران 
ــرط ها  ــالس ژنو 2 و اعالم برخى پيش ش در اج
ــالمى ايران از ابتداى بحران  گفت: «جمهورى اس
سوريه راه حل سياسى را تنها گزينه براى حل تنش 
دراين كشور اعالم كرد و همواره از راهكارهايى 

ــوريه از طريق  ــوق مردم س ــه تامين كننده حق ك
ــورى است، استقبال  ــورى – س گفت وگوهاى س
ــت.» سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشور  كرده اس
ــاركت و  افزود: «تهران آمادگى خود را براى مش
ــوريه از طريق راه حل  كمك به حل بحران در س
ــى اعالم كرده است، اما در عين حال براى  سياس
ــنهادى را كه  ــو2، پيش ــس ژن ــور در كنفران حض
ــت،  ــالمى ايران نيس منطبق باعزت جمهورى اس

نمى پذيرد.»
ــدود دو هفته به برگزارى مذاكرات ژنو2 در  ح
ــوئيس باقى مانده است؛ اما همچنان  مونتروى س
حضور ايران با اما و اگر همراه است. نشست ژنو 
ــتان تبديل  2 براى برخى، به محلى براى بده وبس
ــده و دغدغه اى مبنى بر پايان بحران خونين و  ش
فاجعه بار در سوريه وجود ندارد. از اين رو، چنين 
ــه مخالفت با حضور ايران به عنوان  طرف هايى ب
ــه مى پردازند كه  ــى از بازيگران كليدى منطق يك
ــان برخى نيز بر ضرورت حضور  البته در اين مي

ــد دارند. ــت تاكي ــران در اين نشس ــذار اي تاثيرگ
قراراست در نخستين روز برگزارى نشست ژنو2 
ــاركت مى كنند، اما  ــور مش هيات هايى از 30 كش
ــت ها دو هيات سورى  در روز دوم در اين نشس
ــترك  ــتاده مش و همچنين اخضراالبراهيمى، فرس
ــوريه  ــل و اتحاديه عرب در امور س ــازمان مل س
ــت و هر هياتى متشكل از 9  حضور خواهند داش
ــورهاى عضو دائم  ــى 15 عضو خواهد بود.كش ال
ــوراى امنيت و در راس آنها روسيه و آمريكا و  ش
همچنين كشورهاى همسايه دولت همچون لبنان 
ــاركت خواهند كرد.  ــت مش و اردن در اين نشس
همچنين كشورهايى از جمله قطر، تركيه، عراق، 
ــپانيا و اندونزى  مصر، الجزاير، عمان، امارات، اس
ــت ژنو يك حضور داشتند، در ژنو 2  كه در نشس
نيز شركت مى كنند. از مجمع اقتصادى «بريكس» 
ــازمان ها نيز  هند، برزيل و آفريقاى جنوبى و از س
ــت  ــه اروپا و اتحاديه عرب در اين نشس اتحادي

حضور خواهند داشت.

آمريكا از پيش شرط خود عقب نشست

افزايش احتمال حضور ايران در نشست صلح سوريه

وزارت خارجه هيات نظارت بر مذاكرات را نپذيرفت
 عراقچى: از تيم ناظر اطالعى ندارم

گروه ديپلماسى- برخى از نمايندگان مجلس ايران اخيرا از تهيه 
ــاس آن نظارت جدى بر عملكرد  طرحى خبر داده بودند كه براس
تيم مذاكره كننده هسته اى صورت بگيرد؛ طرحى كه با عنوان هيات 
نظارت بر مذاكرات پيشنهاد شد و موافقان و مخالفان زيادى داشت، 

حتى برخى نيز اين طرح را تكذيب مى كردند. 
ــته،  ــزارى «فارس»، در اين رابطه روز گذش ــه گزارش خبرگ ب
حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگى رئيس جمهور در حاشيه نشست 
همايش ملى پژوهش در قانون گذارى در جمع خبرنگاران درباره 
ــت: «هيات نظارت بر تيم  ــات نظارت بر تيم مذاكره كننده گف هي
مذاكره كننده از سوى ما مشخص شد كه وزارت خارجه آن را قبول 
ــنهاد اولين بار هفته گذشته از  نكرد.» به گزارش «فرارو»، اين پيش
سوى اسماعيل كوثرى، نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى 
ــه نتايج قبلى كه در  ــد. او در اين باره گفت: «با توجه ب ــالم ش اع
مرحله اول توافقات ژنو داشتيم، مقرر شد كه تيم مسووالن (ناظر 
ــدن 2 نفر ديگر جزء به  ــته اى) با اضافه ش بر مذاكره كنندگان هس
جزء مسائل را براى تيم مذاكره كننده تعيين كنند.» اعالم اين موضوع 
ــد. پس از آن ابراهيم آقامحمدى ديگر  با واكنش هايى روبه رو ش
ــده ارتباطى با  نماينده مجلس در اين باره اظهار كرد كه تيم ياد ش
مجلس و كميسيون امنيت ملى ندارد. او خاطرنشان كرد كه اعضاى 
ــته اى ايران، مذاكرات را با  ــتند كه تيم هس اين تيم، 4 يا 5 نفر هس
ــد. روزنامه ها از زبان وى نقل كردند كه  ــارت آنها دنبال مى كن نظ

ــوراى عالى امنيت  ــت خبر وجود چنين تيمى در ش قرار نبوده اس
ملى افشا شود. تا اينكه نقوى حسينى سخنگوى كميسيون امنيت 
ــت: «پيش از اين،  ــل ماجرا را اعالم كرد. او گف ــى مجلس اص مل
كميسيون امنيت ملى نامه اى به دولت ارسال و تقاضا كرده بود كه 
مثل بقيه شوراهاى تصميم گيرى، مانند شوراى توسعه استان ها يا 
ــوراى پول و اعتبار كه مجلس شوراى اسالمى در آنها نماينده  ش
ناظر دارد، در تيم مذاكره كننده هسته اى نيز نماينده ناظر داشته باشد 
ــا مجلس هم در كليات و هم در جزئيات مذاكرات قرار بگيرد.  ت
تا اينگونه نباشد كه تيم مذاكره كننده مذاكره كنند، ولى نمايندگان 
ــال شد،  بگويند كه ما چيزى از مذاكرات نمى دانيم. اين نامه ارس

ولى پاسخى دريافت نشد.»
اما ظاهرا خبرهاى ضدونقيض در رابطه با اين طرح تمامى ندارد؛ 
ــكل گيرى تيمى  ــرا در پى ادعاى چند نماينده، در خصوص ش زي
ــته اى و افزايش اعضايى به آن، مذاكره كننده  ناظر بر مذاكرات هس
ارشد هسته اى ايران با رد اين موضوع تاكيد كرد كه از چنين تيمى 
ــوالى  ــخ به س اطالع ندارد.  به گزارش آنا، عباس عراقچى در پاس
ــكل گيرى يك گروه ناظر  ــده مبنى بر ش درباره موضوع مطرح ش
ــته اى گفت: «روال تصميم گيرى، تصميم سازى و  بر مذاكرات هس
نظارت بر مذاكرات هسته اى كامال تعريف شده است و از سوى 
ــوراى عالى امنيت ملى انجام مى شود.» او كه صبح روز گذشته  ش
ميهمان شبكه خبر بود، گفت از گذشته تصميم سازى در اين زمينه، 

در شوراى عالى امنيت ملى انجام مى شده و گزارش عملكرد هم 
به همين شورا داده مى شود و جايى كه اين شورا الزم بداند، كار 
ــارت را هم انجام مى دهد. معاون بين الملل وزارت خارجه در  نظ
ــوال مجدد خبرنگار درباره شكل گيرى تيم نظارت و  ــخ به س پاس
اعضاى آن گفت: «روال همانند قبل است و من از شكل گيرى تيم 

نظارت اطالعى ندارم، چه رسد به اعضاى آن.»
طرح كميته ناظر خارج از حيطه اختيارات 

مجلس است 
ــوراى اسالمى  ــابق مجلس ش ــو يك نماينده س از ديگر س
ــوى نمايندگان  ــته اى از س ــاله هس ــرح كميته ناظر بر مس ط
ــت و گفت:  مجلس را خارج از حيطه اختيارات مجلس دانس
ــخص كرده  ــون حيطه اختيارات و وظايف مجلس را مش «قان
ــت هايى داشته باشند،  ــيان نمى توانند چنين درخواس و مجلس
ــت و حوزه  ــته اى يك پرونده اجرايى اس چرا كه پرونده هس
ــت.»  ــف و اختيارات مجلس امور نظارتى و تقنينى اس وظاي
ــمت اهللا فالحت پيشه در گفت وگو با «ايلنا»، در خصوص  حش
ــكيل كميته ناظر بر  ــارات اخير نماينده تهران درباره تش اظه
ــته اى و  ــته اى گفت: اعتقاد دارم كه پرونده هس مذاكرات هس
ــكلى در خصوص نظارت ندارد.  ــت خارجى ايران مش سياس
ــى منجر به تضعيف  ــن تاكيد كرد طرح چنين مباحث او همچني

ــود. تيم مذاكره كننده ايرانى مى ش
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گروه انرژى- در حالى كه دولت بنا دارد اليحه اجراى فاز دوم قانون 
هدفمندى يارانه ها را تا پايان سال به مجلس ارائه كند، گمانه زنى در 
مورد نحوه افزايش قيمت حامل هاى انرژى، نقل اين روزهاى محافل 
مختلف خبرى است. در اين ميان، گزارش مركز پژوهش هاى مجلس 
در مورد اليحه بودجه سال 1393 نشان مى دهد كه افزايش قيمت برخى 
از حامل هاى انرژى در قالب بودجه پيش بينى شده است. اينكه نحوه 
افزايش تعرفه آب و برق در سال آينده چگونه خواهد بود اصلى ترين 

محور سواالت خبرنگاران در نشستى با وزير نيرو بود. 
سناريوهاى متعدد براى آب و برق

حميد چيت چيان با بيان اينكه سناريوهاى متعددى در مورد قيمت 
آب و برق بررسى و اثرات هر كدام در افزايش احتمالى هزينه هاى مردم 
مطالعه شده است، مى گويد: پيشنهادهاى وزارت نيرو براى تعرفه آب 
و برق در سال 1393 در اختيار دولت قرار گرفته است. اما از آنجايى 
كه بيان آنها انعكاس هاى گوناگونى خواهد داشت، فعال امكان اعالم 
ــات آن را نداريم. وزير نيرو در عين حال اين موضوع را تاييد  جزئي
كرد كه افزايش قيمت آب و برق به گونه اى است كه رقمى بين هزار 
ــتركان افزايش قيمت خواهيم داشت؛  تا 5 هزار تومان در قبوض مش
ــبت به ساير كاالهاى خدماتى بسيار ناچيز است.  اما اين افزايش نس
چيت چيان افزود: مبلغى كه شركت مخابرات، همراه اول و ايرانسل 
از بابت ارائه خدمات از مردم دريافت مى كند، ساالنه حدود 13هزار 
و 200ميليارد تومان است، بنابراين اگر اين مبلغ را بر تعداد خانوارها 
تقسيم كنيم، ماهانه 66هزار تومان هر خانوار ايرانى هزينه مخابرات 
ــت مى كند. حال اگر قبوض آب و برق 50درصد خانوارهاى  پرداخ
ــان پرداخت مى كنند با اين  ــه كمتر از پنج هزار توم ــور را ك كل كش
66هزار تومان مقايسه كنيد، مى بينيم اين عدد بسيار ناچيز است. وى 
در پاسخ به سوال «دنياى اقتصاد» مبنى بر اينكه مطابق گزارش مركز 
پژوهش هاى مجلس دولت پيش بينى افزايش قيمت برق به 60تومان 
به ازاى هر كيلووات ساعت را در قالب اليحه بودجه سال 1393 كرده 
است، گفت: در اليحه بودجه مبالغ حاصل از فروش برق با توجه به 
افزايش قيمت ها مطابق قانون هدفمندى پيش بينى شده است تا با ارائه 
اليحه هدفمندى يارانه ها به مجلس، تصميمات در چارچوب قانون 

بودجه قابل اجرا باشد. 
تجديدنظر در انشعاب برق

ــخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه به نمايندگان  چيت چيان در پاس
مجلس وعده داده بوديد كه در هزينه انشعاب برق تجديد نظر مى شود، 
ــنهادى مطرح كردند مبنى بر  گفت: برخى از نمايندگان مجلس پيش
اينكه براى هزينه انشعاب برق در شهرها، بين مناطق مختلف بر اساس 

قيمت هاى مختلف تفاوت قائل شويم.
در اين راستا، با نمايندگان مجلس و رئيس كميسيون انرژى مكاتبه اى 
ــوى كميسيون انرژى و از سوى وزارت نيرو  صورت گرفت كه از س
افرادى تعيين و معرفى شدند تا در كميته مشترك هزينه هاى انشعاب 

برق تجديدنظر شود. اين موضوع فعال در دست بررسى است. 

كاهش سرمايه گذارى در 2 سال گذشته
وزير نيرو در ادامه با بيان اينكه سرمايه گذارى براى احداث نيروگاه 
برق در 2 سال گذشته به شدت كاهش يافته است، ابراز اميدوارى كرد 

تابستان سال آينده خاموشى برق نداشته باشيم.
وزير نيرو با اشاره به اينكه از ابتداى كار دولت يازدهم كارگروه ويژه اى 
تشكيل شد تا براى تامين برق كشور در پنج سال آينده فكرى شود، 
گفت: اولين مولفه ما براى تامين برق كشور، به مدار آوردن نيروگاه هاى 
جديد است تا بدون هيچ مشكلى تابستان سال آينده را بدون خاموشى 
پشت سر بگذاريم. چيت چيان افزود: در مجموع تا سال آينده حدود 
1800مگاوات نيروگاه جديد به مدار خواهد آمد. البته با توجه به افزايش 
ساالنه تعداد مشتركان برق، بايد ساالنه 5هزار مگاوات نيروگاه جديد 
وارد مدار شود، اما طى 2 سال گذشته ميزان سرمايه گذارى در احداث 

نيروگاه جديد پايين آمده است.  
وزير نيرو ادامه داد: پس براى اينكه اين كمبود ورود نيروگاه جديد را 
جبران كنيم، 2هزار مگاوات با شركت هاى توزيع برق و صنايع بزرگ 
هماهنگ كرده ايم تا با مديريت مصرف، مصرف برق را كاهش دهند.

معرفى 30 نيروگاه براى واگذارى
وزير نيرو در خصوص واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى گفت: 
ــور براى واگذارى به سازمان خصوصى سازى  30 نيروگاه بزرگ كش
معرفى شده است كه طى اين فرآيند به بخش خصوصى واگذار شوند. 
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه در ماه هاى اخير با توجه به ثبات قيمت ارز و 
كاهش آهنگ رشد نرخ تورم ، آرامشى در بازار حاكم بود، گفت: رغبت 
و تمايل بخش خصوصى براى مشاركت در پروژه ها بيشتر احساس 
مى شود. در حوزه برق مانند گذشته سياست وزارت نيرو ادامه دارد و 
در سه حوزه توليد برق در نيروگاه هاى بزرگ، نيروگاه هاى توليد پراكنده 
و نيروگاه هاى تجديدشونده مقرراتى در حوزه اعمال شده است. وى 
اظهار كرد: قيمت خريد تضمينى برق را در نيروگاه هاى  DG (توليد 
پراكنده) به 73 تومان به ازاى هر كيلووات ساعت رسانديم و در صورتى 
ــته باشند 10 درصد به قيمت  كه نيروگاه هاى مذكور راندمان باال داش
شده اضافه خواهد شد. به گفته وى، قيمت خريد برق از نيروگاه  بيان 

تجديد شونده نيز 45 تومان به ازاى كيلووات ساعت است.
تاثير كاهش بارندگى ها بر ذخاير سدها

در ادامه اين نشست، وزير نيرو در خصوص وضعيت بارندگى كشور، 
گفت: از ابتداى سال آبى جارى (از اول مهرماه تا 15دى ماه) متوسط 
بارندگى در كشور 76 ميلى متر بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

29درصد و نسبت به مدت طوالنى  4درصد كاهش داشته است.
وى ادامه داد: متاسفانه جريان هاى سطحى نيز كاهش داشته است، به 
طورى كه نسبت به سال هاى گذشته 37 درصد كاهش و از كل ظرفيت 
47/4 ميليارد مترمكعبى سدهاى كشور تنها 37درصد مخازن پر است. 
ــور از اول امسال تاكنون 5/7  ــدهاى كش وى گفت: ورودى آب به س
ميليارد مترمكعب بوده است، در حالى كه در سال گذشته اين عدد 8/3 
ميليارد مترمكعب بوده است. وزير نيرو در خصوص ذخاير سدهاى 
ــال جارى ورودى آب مخازن سد هاى تهران (الر،  تهران گفت: در س
لتيان، كرج، ماملو و طالقان) 194ميليون مترمكعب بوده است كه نسبت 

به سال گذشته 17درصد كاهش نشان مى دهد.
نياز 6هزار ميليارد تومانى براى مسكن مهر

ــعاب آب، برق و فاضالب واحدهاى  وزير نيرو در مورد تامين انش
ــكن مهر نيز گفت: براى احداث زيرساخت هاى يك  ــكونى مس مس
ميليون و 200 هزار واحد مسكن مهر، 6 هزار ميليارد تومان منابع مورد 
نياز است. چون واحدهاى مسكن مهر دور از شهر ايجاد شده، بنابراين 
نيازمند ايجاد خطوط انتقال آب و تسويه خانه هاى آب و فاضالب است 

و تنها اتصال به شبكه مطرح نيست.
از خشكسالى اروميه تا اسراف در مصرف

چيت چيان درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براى درياچه اروميه 
نيز گفت: روند خشك شدن درياچه از سال 78 شروع شده و از آن زمان 
مرتبا آب در حال كاهش است كه داليل روشنى از جمله تغييرات اقليم، 
افزايش درجه حرارت و تبخير آب، افزايش برداشت آب، پروژه هاى 
سدسازى و همچنين توسعه كشاورزى در كنار خشكسالى ها دارد. وى 
افزود: با تصميمات گرفته شده در دولت نمى توان انتظار داشت كه در 
مدت كوتاهى وضعيت درياچه بهبود يابد، اما با مديريت مصرف و تغيير 
الگوى كشت به اين سمت خواهيم رفت. وزير نيرو با اعالم بازنگرى 
در پروژه هاى ساخت سدسازى كشور، گفت: هم اكنون 100 سد در 
ــور در دست ساخت است كه به زودى بازنگرى كاملى در تمام  كش
پروژه ها به انجام مى رسد. وى همچنين در مورد انتقال آب درياى خزر و 
خليج فارس براى رفع خشكسالى مناطق مركزى كشور نيز گفت: اجراى 
اين پروژه ها به ارزيابى زيست محيطى نياز دارد كه تاكنون مجوزهاى آن 
صادر نشده است. به گفته وزير نيرو، در حال حاضر به ازاى مصرف 
هر مترمكعب آب 840 گرم محصول كشاورزى توليد مى شود كه اين 
ميزان در كشورهاى همسايه يك كيلوگرم و متوسط جهانى دو كيلوگرم 
است. اين موضوع نشان مى دهد كه اسراف مصرف آب در كشور ما 
زياد است. اگر اين روند ادامه پيدا كند، وضعيت دشت هاى كشور نيز 

مانند درياچه اروميه خواهد شد. 

وزير نيرو در جمع خبرنگاران تشريح كرد

نحوه محاسبه تعرفه آب و برق در سال 93
 از 1000 تا 5000 تومان ميزان افزايش قيمت قبوض آب و برق

بهبود فضاى كسب و كار اولويت اصلي
گروه صنعت و معدن- كميسيون اصل 44 و محيط كسب و كار 
ــب و كار و بهبود  ــا هدف ارتقاي رتبه ايران از نظر فضاي كس ب
جايگاه، وضعيت ايران در مقوله حمايت از سهامداران اقليت را 
مورد بررسي قرار داد. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، سيد 
حميد حسيني، رئيس كميسيون اصل 44 در جلسه كميسيون كه 
با حضور كارشناسان حوزه كسب و كار، يكشنبه 15دي ماه برگزار 
ــيدگي به اين بخش را جزو اولويت هاي وزارتخانه  ــد، رس ش
صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: پس از آغاز كار دولت 
يازدهم، وزير صنعت، معدن و تجارت بهبود فضاي كسب و كار 
ــزو اولويت هاي كاري خود قرار داد. به اعتقاد محمدرضا  را ج
ــور در بخش تجارت بهبود اين فضا  نعمت زاده، اولين نياز كش
ــور با موانع و سدهاي  ــت. وي گفت: متاسفانه، اقتصاد كش اس
مختلفي دست و پنجه نرم مي كند. ابالغ بخش نامه هاي متنوع و 
غيرمنطقي حركت روبه رشد و رسيدن به اهداف سند چشم انداز 
را مشكل ساخته است. براساس اظهارات حسيني، شرايط ايران 
از نظر شاخص هاي كسب و كار نامطلوب است. اين در شرايطي 
است كه برخي كشورها با وضعيت نامساعدتر از ايران، امروز از 
نظر محيط كسب و كار رتبه هاي خوبي در سطح جهان به خود 
اختصاص داده اند. در ادامه موضوع شاخص حمايت از سهامداران 
اقليت مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين رابطه سه فاكتور اصلي 
ــاي اطالعات، ميزان مسووليت مديران و سهولت در طرح  افش
ــط سهامداران اقليت بررسي شد. رتبه ايران در اين  دعوي توس

سه فاكتور طي سال 91 معادل 150 بوده است.

8 ماموريت جديد براى معاونت امور صنايع
شاتا- با صدور حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، 
ــمت  معاون امور صنايع منصوب شد.  محسن صالحي نيا به س
وزير صنعت، معدن و تجارت در متن حكم انتصاب صادر شده 
آورده است: انتظار مي رود براي افزايش كمي و ارتقاي كيفي توان 
ــور از تمام فرصت ها و امكانات موجود  رقابت پذيري توليد كش
ــت هاي اين وزارتخانه  در چارچوب  قوانين و مقررات و سياس
ــارت در اين حكم 8  ــت، معدن و تج ــره  گيريد. وزير صنع به
ــت.  ــت جديد كاري را براي صالحي نيا اعالم كرده اس ماموري
روان سازي فرآيندهاي خدمات رساني به توليدكنندگان، دريافت 
و فرآوري و ارائه اطالعات و آمار منظم از توليدات صنعتي كشور 
شفاف سازي و تسهيل دسترسي يكسان به اطالعات و آمار عملكرد 
و خدمات رساني ها، كمك به واحدهاي توليدي براي افزايش توان 
رقابت پذيري و صادرات محصوالت آنها،  سياست گذاري براي 
بهره گيري هر چه بيشتر از امكانات موجود صنعت كشور، تالش 
براي بهبود فضاي كسب و كار توليدكنندگان، پشتيباني از توان افزايي 
نيروي انساني شاغل در بنگاه هاي توليدي كشور، كمك به بازسازي 
و نوسازي صنايع در راستاي ارتقاي بهره وري، كاهش شدت انرژي 
و بهبود شاخص هاي زيست محيطي هشت ماموريت جديدي 

است كه براى صالحى نيا در نظر گرفته شده است.

معادن نياز به آيين نامه بهره بردارى دارند

ــان مشاور  ــوراى مديريت جامعه مهندس ايرنا - عضو ش
ايران گفت: بخش معدن كشور نياز به آيين نامه بهره بردارى 
ــراى اين بخش  ــكلى اصلى ب ــود آن به منزله مش دارد و نب

محسوب مى شود.
محمد جعفر صادقى پناه اظهار كرد: فقدان آيين نامه بهره بردارى 
از معادن موانع و مشكالت زيادى را براى بهره برداران ايجاد كرده 

و بايد نسبت به رفع اين نقيصه اقدام الزم به عمل آيد.
ــى جامعه مهندسان مشاور  رئيس گروه معادن و زمين شناس
ايران افزود: بهره بردارى از معادن نياز به آيين نامه دقيق، روشن 
و جامع دارد كه مطابق با نيازهاى اين بخش تعريف و تدوين 
شود تا بر اساس آن بهره بردارى از معادن صورت گيرد. آمارهاى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكى است از حدود پنج هزار 
و 600 معدن فعال كشور ساالنه نزديك به 400 ميليون تن مواد 
معدنى استخراج مى شود. عضو هيات مديره خانه معدن ايران 
ــت: سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور  معتقد اس
تاكنون هفت درصد از مساحت كشور را از نظر ذخاير معدنى 
ــاف كرده كه تاكنون 37 ميليارد تن ذخيره قطعى محرز  اكتش
است. صادقى پناه گفت: معادنى كه در تمامى نقاط جهان  شده 
وجود دارد، براى بهره بردارى اصولى از آنها، يكسرى ضوابط 

و قوانين تعيين و مشخص شده است.
وى با بيان اينكه در كشور ما قوانينى در بخش معدن تدوين 
و تصويب شده است، گفت: اين قوانين كافى نيست و بايد در 
ــود. به گفته وى، براى  كنار آن، آيين نامه هايى تهيه و ابالغ ش
ــائل كالن و خرد بخش معدن  ــه تصميم گيرى در مس هرگون
ــد و  و صنايع معدنى كه بزرگ  ترين مزيت موجود براى رش
توسعه اقتصادى كشور محسوب مى شود، نياز به اطالع دقيق 
و مشخص از آمار و اطالعات و توانمندى ها و پتانسيل هاى 
موجود اين حوزه وجود دارد. وى خاطرنشان كرد: در حوزه 
ــى، عالوه بر نبود  ــش معدن و صنايع معدن ــاى بخ فعاليت ه
ــكالت ديگرى نيز وجود  آيين نامه بهره بردارى از معادن، مش
ــه كمبود اطالعات و آمار در  ــه از آن جمله مى توان ب دارد ك
زمينه هاى مختلف فعاليت هاى بخش معدن و صنايع معدنى 

كشور از سال ها قبل اشاره كرد. 
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درآمد هنگفت تونى بلر به 13 ميليون پوند رسيد اقتصاد بين المللسياست بين الملل

روزنامه انگليسى زبان كره جنوبى يكى از تيترهاى اصلى خود را به 
افت بورس در آغاز سال ميالدى اختصاص داده است 
ــد كه اين افت 3 درصد نسبت به مدت  و مى نويس
مشابه سال گذشته بوده است. بر اساس داده هاى ارائه 
شده اين رقم مشابه افت سال 1950 در سئول بوده 
است. اين در شرايطى است كه دولت كره جنوبى در 
نظر گرفته است تا رشد 4 درصدى را تجربه كند، اما 
روز اول كارى بورس اين ميزان افت كمى اقتصاددانان 

اين كشور را نگران 
اين  ــت.  اس ــرده  ك
ــد  روزنامه مى نويس
ــرمايه گذارى  س كه 
در يك كشور زمانى 
افزايش پيدا مى كند 
ــبت به بهبود  كه نس
اميدوارى  اقتصادى 
وجود داشته باشد و 
بايد زنگ خطر را در 
اين خصوص به صدا 

درآورد.

روزنامه حريت، متعلق به اپوزيسيون تركيه در عنوان نخست 
خود به لزوم محدود كردن پليس در تركيه اشاره كرده است و 
به نوشته اين روزنامه گزارش ها از ميزان نارضايتى فعاالن سياسى 

تركيه در روند دخالت هاى پليس اين كشور حكايت دارد. 
ــن روزنامه همچنين مى گويد كه اعتراض ها  گزارش نويس اي
ــت كه در پارك گزى  ــه عملكرد پليس پس از آن افزايش ياف ب

ــى و پليس  ــاى امنيت نيروه
ــونت بيش از  ــه خش تركي
ــد، تا  ــه كار بردن ــدى ب ح
معترضان را سركوب كنند. 
ــه در ادامه به  ــن روزنام اي
اين  ــه  قوه قضائي ــورد  برخ
ــته  ــاره داش ــور نيز اش كش
ــت كه به تازگى برخى  اس
از معترضان پارك گزى را 
به اتهام فعاليت تروريستى 
ــوم كرده  ــس محك ــه حب ب
ــن متهمان  ــت. تعداد اي اس
ــر ــر 36 نف ــال حاض در ح

 است. 

ــتان  ــس يك خود را به افغانس ــورك تايمز عك ــه نيوي روزنام
ــرى به نام فاطمه گزارش تهيه  ــت كه از دخت اختصاص داده اس
ــت. اين دختر به دليل سوءتغذيه به پيرى زودرس دچار  كرده اس
ــته اين روزنامه اين حكايت كودكان افغانى  ــت. به نوش شده اس
ــنگى به سر مى برند و بيشتر آنها به  ــت كه اين روزها در گرس اس
ــتند. همچنين اين روزنامه تيتر يك خود را  سوءتغذيه دچار هس

ــت جدايى طلبان در  به فعالي
منطقه خاورميانه اختصاص 
از  ــاد  انتق ــن  ضم و  داده 
ــرد دولت اوباما، خأل  عملك
در  ــى  آمريكاي ــاى  نيروه
ــه را باعث فعال  ــن منطق اي
ــدن جدايى طلبان عنوان  ش

كرده است. 
اين روزنامه مى نويسد كه 
هم اينك  طلبان  جدايى  اين 
به دنبال تجزيه عراق هستند 
ــى نيز  ــاى آمريكاي و نيروه
بايد به دولت قانونى عراق 

كمك كند.

افت بورس 
در سال تازه ميالدى در سئول

«تحديد» پليس تركيه
 تيتر يك روزنامه حريت

انتقاد نيويورك تايمز 
از غيبت آمريكا در خاورميانه 

گروه بين الملل- درآمد تونى بلر، نخست وزير پيشين انگليس 
از شركت هاى تجارى اش با افزايش چشمگير سود در سال 2013 

به 13 ميليون پوند رسيد.
به گزارش «ايسنا»، به نوشته روزنامه گاردين، حساب هاى جديد 
باز شده در آژانس اجرايى كارخانه  هاى انگليس نشان مى دهند كه 
يكى از سرمايه گذارى هاى شبكه پيچيده نهادهاى مالى تونى بلر، 
نخست وزير سابق انگليس با افزايش 50 درصدى سود همراه بود 
و به دو ميليون پوند نزديك شده است. بلر از زمان خروجش از 

ــال 2007، از طريق تجارت هاى مختلف،  ــت در س صحنه سياس
ميليون ها پوند به دست آورده است. بلر تاكيد كرده است كه هدفش 
ــدن به يك فرد ثروتمند نيست، بلكه از  از اين اقدامات تبديل ش
ــتانه و خيريه استفاده مى كند.  درآمد خود در پروژه هاى بشردوس
اين اظهارات در شرايطى مطرح مى شوند كه تونى بلر به يكى از 
گران قيمت ترين سخنرانان عمومى در جهان تبديل شده است كه با 
جت خصوصى اش پرواز مى كند. بلر همچنين يك خانه چند ميليون 
ــركت هاى ويندراش (Windrush) و  پوندى در لندن دارد. ش

فايرراش (Firerush) كه متعلق به بلر هستند، در يك سال گذشته 
افزايش قابل توجهى را در سود خود تجربه كردند.

اين در شرايطى است كه دفتر تونى بلر در واكنش به اين آمارها 
اعالم كرد كه بلر ماليات شركت هاى خود را كامل پرداخت مى كند. 
ــاوره دادن به دولت  يكى ديگر از پردرآمدترين كارهاى بلر، مش
قزاقستان است. با توجه به اينكه سازمان عفو بين الملل، قزاقستان 
را به دليل سابقه سياهش در زمينه حقوق بشر سرزنش مى كند، بلر 

نيز براى همكارى با اين كشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

ــال از راى  گروه بين الملل- هنوز يك س
دادگاه عليه متهمان پرونده «باليوز» (ضربه 
ــت كه  ــته اس ــك) و «ارگنكون» نگذش پت
نخست وزير اين كشور با درخواست يكى 
ــن پرونده يعنى كنعان  از متهمان اصلى اي
ــدد دادگاه  ــر برگزارى مج ــى ب اورن، مبن
موافقت كرده است. دو پرونده اى كه عليه 
ــور به اتهام كودتا عليه  نظامى هاى اين كش
ــكل گرفته است و حاال  دولت اردوغان ش
نخست وزير اين كشور با رسيدگى مجدد 
ــت. اين در  ــده آنها موافقت كرده اس پرون
ــت كه اردوغان سال گذشته  ــرايطى اس ش
ــس از اعالم راى دادگاه عليه متهمان اين  پ
ــده، آن را احقاق حق توصيف كرد  دو پرون
و اين موضوع را نشانه رشد دموكراسى در 

تركيه اعالم كرده بود. 
به اعتقاد ناظران پذيرش اين موضوع از سوى 
ــا برخى از  ــه دليل اختالفات وى ب ــان ب اردوغ
ــت كه  ــاى قوه قضائيه صورت گرفته اس نيروه
اخيرا عليه دولت او اقداماتى را انجام داده است. 
ــز زمان، حامى جنبش نور متعلق  روزنامه تودي
ــه فتح اهللا گولن نيز اين اقدام اردوغان را براى  ب
انحراف افكار عمومى از پرونده ضد اختالس در 
تركيه توصيف كرده است. خبرگزارى فرانسه نيز 
در اين باره گزارش داد: نخست وزير تركيه پيش 
از آغاز سفرش به چند كشور آسيايى، در فرودگاه 
استانبول در جمع خبرنگاران گفت: دولت تركيه 
با محاكمه مجدد اين افراد مشكلى ندارد. او به 
ــى فرآيند حقوقى براى  ــرايط و اصول اجراي ش
محاكمه مجدد افسران ارتش اشاره اى نكرد ولى 
ــترى در حال كار روى  گفت كه وزارت دادگس

ــت وزير تركيه ضمن  ــت.  نخس اين پرونده اس
اعالم اينكه براى انجام محاكمه هاى مجدد، بايد 
پايه و اساس حقوقى ويژه اى تدوين شود، ابراز 
اميدوارى كرد، مخالفان در پارلمان نيز با محاكمه 
ــته باشند. پس از  مجدد اين افراد مخالفتى نداش
روى كار آمدن دولت رجب طيب اردوغان در 
ــال 2002، صدها تن با اتهامات دسيسه براى  س
سرنگونى دولت روبه رو شده و محبوس شده اند 
ــابق ارتش  كه از آن جمله مى توان به رئيس س
تركيه و ديگر فرماندهان ارشد ارتش اشاره كرد. 
توديززمان مى گويد كه اين درخواست از سوى 
كنعان اورن، رئيس سابق ستاد كل ارتش تركيه 
به اردوغان پس از آن مطرح شد كه اردوغان قوه 
ــاختار خود  قضائيه را متهم كرد كه در داخل س
ــايه تشكيل داده است تا بتواند  يك دولت در س

به دولت او ضربه بزند.

 به گفته رئيس كانون وكالى دادگسترى تركيه،  
ــر دارد تا براى صدها  ــور در نظ دولت اين كش
ــه به توطئه  ــخاصى ك ــر نظامى و ديگر اش افس
براى سرنگونى دولت محكوم شده بودند دوباره 

دادگاه تشكيل دهد. 
محبوبيت اردوغان كاهش يافت

نتايج تازه ترين نظرسنجى در تركيه از كاهش 
محبوبيت دولت رجب طيب اردوغان به خاطر 

مساله فساد مالى حكايت دارد.
ــاس تازه ترين  ــر اس ــنا»، ب ــه گزارش «ايس ب
ــد،  ــرا در تركيه انجام ش ــه اخي ــنجى ك نظرس
ــب اردوغان،  ــب طي ــت رج ــت دول محبوبي
نخست وزير تركيه به خاطر مساله فساد مالى كه 
چند تن از وزراى كابينه به دست داشتن در آن 
متهم شده اند، به ميزان پنج درصد كاهش يافته 
است. در اين نظرسنجى كه با مشاركت بيش از 

5000 شهروند تركيه اى در 36 استان اين 
كشور انجام شد، محبوبيت دولت رجب 
ــت وزير تركيه از ــان، نخس ــب اردوغ طي

48 درصد به 43 درصد كاهش يافت.
ــزب عدالت و  ــن محبوبيت ح همچني
توسعه حاكم در تركيه به 39 درصد رسيده 
است. 52 درصد از شركت كنندگان در اين 
نظر سنجى نيز اتهامات وارده به دولت را 
به خاطر فساد مالى تاييد و 35 درصد آن را 

توطئه اى عليه اردوغان قلمداد كردند.
اين در شرايطى است كه اردوغان روز 
ــا روزنامه نگاران  ــنبه در مصاحبه ب يكش
ــنجى هايى كه  تصريح كرد: تمامى نظرس
ــده حاكى از برترى حزب ما در  انجام ش
ــى و برترى بر ديگر احزاب  انتخابات آت
ــت. بولنت ارينچ، معاون نخست وزير  اس
ــرد: اين  ــت اعالم ك ــخنگوى دول ــه و س تركي
نظرسنجى ها توسط چهار شركت انجام شد و 
مشخص شد ميزان حمايت از حزب عدالت و 
توسعه به حدود 52 درصد رسيده است و اين 
بيانگر عدم تاثيرپذيرى محبوبيت اين حزب از 
تظاهرات شهروندان تركيه اى در ژوئن گذشته و 

مسائل فساد مالى در حال حاضر است.
ارزش لير سقوط كرد

در تازه ترين گزارش ارائه شده توسط فدرال 
ــه به دليل  ــت ك ــده اس رزرو آمريكا اعالم ش
ــالس ارزش لير در  ــيدگى پرونده ضداخت رس
ــدت سقوط كرده است. در اين  برابر دالر به ش
گزارش آماده است كه روند رسيدگى به پرونده 
ضداختالس باعث روند نزولى پياپى لير در برابر 

دالر شده است.

اردوغان با تفنگ نظامى ها قوه قضائيه را نشانه گرفت
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ــته  ــت وزير عراق روز گذش گروه بين الملل-  نخس
ــيان القاعده از  ــهر فلوجه را به اخراج شورش قبايل ش
اين شهر فراخواند. به گزارش «ايسنا»، نورى المالكى، 
ــت وزير عراق ديروز در پيامى از اهالى و عشاير  نخس
ــين االنبار خواست تا  ــهر فلوجه در استان سنى نش ش
شورشيان مسلح القاعده را به منظور ممانعت از درگيرى 

مسلحانه از اين شهر بيرون برانند. 
پيش تر منابع عراقى اعالم كردند نيروهاى ارتش در 
ــدن براى انجام حمالت گسترده به شهر  حال آماده ش
ــتان غربى االنبار هستند تا اين شهر را از  فلوجه در اس
تروريست هاى مسلح وابسته به القاعده پاكسازى كنند. 
ــه جنگنده هاى ارتش  ــبكه الجزيره نيز اعالم كرد ك ش
عراق روز يكشنبه حمالتى را به پايگاه هاى القاعده در 
شهر الرمادى انجام دادند كه در پى آن ده ها غيرنظامى 

و نظامى كشته شدند. 
ــتان االنبار از اواخر ماه گذشته ميالدى و در  درگيرى ها در اس
ــتان االنبار در پارلمان  ــت احمد العلوانى، نماينده اس پى بازداش
ــرات ضددولتى در عراق آغاز و به  ــاى حامى تظاه و از چهره ه
شهرهاى الرمادى و الفلوجه كشيده شد. اين در شرايطى است كه 
كه گفته مى شود، ارتش عراق براى آغاز حمله اى گسترده جهت 

بازپس گيرى شهر فلوجه از شورشيان القاعده آماده مى شود.
ــت كم 25 تن  ــدن دس ــته ش ــو منابع عراقى از كش  از ديگر س
ــام» در  ــالمى عراق و ش ــتى «دولت اس از اعضاى گروه  تروريس
ــايت شبكه  ــته س ــنبه خبر دادند. به نوش درگيرى هاى روز يكش
خبرى اسكاى نيوز عربى، نيروهاى ارتش عراق در حال آماده شدن 
براى انجام حمالت گسترده به شهر فلوجه در استان غربى االنبار 

ــتند تا اين شهر را از تروريست هاى مسلح وابسته به القاعده  هس
پاكسازى كنند.

ــهر فلوجه نيز  ــن از خانواده هاى اهالى ش ــن هزاران ت همچني
به دليل اوضاع وخيم انسانى در اين شهر به دو منطقه «الحبانيه» و 
«الصقالويه» در مجاورت فلوجه كوچ كردند. شبكه الجزيره نيز 
ــنبه حمالتى را  اعالم كرد كه جنگنده هاى ارتش عراق روز يكش
ــهر الرمادى انجام دادند كه در پى آن  به پايگاه هاى القاعده در ش
ده ها غيرنظامى و نظامى كشته شدند. مسووالن محلى در الرمادى 
اعالم كردند، در حمله جنگنده هاى ارتش عراق به شرق الرمادى 
25 تن از اعضاى گروه «دولت اسالمى عراق و شام» موسوم به 

«داعش» كشته شدند. 

ــيتدپرس اعالم  برخى منابع نيز به خبرگزارى آسوش
كردند كه در درگيرى هاى روز يكشنبه 22 سرباز عراقى 
ــدند.  ــته و 60 تن ديگر زخمى ش و 22 غيرنظامى كش
همچنين ساعاتى پس از اين حمله هوايى، ارتش عراق 
منطقه «البوفراج» در اطراف شهر الرمادى، بزرگ ترين 
شهر استان االنبار را هدف حمالت توپخانه اى قرار داد. 
«رشيد فليح»، فرمانده عمليات استان االنبار در مصاحبه 
با شبكه اسكاى نيوز عربى اعالم كرد كه يگان هاى ارتش 
در اطراف شهر فلوجه و ورودى هاى شمالى، جنوبى و 
غربى اين شهر مستقر شده اند تا حمالتى را ظرف چند 
ــاعت آينده به اين شهر انجام دهند، اما هنوز موعد  س

دقيق آغاز اين عمليات نظامى مشخص نشده است.
اين در شرايطى است كه سايت النشره اعالم كرد كه 
ــر شده مبنى بر استقرار  وزارت دفاع عراق اخبار منتش
نيروهاى ارتش در اطراف فلوجه را تكذيب كرده است. 
ــلح عشاير استان االنبار اعالم كردند كه بر  پيش تر گروه هاى مس
ــهر فلوجه كنترل يافتند. اين در شرايطى است كه برخى منابع  ش
تاكيد كردند، گروه دولت اسالمى عراق و شام بر بخش هايى از 

شهر فلوجه سلطه يافته است. 
ــتعفاى  ــتاندارى االنبار از اس ــوراى اس همزمان  يك منبع در ش
ــاررزيج، فرمانده پليس استان االنبار و تعيين اسماعيل  هادى كس

المحالوى به جاى وى خبر داد. 
ــتان االنبار از اواخر ماه گذشته ميالدى و در  درگيرى ها در اس
پى بازداشت احمد العلوانى، نماينده استان االنبار در پارلمان و از 
چهره هاى حامى تظاهرات ضددولتى در عراق آغاز و به شهرهاى 

الرمادى و الفلوجه كشيده شد.

مالكى: القاعده را از فلوجه بيرون كنيد

دستگيرى ورزشكاران بحرينى 
به دليل اقدام عليه امنيت ملى

ــت و سه هندباليست بحرينى  گروه بين الملل- دو فوتباليس
ــط رژيم آل خليفه به دليل اقدام عليه امنيت ملى دستگير  توس
شدند. به نوشته روزنامه حريت در پى افزايش اعتراضات عليه 
ــه، ميزان نارضايتى از عملكرد اين رژيم در خصوص  آل خليف
ــت و هم اينك نيز 5  ــش يافته اس ــا مخالفان افزاي ــورد ب برخ

ورزشكار در اين باره دستگير شده اند. 
ــا مخالفان در  ــدگان دور تازه برخورد ب ــن دستگيرش در بي
بحرين، نام هايى همچون «بحر محمد جواد»، «عبداهللا مرحوم»، 
«قاسم حبيب عبداهللا»، «احمد عبدل جليل» و « ابراهيم جمعه» 
ديده مى شوند كه سه نفر اول از بازيكنان تيم ملى هندبال اين 
ــتند. دو نفر آخر نيز از فوتباليست هاى مطرح اين  كشور هس
ــتند. پيش از اين نيز «احمد فالح» دروازه بان تيم  ــور هس كش
ــتگير شده  فوتبال «البودايه» به دليل اقدام عليه امنيت ملى دس
بود. بسيارى از فعاالن حقوق بشرى منتقد رفتار رژيم آل خليفه 

و خواستار برخورد بهتر با مخالفان هستند.

خودوركوفسكى وارد سوئيس شد
گروه بين الملل- ميخائيل خودوركوفسكى، ميلياردر مخالف 
دولت روسيه، برلين را ترك كرد و وارد شهر بال در سوئيس 
شد. او به همراه همسر و فرزندانش وارد سوئيس شده است. 
كشورى كه به گفته سخنگوى او، فرزندانش در آن به مدرسه 
مى روند. بنابر گزارش ها، دولت سوئيس يك ويزاى سه ماهه 
براى اقامت در اين كشور را به او داده است. بنابه گفته خبرنگار 
شبكه «اس ار اف» سوئيس، اين ميلياردر مخالف دولت پوتين 
كه در كشورش به اتهام فساد مالى به حبس محكوم شده بود، 
احتماال از جامعه مدنى جديد در روسيه حمايت مالى خواهد 
ــيه  ــى در روس كرد. او مى افزايد: «اما او احتماال فعاليت سياس
نخواهد داشت.» بنا به گفته تلويزيون سوئيس، خودوركوفسكى 
همچنين گفته تا زمانى كه زندانيان سياسى در زندان هاى روسيه 

مى پوسند، او احساس راحتى نخواهد كرد.

سياه پوستان يهودى 
عليه رژيم صهيونيستى اعتراض كردند

گروه بين الملل- هزاران تن از مهاجران آفريقايى در اسرائيل 
در مقابل سفارت آمريكا و كشورهاى اروپايى در سرزمين هاى 
ــغالى دست به راهپيمايى زدند و خواستار حق كار و رفتار  اش
بهتر از سوى تل آويو شدند. به گزارش «ايسنا»، معترضان در 
راهپيمايى روز گذشته خود در تل آويو اعالم كردند كه به دنبال 
پناهندگى در اسرائيل و پايان سركوب رژيم عليه آنها هستند. 
اين مهاجران كه برخى از آنها كارگران و خدمتكاران در اسرائيل 
بودند يك اعتصاب سه روزه را آغاز كرده اند. همچنين بيش از 
ده هزار تن از مهاجران آفريقايى روز يكشنبه نيز در تل آويو دست 
به راهپيمايى زدند. در سال هاى اخير ده ها هزار تن از يهودى هاى 
آفريقايى  از طريق كشورهاى همسايه به دنبال ورود به اسرائيل 
بودند و وارد سرزمين هاى اشغالى شده اند. اين ورود و حضور 
مهاجران آفريقايى باعث تنش در سرزمين هاى اشغالى شده و 
محلى ها اين مهاجران را عامل افزايش جنايت و بى هويتى يهود 
دانسته اند. بسيارى از اين مهاجران در پى سركوب و نامطلوب  
ــور خود را ترك كرده اند و به اميد  بودن وضعيت زندگى كش

زندگى بهتر وارد اسرائيل شده اند. 

عتيقه ها در خانه دختر 
رييس جمهورى ازبكستان جاخوش كرده اند

گروه بين الملل- مخالفان رييس جمهورى ازبكستان مدعى اند 
ــت او تعداد زيادى از اشياى موزه ملى تاشكند را  كه دختر نخس
ــت. به گزارش «ايسنا» مخالفان در تبعيد دولت  مصادره كرده اس
ازبكستان ماه گذشته ميالدى وارد خانه دختر بزرگ اسالم كريم اف، 
رييس جمهورى اين كشور شدندو تصاويرى از اشياى موزه تاشكند 
ــده بود، منتشر كردند. اعضاى يك  را كه در خانه وى مصادره ش
گروه مخالف به منزل خالى و مجلل دختر رييس جمهورى ازبكستان 
وارد شدند و تصاويرى از اشياى گرانبهاى موزه ملى تاشكند را كه 
وى مصادره كرده بود، در اسكايپ و توئيتر منتشر كردند. اشيايى 
كه اين زن در ويالى باشكوهش كه در 2009 ميالدى و به مبلغ 
20 ميليون دالر خريدارى شده بود، نگهدارى مى كند، شامل آثار 
هنرى، جواهرآالت طاليى و نقره اى است. صفر بكان، رئيس اين 
ــت در سوئيس ساكن  ــال اس گروه از مخالفان در تبعيد كه 15 س
است، اعالم كرد كه گشت در خانه مجلل اين زن همانند بازديد 

از موزه بدون بليت است. 

نمايش ستارگان «ان بى اى» 
براى تولد «اون»

گروه بين الملل- دنيس رادمن به همراه يك تيم از بازيكنان 
ــابق «ان بى اى» وارد كره شمالى شد تا در روز تولد رهبر اين  س
كشور يك بازى نمايشى برگزار كند. به گزارش آسوشيتدپرس،  
ــابق ان  بى اى (ليگ بسكتبال آمريكا)  دنيس رادمن، بازيكن س
ــكتبال همچون  ــابق بس ــتاره هاى س آمريكا به همراه ديگر س
ــون روزگذشته از فرودگاه پكن وارد  وين بيكر و كليوز ابينس
كره شمالى شدند. مقامات آمريكايى از اين اقدام رادمن كه آن 
ــى بسكتبال» مى نامد، انتقاد كرده اند. رادمن در اين  را «ديپلماس
ــور  ــوص گفت: «اين كار براى ايجاد ارتباط بين دو كش خص
است و اينكه بدانيم، هيچ كشورى آن قدر بد نيست.» آمريكا 
به دليل برنامه تسليحات هسته اى كره شمالى با اين كشور مشكل 
دارد و رادمن نيز به دليل بى توجهى به سابقه سياه حقوق بشرى 
كره شمالى مورد انتقاد است. تيم ستارگان سابق ان  بى  اى، روز 
چهارشنبه (روز تولد كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى) در يك 
بازى نمايشى به مصاف تيم بسكتبال كره شمالى خواهند رفت. 
ــن همچنين عنوان كرد: ما بايد بدون توجه به اختالفات،  رادم
ــيم. پناهندگانى كه از كره شمالى فرار  به گونه اى به تفاهم برس
كرده اند، وزارت امور خارجه آمريكا و فعاالن، كره شمالى را يكى 

از بدترين كشورها در زمينه اجراى حقوق بشر مى دانند.

37 هزار كادر حزب كمونيست چين
 متهم به فساد مالى شدند

ــى جين پينگ، رئيس جمهورى و رهبر  گروه بين الملل- ش
حزب كمونيست چين، خواهان تشديد مبارزه عليه فساد مالى 
در دستگاه هاى دولتى و حزبى شد. تاكنون پرونده ده ها هزار 
ــت به اتهام فساد مالى به مراجع قضايى  كادر حزب كمونيس

سپرده شده است.
 به گزارش دويچه وله، رهبرى حزب كمونيست چين در روز 
ــنبه اعالم كرد كه مبارزه عليه فساد مالى را ادامه خواهد  يكش
داد. بنا به گزارش شين هوا، خبرگزارى رسمى چين، از ژانويه 
ــا نوامبر 2013 عليه بيش از 37 هزار كادر و اعضاى حزب  ت
ــت چين اقامه شكايت شده است. اين افراد متهم به  كمونيس
ــاد مالى هستند. به گفته مقامات رسمى تعداد پرونده هاى  فس
ــت. مقامات قضايى و  ــوه گيرى  بالغ بر 27 هزار مورد اس رش
پليس چين سرگرم رسيدگى به پرونده اين افراد هستند. به گفته 
دادستانى چين، نيمى از پرونده هاى فساد مالى نشان مى دهند 
ــيب رسيده است. خسارت وارده از اين  كه به خزانه ملى آس
ــورو (5/5 ميليارد يوآن)  ــوه گيرى ها حدود 660 ميليون ي رش
ــود. ديگر مقامات ارشد قضايى چين تاكنون از  برآورد مى ش

اظهار نظر درباره ميزان خسارت هاى مالى سكوت كرده اند.
ــى جين پينگ، رئيس جمهورى و رهبر حزب كمونيست  ش
ــب قدرت در يك سال پيش اعالم كرده بود  چين پس از كس
كه مبارزه بى امانى را عليه فساد مالى در دستگاه دولتى و حزبى 
ــى جين پينگ، گسترش فساد  پيش خواهد گرفت.  به گفته ش
ــبب تضعيف و سرانجام  ــوه گيرى در بلندمدت س مالى و رش
نابودى حزب كمونيست چين خواهد شد. وى تاكيد كرد كه 
ــد حزبى و دولتى از  ــاد مالى مقامات ارش در مبارزه عليه فس
مصونيت قضايى برخوردار نيستند و رسيدگى به همه اتهامات 
ــتور كار مراجع قضايى است. شى جين پينگ، كادرها  در دس
ــه «قناعت و تواضع»  ــت چين را ب و اعضاى حزب كمونيس
ــان، تمامى جوانب و انگيزه هاى  فراخواند. به گفته كارشناس

سياسى از چنين اقدام گسترده اى هنوز روشن نيست.
رشد بخش خدمات چين كند شد

در تحولى ديگر مربوط به چين، دو آمار جداگانه نشان داد 
ــد بخش خدمات  اين كشور در ماه اكتبر كند شده است.  رش
ــاله منعكس كننده كندى رشد در بخش توليدى است  اين مس
و اين ديدگاه را كه دومين اقتصاد بزرگ جهان در پايان سال 

2013 قدرت خود را از دست داده است، تاييد مى كند. 
ــاخص خدمات خريد مديران مركز  به گزارش رويترز، ش
ــس از 52/5 واحد در ماه  ــى و ماركيت اكونوميك اچ اس بى س
نوامبر به 50/9 واحد در ماه دسامبر كاهش يافت كه كمترين 
ــمار مى رود. اين در  ــطح از اوت سال 2011 تاكنون به ش س
شرايطى است كه روز جمعه نيز دفتر ملى آمار چين اعالم كرد 
شاخص بخش توليدى اين كشور از 56/0 واحد در ماه نوامبر 
به 54/6 واحد در ماه دسامبر افت كرده است. از سوى ديگر، 
ــان داد رشد شاخص هاى خريد مديران  ــر شده نش آمار منتش
براى بخش توليدى در ماه دسامبر كند شده است. اين مساله 
ــد اقتصادى چين در فصل آخر  ــان دهنده تاثير تعديل رش نش
سال 2013 بر همه بخش ها است. با اين وجود شاخص هاى 
بخش خدمات و بخش توليدى همگى همچنان باالى سطح 
50 واحد قرار دارند. سطح بيش از 50 واحد نشان دهنده رشد 
است.  شاخص فرعى بخش خدمات اچ اس بى سى كه سفارش 
جديد كسب و كارها را اندازگيرى مى كند، در ماه دسامبر به 
51/8 واحد يعنى كمترين سطح 6ماه رسيد. اما، شرايط بازار 
ــعه  كار براى چهارمين ماه متوالى بهبود يافت و به دليل توس
ــتغال با قوى ترين آهنگ از ماه ژوئن  ــركت ها شاخص اش ش
تاكنون رشد كرد.  ژو هانگبين،اقتصاددان ارشد اچ اس بى سى، 
در اين باره مى گويد: «انتظار داريم توسعه بخش هاى توليدى به 
رشد بخش خدمات كمك كند. عالوه براين، اجراى اصالحاتى 
مانند كاهش موانع ورود بخش خصوصى به بخش خدمات و 
ــال جديد به بخش  اصالحات ماليات بر ارزش افزوده، در س

خدمات جان تازه اى مى دهد.»

كسرى 12/67 ميليارد دالرى 
تراز تجارى مصر در ماه سپتامبر

ــاس گزارش آژانس مركزى خدمات  گروه بين الملل- بر اس
عمومى و آمار مصر كسرى تراز تجارى اين كشور در ماه سپتامبر 
ــيد. به گزارش  2013 كاهش يافت و به 12/67 ميليارد دالر رس
ــرى تراز  ــزارى فارس به نقل از ايجپت اينديپندنت، كس خبرگ
ــيده بود.  ــال 2012 به 93/18 ميليارد دالر رس تجارى مصر در س
ــپتامبر سال  ــان مى دهد ميزان صادرات در ماه س اين گزارش نش
ــته به دليل كاهش قيمت كاالهايى مانند فرآورده هاى نفتى  گذش
ــى و اقالم سراميكى بهداشتى، پروپان و كربن  و نفت خام، كاش
مايع، با كاهشى8 درصدى به 15/87ميليارد دالر رسيده است. در 
ماه سپتامبر 2012 ميزان صادرات مصر 17/27 ميليارد دالر بوده 
است. همچنين ميزان واردات در ماه سپتامبر نيز به علت كاهش 
قيمت كاالهايى مانند آهن خام و فوالد، فرآورده هاى نفتى، ذرت، 
ــكى و دارو، با  ــيميايى آلى و غير آلى، محصوالت پزش مواد ش
ــپتامبر  ــى 21/1 درصدى به 28/55  ميليارد دالر در ماه س كاهش
رسيده است. پيش تر و در ماه سپتامبر 2012 ميزان واردات مصر

36/2 ميليارد دالر بوده است.
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دومين نمايشگاه رستوران هاى زنجيره اى
گروه بنگاه ها - دومين نمايشگاه بين المللى رستوران هاى زنجيره اى 
و همچنين جشنواره بزرگ فست فودها و كافى شاپ و صنايع و 
ماشين آالت وابسته از 18 دى ماه برگزار مى شود. در اين نمايشگاه 
و جشنواره عالوه بر ارائه دهندگان سرويس هاى غذايى كشور، ده ها 
واحد صنعتى، كارگاه ها و كارخانه هاى سازنده وسايل و تجهيزات 
طبخ و نگهدارى غذا از جمله تجهيزات آشپزخانه هاى رستورانى، 
ادارى و فرودگاهى، صنايع و تجهيزات نانوايى و قنادى، ماشين آالت 
ــين هاى پخت تونلى و قفسه اى  ــته بندى شرينگ، وكيوم، ماش بس
گردان با گرماى غيرمستقيم، انواع مخازن ذخيره مواد غذايى، انواع 
ميكسرهاى استيل و آهن و انواع ديگ هاى پخت و ميكسر تحت 
خأل و اتمسفريك و دستگاه هاى مدرن توليد نان فست فوت ها و 

رستوران ها را در معرض ديد عالقه مندان قرار خواهند داد.

مخالفت واردكنندگان با استيضاح وزير
گروه بنگاه ها - نفيســه آفرين زاد: در شرايطى كه تنها 5 ماه از 
آغاز دوران تصديگرى محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن 
و تجارت در اين وزارتخانه مى گذرد، طرح 16 بندى استيضاح وى 
در مجلس ارائه شده كه اين امر، نگرانى برخى فعاالن اقتصادى از 
جمله واردكنندگان رسمى را به همراه داشته است؛ چنانكه رئيس 
ــتيضاح وزير  مجمع واردات با تاكيد بر مخالفت اين مجمع با اس
ــتيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت، هرچند  مى گويد: طرح اس
ــلم نمايندگان مجلس است، ولى با توجه  منطقا و قانونا، حق مس
ــرايط حاكم بر اقتصاد و تجارت كشور و به نسبت  به مجموع ش
عملكرد وزيرى كه تنها پنج ماه از دوران تصديگرى اش مى گذرد، 
ــد. محمدحسين برخوردار در  ــتابزده به نظر مى رس تا حدودى ش
ــتيضاح وزير  گفت وگو با «دنياى اقتصاد»، در خصوص طرح اس
صنعت و تجارت، از كسانى كه حامى استيضاح نعمت زاده هستند، 
پرسيد: آيا اصوال امكان ارزيابى عملكرد وزير در دوره چهار يا پنج 
ماهه نسبت به محورهاى 16گانه مطرح شده وجود دارد؟ چگونه 
مى توان نتيجه تغييرات ساختارى و رويكردى را در يك بازه زمانى 
چند ماهه سنجيد؛ آن هم در شرايطى كه همه متفق القول هستيم كه 
مشكالت در بخش صنعت و تجارت بسيار ريشه اى تر از آن است 
كه پيام هاى توازن و تعادل را بتوان در اين مدت كوتاه از آن دريافت 
كرد؟! عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى تهران برآيند عملكردهاى 
ــى و اضافه كرد: فعاالن بخش خصوصى  ــت ارزياب وزارت را مثب
ــد بازگرداندن آرامش و ثبات در  ــور معتقدن تجارت خارجى كش
طول چند ماه اخير، بزرگ ترين متاعى است كه دولت يازدهم در 
شرايط دشوار محدوديت هاى ناشى از تحريم هاى ناصواب به حوزه 
اقتصاد و تجارت داده و ايجاد سيگنال هاى مختلف مبنى بر تغييرات 
ــبتا  مديريتى كالن در اين عرصه، موجى از نگرانى در فضاى نس
آرام حوزه اقتصاد ايجاد كرده كه مى تواند تبعات منفى بيشترى را بر 
اقتصاد كشور تحميل كند. برخوردار افزود: شرايط اقتضا مى كند كه 
به معضالت و دست اندازهاى حوزه صنعت و تجارت واقع بينانه تر 
توجه شود و توقع معجزه نداشت؛ البته الزم است وزير محترم نيز 

هماهنگى بيشترى با مجلس داشته باشد.

نگرانى از كاهش 20 درصدى صادرات 
غيرنفتى در سال جارى

ــيون تجارت  گروه بازرگانى-  تجار و بازرگانان عضو كميس
ــت اخير خود به بررسى تجارت خارجى 9  اتاق تهران در نشس

ماهه ايران پرداختند.
ــران،  مجيد رضا حريرى  ــه گزارش روابط عمومى اتاق ته ب
عضو كميسيون تجارت با اشاره به دستور اخير رئيس جمهور به 
معاون اول خود مبنى بر مقابله با فساد و رانت خوارى، تصريح 
كرد: دولت يازدهم راه درستى را در پيش گرفته و به جاى آنكه 
به سراغ مفسدان اقتصادى و رانت بگيران برود كه سابقه آن نيز 
ــان مى دهد كه بى نتيجه بوده، ريشه را نشانه گرفته و زدودن  نش

محيط فساد را در دستور كار قرار داده است.
ــار مديريتى در  ــه تغيير رفت ــيون تجارت ب ــن عضو كميس اي
ــه وى در دوره جديد  ــرد كه به گفت ــاره ك ــور اش گمركات كش
ــود و مسافران و  ــاس مى ش بهبود در برخوردها به خوبى احس
ــدگان، اين تغيير در رفتار مديريتى را لمس كرده اند.  مراجعه كنن
حريرى با اشاره به گردهمايى موضوع ماليات كه اخيرا در كيش 
برگزار شده است، تصريح كرد: بيش از 90 درصد پيشنهادهاى 
ــه روى اليحه اصالح قانون مالياتى ارائه داده بود  اتاق تهران ك

در اين جلسه مورد توافق قرار گرفته است.
افت 20 درصد صادرات نسبت به سال قبل

اسداله عسگراوالدى ديگر عضو كميسيون تجارت نيز افزايش 
ــى از عدم ارائه ارز به بازار  ــاى اخير در بازار ارز را ناش قيمت ه
ــته كه قيمت ارز قدرى  ــوان كرد و گفت: طى روزهاى گذش عن
افزايش يافت به اين دليل بود كه يا ارز نمى دادند، يا آنكه متقاضيان 
ــدند. عسگراوالدى  ــه ماه منتظر دريافت ارز مى ش بايد دو تا س
افزود: اين افزايش قيمت را مناسب شرايط كنونى اقتصاد كشور 
ــر منفى خواهد  ــب عيد اث ــرا كه روى كاالهاى ش ــم؛ چ نمى دان
گذاشت.  عسگراوالدى با بيان اينكه صادرات غيرنفتى در 9 ماه 
گذشته 15 تا 20 درصد در برخى كاالها افت داشته است، گفت: 
روند كاهش صادرات غيرنفتى اگر تا پايان سال جارى ادامه پيدا 
ــال نسبت به سال قبل با افت 20  كند، آمار اين بخش تا پايان س

درصدى مواجه خواهد شد.
ــت به  ــيون تجارت اتاق تهران نيز در اين نشس ــس كميس رئي
ــت وزير صنعت، معدن و تجارت از دولت اشاره كرد  درخواس
ــدن و تجارت در خصوص موضوع  ــت: وزير صنعت، مع و گف
ــته  ــنهادهايى را با دولت در ميان گذاش مابه التفاوت نرخ ارز پيش
ــدام به واردات مواد  ــه از واحدهاى توليدى كه اق ــه آنك از جمل
اوليه كرده اند، اقدام به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نشود. همچنين 
واردكنندگانى كه مواد اوليه وارد كرده و در خط توليد كارخانه ها 
ــده نيز از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شوند.  مصرف ش
ــال تصريح كرد: بنا به  ــن بهرامى ارض اقدس در عين ح محس
پيشنهاد نعمت زاده، افرادى كه اقدام به واردات كاال به نرخ ارز 
مرجع كرده و به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده اند از طريق 
ــازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد پيگرد  س
ــق گفته هاى وزير صنعت،  ــد.  وى تصريح كرد: طب ــرار بگيرن ق
ــون دالر براى  ــه ميزان 10 ميلي ــارت، ارز مرجع ب ــدن و تج مع
ــار و بازرگانان  ــدى و 11 ميليون دالر براى تج ــاى تولي واحده

داده شده است.
كدام درآمدها محقق خواهد شد؟

ــت، دبيركل اتاق تهران به ارائه تحليلى از   در ادامه اين نشس
ــور پرداخت. به گفته ابراهيم بهادرانى، از  ــال 93 كش بودجه س
جمله نكات كليدى در اليحه بودجه سال آتى كشور تعيين نرخ 
ــت كه به اين ترتيب نرخ 1226 تومان  دالر به 2650 تومان اس
ــال آينده دالر تك نرخى خواهد  ــده است و س عمال حذف ش
شد. دبيركل اتاق تهران تصريح كرد: در بودجه سال آتى كشور 
ــد 18 درصدى براى حقوق كارمندان ديده شده كه با توجه  رش

به رشد تورم مى تواند معضالتى در پى داشته باشد. 

در عصر حاضر بازاريابى چه بايد بكند؟
ــت از: شناخت  ــازمانى عبارت اس مهم ترين دغدغه  در هر س
ــرايط محيطى و انطباق به هنگام آن با تغييرات بازار، رقابت  ش
ــالب اطالعات  ــترى و تاثير انق ــش انتظارات مش ــد، افزاي جدي
ــت وجود واحد  ــب وكارها، بنابراين عل ــيوه بازاريابى كس بر ش
ــازمان ها ايجاد و حفظ مزيت رقابتى خواهد بود.  بازاريابى در س
عملكردبازاريابى به عنوان منبع بنيادين ارزش سهامداران تعريف 
مى شود و وظيفه اصلى آن حفظ و باال بردن سود سازمان است؛ 
زيرا فرصت بنگاه ها براى ايجاد نقدينگى قبل از هر چيز به توانايى 
ــا در ايجاد مزيت رقابتى كه به آنها اجازه جذب و نگهدارى  آنه
مشترى را مى دهد، بستگى دارد. فقدان تفكر بازاريابى در مديران 
ــناخت تغييرات راهبردى  ــد سازمان ها آنها را از درك و ش ارش
رقبا و مشتريان محروم ساخته و در نتيجه از فرصت هاى جديد 
بازار و تهديدات محيطى غافل ساخته  مانده اند. در دنياى امروز، 
بازاريابى قبل از اينكه يك واحد سازمانى باشد تا در راه رسيدن 
به اهداف مالى سازمان تالش كند، يك نظام  فكرى منسجم است 
ــودآورى را در گروى ارائه ارزش  به مشتريان و ايجاد يك  كه س

رابطه بلندمدت با آنان مى داند.
آن روزهايى كه كسب وكارها فارغ از رقابت فشرده ، به تدوين 
استراتژى هاى خود مى پرداختند، ديگر سپرى شده است. دوران 
كارشناسان برنامه ريزى استراتژيك كه صرفا براساس يكسرى داده 
ــاس فردى اقدام به تصميم گيرى مى كردند، سپرى شده  يا احس
است. عصر حاضر عصر خرد است و خردمند را كسى مى دانند 
كه قادر باشد از اندوخته هاى ذهنى (دانش) خود در راستاى ميل 
به كمال و بقا در دنياى كسب وكار استفاده كند. با فرارسيدن عصر 
حاضر و گسترش غول آساى رقابت در كسب وكارها، توان باالى 
چانه زنى مصرف كنندگان در مقابل فروشندگان و توليدكنندگان، 
ــده را چگونه  ــى چه بايد بكند؟ اطالعات گردآورى ش بازارياب
بايد به كار گرفت تا معنادار باشندو به تصميم گيرى هاى درست 

استراتژيك برسند؟
از اين رو مركز آموزش روزنامه دنياى اقتصاد اقدام به برگزارى 
دوره آموزشى «آشنايى با مفاهيم و استراتژى هاى بازاريابى» كرده 
است. اين دوره كه در تاريخ يكشنبه 22 دى ماه 1392 با هدف 
ــران عالى، بازاريابى و فروش  ــاال بردن توان تصميم گيرى مدي ب

سازمان ها است با سرفصل هاى زير برگزار خواهد شد:
- آشنايى با مفاهيم بازاريابى 

- فلسفه هاى بازاريابى 
S.T.P فرآيند -

- آشنايى با مفهوم قيمت در بازاريابى
- آشنايى با اليه هاى محصول در بازاريابى 

- I.M.C و مفاهيم آن 
ــب اطالع بيشتر يا ثبت نام مى تواند با  عالقه مندان جهت كس

شماره هاى 87762430 و 32 تماس حاصل فرمايند.

ــى كه رئيس جمهور در  هما كبيرى- از زمان
ــوى تلويزيونى خود با مردم از توزيع  گفت وگ
ــار جامعه خبر  ــان برخى اقش ــبد كااليى مي س
ــذرد و در اين مدت،  ــه ماهى مى گ داده، دو، س
تصميم هايى براى نحوه توزيع اين سبد كااليى 
ــده است. بر اساس  ــر هدف آن گرفته ش و قش
ــبد كااليى  گفته هاى مدير اجرايى طرح ارائه س
ــان 15 ميليون نفر  ــبد براى توزيع در مي اين س
ــه به پايش آمارى  ــده، ولى با توج پيش بينى ش
هر تعدادى كه نيازمند اين سبد باشند، در زمره 

گروه هدف قرار مى گيرند. 
بر اساس گفته هاى بهمن حاج على، مدير كل 
ستاد بسيج اقتصادى كشور و مدير اجرايى سبد 
ــبد  ــش تامين و توزيع، ارائه اين س كاال در بخ
كااليى از اوايل بهمن ماه آغاز و تا 15 بهمن نيز 
فرصت تهيه آن به پايان مى رسد. به اين ترتيب 
ــبد كااليى  مردم 15روز فرصت دارند تا اين س
را كه شامل 10كيلوگرم برنج هندى بسته بندى 
ــده، 4كيلوگرم مرغ معادل دو عدد، يك شانه  ش
تخم مرغ 12عدد، 2 بسته پنير 400گرمى و 2 عدد 
روغن مايع 900 گرمى است، از مراكزى كه براى 

هر قشر پيش بينى شده دريافت كنند. 
تفاوت سبد كااليى دولت يازدهم

ــت خبرى روز گذشته در  حاج على در نشس
ــبد  ــاره به تفاوت اين س جمع خبرنگاران با اش
ــبد كاالهايى كه دولت هاى گذشته  كااليى با س
ــبد كامال رايگان  ــع كرده اند، گفت: اين س توزي
ــق دريافت هيچ  ــگاهى ح ــت و هيچ فروش اس
وجهى تحت هيچ عنوانى را ندارند. ارزش هر 
سبد كااليى نيز 80هزار تومان برآورد شده است. 
ــت كه سبد كااليى  دولت هاى  اين در حالى اس
ــين رايگان نبود و تفاوت قيمتى آن با بازار  پيش
نيز چشمگير نبوده است. وى درباره نحوه توزيع 
ــت كه سبد به  نيز توضيح داد: تالش ما اين اس
صورت يكجا و به صورت بسته بندى شده توزيع 
شود، اما اين امكان را نيز فراهم مى كنيم كه اگر 
كسى خواست كاالها را به صورت مجزا تامين 
ــد اين كار را انجام دهد. به طور كلى  كند، بتوان
ــع را تا اندازه اى محدود مى كنيم كه  دامنه توزي
ــبد كااليى اسفند ماه  هم بتوانيم براى توزيع س
ــويم و هم تسويه حساب هاى اين سبد  آماده ش

به طور كامل به پايان رسيده باشد.
مدير اجرايى ارائه سبد كاال در بخش تامين و 
ــع درباره اعتبارات مورد نياز اين طرح نيز  توزي
توضيح داد: كل اعتبارات مورد نياز به وزارتخانه 
و فقط براى تامين سبد كاال تخصيص پيدا مى كند 
و اعالم مى كنم كه تامين اعتبار و تامين كاال هم 
ــبكه توزيع  ــده و كاالها از امروز در ش انجام ش

قرار مى گيرند.
نحوه شناسايى جامعه هدف

ــخ به سوال «دنياى اقتصاد»  حاج على در پاس
درباره نحوه شناسايى افرادى كه در بيش از يكى 
ــوارد جامعه هدف قرار دارند، گفت: براى  از م
جلوگيرى از هزينه هاى اضافه، با بهره گيرى از 
سيستم بانكى، كارت بانكى دريافت يارانه افراد 
سرپرست خانوار شارژ مى شود، اما به گونه اى 

كه امكان برداشت نقدى اين مبلغ وجود ندارد و 
فقط براى دريافت سبد كااليى و از فروشگاه هاى 

معرفى شده امكان پذير باشد.
وى افزود: بعد از اينكه وزارت تعاون، كار و 
ــتگاه متولى، جامعه  رفاه اجتماعى به عنوان دس
هدف را به ما معرفى كرد كه بايد در همين روزها 
فهرست نهايى افراد را معرفى كند، كارت افراد 
مجاز به استفاده از سبد كااليى را فعال مى كنيم 
ــال نيازى به مراجعه حضورى براى فعال  و اص

كردن كارت ها وجود ندارد.
ــيج اقتصادى كشور مبناى  مدير كل ستاد بس
توزيع سبد كااليى را جلوگيرى از تكرار عنوان 
ــى ذى نفع بود و در  ــرد و اظهار كرد: اگر كس ك
ــبد  ــا نبود، براى وى نيز س ــك از گروه ه هيچ ي
كااليى منظور مى كنيم و استثنا قائل مى شويم. 

ــبد كاال ميان  ــن درباره توزيع س وى همچني
ــگاران با اعالم  ــگاران توضيح داد: خبرن خبرن
ــجويان متاهل با اعالم  ــگ، دانش وزارت فرهن
وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد 
و همچنين طالب حوزه هاى علميه دريافت كننده 
ــود و به عنوان مثال اگر  ــبد كااليى خواهند ب س
ــد، ولى سرپرست خانوار  ــى خبرنگار باش كس

نباشد هم كارت بانكى اش فعال مى شود.
حاج على با تاكيد بر اينكه سبد كااليى هديه اى 
ــوى دولت براى مردم و اقشار خاصى از  از س
ــه اخير دولت،  ــت، گفت: در مصوب جامعه اس
ــانى هستند كه به نوعى عائله  جامعه هدف كس
دولت محسوب مى شوند. هم دولت عالقه مند 
است به آنها هديه بدهد و هم آنها بايد به سبد 

كااليى دولت نياز داشته باشند.
وى افزود: موضوع سبد و هديه اى كه دولت 
به بخشى از مردم مى دهد نبايد با كوپنى كردن 
ــتباه گرفته شود، چرا  كاالها يا بن كاال دادن اش
ــى كردن كاال  ــور ما براى كوپن ــرايط كش كه ش
ــب نيست و خوشبختانه در كشور ما همه  مناس
ــى به قدر كافى وجود دارد و در  كاالهاى اساس
ــكلى  ــى هيچ مش تامين و توزيع كاالهاى اساس

وجود ندارد. 
اولويت با كاالهاى توليد داخل 

ــبد كاال در بخش تامين  مدير اجرايى ارائه س

ــبد كااليى  ــاره به اينكه در اين س و توزيع با اش
اولويت با پرداخت كاالهاى توليد داخل است، 
گفت: تنها برنج از كاالهاى وارداتى است كه آن 
هم برنج درجه يك هندى است كه در بسته هاى 
10كيلوگرمى تهيه شده و برنج ايرانى را به دليل 
اينكه بسته بندى آن ميسر نبود، نتوانستيم تامين 
ــت در سبد كااليى اسفندماه  كنيم، اما ممكن اس

برنج ايرانى منظور شود.
ــته هاى پنير، روغن و  وى ادامه داد: روى بس
ــگان» و «غيرقابل فروش»  تخم مرغ عنوان «راي
ــوى  ــود تا فروش اين كاالها از س ــك مى ش ح
ــازار كاالها را به هم نريزد. البته چون  عده اى ب
ــده،  ــتراتژيك تهيه ش ــن كاالها از ذخاير اس اي
ــد. با توجه  ــكلى در بازار ايجاد نخواهد ش مش
ــه تامين كننده كاالها و توزيع كنندگان و  به اينك
دريافت كنندگان نيز مشخص هستند، پيش بينى 
ما اين است خريد و فروش اين كاالها صورت 
نگيرد، اما اگر هم صورت گرفت، با افراد خاطى 

برخورد خواهد شد.
مراكز عرضه سبد كااليى

ــبد كاال در بخش  مدير اجرايى ارائه طرح س
تامين و توزيع با اشاره بر اينكه توزيع كنندگان 
ــاس جامعه هدف تعريف شده اند، گفت:  بر اس
ــبكه  ــدام از جامعه هدف يك ش ــر ك ــراى ه ب

اختصاصى طراحى شده، به طورى كه اتحاديه 
كاركنان دولت (اسكاد) بخش توزيع كارمندى، 
بازنشستگان و مستمرى بگيران دولت را پوشش 
مى دهد. همچنين اتحاديه  مركزى فرهنگيان كه 
ــش مى دهد.  جامعه معلمان و فرهنگيان را پوش
ــزى كارگران  ــه مرك ــر، اتحادي ــوى ديگ از س
(امكان) جامعه هدف كارگران و بازنشستگان و 
مستمرى بگيران آنها را پوشش مى دهد. در عين 
ــگاه هاى زنجيره اى اتكا، شهروند،  حال، فروش
رفاه، سپه و سازمان ميادين ميوه و تره بار نيز از 

ساير توزيع كنندگان اين طرح هستند.
ــبد كااليى خبرنگاران و طالب  وى افزود: س
ــگاه  رفاه، سپه و شهروند توزيع  از طريق فروش
مى شود و چون جامعه هدف آنها خيلى نيستند 
ــت، تا بتوانند از ساير  ــده اس اين مجوز داده ش

فروشگاه ها نيز سبد كااليى را دريافت كنند.
ــش كميته  ــى گفت: افراد تحت پوش حاج عل
ــتى كشور نيز مى توانند  امداد و سازمان بهزيس
ــبكه ها كاالهاى خود را دريافت كنند  از همه ش
ــبكه هاى خاصى كه  و همچنين مى توانند، از ش
ــانى در اختيار  ــانى و كاالرس براى خدمات رس

كميته امداد قرار دارد نيز استفاده كنند.
ــاس اين گزارش، با در نظر گرفتن 1500  بر اس
ميليارد تومان هزينه پيش بينى شده براى تامين سبد 
كااليى و همچنين با در نظر گرفتن ارزش 80هزار 
ــبد كااليى، به نظر مى رسد اين سبد  تومانى هر س
به بيش از 15 ميليون نفر تعلق گيرد. پيش بينى اين 
ــت كه در توزيع اين سبد كااليى كه نخستين  اس
سبد كااليى پيش بينى شده از سوى دولت يازدهم 
ــخت گيرى هاى خاصى انجام نشود و  ــت، س اس
ــش در هيچ يك از اين  ــى كه به نوعى نام هر كس
فهرست ها قرار ندارد، موفق به دريافت سبد شود. 
ــن با توجه به اينكه كمتر از 15 روز ديگر  همچني
توزيع سبد كااليى از سوى دولت آغاز مي شود و 
هنوز زيرساخت هاى الكترونيك به دليل عدم تهيه 
ــوى وزارت تعاون، كار و  و پايش آمار دقيق از س
رفاه اجتماعى آماده نيست، پيش بينى مى شود اين 
سبد كااليى به صورت الكترونيك در ميان اقشار 
جامعه توزيع نشود و استفاده از روش هاى سنتى 

و بن جايگزين آن شود.

مدير اجرايى طرح ارائه سبد كاال در بخش تامين و توزيع خبر داد

توزيع سبد كااليى از اول بهمن
 سبد كااليى كامال رايگان در اختيار اقشار قرار مى گيرد ارزش هر سبد كااليى 80 هزار تومان برآورد شده است

ابالغ رسمى لغو تعهد ارزى صادركنندگان
ــازمان توسعه تجارت از لغو تعهد ارزى  گروه بازرگانى - مديركل دفتر خدمات بازرگانى س
ــق مصوبه جديد هيات دولت خبر داد و گفت:  از اين پس صادركنندگانى كه  ــدگان طب صادركنن

متقاضى دريافت جايزه صادراتى نيستند، هيچ تعهد ارزى نخواهند داد. 
ــق مصوبه جديد  ــاره به اينكه طب ــنا»، با اش ــدى در گفت وگو با «ايس ــينى محم ــين حس حس
ــى از دادن هرگونه تعهد  ــزه صادرات ــت جاي ــدگان غيرمتقاضى درياف ــت صادركنن ــات دول هي
ــزه صادراتى  ــى دريافت جاي ــى كه متقاض ــه صادركنندگان ــت: البت ــده اند، گف ــاف ش ارزى مع
ــور  ــود را به چرخه اقتصادى كش ــده، ارز خ ــار طريق احصا ش ــان از چه ــد همچن ــند، باي باش

بازگردانند. 
ــپرده گذارى ارزى در  ــن چهار روش عبارتند از:  واردات در مقابل صادرات، س ــزود: اي وى اف
سيستم بانكى، پرداخت بدهى ارزى خود يا ديگران به سيستم بانكى و واگذارى ارز به بانك هاى 

عامل يا صرافى هاى مجاز كه مورد چهارم به تازگى اعالم شده است. 
مديركل دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت همچنين با بيان اينكه طبق مصوبه جديد 
دولت معافيت مالياتى صادركنندگان نيز برقرار شده است، گفت: براين اساس دو بخشنامه  قبلى 

درباره لغو معافيت مالياتى صادركنندگان در سال گذشته منتفى شدند. 
محمدى افزود: سپردن تعهد ارزى و لغو معافيت مالياتى دو دغدغه صادركنندگان طى چند ماه 

گذشته بود كه خوشبختانه با توجه به مصوبه اخير دولت اين دو دغدغه برطرف شدند. 
ــال 1392 هيات وزيران به شرح زير  ــماره 147265/ت/49867 مورخ 12 آذرماه س مصوبه ش

ابالغ شده است: 
«هيات وزيران در جلسه مورخ 19 آبان ماه سال 1392 بنا به پيشنهاد بانك مركزى و به استناد 

اصل يكصدو سى و هشتم قانون اساسى تصويب كرد: 
1- بانك مركزى موظف است با همكارى نمايندگان عضو كارگروه سامانه ارزى ظرف سه ماه 
امكانات فنى و اجرايى الزم براى تكميل اطالعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم كند. 
2- بانك مركزى و وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى (گمرك) و صنعت، معدن و تجارت 
موظفند با هماهنگى الزم، تمهيدات مقتضى براى ورود اطالعات مربوط به صادرات كشور در 

سامانه ارزى و امكان پايش درآمدهاى ناشى از صادرات را فراهم كنند. 
3- ارائه هرگونه جوايز صادراتى به صادركنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات 
ــتفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجارى  ــور است. منظور از اس در چرخه تجارى كش

كشور عبارت است از: 
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادركننده يا اشخاص ديگر. 

ب- پرداخت بدهى ارزى صادركننده يا اشخاص ثالث به بانك ها. 
پ- فروش ارز حاصل به بانك ها يا صرافى هاى داراى مجوز از بانك مركزى. 

ت- سپرده گذارى ارزى نزد بانك ها. 
ــپرده پذير موظف است در صورت تقاضاى سپرده گذار براى استفاده از ارز سپرده  4- بانك س

در هر يك از موارد موضوع جزءهاى (الف) تا (ت) بند 3 اقدام كند. 
با صدور اين بخشنامه، مفاد بخشنامه هاى 10 آبان ماه سال 1391 و 25 دى ماه 1391 كان لم يكن 

اعالم  شد. 



مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره 83 و 81-921007/37/377/خ/س

يك سازمان دولتي در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي 
ــاس مشخصات فني اعالم شده در اسناد مناقصه با اطالعات مندرج در بند  براس

(ب) آگهي از توليدكنندگان واجد شرايط خريداري نمايد:
الف) شرح كاال:

1- چادر گروهي به تعداد 557 دستگاه
2- كوله پشتي به تعداد 5/940 عدد

3- جليقه مخصوص به تعداد 6/165 عدد
4- كاله ايمني ABS/PC به تعداد 6200 طاقه

5- بيلچه به تعداد 12/400 عدد
6- كيف مخصوص به تعداد 5000 عدد

ب- اطالعات مناقصه:
ــاعات  ــت اوراق: از تاريخ 92/10/17 تا تاريخ 92/10/25 در س ــخ درياف 1. تاري

اداري بجز پنجشنبه ها.
2. مهلت استرداد اوراق تكميلي و پيشنهاد قيمت: تا تاريخ 92/10/28 در ساعات 

اداري بجز پنجشنبه ها
3. واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب جاري طاليي 5151628032011 نزد 

بانك سپه و تحويل اصل فيش واريزي جهت دريافت اوراق
4. ارائه مدارك و رزومه متناسب با موضوع مناقصه به همراه اوراق تكميل شده 

الزامي است.
5. محل دريافت و تحويل اوراق: تهران – خيابان آزادي – ضلع شمالي ايستگاه 

مترو استاد معين – خيابان نورياب غربي – پالك 8
تلفن تماس: 66001400 داخلي 62729 و 62743

نگاه

سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
  خبـر  6

رويداد

تحليل جهانگير آموزگار
از فاز اول هدفمندى و ادامه آن

عضو سابق هيات مديره صندوق بين المللى 
پول با اشاره به اينكه طرح هدفمندى يارانه ها 
در ايران به اهداف خود دست نيافته و صرفا 
هزينه هاى ميلياردى بر دولت تحميل كرده 
توصيه هايى را براى اجراى مرحله دوم اين 

طرح ارائه كرد.
جهانگير آموزگار اقتصاددان ايرانى مقيم 
آمريكا و عضو سابق هيات مديره صندوق 

بين المللى پول در مقاله اى كه در نشريه اقتصادى ميس منتشر كرده به 
موضوع هدفمندى يارانه ها در ايران پرداخته و توصيه هايى را براى 
اجراى بهتر مرحله دوم اين طرح ارائه كرده است. آموزگار در اين مقاله 
كه خبرگزارى تسنيم آن را ترجمه كرده، نوشته است: «موضوع يارانه ها 
يك بار ديگر به موضوعى مهم براى جمهورى اسالمى ايران تبديل 
شده است. هم دولت اعتدالگراى روحانى و هم مجلس اصولگرا به 
اين نتيجه رسيده اند كه اين طرح نياز به اصالح جدى دارد. در حالى 
كه توازن مالى واقعى اين طرح (مثل هزينه ها و درآمدهاى اجراى اين 
طرح) و رقم دقيق يارانه بگيران هنوز محل اختالف است، اما كسرى 
ــت.» در اين مقاله  ــكار اس بودجه به وجود آمده كامال واقعى و آش
مى خوانيم: «بر اساس اعالم يكى از مقامات دولتى، تعهدات پرداختى 
ماهانه به موجب اين طرح در حال حاضر 35هزار ميليارد ريال است، 
در حالى كه مجموع درآمد حاصل از آن بيش از 18 هزار ميليارد ريال 
نيست و كسرى بودجه پرداخت يارانه ها از منابع ديگر تامين مى شود.» 
اين اقتصاددان در ادامه نوشته است: «دولت روحانى متوجه شد كه 
تعداد فعلى يارانه بگيران 77 هزار نفر بيش از كل جمعيت 77 ميليون 
نفرى كشور است. اين رقم اضافه بر جمعيت شامل مهاجران افغان، 
ايرانيان مقيم خارج و مالكان كارت هاى شناسايى جعلى بود كه در 
طى 3 سال گذشته، مجموعا 56هزار ميليارد ريال يارانه گرفته بودند. 
به نظر مى رسد تعداد دقيق دريافت كنندگان يارانه به صورت متقلبانه، 

بيش از 77 هزار نفر باشد.»
آموزگار گفته است: «هدف از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، 
تامين عدالت اجتماعى و باال بردن بهره ورى اقتصادى بود. اما پس 
از اجرا مشخص شد كه اين قانون به هيچ كدام از اين اهداف دست 
نيافته است. در واقع اجراى اين قانون، تنها يك تغيير در نحوه اعطاى 
يارانه ها بود و البته سواالتى در مورد منطقى بودن پرداخت يارانه به 
همه اقشار مردم مطرح كرد. اين برنامه همچنين به عنوان برنامه اى كه 
مورد توصيه بانك جهانى بود، به همگان معرفى شد. اما در حقيقت 
نه بانك جهانى و نه صندوق بين المللى پول چنين برنامه اى را در 
مشاوره هاى ساالنه خود به مقامات ايرانى و توصيه هاى كلى شان به 
كشورها پيشنهاد نكرده بودند. تنها توصيه اين نهاد ها اين بود كه اگر 
ــما قصد داريد به شخصى يارانه پرداخت كنيد، بر اساس اصل  ش
ــتقالل مصرف كننده بهتر است آن را به صورت نقدى پرداخت  اس
كنيد نه به صورت كااليى، زيرا در اين صورت دريافت كننده بهتر 
خواهد توانست تصميم بگيرد آن را در كجا هزينه كند.» او افزوده 
ــت: «عالوه بر كسرى بودجه به وجود آمده، طرح در رسيدن به  اس

ديگر اهداف اصلى خود ناكام ماند.»
ادامه در صفحه 8

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى يكشنبه شب در 
ــبكه يك حضور يافت و به طور زنده برخى برنامه هاى  برنامه پايش ش
دولت براى اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها را تشريح كرد. محمدباقر 
نوبخت در اين برنامه زنده تلويزيونى به بيان چند رويكرد مهم دولت در 
اجراى قانون هدفمندى پرداخت و گفت: «ما مى دانيم كه يارانه 45 هزار  
و500 تومانى مبلغ ناچيزى است ولى ارائه آن به 77 ميليون نفر هزينه كالنى 
است و اگر وضعيت موجود يارانه ها به همين روند بخواهد ادامه پيدا كند 

قابل استمرار نيست و بايد قانون را هر چه زودتر تغيير دهيم.»
نوبخت با اشاره به اهداف قانون هدفمندى گفت: «بايد قبول كنيم اجراى 
قانون هدفمندى يارانه ها نتيجه مثبتى براى قيمت حامل هاى انرژى نداشت. 
بايد قيمت  حامل ها افزايش پيدا كند تا بخشى از يارانه ها به اقتصاد برگردد. 
اين در شرايطى است كه دولت اكنون بايد نه تنها تمامى درآمد حاصل 
از اصالح قيمت حامل هاى انرژى بلكه بايد از منابع خزانه عمومى پول 
بهداشت و درمان مردم و منابع طرح هاى عمرانى را نيز برداشت كرده تا 
بتواند يارانه 45 هزار تومانى 77 ميليون ايرانى را هر ماه توزيع كند، بنابراين 

روش فعلى به هيچ عنوان مطلوب نيست.»
نوبخت بيان كرد: «بنابر قانون هدفمندسازى بايد از منابع اجراى اين 
قانون 50 درصد آن به مردم برمى گشت به طورى كه بخشى از آن براى 
ــت و درمان و مسكن صرف مى شد. همچنين از  بهبود وضعيت بهداش
سويى بايد 30 درصد ديگر منابع براى ممانعت از افزايش فشار حاصل 
از هدفمندى يارانه ها به توليد و 20 درصد به اجراى طرح هاى عمرانى 
فراوان موجود در كشور اختصاص مى يافت، اما هيچ يك از اين اهداف 

به درستى اجرايى نشد.»
سخنگوى دولت با بيان اينكه دولت قصد دارد يارانه افراد كم درآمد را 
افزايش دهد، گفت: «نه تنها يارانه نقدى اقشار كم درآمد كاهش نمى يابد 

بلكه در فاز دوم هدفمندى افزايش نيز خواهد يافت.»
او با بيان اينكه بايد اقشارى را كه از محل اصالح قيمت آسيب مى بينند 
دريابيم، گفت: «بايد از محل درآمدهاى حاصل شده توليدمان را احيا كنيم و  
قسمتى از درآمدها را به سمت توليد و كارخانه ها هدايت كنيم چون صالح 

نيست افراد جوانى كه در كارخانه ها مشغول هستند، بيكار شوند.»
نوبخت با تاكيد بر اينكه نسبت به توليد كشور توجه ويژه اى خواهيم 
داشت، گفت: «آنچه كه بين مردم تقسيم مى شود، عدالت نيست و بايد 

افراد كم درآمد يارانه بيشترى دريافت كنند.» 
او با بيان اينكه مجموع يارانه ها هزينه كالنى است گفت: «اگر مقدارى 
از همين هزينه صرف طرح هاى عمرانى شود مى توانيم در احداث راه و 
تاسيس بيمارستان ها در كشور گام بزرگى برداريم اما بخش زياد بودجه 

عمومى صرف تخصيص يارانه به مردم مى شود.» 
نوبخت درباره محور برنامه پايش كه ارائه خدمات درمانى رايگان به مردم 
به جاى يارانه نقدى بود، گفت: «نبايد مردم هنگام بيمارى با وجود دفترچه 
بيمه هزينه اى پرداخت كنند و بيمه بايد تمامى هزينه را متقبل شود از اين رو 
دولت بايد اقدامى انجام دهد تا مردم به جز در حد فرانشيز متعارف، مبلغى 

پرداخت نكرده و هزينه هاى درمان آنها را بيمه ها تامين كنند.»
ــيم طرح هاى  ــخنگوى دولت با بيان اينكه همان طور كه در تالش س

عمرانى را توسعه دهيم حمايت از افراد كم درآمد كشور را در برنامه هايمان 
داريم، گفت: «بايد بگويم كه هر هفته دو بار، از صبح تا ظهر با حضور 
رئيس جمهور و تيم اقتصادى به مسائل اساسى مردم و به ويژه هدفمندى 

يارانه ها فكر كرديم زيرا اين قانون را بسيار مهم مى دانيم.»
او با بيان اينكه فشار افزايش قيمت حامل هاى انرژى باعث شده بسيارى 
از كارخانه ها سودآورى خود را از دست بدهند و در حال تعطيلى هستند، 
ــت آمده از هدفمندى يارانه ها در اين بخش ها  گفت: «بايد منابع به دس
سرمايه گذارى شود تا در شرايط رونق اقتصادى و با جذب نيروى انسانى 
بيشتر ميزان اشتغال را افزايش داد و نرخ بيكارى كاهش يابد و از طرفى 

با توليد و عرضه  بيشتر تورم مهار شود.»
ــورى افزود: «در  ــاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمه مع
حال حاضر هر كيلو وات ساعت برق توليدى با قيمت 43 تومان براى 
مصرف كننده عرضه مى شود كه حداقل بهاى تمام شده آن از 70 تومان 
ــت؛ اما باز هم منابع به دست آمده بار ديگر به عنوان يارانه  نيز باالتر اس
بازمى گردد. از طرفى اگرچه ساالنه 14/5 درصد از سهم منابع نفتى شركت 
نفت پرداخت مى شود، اما بايد توجه داشت كه هزينه ها نيز در اين بخش 

بسيار باال است.»
او با بيان اينكه اجراى هدفمندى يارانه ها در حدود سه سال گذشته در 
كنار معضالت عنوان شده نقاط مثبتى را نيز به همراه داشت، گفت: «بايد 
منصفانه اين موضوع را تاييد كرد؛ چراكه با اصالح قيمت حامل هاى انرژى 
و افزايش قيمت بنزين مصرف سوخت كاهش يافت. به طورى كه در سال 
1388 مصرف روزانه بنزين حدود 64 ميليون ليتر بود كه در سال 1389 
و با اجراى قانون هدفمندى يارانه ها به 61 ميليون ليتر و در سال 1390 به 
60 ميليون ليتر كاهش يافت، اما در ادامه با از ميان رفتن آثار افزايش قيمت 
مصرف دوباره روند صعودى در پيش گرفت و در سال 1391 به 61 ميليون 

ليتر رسيد و در حال حاضر روزانه 65 ميليون ليتر است.»
سخنگوى دولت گفت: «قول مى دهم بعد از جمع بندى دولت درباره 

اليحه هدفمندى به تلويزيون بيايم و با مردم سخن بگويم.»
در پايان نظرسنجى برنامه پايش كه حدود 850 هزار نفر شركت كننده 
داشت، بيش از 91 درصد از شركت كنندگان، خواستار قطع يارانه ثروتمندان 

و رايگان كردن دارو و درمان شدند. 

واكنش به اظهارات نوبخت
اما نتيجه اين نظرسنجى باعث شد كه واكنش حسين راغفر اقتصاددان 

و استاد دانشگاه الزهرا را هم در اين خصوص جويا شويم.
او درباره خدمات رايگان  درمانى گفت: «اگر دولت سناريو مطرح شده 
ــت، در  برنامه پايش را كه در خصوص ارائه خدمات درمانى رايگان اس
برنامه هايش قرار دهد، اقدام درستى است. مخصوصا در اين شرايط فعلى 
كشور كه جامعه نيازمند خدمات آموزشى، خدمات حمل و نقل ارزان و 
خدمات درمانى رايگان است. اين حركتى است كه اقشار سطح پايين كه 

توانايى فراهم كردن اين خدمات را ندارند، حمايت مى شوند.» 
وى افزود: «اين خدمات مى تواند در قالب كمك هزينه پرداخت مسكن 
به جوانانى كه مى خواهند ازدواج كنند باشد يا حتى مشكل كمبود تغذيه را 
براى اقشار كم درآمد حل كند.» راغفر بيان كرد: «هدف يارانه حمايت از 
گروه هاى محروم جامعه است. در حال حاضر منابع كشور صرف مصارف 

روزمره مردم است و اين ظلمى به نسل هاى بعدى محسوب مى شود.»
او با بيان اينكه شايد علت اينكه يارانه همه گير شد اين بود كه تا حدودى 
صدا و سيما در اين موضوع نقش داشت، گفت: «وظيفه دولت اين است 
كه سهم نفت مردم را بر سر سفره هايشان بياورد، پس بهتر است اين ارمغان 

نفتى به صورت خدمات رايگان درمانى باشد.» 
اين اقتصاددان با بيان اينكه به نظر مى رسد دولت براى هدفمندى يارانه ها 
فعال برنامه خاصى ندارد، مى گويد: «يارانه حرف از حمايت مى زند و اجراى 
آن در قالب فاز دوم دليلى ندارد و بهتر است ارائه خدمات درمانى رايگان 
جايگزين يارانه نقدى شود. البته اين حمايت بهتر است از گروه خاص 

جامعه باشد تا منابع دولت همه هزينه هايش تباه نشود.» 
زمان قطعى ارائه اليحه هدفمندى مشخص نيست

همچنين در اين رابطه معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: اميدواريم 
بتوانيم، اليحه هدفمندسازى يارانه ها را طورى تنظيم كنيم كه به زودى 

تقديم مجلس شود.
ــيه دومين  به گزارش خبرگزارى خانه ملت، مجيد انصارى در حاش
ــذارى افزود: «زمان قطعى ارائه  ــش ملى نقش پژوهش در قانون گ هماي
اليحه مشخص نيست، اما دولت كارگروهى را تعيين كرده كه به طور 
جدى مشغول كار هستند، به طور حتم براى رسيدن به نظر نهايى نظر 

نمايندگان و ساير صاحبنظران كسب خواهد شد.»
به گفته انصارى دولت در تهيه اين اليحه سعى خواهد كرد پيشاپيش 
از نظارت نمايندگان و ديگر كارشناسان استفاده كند، اميدواريم اين اليحه 

به گونه اى تهيه شود كه هرچه زودتر تقديم مجلس شود.
ــنبه شب به بيان برخى سياست هاى دولت در  نوبخت در حالى يكش
خصوص هدفمندى پرداخت كه وزير امور اقتصادى و دارايى دوشنبه 
هفته گذشته در شوراى گفت و گو ضمن اينكه از افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى در فاز دوم هدفمندى يارانه ها خبر داده، گفته بود: «در صورت اجراى 
اين فاز به رغم اينكه قيمت حامل هاى انرژى افزايش مى يابد، پرداخت يارانه 
نقدى به همه اقشار مردم يكسان نخواهد بود و اين روند تا زمانى كه اليحه 

بودجه هدفمندى را اعالم مى كنيم، ادامه مى يابد.»
در همين راستا، چهارشنبه گذشته نيز سخنگوى دولت اظهارات طيب نيا 
ــانه ملى در اين  ــرد و گفت من و همكارانم اين هفته در رس ــد ك را تايي

خصوص صحبت خواهيم كرد. 

سخنگوي دولت از تغيير جهت پرداخت يارانه ها خبر داد

درمان رايگان به جاي يارانه نقدي؟
 فريبا رسولى

محمدرضا خبار:
تدوين اليحه افزايش تعداد نمايندگان

نيازمندكارشناسي است 
محمدرضا خباز گفت: «ارائه طرح افزايش تعداد نمايندگان در مجلس شوراى اسالمى جزو 
اختيارات دولت است، جزو وظايف دولت نيست كه به موجب آن مجبور به ارائه اليحه اى 
در اين زمينه باشد.» معاون امور تقنينى معاون پارلمانى رئيس جمهور در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رسانى دولت با اشاره به اصل 64 قانون اساسى اظهار كرد: «هر 10 سال مى تواند 20 
نماينده به مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى اضافه شود.»وى ادامه داد: «اليحه افزايش 
تعداد نمايندگان در مجلس هشتم از سوى دولت دهم به صورت غيركارشناسى به مجلس 
ــت، آراى الزم را كسب كند. تدوين اليحه  ــد و به داليل مختلف كليات آن نتوانس ارائه ش
جديد نيازمند كارشناسى و پختگى الزم است. طرح هاى قانونى و پيشنهادها و اصالحاتى 
كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش 
هزينه عمومى مى انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن راه جبران كاهش 
درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» وى با اشاره به سخنان يكى از نمايندگان 
مجلس در خصوص تدوين طرح افزايش تعداد نمايندگان  در مجلس افزود: «درصورتى 
كه كميسيون شوراها بخواهد، طرحى را در زمينه افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى ارائه كند به دليل ايجاد بار مالى و پيش بينى نشدن منابع آن مخالف اصل 75 قانون 

اساسي بوده و قطعا مورد ايراد شوراى نگهبان قرار مى گيرد.»

معتادان، يارانه ترك اعتياد مى گيرند
ــازمان بهزيستي كشور اعالم كرد:  ــمي رئيس س باشــگاه خبرنگاران- همايون هاش
«معتاداني كه عزم ترك اعتياد دارند،  مي توانند از يارانه براي ترك اعتياد از سوي سازمان 
ــتي برخوردار شوند.»او با تاكيد براينكه در اهداف سازمان بهزيستي حمايت از  بهزيس
معتادان متقاضي ترك در پروسه درمان جايگاه ويژه اي دارد،  يادآور شد: «بيماران پاك 

شده از حمايت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي هم برخوردار مي شوند.»

تمركز ويژه براى مقابله با
تخلفات اقتصادى

ــاره  ــورى با اش ــاون اول رئيس جمه مع
ــراد ذى  ــادى برخى اف ــات اقتص ــه تخلف ب
ــرايط تحريم  ــتفاده از ش نفوذ كه با سوءاس
ــدوزى كرده اند، بر  ــه مال ان ــور اقدام ب كش
ــگيرانه و  ــت راهكارهاى پيش ــزوم تقوي ل
ــترده  تمركز ويژه بر تخلفات اقتصادى گس
ــانى  ــد كرد.به گزارش پايگاه اطالع رس تاكي

ــت جمهورى، اسحاق جهانگيرى عصر ديروز در جلسه ستاد  رياس
ــان اينكه اراده جمعى و  ــد اقتصادى با بي هماهنگى مبارزه با مفاس
ــه گانه براى مبارزه با مفاسد اقتصادى  هماهنگى الزم ميان قواى س
ــت ماده اى رهبر معظم انقالب  وجود دارد، اظهار كرد: «فرمان هش
براى مقابله با فساد اقتصادى، مسير حركت را تعيين كرده بنابراين 
بايد با جديت و به دور از هر گونه جهت گيرى سياسى، گروهى و 
جناحى اجراى آن را با دقت دنبال كنيم.»معاون اول رئيس جمهورى 
ــاد  ــكانيدن زمينه هاى فس با تاكيد بر اينكه عزمى جدى براى خش
ــازى براى فعاليت  ــادى در دولت وجود دارد، افزود: «بسترس اقتص
سالم اقتصادى، صيانت از بيت المال و اعتماد عمومى به عنوان يكى 
ــرمايه هاى نظام در اولويت برنامه هاى دولت قرار  از مهم ترين س
ــتورى ويژه براى  گرفته و رئيس جمهور نيز با همين رويكرد دس
ــى، ويژه خوارى و درآمدهاى غيرموجه صادر كرده  مقابله با تبان
ــنبه در مالقات با آيت اهللا آملى  اند.»جهانگيرى گفت: «روز يكش
الريجانى رئيس محترم قوه قضائيه موضوعات مختلفى مطرح شد 
ــترهاى الزم براى تقويت نظارت ها و تشديد برخوردها با  تا بس
متخلفان اقتصادى فراهم شود.»معاون اول رئيس جمهور همچنين 
وظيفه اصلى ستاد را ايجاد هماهنگى الزم ميان بخش هاى مختلف 
براى مبارزه با تخلفات اقتصادى عنوان كرد و افزود: «ستاد ضمن 
دريافت گزارش هاى دستگاه ها و بررسى زمينه هاى مختلف فساد 
اقتصادى همچون زمين خوارى، معوقات بانكى و سوءاستفاده هاى 
مالى، هماهنگى هاى الزم را براى پيشگيرى و برخورد با متخلفان 
ــرايط ركود  ــاره به اهميت برون رفت از ش ايجاد مى كند.»او با اش
اقتصادى در كشور تصريح كرد: «براى تحقق اين امر الزم است 
شرايطى در كشور حاكم شود كه فعاالن اقتصادى احساس امنيت 
ــر فرآيندها و عملكردهاى  ــد و در عين حال نظارتى دقيق ب كنن
اقتصادى وجود داشته باشد.»وزراى دادگسترى و امور اقتصادى و 
دارايى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، دادستان تهران، رئيس كل 
ديوان محاسبات كشور و نمايندگان منتخب مجلس شوراى اسالمى 

نيز در اين جلسه حضور داشتند.

تصويب كليات اليحه بودجه 93 
سخنگوى كميسيون تلفيق از موافقت اعضاى اين كميسيون با كليات 
اليحه بودجه 93 خبر داد. غالمرضا كاتب در گفت و گو با خبرگزارى 
خانه ملت، گفت: «كليات اليحه بودجه 93 با 39 راى موافق،  پنج راى 
مخالف و يك راى ممتنع از مجموع 45 راى ماخوذه به تصويب اعضاى 

كميسيون تلفيق رسيد.»
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آگهي مزايده امالك و مستغالت
شركتي در نظر دارد امالك مشروحه ذيل را جهت فروش يا مشاركت در ساخت واگذار نمايد.

متراژ زمين به ميزان مالكيتنوع سندپالك ثبتينشاني ملكرديف
قيمت پايه مزايده موقعيتكاربري(متر مربع)

مالحظات(ريال)

عباس آباد، تنكابن، اراضي قريه 1
مسكوني زمين19100شش دانگقطعي175/45ميرجور، دهستان لنگا

تفكيك شده به 22/000/000/000(وياليي)
42 قطعه

جاده مخصوص تهران – كرج، كالك 2
-2/280/000/000مسكونيزمين473شش دانگقطعي22/2190جنوبي، خيابان ويالي جنوبي

ــاني – خيابان نجف زاده  ــنهاد خود به آدرس: تهران – بلوار آيت اله كاش ــاركت مي توانند ظرف مدت 10 روز كاري ضمن ارائه پيش متقاضيان خريد و مش
ــتي 73387-14716 و تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و يا با تلفن 44075930  ــتان دوم غربي – پالك 78 واحد قراردادها، كدپس فروتن – خيابان گلس

داخلي 110 تماس حاصل نمايند.
سپرده شركت در مزايده 5 درصد قيمت پايه امالك مي باشد، همچنين شركت در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مختار است.

خبرنبض بازار

سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
7  مسكن و عمران 

ــتفاده مجدد از  گروه مســكن- فريد قديري: منع قانوني در اس
خط   اعتباري بانك مركزي و همچنين مخالفت يكدست در دولت 
ــمه پولي كشور، سرانجام  ــتگي «مسكن مهر» به چش با ادامه وابس
باعث صدور راي به «قطع كامل ارتباط بين خزانه بانك مركزي و 
ــكن مهر» شد. دولت يازدهم زودتر از اينها درصدد  پيمانكاران مس
ــار تورم و جلوگيري از  ــمه بانك مركزي را – به نفع مه بود چش
رشد نقدينگي- به روي مسكن مهر ببندد، اما چون در معرفي منبع 
ــكن مهر  جايگزين خط اعتباري، اختالف نظرهايي بين عوامل مس
ــتم بانكي وجود داشت، اين اميدواري مطرح بود كه براي  و سيس
تكميل باقي مانده هاي مسكن مهر تزريق هايي از طرف بانك مركزي 

صورت بگيرد. 
با اين حال، آخرين اميد به اين تزريق روز گذشته از بين رفت و با 
پيگيري هايي كه «دنياي اقتصاد» درباره جايگزين خط اعتباري انجام 
داد، مشخص شد: قرار است تكليف تامين مالي پروژه هاي باقي مانده 
ــده در طرح مسكن مهر از روي دوش بانك مركزي به  و تكميل نش
ــود و در اين مسير وزارت  منابع داخلي بانك هاي دولتي منتقل ش
راه وشهرسازي نيز از اعتبارات ريالي و دارايي هاي سرمايه اي خود 

همچون زمين، به تامين مالي مسكن مهر كمك   كند.
ــت  ــتاد اقتصادي دولت به رياس ــزارش «دنياي اقتصاد» س به گ
ــه داد و  ــكيل جلس ــب تش ــنبه ش معاون اول رئيس جمهور يكش
ــكيك نسبت به ادامه شارژ مسكن مهر با خط اعتباري  موضوع «تش
بانك مركزي» را تعيين تكليف كرد. رئيس كل بانك مركزي ديروز 
ــريح كلياتي از آنچه در دفتر اسحاق جهانگيري براي طرح  با تش

ــا موضوعى كه  ــده، اعالم كرد: «تنه ــكن مهر تصميم گيري ش مس
پروژه هاى مسكن مهر را بالتكليف كرده بود شيوه تامين مالى آن 
بود كه شب گذشته در جلسه هيات دولت اين موضوع نيز تعيين 
ــد و به اين نتيجه رسيديم كه تامين مالى به روش هاى  تكليف ش
ــالم براى مسكن مهر انجام شود؛ بنابراين تعيين روش سالم در  س
ــوراى پول و اعتبار قرار گرفت و اين روش سالم  ــتور كار ش دس
ــتفاده  ــت، جز اينكه از پول پرقدرت بانك مركزى اس چيزى نيس
ــود.» ولي ا... سيف كه براي دومين بار طي چند روز گذشته از  نش
ــكن خبر مي دهد، همچون بار اول  ــايي مالي در بخش مس گره گش
كه از افزايش سقف وام خريد مسكن بدون اعالم مبلغ جديد وام 
گفته بود، اين بار نيز جزئيات مسير سالم تامين مالي مسكن مهر را 
باز نكرده است. اما پيگيري هاي روز گذشته «دنياي اقتصاد» درباره 
ــه يك شنبه شب ستاد اقتصادي دولت براي  توافقاتي كه در جلس
ــكن مهر انجام شد، نشان مي دهد: تعدادي از بانك هاي دولتي  مس
ــي خط اعتباري  ــد جاي خال ــور موظف خواهند ش و تجاري كش

بانك مركزي را در اين طرح پركنند.
پايان چاپ پول

در طرح مسكن  مهر تاكنون 41 هزار ميليارد تومان پول نقد از محل 
ــط بانك مسكن به پروژه هاي مسكن مهر  خزانه  بانك مركزي توس
تزريق شده و 7 هزار ميليارد تومان ديگر طبق قرارداد بانك مسكن 

با پيمانكاران مسكن مهر ظرف ماه هاي آتي پرداخت مي شود.
ــزي در اصل، طبق مصوبه دولت قبل تعهد اختصاص  بانك مرك
50 هزار ميليارد تومان خط اعتباري به مسكن مهر را دارد، اما ظاهرا 

ــزار ميليارد تومان از آن را با هدف جلوگيري از دامن زدن به  2 ه
ــت بپردازد. از طرفي بررسي هايي كه در  ــتر، حاضر نيس تورم بيش
ــان مي دهد: براي تكميل  ــازي انجام شده، نش وزارت راه وشهرس
ــداث همه نوع  ــكن مهر و همچنين اح ــاختمان هاي ناتمام مس س
خدمات روبنايي و شهري در محله هاي مسكن مهر بين 14 تا 15 
هزار ميليارد تومان ديگر - اضافه  بر 48 هزار ميليارد تومان - منابع 

و اعتبار الزم است. 
حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه وشهرسازي در اين باره 
به «دنياي اقتصاد» اعالم كرد: با توافق اخير در دولت و بانك مركزي 
بنا شده بخشي از اين 15 هزار ميليارد تومان يعني بين 6 تا 7 هزار 
ميليارد توسط بانك ها و از منابع داخلي آنها تامين شود و بخشي هم 

از اعتبارات وزارتخانه و زمين هاي در اختيار كمك گرفته شود.
تجربه تلخ حساب روي بانك ها

به گزارش «دنياي اقتصاد»، سال86 زماني كه تبصره6 بودجه86 
مسكن مهر را به دولت تكليف كرد، 6 بانك دولتي موظف شدند 
ــاخت 1/5 ميليون  ــدود 250 ميلياردتومان براي س ــدام ح ــر ك ه
واحدمسكوني، از محل منابع  داخلي شان تسهيالت پرداخت كنند، 
اما بي ميلي و عدم  همكاري آنها دولت را به تعريف 1500 ميليارد 
ــرد كه اين خط تا  ــاري در بانك مركزي مجاب ك ــان خط اعتب توم
امروز 10بار شارژ شده و 33برابر افزايش پيدا كرده است. به اين 
ــت ستاد اقتصادي دولت، بانك مركزي و وزارت  ترتيب، الزم اس
راه وشهرسازي براي جلوگيري از تجربه تلخ بازكردن حساب روي 

بانك ها، ضمانت قوي براي اين همكاري تعريف كنند.

گروه مســكن- بهشــاد بهرامى: دبير شوراي 
ــور به عنوان  ــازي و معماري كش عالي شهرس
ــت در پيش از  ــخت انتقال پايتخ مخالف سرس
ــت هنگام  ــد: در دول ــم، مي گوي دولت يازده
ــي  ــك  اليحه چندين فيلتر كارشناس تدوين ي
ــيون هاي فرعي و اصلي هيات دولت  در كميس
ــه را  ــن اليح ــط، مت ــاي ذي رب و وزارتخانه ه
بررسي مي كنند اما در طرح هايي كه در مجلس 
ــن مراحل را  ــون معموال اي ــود چ تنظيم مي ش
ــش كاري صورت  ــذارد، چك ــر نمي گ پشت س
ــرد و اگر طرح انتقال پايتخت كه وظيفه  نمي گي
ــطح نظام است، آمرانه  حاكميتي در باالترين س
و بدون  چكش كاري تصويب شود، مشكالت 

وحشتناكي به وجود مي آيد.
ــا حكمي كه  ــرا ب ــه اخي ــي ك ــروز حناچ پي
هيات دولت به وزير راه وشهرسازي براي بررسي 
طرح نمايندگان مجلس ابالغ كرده، مسووليت 
ــه جوانب طرح انتقال پايتخت را برعهده  مطالع
دارد، معتقد است: تهران مشكل مديريتي دارد 
ــود. مشكل  ــهري ش و بايد اصالح مديريت ش
جمعيت تهران نيز با گزينه هايي همچون ايجاد 
ــلويه و ارزان تر  ــغلي مثل عس ــب رقيب ش قط
كردن هزينه زندگي در ساير شهرها تا به انتقال 
اختياري جمعيت منجر شود، حل شدني خواهد 
بود. متن گفت وگوى حناچي با «دنياى اقتصاد» 

در پى مى آيد:
 موضوع انتقال پايتخت پس از سال ها نظريه 
ــردازى باالخره دو هفته پيش كليات آن در  پ
قالب يك طرح در مجلس به تصويب رسيد. 
طرحى كه گفته مى شود در صورت تصويب 
نهايى آن انتقال بخش سياسى ادارى پايتخت 
به شهر ديگرى آغاز خواهد شد. پيش از اين 
در سال هاى گذشته طرح انتقال پايتخت مورد 
بررسى قرار گرفت، اما شكل اجرايى به خود 
نگرفت. علت صرف نظر از اجراى اين طرح 

در آن زمان چه بود؟
ــه مجموعه  ــات  مربوط  ب ــى از  مطالع بخش
ــد  ــال 1382 انجام ش ــهرى تهران كه در س ش
ــاص پيدا  ــال پايتخت اختص ــوع انتق به موض
ــد تا  كرد. در آن زمان تيم مطالعاتى موظف ش
امكان سنجى انتقال پايتخت را از شهر تهران در 
قالب يك طرح بررسى كند. پس از بررسى چند 
ــد. اول تاثيرات مالى  ماهه به دو مورد ختم ش
ــدن  ــراى اين طرح بود دوم هم بزرگ تر ش اج
دولت در اين حوزه. اين دو مورد باعث شد از 

اجراى اين طرح صرف نظر شود.
ــما طــرح كنونى چند درصد  از ديدگاه ش
ــده  مراحــل بررســى كارشناســى را گذران

است؟
ــاله را از چندين زاويه مختلف  اجازه دهيد مس
بررسى كنيم. ببينيد وقتى يك اليحه توسط يك 
ــتگاه به دولت مى رود در  دستگاه يا چندين دس
چندين مرحله در كميسيون هاى فرعى و اصلى  
ــرد. مثال  اگر  ــرار مى گي ــورد بحث ق مربوطه م
موضوع يك اليحه مسائل زيربنايى است؛ مرحله 
ــيون تخصصى در حد كارشناسان  اول در كميس
ــتگاه ها بررسى مى شود در مرحله دوم  خبره دس
ــاون وزرا از  ــى با حضور مع ــيون فرع در كميس
ــى و اهداف حاكميتى مورد بحث قرار  نظر بخش
مى گيرد. بعد  در جلسه اى با حضور وزرا مجددا در 
مورد آن بحث مى شود سپس در دولت، راى گيرى 
ــود و به تصويب مي رسد. بعد از گذراندن  مى ش
اين چند مرحله، تازه اليحه براى طرح و بررسى 

به مجلس مى  رود.  يعنى يك اليحه اى وقتى از 
دولت به مجلس پيشنهاد مى شود به اندازه كافى 
ــى و چه از  و از جهات مختلف چه از نگاه بخش
نگاه حاكميتى بررسى مى شود و به لحاظ اهميتش 
ــود.  ــورد و به مجلس ارائه مى ش ــت مى خ فوري
ــط نمايندگان محترم ارائه  اما طرح هايى كه توس
مى شود (نمى گويم همه آنها، باالخره طرح دادن 
حق نمايندگان محترم است) اين مراحل را از سر 
ــاهد  نمى گذرانند. ضمن آنكه در برخى موارد ش
هستيم نمايندگان وارد حوزه هايى مى شوند كه در 

حوزه اختيارات قوه مجريه و وزرا  است. 
يعنى به لحاظ تفكيك قوا بررسى و تصويب 
ــال پايتخت به حــوزه وظايف  موضوع انتق

قوه مجريه مربوط مى شود؟ 
ــاص همچون اين  ــه. چرا كه در موارد خ بل
ــه كرد كه اگر  ــد به اين نكته توج موضوع باي
طرح هاى مورد بررسى در مجلس چكش هاى 
ــكالت وحشتناكى  الزم را نخورد مى تواند مش
ــه وجود آورد خصوصا آنكه در اين زمينه  را ب
ــه عنوان مثال  ــات ناموفقى هم داريم. ب تجربي
ــال 1375 تصويب شده است به  طرحى در س
ــم الحاقيه يك ماده و سه تبصره به ماده 99  اس
قانون شهردارى ها. پس از تصويب، اين طرح از 
سوى دو وزير كشور اجرايى نشد تا اينكه وزير 
سوم به دليل فشارهاى سياسى كه براى اجراى 
ــد در نهايت مجبور به   اين طرح به وى وارد ش
اجراى اين طرح شد. اجراى اين طرح به معنى 
ــهرهاى كشور  از بين رفتن حريم همه كالن ش
بود. متاسفانه كالن شهرى مانند كالن شهر تهران 
تحت تاثير همين قانون بخش عمده اى از حريم  

خود را از دست داده است. 
ــر چنين طرحى به  ــتم كه اگ من مطمئن هس
شكل اليحه بود به دليل چكش كارى هايى كه 
بر آن وارد مى شد هيچ گاه به تصويب نمى رسيد. 
ــرح به مصلحت نبود و  ــرا كه اجراى اين ط چ
ــكل اليحه بود دولت اجازه طرح آن  اگر به ش
ــورد طرح انتقال  ــس نمى داد. در م را در مجل
ــث تفكيك  ــد بح ــت نيز به نظر مى رس پايتخ
ــت  وظايف قوا وجود دارد. هر چند ممكن اس
ــرم اين موضوع را  ــدادى از نمايندگان محت تع
قبال در حوزه هاى تخصصى كارى خود بررسى 
كرده باشند، اما بايد به اين نكته توجه كنند كه 
موضوعى مانند انتقال پايتخت مساله اى نيست 
كه آمرانه با آن رفتار شود. بنده نيز در كميسيون 
ــتم (البته كميسيون عمران  عمران شركت داش
ــيون  ــيون اصلى اين موضوع نبود كميس كميس
ــوراها كميسيون اصلى بود) موضوعى مانند  ش

انتقال پايتخت از جنس حاكميتى ترين وظايف 
ــطوح نظام بايد  ــت و حتى در باالترين س دول

مورد توجه قرار گيرد.
اجراى طرح انتقال پايتخت سياسى ادارى 
مشكالت كالن شهر تهران را مرتفع مى كند؟

ــا انتقال پايتخت  ــه فكر مى كنند ب افرادى ك
مشكالت تهران حل مى شود بهتر است بدانند 
ــران را رفع  ــكالت ته ــن طرح مش ــراى اي اج
ــن طرح نيز به طور قطع  ــد. با اجراى اي نمى كن
ــت نه تنها بهتر  ــكالت تهران سرجايش اس مش
ــت بدتر هم شود.  ــود، بلكه ممكن اس نمى ش
ــكالت شهر تهران به نحوه اداره آن  چراكه مش
باز مى گردد. بنابراين بايد شيوه مديريت  شهر را 
اصالح كنيم. نگاه مان را اصالح كنيم. اگر واقعا 
ــهرى تهران دچار  اعتقاد داريم كه مجموعه ش
ــيوه مديريت آن را تغيير  ــكل است بايد ش مش
دهيم نه اينكه يك استان را به دو استان تبديل 
كنيم يا اينكه 32 شهردارى را به 58 شهردارى 
ــش دهيم يا آنكه تعداد فرماندارى ها را از  افزاي
ــيمات خرد را  ــانيم و مدام تقس 12 به 18 برس
خردتر كرديم. مسلما هماهنگى بين تقسيمات 

خرد بسيار سنگين تر است.
ــه لحاظ منطق اقتصادى اجراى اين طرح  ب

شدنى است؟
در شرايط كنونى بار مالى ناشى از اين اقدام 
به شدت سنگين است و همين مساله هم يكى 
از مواردى است كه اجراى اين طرح را سخت تر 
مى كند. چند روز پيش ديدم يكى از نمايندگان 

ــرم در يكى روزنامه ها عنوان كرده بود كه  محت
براى تامين هزينه هاى اجراى اين طرح مى توانيم 
ــاختمان هاى دولتى را بفروشيم (حاال اينكه  س
ــت چه كسى اين ساختمان ها را بخرد  قرار اس
ــايد در حرف بتوان چنين موضوعى  بماند!) ش
ــى  را بيان كرد اما بايد بدانيم اوال بار مالى ناش
ــيار سنگين است، دوم  ازاجراى  اين طرح بس
اينكه آدم هايى كه قرار است منتقل شوند آدمند 
ــين. آدم هايى كه به هر حال اينجا تعلق  نه ماش
ــوم اينكه اين كار بايد با اختيار  خاطر دارند؛ س

اتفاق بيفتد نه با زور و اجبار.
ــما معتقد هســتيد كه نمى توان با انتقال  ش
پايتخت و مهاجرت اجبارى افراد مشكالت 
تهران را رفع كرد. پس درمان مشكالت شهر 

تهران چه مى تواند باشد؟ 
 بايد شرايطى را ايجاد كنيم كه افراد به طور 
ــران زندگى كنند  ــى به جاى اينكه در ته طبيع
ترجيح دهند به مناطق رقيب تهران بروند. براى 
مثال ببينيد وقتى عسلويه ساخته شد بسيارى از 
ــهر تهران تا زمانى كه بازار  مهندسان ساكن ش
سرمايه گذارى خارجى در عسلويه داغ بود، به 
ــه هفته آنجا  آنجا مهاجرت مى كردند و مثال س
بودند و يك هفته براى ديدن خانواده به تهران 
ــد. در زمان حاضر نيز مى توان با ايجاد  مى آمدن
قطب رقيب جمعيت تهران را كنترل كرد. يعنى 
مشكالت تهران با توسعه يافتگى در ديگر نقاط 
كشور است كه مى شود تعديل شود و اين اتفاق 
مى تواند با توسعه را ه آهن سريع رخ بدهد براى 
ــن نقاط حاال مثال با يك  ــما از دورتري اينكه ش
ــاعته به راحتى بتوانيد با فاصله مثال  قطار دوس

500 كيلومتر به تهران برسيد. 
ــور عالج  ــعه يافتگى در ديگر نقاط كش توس
ــت و هر طرح ديگرى بدون توجه به  تهران اس
اين نكته، درمانى براى تهران نخواهد بود. من 
در كميسيون به نمايندگان محترم گفتم كه دولت 
ــف به انتقال نكنيد. دولت را موظف به  را موظ
ــى كنيد. دولت مى تواند  ــنجى و بررس امكان س
بررسى و امكان سنجى كند كه آيا ممكن است 
ــى كرد يا خير. در كنار  ــن طرحى را اجراي چني
ــكيل داد تا اين  ــورايى تش ــم مى توان ش آن ه
ــود. ضمن اينكه  ــى ش طرح در قالب آن بررس
ــكالت تمركز تهران به دليل پايتخت  همه مش

بودن آن نيست. 
ادامه در همين صفحه

ستاد اقتصادي دولت باالخره خزانه بانك مركزي را به روي مسكن مهر بست؛ جايگزين «خط اعتباري» چيست؟

تامين مسكن مهر از دو منبع مالي
 برآورد عوامل مسكن مهر از پول مورد نياز براي جمع كردن طرح: «15000 ميليارد تومان ديگر الزم داريم»

 تكليف «تامين» از بانك مركزي به چند بانك  دولتي محول مي شود

دبير شوراي عالي شهرسازي ومعماري كشور در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»

وحشت از انتقال آمرانه پايتخت
 گزينه هاي بهتر از انتقال پايتخت براي جابه جايي اختياري جمعيت تهران

پيروز حناچي: كساني كه با انتقال پايتخت منتقل مي شوند
 آدم  هستند نه ماشين، افرادي كه تعلق  خاطر به تهران دارند!

بهمني: بانك مسكن ورشكسته نيست
رئيس كل سابق بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره ورشكسته 
بودن يا نبودن بانك مسكن گفت: ما حتى نمى گذاريم يك موسسه 
مالى و اعتبارى ورشكسته شود و بالفاصله كمك مى كنيم. همچنين 
يك بانك دولتى هيچ وقت ورشكسته نمى شود.  محمود بهمني در 
حاشيه همايش بانكداري الكترونيك اعالم كرد: بانك مسكن در مقابل 
تسهيالتى كه داده وثايق بسيار محكمى دريافت كرده است ضمن 
اينكه مطالبات معوق بانك مسكن از همه بانك ها كمتر و اموال غير 
منقول پشتوانه تسهيالت اين بانك است.  بهمني درباره مسكن  مهر 
نيز پيشنهادي درست مطابق آنچه يك شنبه در جلسه  هيات دولت 
براي تامين مالي اين طرح به تصويب رسيد، ارائه كرد و گفت: براى 
ــاير بانك ها مى توان استفاده كرد.  ــكن از منابع س رونق بخش مس
ــهيالت  وى افزود: بانك ها 20 تا 25 درصد از منابع خود را به تس
ــكن بيش از منابع خود  اختصاص مى دهند در حالى كه بانك مس
ــهيالت پرداخت كرده است و بانك هاى ديگر كمتر از ظرفيت  تس
خود تسهيالت داده اند؛ به طورى كه ميزان تسهيالت پرداخت شده 

از سوى برخى از بانك ها 7 الى 8 درصد منابع آنها است.

اولويت هاى دومين برنامه پنج ساله تهران
ــخنگوى شوراى شهر تهران از نهايى شدن  گروه مسكن س
برنامه دوم پنج ساله تهران در هفته اول بهمن ماه خبر داد و گفت: 
اولويت برنامه دوم پنج ساله تهران بر محور بهبود كيفيت سبك 
زندگى شهروندان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزارى مهر، 
ــخنگوى شوراى شهر تهران افزود: ساماندهى  رضا تقى پور س
ارتقاى كيفيت محيط زيست، بهبود نظام ترافيك، افزايش كيفيت 
فضاى سبز، حفاظت از ميراث فرهنگى، ساماندهى منظر شهرى، 
گسترش تاسيسات و خدمات شهرى، افزايش سطح بهداشت 
عمومى، كيفيت مديريت پسماند، ايمن سازى تهران در پيشگيرى 
ــعه شهر دانش پايه و شهردارى الكترونيك از  از بحران و توس

ديگر اولويت هاى اين برنامه محسوب مى شود.

زيرگذر عابر پياده 
چهارراه وليعصر(عج) افتتاح شد

ــور ديروز صبح با حضور  ــتين زيرگذر عابر پياده كش نخس
ــهر و جمعى از هنرمندان  ــهردار تهران، اعضاى شوراى ش ش
ــيد. به گزارش  ــارراه وليعصر(عج) به بهره بردارى رس در چه
خبرگزارى ها، اين پروژه شاخص ترين پروژه اى است كه ديروز 
به بهره بردارى رسيد، چراكه چهارراه وليعصر(عج) يكى از نقاط 
ــت و طوالنى ترين مسير شمال به جنوب و  ــاس شهر اس حس

شرق به غرب پايتخت را به هم متصل مى كند. 

ادامه از همين صفحه
ــرايط خاص اقتصادى داريد در  ــرايط اشتغال و ش وقتى كه ش
كالنشهر امكاناتى  وجود دارد مانند اشتغال و خدمات، همين امر 
يك فرصتى است كه مهاجرپذيرى را بسيار افزايش مى دهد، البته 
ــهر  همه افرادى كه به اين محدوده مى آيند نمى توانند در درون ش
زندگى كنند پس حوزه نفوذ تهران نيز افزايش مى يابد يعنى افرادى 
هستند كه مثال ممكن است كه خانه شان مثال هشتگرد باشد،  ولى 
ــراى كار به تهران مى آيند. راه حل اين موضوع هم همان  روزانه ب
است كه به آن اشاره كردم. يعنى سرمايه گذارى در ساير كالن شهرها 
ــاد قطب هاى رقيب براى تهران. عالوه بر اين مى توان براى  و ايج
زندگى در ساير شهرها مزيت ايجاد كرد. مثال اينكه زندگى در نقاط 
ديگر به نسبت تهران بايد ارزان تر باشد. نمى گويم تهران را گران تر 

كنيم. ولى نقاط ديگر را بايد ارزان تر كنيم.
 در صورت لحاظ كردن تمامى ويژگى هاى كارشناسى براى 
اجراى اين طرح آيا شــهرى در اطراف تهران وجود دارد كه 

ويژگى پايتخت شدن را داشته باشد؟
ــهرى تهران به دنبال اين بود كه تهران   مطالعات مجموعه ش
ــتره وسيع 16هزار كيلومتر مربعى ببيند، در حال  را در يك گس
ــت، ولى حوزه نفوذ  ــر تهران حدود 700 كيلومترمربع اس حاض
ــت. اگر در شب عكس ماهواره اى  ــترده اس آن تا كيلومترها گس
ــهر تهران تهيه كنيد همه نقاط اطراف كالن شهر تهران  كه  از ش
چراغ روشن دارند و متراكم هستند حوزه نفوذ تهران هستند كه 
ــتگرد شروع مى شود تا نزديك فيروزكوه و  تقريبا از حوالى هش
از جنوب تا حسن آباد. با برنامه ريزى مى شود اين كار را كرد به 
ــهردارى هاى  ــرطى كه همه بردارها را هم جهت كنيم، همه ش ش
ــترى مى ماند كه هر كسى  ــوند. مانند اركس مناطق بايد توجيه ش
وظيفه خاصى را در زدن آن دارد و البته براى ما كار جمعى كردن 
ــخت است و معموال در كار جمعى با همديگر مشكل  خيلى س
ــت. حداقل اش اين است كه ما در قدم  داريم، ولى قابل حل اس
اول نبايد پالس غلط بفرستيم  مثال يكى از ايراداتى كه به دولت 
ــى از مسكن مهر است. ما  و حاكميت برمى گردد بارگذار ى ناش
در هيچ برنامه اى نداشتيم (تا قبل از دخالت دولت در بار گذارى 
ــال 1386) كه در پرديس، پرند و هشتگرد تا  ــكن مهر در س مس
ــش دهيم. حداكثر جمعيت  ــزار نفر جمعيت افزاي 600، 700 ه
ــده در شهرهاى جديد ما بين 120 تا 150 هزار نفر  بارگذارى ش
ــت. مثال پرند فكر مى كنم كه 120 هزار نفر بوده، پرديس و  اس
هشتگرد 150 هزار نفر. بنابراين گمان مى رود كار مطالعاتى همه 

جانبه اى در اين موضوع هنوز انجام نگرفته است.

تازه ترين ليست قيمت مسكن در تهران
گروه مســكن – مهديس فرقانى: ستون امروز نبض بازار، 
قيمت پيشنهادى 50 واحد مسكونى در مناطق مختلف تهران 
ــت، مورد  ــراژ آنها بين 50 تا 130 متر مربع اس ــه بازه مت را ك

بررسى قرار داده است.
در بين اين دسته از واحدهاى مسكونى شواهد نشان مى دهد 
كه همچنان واحدهايى هستند كه نرخ فروش آنها با قيمت هاى 
واقعى فاصله دارد، زيرا به نظر مى رسد با وجود ركود حاكم بر 
بازار خريد و فروش، هنوز فروشنده ها يك كالم بر سر قيمت 

نجومى واحدهاى خود پا فشارى مى كنند.
براى مثال: يك واحد مسكونى 130 مترى نوساز در خيابان 
ــت كه به  ــده اس آپادانا مترى 7 ميليون تومان قيمت گذارى ش

نظر مى رسد اين نرخ تا حدودى باال باشد.
نرخ هاى پيشنهادى فروش واحدهاى مسكونى 

در تهران

متراژمحله
(متر مربع)

عمربنا
(سال)

قيمت
هر متر مربع

(تومان)

تهران نو
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133,500,000
4,000,000نوسازنامجو
4,500,000نوسازمجيديه
82,950,000پيروزى
94,000,000نارمك
جمالزاده

50

74,400,000
3,700,000نوسازنظام آباد
43,200,000هنگام
7,300,000نوسازدولت

4,300,000يكسالهنيروى دريايى
شهرك راه 

آهن

60

5,200,000نوساز

102,500,000جشنواره
5,000,000نوسازدريان نو

124,400,000سردارجنگل
5,000,000نوسازبلوارفردوس
بلوارپروين

70

63,000,000
154,215,000ستارخان
6,400,000نوسازنياوران

7,200,000نوسازبلوارفرحزاد
93,360,000گلبرگ غربى
مطهرى

80

6,000,000نوساز
چهارراه 
12,500,000نوسازاقدسيه

134,000,000چهارباغ
94,100,000شيان
23,750,000سراج
كاشانى

90

93,300,000
5,800,000نوسازصادقيه
93,200,000شهدا
4,200,000نوسازفرجام
4,000,000نوسازدالوران
پاسداران

100

10,500,000نوساز
6,200,000نوسازارتش
7,500,000نوسازازگل
4,500,000نوسازشادمان
113,200,000هفت تير
مالصدرا

110

8,000,000نوساز
96,000,000تجريش
5,900,000نوسازفرحزاد
3,450,000نوسازشهرآرا

163,300,000اتوبان باقرى
بلوارآسيا

120

74,300,000
شهرك 
2012,000,000مخابرات

135,990,000سئول
7,700,000نوسازشهرك غرب
105,000,000شمس آباد
حافظ

130

253,000,000
83,930,000بزرگراه بابايى

7,000,000نوسازآپادانا
304,300,000جلفا
15,000,000نوسازولنجك
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پرديس بين الملل دانشگاه صنعتى شريف در جزيره كيش در نظر دارد عمليات 
ــاختمانهاى آموزشى، پژوهشى و مسكونى- رفاهى به متراژ تقريبى  اجراى س
ــى و بصورت پيمان مديريت به  ــع را از طريق مناقصه عموم 10000 مترمرب
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. از كليه پيمانكاران داراى مجوز فعاليت  
ــته ابنيه دعوت بعمل مى آيد حداكثر تا تاريخ 1392/10/29  و تجربه در رش
رزومه كارى و پيشنهاد قيمت خود را به صورت درصد از كل هزينه به دبيرخانه 

اين دانشگاه تحويل نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09347699184 

تماس حاصل فرماييد.
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گروه خبر- رسانه اي شدن پرونده بابك زنجاني 
به اتهام فساد مالي، ديروز سخنگوي دستگاه قضا را 
ــواالت خبرنگاران درباره «پرونده اين ميلياردر  با س
ــين  ــت او» مواجه كرد.  غالمحس نفتي» و «بازداش
ــني اژه اي در  پنجاه و هفتمين نشست خبرى  محس
خود، دليل بازداشت زنجاني را به «شواهدي» مرتبط 

دانست كه از «امكان فرار او» حكايت داشت . 
به گزارش «ايسنا» دادستان كل كشور با بيان اينكه 
ــددى در داخل و  ــركت هاى متع «بابك زنجاني ش
خارج كشور دارد»، موضوع «دريافت مبالغى از برخى 
ــتگاه ها و بازنگرداندن وجوه» را «قابل بررسى»  دس
معرفي كرد و گفت: «اسنادى را كه او ارائه داده است 

بايد بررسى شود جعلى است يا واقعيت دارد.»
محسنى اژه اى در اين باره به «سندهاي ارائه شده 
از سوي زنجاني در برخي سايت ها مبني بر پرداخت 
بدهي دوميليارد يورويي به وزارت نفت» اشاره كرد و 
گفت: «بعدا كشف شده كه زنجانى ريالى به حسابى 
كه اعالم كرده واريز نكرده و حال بايد بررسى كرد 
كه اين اسناد جعلى بوده است يا خير؟ آيا اين مبلغ 
پرداخت شده است يا نه؟ لذا رسيدگي در اين باره 

ادامه دارد.»
سخنگوى دستگاه قضا از ورود قوه قضائيه به اين 
پرونده نيز سخن گفت. او كه ورود دستگاه قضايى 
ــوط به «بيش از يك ماه قبل»  ــه اين پرونده را مرب ب
ــه به دليل زياد بودن  ــالم كرد، افزود: «قوه قضائي اع
مبلغ مذكور نتوانسته نسبت به آن بى تفاوت باشد». 
اژه اي در ادامه با بيان اينكه برخى شركت هاى نفتى به 
دليل آنچه «ادامه دار شدن تحقيقات از سوى دستگاه 
قضايى» خواندند، خواستار «متوقف شدن رسيدگى 
ــده اند، گفت: «اين  ــتگاه قضا به اين پرونده» ش دس
شركت هاي نفتي  اعالم كرده اند براي بازگرداندن اين 
ــغ ، با زنجاني مذاكره مي كنند اما مجددا نامه اى  مبال
ــاب واريز  به ما دادند و گفتند كه پولى به اين حس
ــده و خواستار اين شده اند كه تحقيقات در اين  نش

راستا ادامه پيدا كند.»
ــتگاه قضايى، دولت و  ــتان كل كشور «دس دادس
ــي فعاليت هاى صحيح اقتصادى»  مجلس» را «حام
ــي كرد و گفت كه «اگر فردى جرمى مرتكب  معرف
ــد و مورد تعقيب قرار گرفت بايد منتظر بمانيم  ش
ــيدگى به آن پايان يابد و ببينيم آيا وى مجرم  تا رس
است يا خير؟» او در اين زمينه با اشاره غيرمستقيم به 
رسانه ها گفت كه «اگر بخواهيم از همان ابتدا فضاى 

جامعه را با اخبار پر كنيم كشور ضرر مى كند.» 

ــك زنجانى كه اين  ــوي ديگر، پرونده باب از س
ــانه ها است،  ــياري از رس روزها محور اخبار بس
ــت تا در ارتباط با  ــه «كيهان» را برآن داش روزنام
ــلب قدرت مانور  پرونده بابك زنجانى درباره «س
ــدار دهد.  ــراى دور زدن تحريم ها هش ــت» ب دول
روزنامه كيهان در سرمقاله ديروز خود، با اشاره به 
رسيدگى قوه قضائيه به «اتهامات بابك زنجانى و 
امثال او» ، اين گونه هشدار داد كه «بايد مراقب بود 
ــت خربزه زيرپاى  فتنه گران حامى تحريم ها، پوس
ــدرت مانور دولت از  ــت جديد نگذارند و ق دول
طريق بخش خصوصى براى دور زدن تحريم ها را 

از دولت سلب نكنند.»
سرمقاله  نويس كيهان همچنين هشدار داده است كه 
در امر رسيدگى قوه قضائيه به اتهامات بابك زنجانى 
بايد مراقب بود كه «مافياهاى اقتصادى از طريق زدن 
رقبا براى خود انحصار دست و پا ننمايند و از سوى 
ديگر همين موضوع، بهانه اى در دست سودجويان و 
رانت خواران در دست درازى به بيت المال و غارتگرى 

اقتصادى نشود.»
روز يكشنبه نيز «يك منبع آگاه در دستگاه قضايى» 
به خبرگزارى فارس گفت كه به دستور قوه قضائيه  
محل كار دستيار ارشد بابك زنجانى مورد بازرسى 
ــى  ــناد موجود را بررس ــرار گرفت و ماموران اس ق
ــتيار  ــابهى نام دس كردند. «ايرنا» نيز با درج خبر مش
ــين ش» ذكر كرده و  ــد بابك زنجانى را «حس ارش
نوشته است: «او در دفتر كار خود در تهران با حكم 

قضايى بازداشت شد.»

توهين نماينده قابل تعقيب است
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري خود 
با خبرنگاران در پاسخ به سوالى درباره اظهارات على 
مطهرى و اينكه آيا نماينده مجلس مصونيت دارد يا 
خير؟ گفت: «طبق قانون اساسى، نماينده مجلس در 
راستاى وظايف نمايندگى اش مى تواند راجع به هر 
ــى نمى تواند در اين  موضوعى اظهارنظر كند و كس
زمينه متعرض او شود.» او اما به اين نكته نيز اشاره 
كرد كه « اگر نماينده اى در نطق ميان دستور صحن 
علنى مجلس مطلبى گفت و به شخص، نهاد يا يك 
ــخصيت حقوقى توهين كرد حتما مى شود او را  ش
ــزو وظايف نمايندگى  تعقيب كرد؛ زيرا توهين ج
نيست.» محسني اژه اي با بيان اينكه «توهين يا افتراي 
نماينده به فردى در خارج يا داخل مجلس كامال قابل 
ــت»، درباره مصونيت مطلق  نمايندگان  تعقيب اس
مجلس به تفسير ارائه شده از سوي شوراى نگهبان 
اشاره كرد و گفت: «اين اصل از قانون اساسى مانع 
از آن نيست كه اگر نماينده اى مرتكب جرمى شد، 
قوه قضائيه نتواند تعقيب كند و اگر چنين باشد اين 

يك تبعيض ناروا است.»
وثيقه 50 ميلياردى رحيمى

صحت ندارد
دادستان كل كشور به سوالي درباره  صحت شروع 
كيفرخواست براى پرونده محمدرضا رحيمى معاون 
اول رئيس جمهور سابق و آزاد شدن او با وثيقه 50 
ميليارد تومانى اينگونه پاسخ داد كه «اين فرد با قيد 
وثيقه آزاد شده است، ولى اين مبلغ وثيقه كه در سوال 

ذكر شد صحيح نيست و پرونده وى هنوز به دادگاه 
نرفته است.» او همچنين تاكيد كرد: «وثيقه مقرر شده 

در رابطه با اين اتهامات نيست.»
توضيح در مورد بازگشايى مجدد 

انجمن روزنامه نگاران
سخنان وزير ارشاد پيرامون بازگشايى مجدد انجمن 
صنفى روزنامه نگاران واكنش محسني اژه اي را در پي 
داشت. او در اين نشست خبري  برخورد با  كميته 
ــى روزنامه نگاران را در چارچوب «فعاليت در  صنف
ــى پيش از فعاليت صنفي» عنوان كرد  حوزه سياس
ــايى اين انجمن با همان  و گفت: «اگر قصد بازگش
عنوان قبلى باشد و نظر دستگاه قضايى پيرامون آن 
دريافت نشود، قطعا با آن برخورد خواهد شد ولى 
اگر اساسنامه و اعضاى آن تغيير كند و انجمن صنفى 

ديگرى تشكيل شود موضوع متفاوتى است.»
بى اطالعى از مفاد تفحص

از تامين اجتماعى 
سخنگوى قوه قضائيه در بخش ديگرى از سخنانش 
با اظهار بي اطالعي از مفاد گزارش تحقيق و تفحص 
از تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره كرد كه «هنوز 
گزارش تحقيق و تفحص مجلس به حوزه قضايى 
ارجاع نشده، ولى اگر مستندات اين تحقيق و تفحص 
در اختيار دادستان قرار گيرد، در صورت تشخيص 
ــتگاه قضايى به عنوان مدعى العموم به اين  وى دس

مساله ورود پيدا خواهد كرد.»
تيراندازي مداح صحت دارد

ــهور تهراني از ديگر  پرونده تيراندازي مداح مش
ــني اژه اي با «تاييد  ــواالت خبرنگاران بود. محس س
اصل اين موضوع» اعالم كرد كه «پرونده در مرحله 
ابتدايى رسيدگى است»؛ او همچنين گفت: «اينگونه 
نيست كه طرف مقابل در اين درگيري جزو اراذل و 
اوباش بوده است.» دادستان كل كشور در ادامه اين 
موضوع تاكيد كرد: «در مجوزى كه به اين فرد براى 
حمل سالح اعطا شده شرايط و مكان هاى استفاده 
ــالح مشخص شده است و نمي توان از سالح  از س

در هرجايى استفاده كرد.»
دولت درخواستى براى رفع حصر 

نداده است
دادستان كل كشور همچنين درباره تقاضاي دولت 
براي رفع حصر موسوي و كروبي گفت: «از سوى 
اطرافيان و افرادى كه سمت دارند، چنين درخواستى 
مطرح نشده و اگر كسى چنين مطلبى را گفته خالف 

است؛ چنين چيزى از قوه مجريه نشنيده ام.»

سخنگوى قوه قضائيه دليل دستگيري ميلياردر معروف را اعالم كرد

احتمال فرار بابك زنجانى وجود داشت سرپرست دادگاه هاى كيفرى استان تهران:
تاريخ جلسه بعدى

دادگاه احمدى نژاد مشخص نيست 
ــتان كل كشور، شانزدهم دى ماه  گروه خبر- درحالى كه دادس
ــزارى دادگاه محمود احمدى نژاد اعالم  ــه عنوان تاريخ برگ را ب
ــد و سرپرست  ــكيل نش ــته اين دادگاه تش كرده بود، روز گذش
ــانزدهم  ــتان تهران نيز گفت كه «اصال ش دادگاه هاى كيفرى اس
ــيدگى به پرونده رئيس جمهور سابق تعيين وقت  دى براى رس
ــن افتخارى در جمع خبرنگارانى كه مقابل  ــده بود.» محس نش
ــاختمان دادگاه هاى كيفرى استان تهران براى پوشش خبرى  س
ــده بودند، گفت:  حضور محمود احمدى نژاد در دادگاه جمع ش
ــيدگى به پرونده محمود احمدى نژاد در  «تعيين وقتى براى رس
تاريخ 16 دى ماه نشده بود و حتى تاريخ جلسه بعدى رسيدگى 
به پرونده محمود احمدى نژاد نيز مشخص نيست. ضمن اينكه 
ــت.» خبرگزارى مهر  ــرار به احضار احمدى نژاد هم نبوده اس ق
ــده گزارش  نيز به نقل از «مقام قضايى» كه نامى از وى برده نش
داده كه «زمان نظارت بر پرونده بوده است و زمان رسيدگى به 

پرونده تعيين نشده است.»
 اين در حالى است كه غالمحسين محسنى اژه اى، دادستان كل 
ــور در نشست خبرى يازدهم آذر ماه خود گفته بود كه «در  كش
جلسه نخست دادگاه، آقاى احمدى نژاد در دادگاه حاضر نشدند 
و وكيل وى نيز به دادگاه مراجعه نكرده است و قاضى نمى داند 
ــن قاضى وى را دوباره در  ــت يا خير؛ بنابراي عذرش موجه اس

تاريخ 16 دى ماه به دادگاه احضار كرده  است.»
 محمود احمدى نژاد، با 9 شكايت مواجه است كه بخشى از 
ــكايت هاى مجلس از «تخلفات مكرر» دولت  آنها مربوط به ش
پيشين در اجراى قوانين مى شود و بخشى ديگر از سوى شاكيان 
خصوصى، از جمله فاضل الريجانى، برادر روساى قواى مقننه 

و قضائيه ايران، صورت گرفته است.
 قاضى سيامك مديرخراسانى كه مسووليت رسيدگى به پرونده 
ــكايت از رئيس جمهورى سابق را بر عهده دارد، پيش  اين 9 ش
ــنا» بر «الزامى بودن حضور آقاى  از اين در گفت وگويى با «ايس
احمدى نژاد در جلسه دادگاه» تاكيد كرده بود؛ اما با وجود اين، 
محمود احمدى نژاد از حضور در جلسه نخست دادگاه كه روز 
ــعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد،  پنجم آذر در ش

سر باز زده است.
ــان  ــاون اول او در زم ــژاد، مع ــود احمدى ن ــز محم ــه ج  ب
ــت جمهورى نيز با بررسى پرونده قضايى خود در دادسرا  رياس
ــت كه  ــه تازگى گفته اس ــتان تهران ب ــت و دادس ــه رو اس روب

«محمدرضا رحيمى با قرار وثيقه آزاد است.»
ــده معاون اول  ــرى دولت آبادى «پرون ــه گفته عباس جعف  ب
ــابق، مربوط به ماجراى اختالس در بيمه ايران  رئيس جمهور س
ــه «قرار وثيقه  صادره  ــت.» وكيل محمدرضا رحيمى گفته ك اس
ــراى موكلم ربطى به پرونده بيمه ايران ندارد» و پرونده اى كه  ب
ــده  در رابطه با آن براى محمدرضا رحيمى قرار وثيقه صادر ش

مربوط به «اتهامات ديگرى» است.

تعجب شمس الواعظين
از سخنان محسني اژه اي

ــس هيات مديره انجمن  ايسنا-  ماشاءاهللا شمس الواعظين رئي
صنفى روزنامه نگاران ايران در واكنش به صحبت هاى محسنى 
اژه اى - دادستان كل كشور – درباره انجمن صنفى روزنامه نگاران 
ــنيدن اظهارات جناب آقاى اژه اى درباره  ايران، گفت: «من با ش
انجمن صنفى روزنامه نگاران شگفت زده شدم، چون هيچ حكمى 
ــى روزنامه نگاران از هيچ  ــر توقف فعاليت انجمن صنف مبنى ب

دادگاهى صادر نشده است.»
ــت انجمن صنفى  ــر توقف فعالي ــى مبنى ب ــت: «حكم او گف
ــعيد مرتضوى  روزنامه نگاران وجود ندارد، به جز حكم آقاى س
كه به دليل رويدادهاى پس از انتخابات سال 88 و در قالب تدابير 
احترازى مبنى بر پلمپ دفتر انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران 
ــد. همچنين تاكنون در هيچ دادگاهى، موضوع انجمن  صادر ش
ــيدگى  ــدن آن مورد رس صنفى روزنامه نگاران و دليل پلمپ ش
ــت. بنابراين به نظر مى رسد با حذف موانعى كه  قرار نگرفته اس
به آنها اشاره شد، دليلى براى ادامه توقف فعاليت انجمن صنفى 

روزنامه نگاران باقى نمى ماند.»
شمس الواعظين ادامه داد: شايد به همين دليل است كه دستور 
مساعد رئيس جمهور خطاب به سه وزير كابينه، وزير اطالعات ، 
وزير كار  و وزير ارشاد، در همين چارچوب و در زمينه ضرورت 

بازگشايى انجمن صنفى روزنامه نگاران صادر شده است.
ــا بيان اينكه آقاى اژه اى، خود بهتر از ديگران مى دانند كه  او ب
ــنامه اين  ــگاران ايران در انجمن صنفى و مطابق اساس روزنامه ن
انجمن نمى توانند فعاليت سياسى كنند، فعاليت سياسى در قالب 
انجمن صنفى و مطابق اساسنامه اين انجمن يك تخلف انضباطى 

است كه هيات مديره انجمن بايد به آن رسيدگى كند.»
ــنى اژه اى - ديروز در نشستى  ــور - محس ــتان كل كش  دادس
ــى انجام مى داد و  خبرى گفته بود: «آن انجمن صنفى كار سياس
اگر انجمن صنفى جديد براساس همان رويه باشد و بدون نظر 

دستگاه قضايى باشد، با آن برخورد مى شود.»

رحمانى فضلى: 
جلسه احزاب با رئيس جمهور

برگزار مى شود
ايســنا- عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور گفت: «دومين 
نشست احزاب با حضور رئيس جمهور برگزار مى شود كه تالش 
بر اين است كه احزاب متولى برگزارى اين نشست باشند و ما 

نيز به آنها كمك مى كنيم.»
او گفت «هماهنگى هاى الزم با دفتر رئيس جمهور انجام شده 
است تا ان شاءاهللا نشست بعدى با احزاب با حضور رئيس جمهور 
برگزار شود.» وزير كشور با بيان اينكه «هنوز زمان دقيق جلسه 
ــت»، اعالم كرد:  ــده اس ــخص نش رئيس جمهور با احزاب مش

«جلسات دولت با احزاب تداوم دارد.»

توضيح كريمى در مورد
اقدام به تيراندازى در اتوبان بابايى

ــاره تير اندازى وى در  ــود كريمى با تاييد گزارش ها درب محم
ــه خاطر «دفاع» از خانواده خود  ــان بابايى تهران گفته كه «ب اتوب
ــايت محافظه كار  ــت.» كريمى به س ــن كار زده اس ــت به اي دس
ــب حادثه، افرادى خودرو من را  ــت: «در ش «تازه نيوز» گفته اس
به زور متوقف كرده و قصد حمله به خانواده ام را داشتند.» اين 
مداح توضيح بيشترى درباره اين افراد و تعداد آنها نداده، اما از 
خبرنگار «تازه نيوز» پرسيده است: «شما بودى چيكار مى كردى؟ 
ــتى و مى گفتى: بفرماييد هركارى  در خودرويت را باز مى گذاش
ــين فرمانده  ــت داريد با خانواده ام انجام بدهيد؟» جانش كه دوس
ــاكيان آقاى كريمى،  ــنبه گفته بود كه «ش نيروى انتظامى روز ش

اراذل و اوباش نبوده اند.»

فيلترينگ دو سايت حامى احمدى نژاد
ــايت نزديك به محمود احمدى نژاد،  ــته، دو وب س روز گذش
رئيس جمهور پيشين ايران، «فيلتر» شدند. دو سايت «همت نيوز» 
ــه در هفته هاى اخير انتقاد هاى تندى متوجه  ــكات پرس» ك و «ن
قوه قضائيه و طيف اصولگرايان كرده بودند، به دستور دادستانى 
ــايت «نكات پرس» در چند روز گذشته  ــدند. س تهران، فيلتر ش
ــر فراخواندن  ــت هايى از قوه قضائيه به خاط ــار يادداش ــا انتش ب
ــوى و  ــدن موس ــژاد به دادگاه و همچنين محاكمه نش احمدى ن

كروبى انتقاد كرده بود.

غرضى: نفت معامله كرده اند يا پفك؟
محمد غرضى، وزير نفت در دولت سوم و يكى از كانديداهاى 
ــورى، با «دروغ  ــت جمه ــر و صداى انتخابات اخير رياس پر س
ــدن اظهارات بابك زنجانى در مورد كمك اين فرد به دور  خوان
زدن تحريم ها» گفته است: «اين طور كه آقاى زنجانى از وزارت 
ــر پفك معامله كرده اند نه  ــت روايت مى كند، گويا با او بر س نف
نفت.» غرضى در گفت و گو با وب سايت «تدبير» افزوده است: 
«در دولت نهم و دهم 600 يا 700ميليارد دالر پول نفت جابه جا 
شده وسهم بابك زنجانى فقط 75 ميليارد دالر بوده، پس احتمال 
بدهيد كه اشخاص ديگرى هم در كار انتقال پول فروش نفت به 
ايران بوده اند، اما چون قانون را رعايت كرده اند البد صداى كسى 
ــتم به زودى پرونده هاى جديدى  در نيامده. البته من مطمئن هس
ــود. بگذاريد روحانى مسلط شود خيلى ها بايد حساب  باز مى ش

پس بدهند. خيلى ها هم كم كارى كرده اند.»

بهمنى: نمى دانم بابك زنجانى
با كجا ارتباط داشت

ــابق بانك مركزى در پاسخ به اين سوال كه «آيا  رئيس كل س
بابك زنجانى در دوره رياست شما بر بانك مركزى پولى به اين 
بانك بابت فروش نفت واريز كرده بود يا خير؟» گفت: «ما هيچ 
ــتيم و نمى دانم ارتباط اين فرد با  ارتباطى با بابك زنجانى نداش
كجا بوده است.» محمود بهمنى با تاكيد بر اينكه در زمان ما بابك 
ــت: «زمانى  ــت، به خبرگزارى مهر گفته اس زنجانى بدهى نداش
ــاب ها  ــد، پول نفت از طرق ديگرى به حس كه نفت تحريم ش
ــى از فروش نفت را  ــد. وزارت نفت پول ناش بازگردانده مى ش
به حساب خزانه واريز مى كرد و اگر چيزى نمى فروخت، بانك 

مركزى نمى توانست مدعى باشد.»

ادامه از صفحه 6
 نگاهى كلى به الگوى فعلى مصرف در ايران نشان مى دهد كه هرچند 
ــور پس از افزايش اوليه قيمت ها به صورت  ــوخت در كش مصرف س
موقت كاهش يافت، اما در مجموع هيچ كاهش مصرفى اتفاق نيفتاد و 
مصرف بنزين در كشور در حال حاضر به سطح قبلى بازگشته است. 
همچنين هيچ افزايشى در بهره ورى صنعتى اتفاق نيفتاد. سهم 20 تا 30 
درصد فقير جامعه از درآمد ملى شايد در ابتدا به دليل پرداخت يارانه ها 
اندكى افزايش يافت، اما افزايش بعدى نرخ تورم اين تاثيرات اوليه را 
نيز خنثى كرد. قاچاق نيز به سطح سابق بازگشته است. وضعيت محيط 

زيست هم بدتر شده است.»
ــر آموزگار، هزينه حدودا 38 ميليارد دالرى  كه براى پرداخت  از نظ
يارانه هاى ماهانه در سه سال گذشته انجام شده مى توانست در بخش هاى 
ــتفاده قرار گيرد، از جمله: 1- تكميل 10 هزار پروژه  ديگرى مورد اس
نيمه تمام به خصوص تكميل طرح هاى استخراج گاز طبيعى در خليج 
فارس 2- برگزارى كارگاه هاى آموزشى و مهارت آموزى براى باال بردن 
بهره ورى يا 3- ايجاد يك شبكه موثر تامين اجتماعى در كشور. به گفته 
ــكل فعلى كسرى بودجه و جلوگيرى از بروز كسرى  او براى حل مش
بودجه بيشتر تنها دو راه وجود دارد: 1- كاستن از تعهدات هزينه اى طرح 
(ميزان يارانه پرداختى يا تعداد افراد يارانه بگير) يا 2- افزايش بيشتر منابع 

درآمدى طرح (افزايش قيمت سوخت و مواد غذايى).
ــت: «كاهش تعداد يارانه بگيران از نظر سياسى  ــته اس آموزگار نوش
خطرناك خواهد بود و موجب شكل گيرى اعتراضاتى خواهد شد. با 
توجه به اينكه نرخ تورم در كشور حدود 40 درصد و نرخ بيكارى 20 
درصد است، افزايش بيشتر قيمت ها نيز از نظر اقتصادى نابخردانه خواهد 
بود. به همين علت است كه هم دولت احمدى  نژاد و هم دولت روحانى 
با وجود مجوز دريافتى از مجلس براى افزايش 38 درصدى قيمت انرژى 

براى تامين كسرى بودجه، از اين اقدام امتناع كرده اند.»
نياز به جايگزين معقول

او گفته است: «بر اساس معيارهاى موجود، جامعه ايران يك جامعه 
داراى مساوات نيست. ضريب جينى حدودا 0/4 در ايران نشان دهنده 
ــت، اما تمام شاخص هاى ديگر  ــبتا قابل قبولى اس توزيع درآمدى نس
تصويرى ديگر از جامعه ايران نشان مى دهد. بر اساس نتايج نظر سنجى 
اخير موسسه گالوپ، حدود 50 درصد پاسخ دهندگان ايرانى خود را 
فقير توصيف كردند. براساس اعالم شوراى عالى سالمندان ايران، اكنون 
6 ميليون سالمند در ايران زندگى مى كنند كه 30 درصد آنها (1/7 ميليون 
نفر) زير خط فقر زندگى مى كنند و تحت تكفل نهادهاى خيريه هستند. 
نتايج تحقيقى ديگر نشان مى دهد كه ثلث كم درآمد جامعه ايران تنها 
15 درصد توليدات ملى را مصرف مى كنند، در حالى كه ثلث پردرآمد 

جامعه 60 درصد اين توليدات را مصرف مى كند.»
ــت: «از نظر انصاف، هيچ معنايى ندارد كه  اين اقتصاددان افزوده اس
ــط  و باالى جامعه يارانه دريافت كنند. در حالى كه  افراد طبقه متوس
پرداخت يارانه به مردم واقعا فقير، تا حدى به گذران زندگى آنها كمك 
مى كند، چنين كمكى به افراد متمول حتى نمى تواند تامين كننده هزينه 
يك وعده غذاى آنها باشد. از نظر كارآيى، پرداخت يارانه به همه مردم 
موجب تشويق غيرضرورى مصرف مى شود و در كشورى كه نياز به 

صرفه جويى در منابع و انجام سرمايه گذارى براى كاهش نرخ بيكارى 
دارد، مضر به نظر مى رسد. تشويق به افزايش مصرف همچنين از نظر 
ايدئولوژيك با معيارهاى اسالمى نيز سازگارى ندارد. پرداخت يارانه به 
همه اقشار جامعه همچنين داراى خطراتى سياسى است. در حالى كه 
تمهيد پرداخت يارانه نقدى، به مذاق دريافت كنندگان خوش مى آيد، اما 
كاهش يا توقف پرداخت آن موجب برانگيخته شدن اعتراضات خواهد 
شد. در حقيقت، بزرگترين چالش پيش روى دولت روحانى نحوه كاهش 
و باالخره متوقف كردن پرداخت يارانه ها است. از نظر اجتماعى و روانى 
نيز، پرداخت يارانه ماهيانه به همه كار دشوارى است. ايجاد يك فرصت 
ــيار  ــغلى جديد ولو با درآمدى كم براى يك عضو يك خانواده بس ش

پرمنفعت تر از دادن يارانه نقدى به 10 عضو خانواده است.»
جايگزين بهتر؟

از نظر او تجربه سه سال گذشته از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها 
نشان مى دهد كه اجراى اين طرح نه منصفانه بوده است و نه به صرفه 
ــته فقر و نابرابرى اقتصادى را در جامعه عالج كند. عملكرد  و نتوانس
يكسان در قبال اقشار فقير و متمول جامعه هيچ ارزش رفاهى و توزيعى 
نداشته است. برنامه اى كه تصور مى شود نه تنها هزينه هاى خود را تامين 
نمى كند، بلكه موجب ايجاد هزينه براى دولت مى شود و تنها موجب به 

هدر رفتن منابع كشور شده است.
آموزگار در ادامه به اجراى فاز دوم هدفمندى پرداخته و گفته است: 
«اجراى مرحله دوم اين طرح كه قرار است از سال آينده آغاز شود، پس 
از حل مشكالت مالى و توزيعى فعلى مى تواند با چشم انداز، ساختار و 
حمايت مالى بهترى شروع شود. براى شروع، با توجه به كاهش ارزش 
و افزايش محدود فاصله بين قيمت هاى داخلى و قيمت هاى جهانى، 
ــود.  ــد برنامه تطبيق قيمت ها با قيمت هاى جهانى مجددا اجرا ش باي

ــرح جديدى،  ــاس هر ط بر اس
ــكاف هاى فعلى مى تواند در  ش
ــال از طريق افزايش  ــى 5 س ط
ــا در هر  ــدى قيمت ه 20درص
سال مرتفع شود. درآمد ناشى از 
افزايش قيمت ها مى تواند در دو 
زمينه متمايز و متخلف مصرف 
شود. بخش اول مى تواند براى 
پرداخت يارانه مستقيم به افراد 
واقعا فقير هزينه شود. در حال 
حاضر حدود 12 ميليون نفر در 
ايران فقير محسوب مى شوند. از 
اين تعداد، 6 ميليون نفر تحت 
پوشش نهادهاى مختلف نظير 
ــتى، بنياد  ــه امداد،  بهزيس كميت
ــتضعفان و بنياد شهيد قرار  مس
ــراد را مى توان به  دارند. اين اف
ــرد و در  ــايى ك ــى شناس راحت
فهرست يارانه بگيران قرار داد.» 
ــر او 6 ميليون نفر بعدى  از نظ

ــان را زير خط  ــوگندنامه خودش ــتند كه از طريق ارائه س آنهايى هس
فقر اعالم مى كنند، به شرطى كه در صورت اثبات كذب ادعايشان با 
مجازات حقوقى سنگين مواجه شوند. اين 20 درصد فقير جامعه تا 
ــى كه در اين طبقه قرار دارند، بايد روزى 2 دالر يارانه نقدى يا  زمان

كااليى دريافت كنند.
ــتر درآمد ناشى از افزايش  ــته است: «بخش بيش اين اقتصاددان نوش

ــبكه گسترده  قيمت ها مى تواند براى ايجاد يك ش
تامين اجتماعى به كار برود. با توجه به اينكه بيكارى، 
اشتغال پاره وقت و درآمد پايين از عوامل اصلى فقر 
محسوب مى شوند، بايد اولويت به ايجاد سيستم هاى 
آموزشى، مهارت آموزى به كارگران، افزايش حداقل 
دستمزد، اختصاص بيمه بيكارى مناسب و تجهيز 
ــود. همچنين با توجه به  ــب كارگران داده ش مناس
اينكه مشكالت جسمى و روانى از ديگر عوامل فقر 
محسوب مى شوند، ايجاد يك سيستم بيمه درمانى 
جامع، ايجاد واحدهاى درمانى سيار، مراكز درمانى 
ــد.  ــد از ديگر اولويت ها باش ــرورى مى توان و بازپ
ــال و ناتوان،   ــا توجه به افزايش تعداد افراد ميانس ب
بودجه مستمرى هاى پرداختى نيز بايد افزايش يابد. 
كالس هاى سواد آموزى به بزرگساالن براى پوشش 
دادن 14 درصد بى سواد جامعه و بهبود سيستم حمل 
ــند كه  و نقل نيز مى توانند از زمينه هاى ديگرى باش
ــن اقدامات  ــورد توجه قرار دهد. اي ــت بايد م دول
بسيار موثر، كم هزينه، كاربردى و بهتر از پرداخت 

يارانه هاى ماهانه خواهند بود.»

تحليل جهانگير آموزگار از فاز اول هدفمندى و ادامه آن
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ــق پســت  ــاي دوســتدار از طري پرســش از آق
ــرمايه گذاري  ــك: از ميان صندوق هاي س الكتروني
مشترك بورسي چگونه مي توان به يك معيار مناسب 

جهت انتخاب برترين آنها دست يافت؟
پاسخ: سرمايه گذارى در بورس به دو روش مستقيم 
ــرمايه گذارى  ــام مى پذيرد. در س ــتقيم انج و غيرمس
ــطه وارد بازار شده و اوراق  مستقيم، فرد بدون واس
ــادار موردنظر خود را خريد و فروش مى كند. در  به
اين روش، سرمايه گذار به طور طبيعي بايد تخصص 
و وقت كافى را براى بررسى وضعيت بازار و سهامى 
كه مى خواهد در آنها سرمايه گذارى كند، داشته باشد. 
ــرمايه گذارى غيرمستقيم، سرمايه گذاران از  اما در س
طريق واسطه در بازار سرمايه حضور مى  يابند و به طور 
ــوند. اين  ــتقيم درگير فعاليت در بورس نمى ش مس
واسطه ها متنوع اند اما معروف ترين آنها «صندوق هاى 
ــتند. اين نهادهاى مالى  سرمايه گذارى مشترك» هس
ــهام مى كوشند كه ريسك را براى  با تشكيل سبد س
ــى را حداكثر  ــرمايه گذاران كاهش دهند و بازده س
ــه اين خدمات كارمزد هم  ــازند؛ البته در قبال ارائ س
مى گيرند. اين كارمزد در حقيقت بهاي تحليل سهام 
گوناگون است كه مدير صندوق قاعدتا بايد به دقت 
ــاي موجود،  ــد تا از ميان فرصت ه ــام ده آن را انج

بهترين ها را براي سرمايه گذاري انتخاب كند.
ــتقيم به ويژه براى  ــرمايه گذارى غير مس روش س
كسانى كه از اطالعات كافى در حوزه  مالى برخوردار 
نيستند يا فرصت كافى براى جمع آورى و تجزيه و 
ــركت ها را ندارند توصيه  تحليل اطالعات بازار و ش
ــار «واحدهاى  ــا از طريق انتش ــود. صندوق ه مى ش
سرمايه گذارى» (Unit) وجوه سرمايه گذاران حقيقى 
يا حقوقى را جمع كرده و به منظور كسب سود، آنها 
ــرمايه گذارى مى كند.  ــاى مختلف س را در دارايى ه
ــرمايه گذاران مي توانند در هر زمان سرمايه گذارى  س
ــرمايه گذاري به  خود را از طريق ابطال واحدهاي س
وجه نقد تبديل كنند. بديهي است قيمت واحدهاي 
صندوق هاى مشترك مى تواند روزانه تغيير كند. وقتى 
ــرمايه گذار واحد خود را ابطال مي كند پولش را به  س
قيمت روز دريافت مى كند كه مى تواند كمتر يا بيشتر 
از مقدار اوليه سرمايه گذارى باشد. كليه صندوق هاي 
مشترك سهام در ايران تحت نظر سازمان بورس بوده 

و تحت نظارت دقيق قانوني قرار دارند. 
ــي در هر صندوق سرمايه گذاري  ــه ركن اساس س

عبارت است از: 
ــى و متخصص  ــن اجراي ــدوق كه رك ــر صن مدي
ــت و تصميمات  ــدوق اس ــى صن ــت اصل در فعالي
سرمايه گذارى را راهبرى مى كند و نتايج عملكرد را 
ــايت و خبرنامه صندوق به  از طرق مختلف مانند س

اطالع عموم سرمايه گذاران مى رساند. 
ــت كه  ــى صندوق، ركن نظارتى صندوق اس متول
ــرد مدير و ضامن  ــتمر بر عملك ــه نظارت مس وظيف

صندوق در تطبيق با قوانين را بر عهده دارد.
ــن تضمين نقدينگى  ــن صندوق، در واقع رك ضام
ــى دارد تا در  ــر لحظه آمادگ ــدوق بوده و در ه صن
ــرمايه گذاران به خروج از صندوق  صورت تمايل س
ــن كند. وجود  ــت نقدينگى، آن را تامي ــدم كفاي و ع
ــرمايه گذارى، يكى از  ــاى س ــن در صندوق ه ضام
ــته ترين امتيازات صندوق ها در ايران به شمار  برجس
ــك فوق العاده  مي رود زيرا عمال با پذيرش اين ريس
ــرمايه گذار در هر زمان امكان مي يابد كه  مهم، هر س
ــرمايه خود را به ارزش روز به صورت وجه نقد  س
ــت كند؛ فارغ از آنكه امكان تامين نقدينگي از  درياف
محل فروش دارايي هاي صندوق در آن زمان وجود 
ــب براي  ــد. براي انتخاب صندوق مناس ــته باش داش
سرمايه گذاري از يك منظر مي توانيد هفت عامل زير 

را مورد بررسي قرار دهيد:
1- سودآوري: طبيعتا اولين تمركز هر سرمايه گذار 
ــك صندوق «ميزان  ــراي قرار دادن پول خود در ي ب
ــودآوري» است. نگاه كردن به  بازدهي»  يا همان «س
ــه يا پنج ساله مى تواند معيار خوبي  عملكرد يك، س
ــد.  براى ارزيابي وضعيت صندوق از اين لحاظ باش
بهتر است كه عملكرد صندوق را هم در مواقع رونق 
ــم مقاطع ركود بازار مطالعه كنيم . همچنين بايد  و ه
وضعيت سودآوري صندوق را با سودآوري شاخص 
بازار (كه نمايانگر وضعيت كلي بورس است) مقايسه 
ــه ايجاد  ــب جهت مقايس كرد كه تا يك معيار مناس
ــود. اما نكته مهم اين است كه بازدهي صندوق به  ش
تنهايي معيار كافي براي انتخاب يا عدم انتخاب يك 
صندوق نيست زيرا عملكرد قبلي صندوق ها به هيچ 
وجه تضمين كننده عملكرد آينده آنها نيست به ويژه 
ــال باشد. به همين  اگر عمر صندوق كمتر از پنج س
دليل، بررسي 6 عامل ديگر نيز اهميت زيادي دارند. 
براي مقايسه بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري در 
ــهام مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد كه امكان  س
ــه ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه، ساالنه و از ابتداي  مقايس
فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام را فراهم 
مي كند. در اين خصوص بهتر است بازدهى از ابتداى 
فعاليت را مبناى مقايسه قرار دهيد كه نرخ سود ساالنه 

ــيس را محاسبه مى كند. البته  صندوق ها از زمان تاس
اين مقايسه در مورد صندوق هاى با عمر طوالنى تر 

(بيش از سه سال) معنادار است. 
http://fipiran.com/MFComparing.

=aspx?lan
2- عمر و اندازه صندوق: قبل از سرمايه گذارى در 
صندوق وضعيت كلي آن را مطالعه كنيد تا مشخص 
شود كه چه مدتى است صندوق در حال اجرا است 
و اندازه دارايى هاى آن چقدر است. صندوق هايى كه 
ــيس شده اند و اندازه كوچكى دارند، برخى  تازه تاس
ــدت عملكرد عالى دارند، چرا كه  اوقات در كوتاه م
ــك خود در  ــرمايه كوچ ــن صندوق ها بعضا با س اي
سهام كوچكتر كه بازدهى بااليى دارند سرمايه گذارى 
مى كنند و اين باعث عملكرد مطلوب صندوق مى شود 
كه طبيعتا مستمر نخواهد بود. بنابراين اتكا بر عملكرد 
صندوق هايي كه اندازه و عمر كمي دارند نمي تواند 
مالك تصميم گيرى دقيقى باشد. براي ارزيابي توانايي 
مديريت صندوق بهتر است كه عملكرد طوالنى مدت 
صندوق (سه تا پنج سال) را مد نظر قرار دهيد و در 
ــن حال به ارزش كل صندوق به عنوان يك معيار  عي

مهم در بررسي خود توجه كنيد. 
ــرد قبلى  ــا اينكه عملك 3- نوســان و ريســك:  ب
ــد اما  ــرايط آينده باش ــد پيش بيني كننده ش نمى توان
ــان بدهد كه ارزش واحدهاى  ــما نش مى تواند به ش
صندوق چقدر نوسان داشته است. معموال اگر نوسان 
بازدهي در دوره هاي مختلف زماني باال باشد، نشانه 
اي در جهت ريسك زياد است؛ اين ويژگى با مراجعه 
به سايت صندوق ها و مشاهده نمودار عملكرد آنها به 
ــريع قابل مشاهده است. اگر شما احتياج  صورت س
داريد كه پولتان در يك سال بازده خاصى داشته باشد، 
بهتر است در صندوق هاى  با نوسان باال سرمايه گذارى 
نكنيد.  صندوق هاي پرريسك در فضاي منفي و مثبت 
بازار تالطم زيادي را تجربه مي كنند و  در شرايط منفي 
بازار مي توانند (هر چند به طور موقت) كل بازدهي 

شما را از بين ببرند.
روند نمودار عملكرد صندوق بيان مي كند كه سود 
ــال به  ــانات مكرر در طول چند س ــدوق از نوس صن
ــت آمده يا اينكه در بازده طوالنى با شيب ثابت  دس
ــته اي تحصيل شده است.به عنوان مثال، دو  و پيوس
صندوق ممكن است در يك دوره پنج ساله هر سال 
30درصد سود كرده باشند اما روش دسترسى به اين 
سود مى تواند كامال متفاوت باشد. يكى ممكن است 
ــال بعد عملكرد  ــال عملكرد عالى و در س در يك س
ضعيف داشته باشد در حالى كه صندوق ديگر رشد 
ــبتا يكنواخت تر در  ــه صورت نس ــدي را ب 30 درص
ــال محقق كند. در اين حالت طبيعتا مطلوبيت  هر س
صندوق دوم  براي سرمايه گذار بيشتر خواهد بود.  

4- نسبت گردش سهام: اين نسبت نشان مي دهد 
ــال  كه چند درصد از منابع يك صندوق در طول س
ــتد قرار مي گيرد. در حقيقت  در بازار مورد داد و س
اين نسبت به اين پرسش مى پردازد كه يك صندوق 
ــروش انجام مى دهد. صندوقى  چه ميزان خريد و ف
ــام مى دهد احتماال  ــروش زيادي انج ــه خريد و ف ك
هزينه هاى معامالت و ماليات بيشتري را متقبل مى شود 
ــرمايه گذاران عمل خواهد  ــن نظر به ضرر س و از اي
ــبت گردش دارايى ها   ــط نس كرد. در حالى كه متوس
ــى در حدود 65  ــترك آمريكاي در صندوق هاى مش
ــبت در ايران بر اساس برخى  ــت، اين نس درصد اس
ــال (6  ــمي  تا 500 درصد در س برآورد هاي غير رس
ــبد سهام در سال!) ثبت شده  بار تعويض تركيب س
ــزان گردش كلى  ــت كه مي ــت.  اين در حالى اس اس
ــهام در ايران بسيار پايين تر از ساير كشورها  بازار س
ــبت گردش كل سهام در  ــت. به عنوان مثال، نس اس
ــال 2009 برابر 1/5 مرتبه و در  بازار نيويورك  در س
ــتانبول 1/3مرتبه بوده كه اين رقم براى بازار  بازار اس
ــال 0/29 مرتبه بوده است.  ــهام ايران در همين س س
بدين ترتيب علت گردش باالى سهام در صندوق ها 
را احتماال بايد در تضاد منافع موجود در شركت هاى 
كارگزارى به عنوان «مدير» و «معامله گر» جست وجو 
كرد. كارگزاران طبيعتا از انجام خريد و فروش مكرر 
كارمزد دريافت مي كنند اما حجم باالي دادو ستدها 
ــى آن باعث تضعيف عملكرد  ــاى معامالت و هزينه ه
ــاخص بورس به عنوان  ــه با ش صندوق ها در مقايس
سمبل استراتژى «خريد و نگهدارى» مي شود. از اين 
رو با توجه به رابطه معكوس نسبت گردش سهام و 
بازدهي، سرمايه گذاران بايد به دنبال صندوق هايي با 
ميزان گردش پايين تر باشند كه طبيعتا بازدهي بيشتري 

را در طول زمان كسب مى كنند.
5- تركيب و تنوع دارايي ها: نظر به اينكه يكى از 
مهم ترين ويژگى هاى صندوق ها، فراهم آوردن امكان 
ــبد دارايي ها براى سرمايه گذاران  ــى به س تنوع بخش
ــرمايه گذارى ها از  ــت مطالعه ميزان تنوع سبد س اس
ــوان مثال،  ــت. به عن ــت ويژه اى برخوردار اس اهمي
صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك در آمريكا به طور 
متوسط 97 سهم مختلف در سبد سهام خود دارند؛ در 
ــط 10 تا 12 سهم است.  ايران اين رقم به طور متوس
نگاهى به تركيب كلى سبد سرمايه گذارى صندوق ها 
ــط ميزان  ــان مى دهد كه به طور متوس ــران نش در اي

سرمايه گذارى در پنج سهم با بيشترين وزن، بيش از 
نيمي از كل سبد صندوق ها را تشكيل مي دهد كه رقم 
بااليى است. عالوه بر اين، متوسط رقم سرمايه گذارى 
ــترين  ــت برتر (صنعتى كه بيش ــا در صنع صندوق ه
ــده) حدود 25  دارايى هاى صندوق در آن متمركز ش
درصد است كه نشانگر تنوع بخشى پايين در انتخاب 
دارائيها است. بنابراين اگر قصد سرمايه گذاري در يك 

صندوق حرفه اي با ريسك قابل قبول را داريد حتما 
به دنبال بررسي تعداد صنايعي باشيد كه در گذشته در 
صندوق وجود داشته اند و بين دو صندوق با بازدهي 
ــراغ صندوق متنوع تر (كه طبيعتا ريسك  مشابه به س

كمتري را به شما تحميل مي كند) باشيد.
ــما اقدام به خريد  6- مديريت صندوق: وقتي ش
ــرمايه گذاري در يك صندوق مشترك  واحدهاي س
ــرمايه خود را به دست  مي كنيد در حقيقت اختيار س
ــپاريد تا آن طور كه او صالح  «مدير صندوق» مي س
مي داند پول شما را راهبري كند. بنابراين، بسيار مهم 
است كه شناخت هر چه دقيق تر از فرد يا موسسه اي 
به دست آوريد كه قرار است امين سرمايه گذاري هاي 
شما در بازار سهام باشد. بدين منظور توصيه مي شود 
تا سوابق فعاليت مدير مزبور را در بازار سهام بررسي 
كنيد، از خوشنامي و اعتبار او در بازار مطمئن شويد 
ــرمايه گذاراني كه حاضر به تفويض  و نيز تركيب س
اختيار سرمايه خود به او شده اند را نيز حتي المقدور 
ــي مدير  مطالعه كنيد. عالوه بر اين، از توان كارشناس
ــدوق براي مطالعه و تحليل دقيق اوضاع بازار و  صن
سهام اطالع يابيد و در نهايت اصل «تضاد منافع» را در 
انتخاب مدير صندوق مد نظر قرار دهيد. تضاد منافع 
بيان مي كند كه مديريت صندوق نبايد منافعي به جز 
دريافت كارمزد از صندوق داشته باشد؛ بدين ترتيب 
ــال اگر مدير صندوق از انجام معامالت  بر فرض مث
ــر كارگزاراني كه بخش  ــود (نظي ــهام نيز منتفع ش س
ــدوق را از معامالت تفكيك نكرده اند)  مديريت صن
ــرمايه گذار خواهد بود  ــن يك نكته منفي براي س اي
ــب بازدهي  زيرا مدير در بين دو منفعت متضاد (كس
براي صندوق از طريق نگهداري سهام يا انجام خريد 
ــتر براي كسب كارمزد) درگير  و فروش هر چه بيش
خواهد شد كه طبيعتا مي تواند كسب حداكثر بازدهي 

براي سرمايه گذاران را در اولويت قرار ندهد. 
ــا و هزينه هاي صندوق: صندوق ها  7- كارمزده
ــب از  ــود مناس ــه خدمات و توليد س ــال ارائ در قب
ــرمايه گذاران خود كارمزد مى گيرند. صندوقى كه  س
ــد عملكرد بهترى از  ــاى باال دارد طبيعتا باي هزينه ه
صندوق هايى داشته باشد كه هزينه هاى كمتري دارد. 
در حال حاضر در سطح جهان رقابت شديد در صنعت 
صندوق هاى مشترك باعث تالش براى كاهش مستمر 
هزينه ها شده است به گونه اى كه ميزان كل هزينه هاى 
ــترك در آمريكا از  ــط صندوق هاى مش دريافتى توس
ــال 1990 به نصف آن در شرايط  1/98 درصد در س
فعلي رسيده است. آمارها نشان مى دهد سرمايه گذاران 
حساسيت روزافزونى درخصوص هزينه ها داشته و 
ــرمايه گذارى در صندوق هاى با  گرايش زيادى به س
هزينه هاى كمتر دارند. در حال حاضر ميزان دريافت 
ــرمايه گذارى در ايران  هزينه از كليه صندوق هاى س
ــال  ــابه يكديگر و برابر حدود چهار درصد درس مش
ــت كه در قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري  اس
ــود. به نظر مي رسد به  به طور خودكار منعكس مي ش
منظور افزايش رقابت و جذابيت اين ابزارهاى مالى، 
رقابتي شدن كارمزدهاي صندوق هاى مشترك در آينده 
ــتور كار قرار گيرد كه به طور طبيعى  نزديك در دس
ــط  يك عامل مهم در انتخاب صندوق هاى برتر توس

سرمايه گذاران خواهد بود.
در پايان يادآور مى شود هفت بند فوق، در بردارنده 
نكاتى ساده و ابتدايى براى تصميم گيرى در خصوص 
نخستين سرمايه گذارى در صندوق هاى مشترك است 
ــاس معيارهاى پيچيده تر و علمى تر  و مى توان بر اس
ــى عملكرد صندوق هاى سهام  ــه بررس نيز به مقايس
ــش و  ــه اين مهم را به مطالب آتى پرس ــت ك پرداخ

پاسخ موكول مى كنيم.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com

پرسش و پاسخ

امكان راه اندازى 25 نوع صندوق سرمايه گذارى در بورسدر كدام صندوق سرمايه گذاري كنيم؟
در گفت وگو با رئيس اداره نظارت بر نهادهاي سازمان بورس مطرح شد

گروه بورس- هديه لطفي: صندوق   سرمايه گذاري  شروين شهرياري
ــادار از مصاديق تعريف بند20 ماده يك  در اوراق به
ــوراي  ــازار اوراق بهادار مصوب مجلس ش قانون ب
ــاده 1 قانون  ــاه 1384 و بند هـ م ــالمي در آذرم اس
ــد، به منظور  ــا و نهادهاى مالى جدي ــعه ابزاره توس
ــل چهل و  ــت هاى كلى اص ــراى سياس ــهيل اج تس
ــت.  ــى مصوب آذرماه 1388 اس چهارم قانون اساس

ــرمايه گذارى با الهام از متعارف ترين  صندوق هاى س
شكل از صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار 
(Mutual Fund) در ساير كشورها طراحي شده 
ــيس صندوق هاى  ــن اهداف تاس ــت. از مهم تري اس
سرمايه گذارى در اوراق بهادار، تشويق سرمايه گذاران 
ــت كه به هر دليل امكان سرمايه گذارى  بالقوه اى اس

مستقيم در سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس 
ــيل هاى  يا فرابورس را ندارند ولى با آگاهى از پتانس
سرمايه گذارى در سهام، عالقه مندند بخشى از سرمايه 

خود را به اين حوزه اختصاص دهند. 
ــور نهادهاى مالى  ــس اداره ام ــن رابطه رئي در اي
سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: صندوق هاى 
ــال 1386  ــرمايه گذارى در اوراق بهادار كه از س س
ــده اند از ويژگى هاى  ــا كنون در ايران راه اندازى ش ت
ــتند و در حال حاضر مبلغى  متنوعى برخوردار هس
ــت  ــت مديري ــان تح ــارد توم ــش از 3600 ميلي بي
ــرار دارد و بيش از  ــرمايه گذارى ق ــاى س صندوق ه
ــى اقدام به  ــرمايه گذار حقيقى و حقوق ــزار س 90ه

سرمايه گذارى كرده اند.
بهنام چاوشى در ادامه افزود: صندوق هاى مذكور با 
توجه به نوع اركان و تركيب دارايى هاى خود كه در 
اساسنامه و اميدنامه (Prospectus) مشخص شده 
ــت، به انواع مختلفى تقسيم مى شوند كه بر اساس  اس
ــاى مختلف و پارامترهاى متفاوت در انواع  تركيب ه
مفاد مقرراتى مصوب، مى توان گفت در حال حاضر در 
ايران امكان راه اندازى 25 نوع صندوق سرمايه گذارى 
در اوراق بهادار (با تفاوت هاى جزئى يا كلى) فراهم 
ــرمايه گذارى  ــت. وى ادامه داد: صندوق هاى س اس
ــرمايه ايران در سه  در اوراق بهادار فعال در بازار س
ــت؛ در نگاه اول، از بعد  ــه قابل طبقه بندى اس مرحل
ــرمايه گذارى  ــر و حداقل تعداد واحدهاى س حداكث
ــرمايه گذارى در  مجاز براى صدور، صندوق هاى س
ــرمايه گذارى  اوراق بهادار به دو نوع صندوق هاى س
ــرمايه گذارى در  در اندازه كوچك و صندوق هاى س

اندازه بزرگ طبقه بندى مى شوند.
ــخص شدن  ــى در ادامه گفت: پس از مش چاوش
ــرمايه گذارى از بعد اندازه  نوع طبقه هر صندوق س

كوچك يا بزرگ، بر اساس ميزان تركيب دارايى هاى 
ــرمايه گذارى در اوراق  صندوق و نصاب هاى هر س
ــه نوع  بهادار مختلف نيز مى توان صندوق ها را به س
ــرمايه گذارى در سهام (اولويت با خريد  صندوق س
ــرمايه گذارى در اوراق بهادار با  ــهام)، صندوق س س
درآمد ثابت (اولويت با خريد اوراق بهادار با درآمد 
ثابت) و صندوق سرمايه گذارى مختلط (تركيب ميانى 

بين دو تركيب فوق) طبقه بندى كرد. 
ــوم و با توجه به  ــى در نگاه س ــه عقيده چاوش ب
طبقه بندى هاى باال از بعد اندازه صندوق و تركيب 
ــنامه ها و اميدنامه هاى  ــاى صندوق، اساس دارايى ه
مختلفى بر اساس نيازهاى بازار سرمايه و تقاضاى 
ــت. از  ــعه اس ــان وجود دارد و رو به توس موسس
ــنامه ها و اميدنامه هاى مذكور مى توان  جمله اساس
به صندوق سرمايه گذارى در سهام (بدون پرداخت 
دوره اى در اندازه كوچك)، صندوق سرمايه گذارى 
ــهام (بدون پرداخت دوره اى در اندازه بزرگ)،  در س
صندوق سرمايه گذارى در سهام (با پرداخت دوره اى 
در اندازه كوچك)، صندوق سرمايه گذارى در سهام 
ــزرگ)، صندوق  ــت دوره اى در اندازه ب ــا پرداخ (ب
ــا درآمد ثابت (با  ــرمايه گذارى در اوراق بهادار ب س
ــزرگ)، صندوق  ــود در اندازه ب ــن حداقل س تضمي
ــا درآمد ثابت (با  ــرمايه گذارى در اوراق بهادار ب س
ــدازه بزرگ)، صندوق  ــود در ان پيش بينى حداقل س
سرمايه گذارى شاخصى (در اندازه بزرگ)، صندوق 
سرمايه گذارى براى سرمايه گذارى اشخاص خارجى، 
صندوق سرمايه گذارى نيكوكارى (در اندازه بزرگ)، 
صندوق سرمايه گذارى بدون ضامن نقدشوندگى و 
 (ETF) ــل معامله ــرمايه گذارى قاب صندوق هاى س

اشاره كرد.
ادامه در صفحه10
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ادامه از صفحه9
ــازمان بورس و  ــس اداره امور نهادهاى مالى س رئي
ــاختار هر كدام  ــه به توضيح س ــادار در ادام اوراق به
ــاى مزبور پرداخت و گفت: در صندوق  از صندوق ه
ــهام (بدون پرداخت دوره اى و  ــرمايه گذارى در س س
ــرمايه گذارى در سهام و  در اندازه كوچك) اولويت س
ــركت هاى بورسى و فرابورسى (حداقل  حق تقدم ش
ــت. ويژگى اصلى  ــد از تركيب دارايى ها) اس 70درص
ــر صندوق عالوه  ــت كه مدي ــدوق مذكور آن  اس صن
ــدوق، وظايف  ــف مديريت دارايى هاى صن بر وظاي
ــدور و ابطال  ــت هاى ص مربوط به دريافت درخواس
ــى ادامه  واحدهاى صندوق را نيز به عهده دارد.چاوش
ــقف  داد: در اين صندوق ها با توجه به پايين بودن س
ــرمايه گذارى مجاز براى صدور (معموال  واحدهاى س
ــقف آن برابر 50,000 واحد سرمايه گذارى است)،  س
ــخص حقيقى واجد شرايط  از خدمات حداقل يك ش
ــنامه براى مديريت صندوق با عنوان مدير  طبق اساس
ــود.وى در ادامه افزود:  ــرمايه گذارى استفاده مى ش س
ــرمايه گذارى در سهام (بدون پرداخت  در صندوق س
ــرمايه گذارى  دوره اى در اندازه بزرگ) نيز اولويت س
در سهام و حق تقدم شركت هاى بورسى و فرابورسى 
(حداقل 70درصد از تركيب دارايى ها) است؛ اما ويژگى 
ــن اداره كننده  ــت كه داراى رك اصلى صندوق آن  اس
ــت؛  ــتقل اس مدير صندوق و مدير ثبت به صورت مس
ــر صندوق ملزم به انجام وظايف كارهاى اجرايى  مدي
ــت دارايى هاى صندوق و مدير ثبت، وظايف  و مديري
ــدور و ابطال  ــت هاى ص مربوط به دريافت درخواس
واحدهاى صندوق را به عهده دارد.چاوشى خاطرنشان 
ــقف  ــرد: در اين صندوق ها با توجه به باال بودن س ك
ــرمايه گذارى مجاز براى صدور (معموال  واحدهاى س

سقف آن برابر 500,000 واحد سرمايه گذارى است)، 
ــخص حقيقى واجد شرايط طبق  ــه ش از خدمات س
اساسنامه براى مديريت صندوق با عنوان گروه مديران 

سرمايه گذارى استفاده مى شود.
ــرمايه گذارى در سهام  چاوشى ساختار صندوق س
ــك و در اندازة  ــا پرداخت دوره اى در اندازه كوچ (ب
ــزرگ) را نيز همانند ويژگى هاى مذكور در صندوق  ب
سرمايه گذارى در سهام بدون پرداخت دوره اى دانست 
و افزود: تفاوت اين دو نوع صندوق با دو نوع صندوق  
قبلى  در اميدنامه مربوطه است، به طورى كه صندوق 
ــرمايه گذارى در سهام (با پرداخت دوره اى) مبلغى  س
ــرايط مندرج در اميدنامه)  را به صورت دوره اى (با ش
ــرمايه گذارى در هر مقطع  ــه دارندگان واحدهاى س ب
ــازمان  ــد. رئيس اداره امور نهادهاى مالى س مى پردازن
ــاختار صندوق   ــاره به س ــورس و اوراق بهادار با اش ب
ــد ثابت (با  ــادار با درآم ــرمايه گذارى در اوراق به س
تضمين حداقل سود در اندازه بزرگ) گفت: در اين نوع 
صندوق اولويت سرمايه گذارى در اوراق بهادار با درآمد 
ــت؛  ــت (حداقل70درصد از تركيب دارايى ها) اس ثاب
ــهام نيز  صندوق هاى مذكور ملزم به حداقل 10 در س
مى باشند.  وى ادامه داد: صندوق هاى مذكور عالوه بر 
ضامن نقدشوندگى داراى ركن ضامن جبران خسارت 
ــتند كه درصد سود مشخصى را  ــود هس يا حداقل س
ــرايط مندرج در اميدنامه)  ــخص (با ش براى دوره مش
ــرمايه گذارى تضمين  ــدگان واحدهاى س ــراى دارن ب
مى كند.وى ساختار و ويژگى صندوق سرمايه گذارى 
ــد ثابت (با پيش بينى حداقل  ــادار با درآم در اوراق به
ــود در اندازه بزرگ) را همانند ويژگى هاى مذكور  س
ــرمايه گذارى در اوراق بهادار با درآمد  در صندوق س
ثابت و با تضمين حداقل سود دانست  با اين تفاوت 

كه اين صندوق فاقد ضامن جبران خسارت يا حداقل 
سود بوده و مدير صرفا تالش مى كند  تا سود پيش بينى 
شده براى سرمايه گذاران محقق شود. البته در صورت 
ــود پيش بينى شده در اميدنامه، بخشى  عدم تحقق س
ــود. از آن از طريق كارمزد متعلق به مدير جبران مى ش
ــت و اركان  ــه چارچوب كلى فعالي ــى در ادام چاوش
صندوق سرمايه گذارى شاخصى (در اندازه بزرگ) را 
ــابه صندوق هاى سرمايه گذارى در سهام در اندازه  مش
ــز اين دو صندوق  ــت و گفت: وجه تماي بزرگ دانس
ــرمايه گذارى و نوع تركيب دارايى است؛  در هدف س
ــده، طبق رويه  كه براى منطبق بودن با هدف اعالم ش
مشخص توسط مدير صندوق مديريت مى شود. به گفته 
چاوشى صندوق سرمايه گذارى شاخصى با مشخص 
ــاخص هدف، رويه اى را براى مديريت  نمودن يك ش
ــد؛ به گونه اى كه روند  ــاى خود تعيين مى كن دارايى ه
ارزش خالص دارايى هاى صندوق بيشترين همبستگى 

را با روند شاخص هدف داشته باشد.
وى در ادامه افزود: هدف از صندوق سرمايه گذارى 
ــرمايه گذارى اشخاص خارجى، فراهم كردن  براى س
ــبات  ــر ريالى و انجام محاس ــكان جذب مبالغ غي ام
ــال و بازپرداخت  ــراى ابط ــى در صندوق ب غير ريال
ــرمايه گذارانى است كه قصد سرمايه گذارى  وجوه س
ــه گفته وي  ــدوق را دارند. ب ــى در صن ــا ارز خارج ب
ــل حائز اهميت  ــور نرخ تبدي ــاى مذك در صندوق ه
ــل در زمان راه اندازى  ــت كه بايد مبنا و نرخ تبدي اس
ــود. از لحاظ تركيب دارايى ها  ــخص ش صندوق مش
ــرمايه گذارى براى  ــكان راه اندازى صندوق هاى س ام
ــخاص خارجى در هر سه نوع سهام، اوراق بهادار  اش
ــى  ــت و نوع مختلط فراهم است.چاوش ــا درآمد ثاب ب
ــت و اركان  ــا چارچوب فعالي ــرد: ام ــان ك خاطر نش

ــرمايه گذارى نيكوكارى (در اندازه بزرگ)  صندوق س
با ساير صندوق هاى سرمايه گذارى متفاوت است؛ در 
صندوق هاى سرمايه گذارى نيكوكارى ركنى با عنوان 
مدير اجرا پيش بينى شده است كه درآمدهاى حاصل از 
فعاليت صندوق را به امور خيرخواهانه مشخص شده 
در اميدنامه صندوق، تخصيص خواهد داد.وى ادامه داد: 
ــاير صندوق هاى سرمايه گذارى  همچنين بر خالف س
ــرمايه گذارى ممتاز (قابل  ــه داراى دو نوع واحد س ك
انتقال و غيرقابل ابطال) و عادى (قابل ابطال و غيرقابل 
انتقال) هستند؛ واحدهاى سرمايه گذارى صندوق هاى 
سرمايه گذارى نيكوكارى به چهار نوع (الف) مديريتى 
قابل انتقال (ب) مديريتى غيرقابل انتقال (ج) عادى قابل 
ــال (د) عادى غيرقابل ابطال با ويژگى هاى مندرج  ابط
در اساسنامه مربوطه تقسيم مى شوند. رئيس اداره امور 
ــازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه  نهادهاى مالى س
ــرمايه گذارى  اظهاراتش افزود: تمامى صندوق هاى س
ــوندگى  نام برده در باال داراى ركنى به نام ضامن نقدش
ــط  ــت ابطال توس ــان ارائه درخواس ــتند؛ در زم هس
سرمايه گذاران، در صورتى كه مدير وجه نقد كافى براى 
پرداخت به ارزش خالص دارايى هاى (NAV) ابطال 
ــت ضامن نقدشوندگى ملزم است وجوه الزم  را نداش
ــت صدور به نام خود، تامين نمايد  را با ارائه درخواس
ــرمايه گذاران ريسك عدم نقدشوندگى دارايى ها  تا س
ــان  ــى خاطرنش به ارزش روز را نداشته باشند.چاوش
ــت تا انواع  ــرد: در حال حاضر اين امكان فراهم اس ك
صندوق هاى سرمايه گذارى بدون ضامن نقدشوندگى 
ــش كارمزد و  ــوند تا عالوه بر كاه ــز راه اندازى ش ني
هزينه هاى صندوق، انعطاف پذيرى مدير صندوق براى 
ــتر شود.وى  مديريت تركيب دارايى هاى صندوق بيش
ــرمايه گذارى قابل معامله  درخصوص صندوق هاى س

ــرمايه گذارى  (ETF) نيز اظهار كرد: صندوق هاى س
قابل معامله، نوع جديدى از صندوق هاى سرمايه گذارى 
ــتند كه بيشتر جايگزين مناسبى براى شركت هاى  هس
سرمايه گذارى (Closed-end) محسوب مى شوند. 
ــر امكان راه اندازى  ــى ادامه داد: در حال حاض چاوش
ــرمايه گذارى قابل معامله در سه نوع  صندوق هاى س
سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نوع مختلط فراهم 
ــت. متقاضيان سرمايه گذارى در اين صندوق ها، با  اس
ــاهده ارزش خالص دارايى ها كه در فاصله زمانى  مش
ــبه و افشا مى شود مى توانند در  كمتر از 2 دقيقه محاس
بورس يا فرابورس، اقدام به خريد و فروش واحدهاى 
ــرمايه گذارى صندوق كنند. بنابراين مبناى خريد و  س
ــرمايه گذاران، مكانيزم حراج در بازار ثانويه  فروش س
ــت. افزايش يا كاهش سرمايه  بورس يا فرابورس اس
صندوق هاى سرمايه گذارى، به صورت مستمر و با اقدام 
صدور يا ابطال واحدهاى سرمايه گذارى، صرفا توسط 
بازارگردان هر صندوق صورت مى پذيرد. چاوشى در 
انتها با توصيه سرمايه گذارى از طريق اين نهادهاى مالى 
ــرمايه، خاطرنشان كرد: براي مطلع شدن از  در بازار س
ــن صندوق ها الزم  ــي فعاليت و نظارت بر اي چگونگ
است سرمايه گذاران با مطالعه دقيق اساسنامه، اميدنامه 
و مقررات مربوطه با جزئيات آن آشنا شوند و با توجه 
ــتراتژي ها و انتظارات خود از سرمايه گذاري در  به اس
سهام يا سرمايه گذارى در ساير اوراق بهادار در مورد 
ــرمايه گذاري صندوق ها تصميم  ــد واحدهاي س خري
مناسبي اتخاذ كنند. وى ادامه داد: تمامى صندوق هاى 
سرمايه گذارى داراى تارنماى اطالع رسانى هستند كه 
ــه ارزش خالص  ــواره آخرين اطالعات مربوط ب هم
ــا و ويژگى هاى صندوق را طبق مقررات، به  دارايى ه

اطالع عموم سرمايه گذاران مى رسانند.

گروه بورس- همايون دارابى: بورس اوراق بهادار تهران ديروز 
تحت فشار عرضه هاى سنگين ناشى از نزديكى شاخص به مرز روانى 
90هزار واحد قرار گرفت كه اين امر به كاهش 145واحدى شاخص 
كل منجر شد. در بازار ديروز معامله گران در شرايطى فعاليت خود را 
شروع كردند كه با توجه به رشد شاخص كل در چند روز گذشته و 
نزديك شدن آن به 90هزار واحد، عرضه سهام از سوى معامله گران 
كوتاه مدت افزايش يافته و موجب شد تا برخى از نمادهاى بازار با 
كاهش قيمت همراه شوند كه اين مساله به ويژه در گروه ساختمانى 

و پتروشيمى و نفتى به چشم مى خورد.
در بازار ديروز معامله گران همچنين شاهد تقويت گروه خودرويى 
ــايعه قديمى  ــركتهاى تابعه با ش بودند؛ جايى كه ايران خودرو و ش
فروش سهام بانك پارسيان با صف خريد سنگين مواجه شدند. همين 
امر نيز گروه خودرويى را به صدر بازار كشاند.در تحوالت مهم بازار 
ديروز معامله گران شاهد ابالغ رسمى معافيت مالياتى صادر كنندگان 

بودند؛ اين مصوبه براى ارز حاصل از صادرات نيز ترتيباتى را اعالم 
ــاس معافيت مالياتى صادركنندگان و نحوه  كرده است، برهمين اس
ــمى ابالغ شد و اين به  ــبه ارز حاصل از صادرات به طور رس محاس
ــپارى ارزى نيست. چرا كه در اين مصوبه چهار  معناى لغو پيمان س
ــتفاده از ارز حاصل از صادرات مشخص شده است.  در  ــكل اس ش
همين حال بحث در مورد اليحه بودجه و همچنين بحث هدفمندى 
يارانه ها ديروز نيز ادامه داشت كه در مهم ترين خبر دكتر نوبخت از 

قطعى نبودن اجراى فاز دوم اين طرح خبر داد.
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه 
عصر ديروز در جلسه  كميسيون تلفيق دولت از ارائه اليحه هدفمندى 
ــده و قرار است به صورت يك تبصره آن را در  يارانه ها منصرف ش
ــت كه اجراى  ــال كند، اظهار كرد: ايده آل دولت اين اس ــه اعم اليح
هدفمندى يارانه ها به صورت يك اليحه جامع تقديم مجلس شود، 
اما چون نمايندگان مجلس اصرار دارند، اين بحث در اليحه بودجه 

ــنهاد شود، تالش مى كنيم هدفمندى  93 به صورت يك تبصره پيش
را در قالب يك تبصره در خالل رسيدگى كميسيون تلفيق به اليحه 
ــازار ديروز در  ــنهاد دهيم. در ب ــه به صورت يك الحاق پيش بودج
ــهم  ــوالت درون بازارى عرضه بلوك 50درصد به عالوه يك س تح
ــا به صورت اتوماتيك اين نماد به  ــدون خريدار باقى ماند ت الوان ب
پرتفوى تامين اجتماعى اضافه شود. همچنين ديروز هيات پذيرش 
با پذيرش شركت سرمايه گذارى توسعه معين ملت و شركت گروه 
صنعتى پاكشو موافقت كرد. به گزارش روابط عمومى بورس اوراق 
ــماعيل درگاهى مدير پذيرش بورس تهران ضمن  بهادار تهران، اس
ــه هيات پذيرش مورخ 15 دى ماه  بيان مطلب فوق افزود: در جلس
92، تقاضاى پذيرش شركت سرمايه گذارى توسعه معين ملت مورد 
ــركت كه در حال ثبت سرمايه  ــى قرار گرفت. پذيرش اين ش بررس
يك هزار ميليارد ريال نزد اداره ثبت شركت ها و متعلق به گروه مالى 
ملت است مورد موافقت هيات پذيرش قرار گرفت و به اين ترتيب 

شركت با تعهد به عرضه 20 درصد از سهام در روز عرضه اوليه، در 
ــت نرخ هاى تابلو فرعى بازار اول پذيرفته شد. مدير پذيرش  فهرس
بورس تهران درخصوص پذيرش گروه صنعتى پاكشو گفت: پاكشو 
نيز پس از شور و بررسى اعضاى هيات  پذيرش در بازار دوم پذيرفته 
شده و همانند شركت قبلى ضمن عمل به موارد مدنظر هيات پذيرش، 
با انتشار اطالعات در سامانه كدال و درج در فهرست نرخ ها، زمينه 

عرضه سهام آن فراهم خواهد شد.
در گروه فلزى ديروز اعالم شد كه صادرات شمش و محصوالت 
فوالدى آزاد شده است. ديروز  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد: صادرات شمش و محصوالت فوالدى بدون محدوديت، 

ميزان و نوع محصول تا پايان خرداد ماه 1393 آزاد شد.
ــاخص بود كه در آن  ــروز بازارى با افت ش ــوع بازار دي در مجم
شاخص با 0/16درصد كاهش  به 89هزار و 355واحد رسيد. ارزش 

معامالت نيز در بورس و فرابورس به 625ميليارد تومان رسيد.

امكان راه اندازى 25 نوع صندوق سرمايه گذارى در اوراق بهادار

شاخص به 90 هزار نرسيد جنب پل حافظ
تشريح فعاليت هاى «مفاخر» در آستانه 

ورود به فرابورس
گروه بنگاه ها- 10 درصد از سهام «مفاخر» امروز در حالى 
در بازار اول فرابورس عرضه مى شود كه مديرعامل اين شركت 

آخرين وضعيت آن را تشريح كرد.
 مدير عامل شركت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي گفت: 
ــب و كار اين شركت ارائه راهكارهاي  اصلي ترين محور كس
جامع در حوزه فناوري اطالعات به منظور اجراي پروژه ها و 
ــتريان خواهد بود كه سبد محصول آن  ارزش آفريني براي مش
نيز تركيبي از سخت افزار، نرم افزار و شبكه با تمركز بر توسعه 

بازار در حوزه بانكداري الكترونيك خواهد بود.
ــا عظيمي پور با بيان  ــزارى موج، عليرض ــه گزارش خبرگ ب
ــعه بازار تنها  ــركت براي توس اينكه هدفگذاري اصلي اين ش
ــود، افزود: در حال  ــركت در مناقصه ها خواهد ب از طريق ش
ــعبه بانكي، اين شركت  ــتيباني 7 هزار ش حاضر عالوه بر پش
ــگاهي را نيز در  ــتگاه POS فروش مجوز عرضه 50هزار دس
ــركت در تمام مراكز  ــتقرار دفاتر ش اختيار دارد و عالوه بر اس
ــركت فعاليت  ــز نفر مقيم ش ــهر ديگر ني ــتان ها در 35 ش اس

مي كند.
ــم انداز اصلي اين شركت تبديل شدن  وي با بيان اينكه چش
ــتاز IT در ايران است، افزود: در حال حاضر  به مجموعه پيش
ــتريان اصلي اين مجموعه به سه گروه راهبردي، بانكي و  مش
غيربانكي تقسيم مي شوند و در عين حال عالوه بر بازار ايران، 
ــب و كار در سطح منطقه خاورميانه را در دستور  توسعه كس

كار قرار داده ايم.
عظيمى پور تصريح كرد: طبق برنامه قرار بود سرمايه شركت 
از سي ميليارد ريال به 230 ميليارد ريال ظرف سه سال برسد 
ــا افزايش 70  ــه و در هر مرحله ب ــون طي دو مرحل ــه تاكن ك
ــركت به 170 ميليارد ريال  ــرمايه ش ميليارد ريالي، تاكنون س

رسيده است.

برگزاري دوره فشرده حل تست و 
آمادگي آزمون اصول بازار سرمايه 

ــازمان بورس  ــال اخير س ــت هاي چند س با توجه به سياس
درخصوص جذب نيروهاي كارآمد در بازار سرمايه و برگزاري 
ــرمايه، آموزشگاه بازار  آزمون گواهينامه هاي حرفه اي بازار س
ــي خود اقدام به  ــالت آموزش ــورس دات كام با توجه به رس ب
برگزاري دوره فشرده حل نكته و تست آمادگي آزمون اصول 
ــرمايه مطابق با سرفصل هاي اعالمي سازمان بورس و  بازار س

اوراق بهادار نموده است.
عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام مي توانند 
ــماره تلفن 88800011-021 تماس حاصل نموده يا به  با ش

سايت www.bazarbors.com مراجعه نمايند.

آگهى تجديد مزايده عمومى (شماره 5/الف/92 )- نوبت اول
1- نام مزايده گذار: شركت مديريت توليد برق شهيدرجايى (نيروگاه شهيدرجايى)

2- موضوع مزايده: فروش 51 درصد سهام سرمايه گذارى شده شركتهاى مديريت توليد برق شهيد رجايى و لوشان در شركت مديريت توليد برق گيالن
3-نوع مزايده: عمومى – يك مرحله اى

4-محل دريافت اسناد مزايده: كيلومتر 25 اتوبان قزوين –كرج ،اداره قراردادها
5-ميزان سپرده شركت در مزايده : مبلغ 3,342,792,000 ريال بصورت ضمانت نامه بانكى يا واريز به حساب جام6804466081  بانك ملت شعبه اسدآبادى قزوين 

(باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7 به نام مزايده گذار) .
6-تاريخ فروش اسناد مزايده : به مدت هفت روز از تاريخ درج وچاپ آگهى 

7-تاريخ تحويل اسناد مزايده: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1392/11/2
8-مبلغ فروش اسناد مزايده: مبلغ 530,000 ريال با احتساب 6٪ ارزش افزوده به صورت واريز وجه به حساب جام 6804465837 بانك ملت شعبه اسدآبادى قزوين 

باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7  به نام مزايده گذار .
9-زمان و محل قرائت پيشنهادات مزايده: زمان بازگشائى پاكات روز شنبه مورخ 1392/11/05 راس ساعت 11 صبح  در محل مزايده گذار انجام خواهد شد.

ــل خواهد آمد و اين آگهى را  ــى و از برنده مزايده جهت عقد قرارداد دعوت بعم ــناد و مدارك واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررس ــده گذار اس ــت مزاي ــى اس بديه
مى توانيد در سايت اينترنتى ذيل مشاهده كنيد .

http://iets.mporg.ir : سايت ملى اطالع رسانى
http://tender.tavanir.org.ir : سايت معامالت توانير

http://www.rajaeepowerplant.ir :روابط عمومى شركت مديريت توليد برق شهيدرجائىسايت نيروگاه شهيد رجايى

 شـركت توزيـع نيـروى بـرق تهران بزرگ در نظـر دارد ارائه خدمات مراقبت و حفاظـت از سـاختمانهاي اداري و عملياتي خود  را به 
پيمانكارواجد شرايط واگذار نمايد . 

شرح مختصري از كار:
ارائه خدمات مراقبت و حفاظت از ساختمانهاي اداري و عملياتي در سطح شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ.

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1,225,000,000 ريال مي باشد كه مناقصه گران  مي بايست  مبلغ تضمين 
را  بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه بحساب جارى شماره 0101801171004 بنام شركت توزيع نيروى برق 

تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا ارائه نمايند.
ــنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود وهمچنين به پيشنهادهاي  فاقد سپرده ،  ــروط ، مخدوش وپيش ــنهادهاي فاقد امضاء ، مش به پيش

سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ــنبه مورخ 92/10/22 به مدت 5  ــنبه مورخ  92/10/17  لغايت يكش ــه ش مهلت و محل و مبلغ فروش اسـناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز س

روزكاري 
.www.tbtb.ir  مبلغ 500,000  ريال بصورت الكترونيكي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني

يا بصورت نقدي به حساب شماره 0101921590005 بنام  حساب امانى ساير درآمدها – نزد بانك صادرات شعبه مالصدرا.
مهلت و محل تحويل وبازگشايي اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 92/11/06 و زمان بازگشائى 

ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 92/11/07 مى باشد.
محل تحويل ، تهران ـ  خيابان شيخ بهايي جنوبى ـ شهرك والفجرـ انتهاى كوچه سوم ـ شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ،طبقه 1- ، دبيرخانه 

مركزى و محل بازگشائى طبقه سوم – سالن همايش ميباشد. 
شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 

- داشتن تائيديه از نيروي انتظامي يا دفتر مركزي حراست وزارت نيرو يا توانير الزامي است . 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه بعهده برنده مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير
 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات

www.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى 
شماره 921014255

نوبت دوم

شـركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات بازسـازي سـاختمان منطقه برق آزادي  خود  را به پيمانكار واجد 
شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

اجراى عمليات بازسازي ساختمان منطقه برق آزادي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه   95,000,000 ريال مي باشد كه مناقصه گران مي بايست  مبلغ تضمين 
را  بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه بحساب جارى شماره 0101801171004 بنام شركت توزيع نيروى برق 

تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود وهمچنين به پيشنهادهاي  فاقد سپرده، 

سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ــنبه مورخ 92/10/22 به مدت 5  ــنبه مورخ  92/10/17  لغايت يكش ــه ش مهلت و محل و مبلغ فروش اسـناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز س

روزكاري 
.www.tbtb.ir  مبلغ  500,000ريال بصورت الكترونيكي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني

يا بصورت نقدي به حساب شماره 0101921590005 بنام  حساب امانى ساير درآمدها – نزد بانك صادرات شعبه مالصدرا.
مهلت و محل تحويل وبازگشايي اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 92/11/06 و زمان بازگشائى 

ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 92/11/07 مى باشد.
تهران ـ  بلوار دهكده المپيك – ميدان المپيك – خيابان 27 – منطقه برق آزادي.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
ــته ابنيه ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق )  ــتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري  دررش - داش

الزامى ميباشد. 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه بعهده برنده مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير
 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات

www.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى 
شماره 921914300

نوبت دوم

شركت كارگزاري سرمايه و دانش جهت تكميل كادر نيروي انساني 
ــري آتي كاال و  ــري اوراق بهادار، معامله گ ــرش و معامله گ ــود در پذي خ

تحليلگري بازار سرمايه از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.
ــك ــت الكتروني ــه آدرس پس ــود را ب ــه خ ــد رزوم ــان مي توانن متقاضي

info@ckbroker.com ارسال نمايند.
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11  نفت و پتروشيمي 

زنگنه: اوپك در سال 2014 چالش 
عمده اى نخواهد داشت

وزير نفت گفت: اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده 
نفت بر اين باورند كه اين سازمان در سال 2014 ميالدى 

با چالش قابل توجهى رو به رو نخواهند بود. 
بيژن زنگنه در گفت و گو با بولتن ماهانه اوپك در ماه 
دسامبر درباره چالش هاى احتمالى اوپك در سال جارى 
ميالدى اعالم كرد: در سال جديد ميالدى فرصت هايى 
براى اوپك در زمينه توليد و سرمايه گذارى وجود دارد.  
وى با اشاره به اينكه بعضى از توليد كنندگان هم اكنون از 
ذخاير شيل اويل نفت خام توليد مى كنند، گفت: اعضاى 
ــازمان تلقى  اوپك اين موضوع را تهديدى براى اين س
نمى كنند و اين تنها بخشى از توليد كشورهاى غيرعضو 
اوپك است مانند آنچه پيش از اين در جريان بوده است. 
ــت در واكنش به تصميم اعضاى اوپك درباره  وزير نف
تثبيت سقف توليد روزانه 30 ميليون بشكه، عنوان كرد: 
از ديدگاه من تصميم اعضاى اوپك كه همسو با بنيادهاى 
بازار بوده، مناسب است و بازار نفت نيز به اين تصميم 

واكنش مثبت نشان خواهد داد.
ــت خام از  ــش توليد نف ــال افزاي ــه به احتم ــا توج ب
ــوى ايران در نتيجه لغو تحريم ها عليه تهران، زنگنه  س
ــته بعضى از اعضاى اوپك با  گفت: در سال هاى گذش
ــابهى رو به رو بوده و براى مدتى از بازار  مشكالت مش

خارج شده اند.
وى افزود: اما زمانى كه اين اعضا به بازار بازگشتند، 
اوپك چگونگى مواجهه با ورود دوباره اعضا به بازار و 
پايدار كردن ظرفيت مازاد عرضه را مى دانست، بنابراين 
اين كشورها مي توانستند بازگشت خوبى داشته باشند و 

بازگشت آنها نيز بر بهاى نفت تاثير منفى نداشت.
ــت تا نگاه  زنگنه ابراز اطمينان كرد كه اوپك قادر اس
درستى نسبت به ايران داشته باشد و از اعضايى كه قصد 

دارند به جايگاه پيشين خود بازگردند پشتيبانى كند.
ــان را تامين  ــك كه 40 درصد نفت جه ــاى اوپ اعض
مى كند، در صد و شصت و چهارمين نشست اين سازمان 
ــقف توليد روزانه 30  در وين اتريش تصميم گرفتند س

ميليون بشكه اوپك را ثابت نگاه دارند.

ــزه بهاديوندچگيني:  گروه نفت و پتروشــيمى- حم
ــاس گزارش چشم انداز بازار انرژى در سال 2014  بر اس
كه اخيرا توسط آژانس بين المللى انرژى منتشر شده است، 
قيمت نفت تحت تاثير چند عامل مهم كوتاه مدت نظير 
ــته اى ايران با غرب، رشد عرضه نفت  بهبود چالش هس
ــى، عرضه هاى آمريكا و .... تغيير خواهد كرد در اين  ليب
ــطح تقاضاى  بين برخى ديگر از عوامل مهم از جمله س
نفت در كشورهاى مختلف و تصميمات آتى كشورهاى 
ــورهاى صادركننده نفت (اوپك) از  ــازمان كش عضو س
ديگر عواملى است كه بر پيش بينى هاى آتى قيمت نفت 

موثر است. 
ــطوح قيمتى و عوامل مختلفى كه در  در اين بين اما س
سال هاى اخير بر عرضه و تقاضا اثر داشته، باعث ايجاد 
ــده كه همين امر تثبيت قيمت ها را در  توازن در بازار ش
سطوح مشخصي به همراه داشته و به نظر مي رسد تغيير 
اين ثبات نيازمند شوك در بازار است. عواملى همچون 
بحران جهانى و كاهش توليدات صنعتى و در عين حال 
ــطوح توليد در نتيجه انقالب عربى و عواملى  كاهش س

نظير آن به ايجاد اين شرايط  دامن زده است. 
ــال  ــم انداز مذكور چهار عامل را در س ــزارش چش گ
2014 به عنوان عواملى نام برده است كه مى تواند روند 
كنونى را دچار تغيير كند؛ عواملى همچون عرضه بيشتر 
نفت توسط كشورهاى عضو اوپك و غيراوپك، افزايش 
سرمايه گذارى ها در كشورهاى اوپك و افزايش سطوح 
توليد توسط آنها، افزايش عرضه ساير فرآورده هاى انرژى 
(جايگزين نفت) و افزايش تقاضا براى سوخت هاى مايع 

به خصوص نفت. 
در اين بين افزايش نرخ رشد اقتصادى براى كشورهاى 
ــريك تجارى اياالت متحده به خصوص كشورهاى  ش
ــد 1/8درصدى  ــو OECD در كنار پيش بينى رش عض

 OECD ــط كشورهاى غيرعضو تقاضا براى نفت توس
ــل  ــارى عوام ــال ج ــن در س ــد و چي ــوص هن به خص

تقويت كننده قيمت نفت است. 
ــطح توليد نفت توسط  ــت افزايش س EIA معتقد اس
اياالت متحده آمريكا و البته برخى كشورهاى غيرعضو 

اوپك در سال هاى پيش رو باعث كاهش سهم اوپك از 
ــد  بازار نفت به ارقامى پايين تر از 40 درصد خواهد ش
ــت برنت و همچنين  ــاله مى تواند قيمت نف ــه اين مس ك
اوپك را تا 90 دالر در سال 2017 كاهش دهد، هرچند 
ــال هاي پس  پيش بيني ها حكايت از تعادلي جديد در س
ــت قيمت ها به  از آن دارد؛ تعادلي كه حكايت از بازگش

سطوح باال دارد. 
گزارش آژانس همچنين تاكيد دارد با افزايش توليد نفت 
در آمريكا احتماال واردات نفت توسط اين كشور تا سال 
ــه 4 درصد كل نياز آن كاهش يابد، در حالى كه  2040 ب
ــال آينده از 79 كوادريليون  توليد انرژى در فاصله 26 س
ــيد.  ــو به 102 كوادريليون بى تى يو خواهد رس بى تى ي
(هر كوادريليون معادل هزار ميليون ميليون است) اين در 
ــت كه واردات حامل هاى انرژى توسط آمريكا  حالى اس
ــال گذشته تقريبا نصف شده است (سال  در فاصله 9 س
ــور به حامل هاي  2005، 30 درصد نياز داخلى اين كش
انرژي، وارد مى شد و سال 2012 اين رقم به 16 درصد 
كاهش يافت).در اين بين گزارش آژانس بين المللى انرژى 
حكايت از آن دارد كه ميزان توليد برق از منابع گاز نيز 
در سال هاى آتى روندى صعودى و از محل زغال سنگ 

روندى كاهشى را در پى خواهد داشت. 
ــن پيش بينى خود را  ــس بين المللى انرژى همچني آژان
ــناريو مشخص كرده است؛  از قيمت نفت برنت در 3 س
سناريوى اول، تداوم روند كنونى عرضه و تقاضاى بازار 
ــاس آن قيمت نفت برنت تا سال 2040  ــت كه براس اس
حداكثر به 150 دالر در هر بشكه خواهد رسيد. پيش بينى 
دوم پيش بينى بدبينانه افزايش قيمت تا 200 دالر تا سال 
2040 است. پيش بينى سوم كاهش قيمت تا 90 دالر است 
كه مي تواند با افزايش عرضه و توليد از ذخاير شيل اين 

پيش بيني تقويت شود. 

گروه نفت و پتروشــيمى – در شرايطى 
كه شنيده ها از تصويب نرخ 15 سنتى براى 
خوراك مجتمع هاى پتروشيمى ديروز قوت 
ــترى گرفت، اما نايب  رئيس كميسيون  بيش
اقتصادى مجلس با اشاره به نامشخص بودن 
ــنهادى  ــم دقيق خوراك از نرخ هاى پيش رق

10تا15 سنتى خبر داد. 
ــرخ خوراك  ــت كه ن ــى اس ــن در حال اي
پيشنهادى دولت قبل حداكثر 10 سنت بود 
ــنهادى خوراك در  و از اين منظر، نرخ پيش
ــال اخير با 50 درصد  فاصله كمتر از يك س
ــت، در حالى كه  ــده اس افزايش روبه رو ش
ــتداللى در اين زمينه جز جلوگيرى  هيچ اس
ــن توليدكنندگان  ــتر اي ــودآورى بيش از س

مطرح نيست. 
نگاهى به تغيير نرخ خوراك در دو دولت 
گذشته حكايت از آن دارد كه دولت دهم با 
اين پيش فرض كه بايد جلوى خام فروشى 
ــرد روى قيمت خوراك  ــى را بگي گاز طبيع
ــت يازدهم  ــا در دول ــت، ام ــت گذاش دس
ــل اصلى اين تصميم  ــت از رانت دلي ممانع

مطرح شده است.
 مجلس نيز معتقد است بايد نرخ خوراك 
ــاى موجود در اين  ــش يابد تا رانت ه افزاي
ــخص نيست  صنعت از بين برود و البته مش
«رانت» موجود در صنعت، آيا همان معناى 
ــرمايه گذارى» است يا  ديگر «انگيزه هاى س
ــت  ــوال ديگر آن اس خير؟ در عين حال س
ــرايطى كه قيمت گاز براى كشورهاى  در ش
ــوب مى شود و  ــايه نرخى گران محس همس
ــردن ايران  ــه دنبال جايگزين ك ــر آنها ب اكث
ــتند، آيا دولت مى خواهد اين كشورها  هس
ــيمى  ــى پتروش ــدگان داخل ــا توليدكنن را ب
ــرده و منافع خود را از اين محل  جابه جا ك

تامين كند؟  
ــر ترتيب به زودى قيمت خوراك با  به ه
ــته  ــنت بس يك پيش بينى قوى روى 15 س
ــود و اگر در كميسيون تلفيق و صحن  مى ش
ــه تصويب  ــن نرخ ب ــس نيز اي ــى مجل علن
ــد، سود قابل مالحظه اى از اين صنعت  برس

ــاب دولت منتقل مى شود و البته اين  به حس
انتقال سود، تنها فايده موجود در اين سياست 

است؛ آن هم فقط براى دولت! 
ــن رابطه محمدرضا پورابراهيمى در  در اي
ــنيم مي گويد:  ــا خبرگزارى تس گفت و گو ب
ــطح عمومى قيمتى  ــه به افزايش س با توج
ــركت ها و باال رفتن قيمت فرآورده ها در  ش
ــور و نيز سودآورى شركت ها در  داخل كش
ــيمى، تغيير در قيمت خوراك  حوزه پتروش
ــا و  ــول درآمده ــراى وص ــيمى ها ب پتروش
ــن بنگاه ها ضرورى به نظر  ــه فعاليت اي ادام
ــيون اقتصادى  ــد. نايب  رئيس كميس مى رس
ــنهاد اوليه نرخ خوراك  ــس افزود: پيش مجل
ــت  ــنت اس ــيمى ها بين 10 تا 15 س پتروش
ــنت معقول به  ــى 13 س ــه ميانگين قيمت ك
ــد.وى در خصوص نرخ قطعى  نظر مى رس
ــيمى ها تصريح كرد:  قيمت خوراك پتروش
ــس پس از  ــف مجل ــيون هاى مختل كميس
بررسى هاى الزم، نظر خود را در اين زمينه 
ــيون تلفيق مجلس مى دهند و اين  به كميس
ــيون پس از كار كارشناسى و استفاده  كميس
از نظر مديران پتروشيمى و وزارت نفت در 
ــر نهايى را در هفته هاى آينده  اين زمينه نظ
خواهد داد.وى ادامه داد: در خصوص تعيين 
نرخ خوراك پتروشيمى ها نبايد از مشوق هاى 
الزم براى توليد محصوالت اين حوزه از يكسو 
ــن بردن رانت موجود  ــرف ديگر از بي و از ط
ــد. البته پورابراهيمى در رابطه با نوع  غافل ش
ــوق ها و اينكه اصوال دولت چه برنامه اى  مش
براى تشويق اين مجتمع ها دارد سخن نگفته، 
اما پيش از اين مدير بين الملل وزارت نفت از 
وضع تخفيف هاى خوراك در صورت توسعه 

صنعت پتروشيمى سخن گفته بود. 
مجلس  اقتصادى  ــيون  كميس نايب رئيس 
اضافه كرد: مسائل مربوط به ماليات، رقابت 
جهانى در صنعت پتروشيمى و تفاوت قيمت 
ارز از جمله موارد قابل تامل در زمينه بررسى 
نرخ خوراك پتروشيمى ها است كه بايد در 
ــركت هاى اين  ــت مواد اوليه ش تعيين قيم

حوزه لحاظ شود.

2011201220252040حامل انرژى
توليد حامل هاى انرژى (كوادريليون بى تى يو)

15/3117/0823/0319/99نفت خام
23/0424/5932/5738/37گاز طبيعى
22/2220/6022/3622/61زغال سنگ
78/3579/1597/36102/09كل توليد

خالص واردات (كوادريليون بى تى يو)
18/7816/5511/4113/65فراورده هاى نفتى

5/81 -3/41 -2/031/58گاز طبيعى
3/69 -3/16 -2/86 -2/32 -زغال سنگ

مصرف انرژى (كوادريليون بى تى يو)
36/5635/8736/2835/35نفت و سوخت هاى مايع

24/9126/2028/9732/32گاز طبيعى
19/6217/3419/0318/75زغال سنگ
97/1195/02102/45106/31كل مصرف

قيمت (دالر در هر بشكه)
113/24111/65108/99141/46نفت برنت
96/5594/12106/99139/46نفت آمريكا
4/072/755/237/65گاز طبيعى

يك كوادريليون معادل هزار ميليون ميليون است.

افزايش قيمت خوراك؛ درآمد كاهش بهاي نفت در سال 2014؟
دولت يا حذف رانت؟

مجتمع سنگ آهن سنگان

موضوع مناقصه: خريد تجهيزات و لوازم آشپزخانه و رستوران به همراه حمل، نصب، راه اندازي و آموزش
دستگاه مناقصه گذار: مجتمع سنگ آهن سنگان

موقعيت: معادن سنگ آهن سنگان در 280 كيلومتري جنوب شرقي مشهد و 40 كيلومتري شهرستان خواف واقع در استان 
خراسان رضوي

نحوه دريافت اسناد: كليه اشخاص حقوقي جهت دريافت اسناد مناقصه با داشتن معرفي نامه معتبر و فيش واريزي به مبلغ 
500/000 ريال به شماره حساب 0109096709009 بانك ملي شعبه كوهسنگي به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

تاريخ خريد اسناد: از تاريخ 92/10/18 لغايت 92/11/05 (به استثناي ايام تعطيل) از ساعت 8 الي 16
مهلت تحويل اسناد: روز يكشنبه مورخ 92/11/20 ساعت 16

زمان بازگشايي پاكت هاي الف و 1/ب: روز چهارشنبه مورخ 92/11/23 ساعت 10 صبح
ارزيابي: براساس فرم هاي مندرج در اسناد مناقصه.

ساير موارد: 1- مناقصه گران براساس معيارهاي ارزيابي كيفي و مستندات موجود در پاكت 1/ب ارزيابي شده و در صورت كسب 
حداقل امتياز ارزيابي كيفي مندرج در اسناد، پاكت 2/ب بازگشايي مي گردد و پيشنهادهاي آنان مورد ارزيابي فني قرار مي گيرد 

و پس از كسب حداقل امتياز ارزيابي فني پاكت مالي بازگشايي خواهد شد كه زمان آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
2- خريداران بايد فتوكپي مصدق اسناد و مدارك مورد نياز را داخل پاكت هاي مربوطه قرار دهند.

3- هزينه درج آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به عهده برنده مناقصه مي باشد.
ــنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر اعالم شده واصل شود مطلقاً  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاي فاقد امضاء، مش 4- به پيش

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
آدرس مناقصه گذار: مشهد – خيابان كوهسنگي، بين كوهسنگي 19 و 21 شماره 377 تلفن: 0511-8427008

 فاكس: 0511-8427221

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (92-13)
مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان

نوبت اول

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش اقالم اسقاط موجود در انبارهاى خود،  به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. از متقاضيان دعوت 
مى شود از تاريخ درج آگهى نوبت  دوم جهت دريافت اسناد مزايده از طريق سايت شركت به نشاني  www.tbtb.ir  اقدام نمايند.

شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال)
وضعيتواحدتعدادنوع كاالرديف

اسقاطعدد2,234انواع تابلو 1
اسقاطعدد24,136انواع فيوز و سركابل و ...2
اسقاطعدد124لوازم اداري 3
اسقاطكيلو گرم55,390آهن االت ، چدن و برنج4

ــركت در مزايده ،  حداقل 10درصد مبلغ پيشنهادى شركت كننده در مــزايده مى باشد كه مزايده گران   مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مزايده: مبلغ تضمين ش
مي بايست بصورت  ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه بحساب جاري شماره 0101801171004 بنام شركت توزيع نيروي برق تهران 

بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا ارائه نمايند.
به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر ار ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

محل تحويل و بازگشايي اسناد مزايده : محل تحويل ، تهران ـ  خيابان شيخ بهايي جنوبى ـ شهرك والفجرـ انتهاى كوچه سوم ـ شركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ،طبقه 1- ، دبيرخانه مركزى و محل بازگشائى طبقه سوم – سالن همايش ميباشد. 

ــماره 0101921590005بنام  حساب امانى ساير درآمدها – نزد بانك صادرات شعبه مالصدرا  بنام  ــاب ش قيمت اسـناد : مبلغ 100,000 ريال بصورت نقدي به حس
ــت اسناد مزايده فاقد فيش  ــد. بديهي اس ــناد الزامي مي باش ــناد مزايده در زمان تحويل  اس ــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ. ارائه اصل فيش پرداختي خريد اس ش

واريزي از مزايده گران دريافت نخواهد شد.
ــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ،قسمت اطالع رساني معامالت به نشاني  www.tbtb.ir  قابل  ــايت ش ــناد مزايده از طريق س محل دريافت اسـناد مزايده: اس

دريافت مي باشد.
تاريخ دريافت و بازگشايى اسناد مزايده : زمان دريافت اسناد مزايده  تاساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1392/10/30و زمان بازگشايى پاكات  ساعت 14 همان 

روز ميباشد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده :

-  هزينه درج دونوبت آگهي درروزنامه دنياى اقتصاد  بعهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد.
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .

ــبكه اطالع رسانى معامالت توانير يا به سايت  http://iets.mporg.ir پايگاه ملى  ــايتwww.tavanir.org.ir   ش ــتر به  س متقاضيان ميتوانند جهت اطالعات بيش
مناقصات و سايت شركت به آدرس www.tbtb.ir مراجعه نمايند. 

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ 

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي
شماره 921034314

نوبت دوم

آگهي تمديد زمان برگزاري
مناقصه بين المللي شماره 65 -92

حماسه سياسي 
و حماسه اقتصادي

پيرو چاپ آگهي مناقصه بين المللي شماره 65-92 شـركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه درخصوص خريد يك دستگاه ماشين سرند باالست و متعلقات 
مربوطه، به اطالع مناقصه   گران محترم ميرساند كه زمان خريد اسناد مناقصه به مدت 45 روز كاري ديگر تمديد شده است. لذا از اشخاص حقوقي كه تاكنون نسبت 

به خريد اسناد مناقصه اقدام ننموده اند، دعوت به عمل مي آيد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به يكي از دو روش ذيل اقدام نمايند.
1-واريز مبلغ 000ر200 ريال به حسابهاي جاري اين شركت نزد بانك شهر شعبه امام خميني (ره) به شماره 100516061 و يا شعبه ايستگاه صادقيه به شماره 
100516350  به نام شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه و مراجــعه حـضـوري از ساعت 9 الي 16 روزهـاي شنبه الي چهارشنبه هر هفته از روز 
چاپ آگهي تا روز سه شنبه مورخ 92/12/6 به دفتر مديريت  بازرگاني تخصصي اين شركت به نشاني: تهران، خيابان انقالب اسالمي، ضلع جنوب شرقي چهارراه 

حافظ، دفتر مركزي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، طبقه سوم و ارائه اصل فيش واريز شده و خريد اوراق مناقصه.
 2- مراجعه به وب سايت متروي تهران به نشاني metro.tehran.ir و دريافت اسناد مناقصه كه در اين صورت دريافت اوراق مناقصه رايگان خواهد بود. 

Tender no. 92-65 shall hereby, informs about purchase of 1 unit Ballast Cleaning Machine; hereby announce to respected 
tenderers that the time of purchasing bid documents has extended to 45 more working days. 
Interest participants are invited to obtain bidding documents and further information to follow one of two approaches 
to take:
1) Deposit the amount 200,000 Rial to the account number 100516061 with Bank Shahr, IMAM KHOMEINI Branch 
or SADEGHIEH Branch by account number 100516350, in the name of Tehran Urban & Suburban Railway Operation 
Co. (TUSROC) and personal attendance to Professional Commercial department, 3rd floor of TUSROC central office, 
956, Hafez intersection, Enghlab-E Eslami str. Tehran-Iran within office hours (9 a.m – 14 p.m) week days up to 
February 25th 2014 along with authorized letter of representation & collect the tender documents.
2) Refer to Metro site: http://www.metro.tehran.ir and download bidding documents which in this case, the tender 
documents will be free of charge.

Tehran Urban & Suburban Railway Operation CO

 The year of political
and economic valor

Tehran Urban & Suburban Rail way Operation CO

BIDDING EXTENDED ADVERTISEMENT 
INTERNATIONAL TENDER

NO: TUSROC 92-65



سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
  بانك و بيمه  12

آگهي مزايده
شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد دو دستگاه پمپ بتن 
موبايل 37 متري را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا از متقاضيان 
دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته جهت دريافت 
ــناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت پس از واريز مبلغ 000ر50  اس
ــركت  ــاب 170801733 نزد بانك تجارت بنام ش ــه حس ريال ب
مهندسي پناه ساز ايران و ارائه اصل فيش به آدرس: تهران – خيابان 
كريم خان زند – خيابان شهيد عضدي شمالي – نبش خيابان دهم 
ــيون معامالت مراجعه  پالك (93) - طبقه اول – دبيرخانه كميس

نمايند. شماره تماس: 88801179 (داخلي 1072)

آگهي مزايده
شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد يك دستگاه جرثقيل 
250 تني كوبلكو را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا از متقاضيان 
دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته جهت دريافت 
ــناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت پس از واريز مبلغ 000ر50  اس
ــركت  ــاب 170801733 نزد بانك تجارت بنام ش ــه حس ريال ب
مهندسي پناه ساز ايران و ارائه اصل فيش به آدرس: تهران – خيابان 
كريم خان زند – خيابان شهيد عضدي شمالي – نبش خيابان دهم 
ــيون معامالت مراجعه  پالك (93) - طبقه اول – دبيرخانه كميس

نمايند. شماره تماس: 88801179 (داخلي 1072)

مجتمع سنگ آهن سنگان

ــتاتيكي و ديناميكي جهت ايستگاه راه آهن  ــتگاه باسكول اس ــت و راه اندازي دو دس موضوع مناقصه: تأمين، حمل، نصب، تس
مجتمع سنگ آهن سنگان

دستگاه مناقصه گذار: مجتمع سنگ آهن سنگان
موقعيت: معادن سنگ آهن سنگان در 280 كيلومتري جنوب شرقي مشهد و 40 كيلومتري شهرستان خواف واقع در استان 

خراسان رضوي
نحوه دريافت اسناد: كليه اشخاص حقوقي جهت دريافت اسناد مناقصه با داشتن معرفي نامه معتبر و فيش واريزي به مبلغ 

500/000 ريال به شماره حساب 0109096709009 بانك ملي شعبه كوهسنگي به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
تاريخ خريد اسناد: از تاريخ 92/10/18 لغايت 92/11/05 (به استثناي ايام تعطيل) از ساعت 8 الي 16

مهلت تحويل اسناد: روز يكشنبه مورخ 92/11/20 ساعت 16
زمان بازگشايي پاكت : روز شنبه مورخ 92/11/26 ساعت 10 صبح

ارزيابي: براساس فرم هاي مندرج در اسناد مناقصه.
ساير موارد: 1- براي متقاضياني كه حدنصاب ارزيابي كيفي ذكر شده در اسناد ارزيابي را كسب نموده اند طي دعوت نامه كتبي 
اسناد مناقصه ارسال خواهد شد. شركت در فراخوان ارزيابي كيفي هيچگونه حقي را جهت شركت كنندگان ايجاد نمي نمايد.

2- خريداران بايد فتوكپي مصدق اسناد و مدارك مورد نياز را داخل پاكت هاي مربوطه قرار دهند.
3- هزينه درج آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ــنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر اعالم شده واصل شود مطلقاً  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاي فاقد امضاء، مش 4- به پيش
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــماره 377 تلفن: 8427008-0511، فاكس:  ــنگي 19 و 21 ش ــنگي، بين كوهس ــهد – خيابان كوهس آدرس مناقصه گذار: مش
0511-8427221

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (92-14)
مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان

نوبت اول

ــاره به  گروه بازار پول - رئيس بانك مركزى، با اش
ــايش ارزى تا دو هفته ديگر خبر  توافقات ژنو، از گش
داد و گفت: پيش بينى مى شود بازار ارز در ماه هاى آينده 
باثبات تر از قبل باشد. او حجم كل نقدينگى را در حال 

حاضر 530 هزار ميليارد تومان اعالم كرد. 
گشايش ارزى در دوهفته آتى

ــيه  ــك مركزى، در حاش ــيف، رئيس بان ــى اهللا س ول
«همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت» در 
خصوص روند مذاكرات ژنو بر مبادالت اقتصادى ايران، 
ــاه ( 20 ژانويه)، اين توافق  ــت: در تاريخ 30 دى م گف
ــود، بنابراين گشايش ها بعد از اين زمان  عملياتى مى ش
خواهد بود. اعالم اين خبر از سوى رئيس بانك مركزى، 
مى تواند به فضاى اقتصادى كشور كمك شايانى كرده و 
ــانات آتى در بازار ارز را به حداقل برسد.  وى در  نوس
ارتباط با اقدامات بانك مركزى در جهت تقويت ارزش 
پول ملى افزود: يكى از مهم ترين اولويت بانك مركزى 

در حال حاضر ثبات اقتصاد است، بنابراين بايد از بروز شوك ها 
ــم. رئيس بانك مركزى  ــت، جلوگيرى كني كه تخريب كننده اس
ــن درباره روند بازار ارز تاكيد كرد: با كاهش منطقى نرخ  همچني
ارز موافقيم و اميدواريم در آينده با مشاهده عالئم رشد اقتصادى 
ــاهد  بتوانيم، تقويت پول ملى و افزايش قدرت خريد ريال را ش
ــازار ارز نبود، وى در  ــيف فقط معطوف ب ــيم.  گفته هاى س باش
ارتباط با گزينه مناسب براى سرمايه گذارى نيز سخن گفت. وى 
ــاره به شرايط كنونى بازار سرمايه افزود: «اين بازار در حال  با اش
حاضر گزينه مناسب براى سرمايه گذارى است، او به مردم توصيه 
ــت استفاده نكنند تا  كرد از فعاليت هايى كه براى اقتصاد مضر اس
ــود.» سيف در خصوص رشد نقدينگى  حباب در بازار ايجاد نش
ــال جارى نيز گفت: پيش بينى مى كنيم رشد حجم نقدينگى  در س
در سال جارى به 23 درصد برسد و هم اكنون حجم كل نقدينگى 

530 هزار ميليارد تومان است. 
بيست ميليارد تراكنش در سال 

 سيف درخصوص شرايط خدمات الكترونيكى بانك ها عنوان 
كرد: در دنيا سه وظيفه اصلى براى بانكدارى نوين مركزى تعريف 
شده است؛ اين وظايف شامل «سياست هاى پولى»، «نظارت بانكى» 
ــت  ــت. وى با ذكر اين نكته كه سياس و «نظام هاى پرداخت» اس
ــول» و «حفظ  ــتاى «حفظ ارزش پ ــى بانك مركزى در راس پول
ــزود: نظام بانكى و نظام هاى  ــد اقتصادى» حركت مى كند، اف رش
پرداخت و تسويه از وظايف بانك مركزى براى تسهيل مبادالت 
در گردش صحيح پول است. او رشد و توسعه خدمات بانكى را 
مشهود دانست و عنوان كرد: «ساالنه حدود 20 ميليارد تراكنش در 
شبكه هاى برخط بانكى انجام مى شود.» رئيس كل بانك مركزى با 
تاكيد بر اينكه حجم تراكنش ها به صورت بى سابقه رو به افزايش 

است، گفت: بخش بزرگ ترافيك شبكه مربوط به تراكنش هايى 
است كه ارزش چندانى ندارد و با ساير ابزارها مى توان آن را ارائه 
كرد. نكته اينجا است كه با وجود افزايش تراكنش هاى بانكى فعال 
بانك مركزى برنامه اى براى افزايش ظرفيت هاى زيرساخت ندارد 
ــت ظرفيت موجود را مديريت كنيم. سيف با بيان اينكه  و بنا اس
ــبكه زمان بندى خواهد شد، تصريح كرد: «ساماندهى  ترافيك ش
ــبكه شاپرك در دستور كار  وضعيت تعدد پايانه هاى فروش با ش
ــتم پرداخت نظام هاى  ــزى قرار گرفت و با اين سيس ــك مرك بان
خودو استانداردسازى كمى و كيفى شبكه پرداخت تا حد زيادى 
انجام خواهد شد.» رئيس شوراى پول و اعتبار با بيان اينكه سامانه 
ــاني مالي الكترونيك (سپام) براي اولين بار مسير خدمتي  پيام رس
ــاني مالي،  را ايجاد كرد افزود: عالوه بر خدمات مبتني بر پيام رس
سامانه اعتبارات اسنادي ريالي اولين سامانه اي است كه با لحاظ 
كنترل قواعد به صورت سيستمي در اين زيرساخت عملياتي شده 
و اين كار با «پوشش ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي ارزي» نيز 

گسترش بيشتري مى يابد. 
 چهار ويژگى نقشه راه 1400 نظام بانكي

رئيس كل بانك مركزى در خصوص «طرح نقشه راه 1400 نظام 
ــاخت هاي بانكي افزود: چهار  ــي» در حوزه فناوري و زيرس بانك
ويژگى مهم در اين طرح راهبردي، آن را از طرح هاي پيشين متمايز 
مي كند. نخست اينكه اين طرح ابعاد فناوري را با سنجش اثر آن 
بر كسب و كار بانكي در نظر مي گيرد. وى هدف گذارى در جهت 
بهبود كسب و كار موجود نظام بانكى را ويژگى دوم نقشه راه جديد 
عنوان كرد. رئيس شوراى پول واعتبار به كار گيرى استانداردهاي 
ــه روز را از ديگر ويژگى هاى اين طرح خواند. وى در  ــي ب جهان
ارتباط با ويژگى چهارم گفت: ترسيم اين نقشه راه زمينه بازآرايي 
سازماني و تحول در محصوالت، فرآيندها و مسيرهاي خدمات 

ــايي خأل هاي موجود و نحوه رفع  بانكي را از طريق شناس
ــه راه 1400 بانك  آنها فراهم مي كند. وى افزود: تنظيم نقش
ايران، تصويري از وضعيت موجود و مطلوب نظام بانكي و 
ــير نيل به  بانك مركزي را برمبناى فناوري ارائه كرده و مس

وضعيت مطلوب را روشن مي سازد. 
ــه اينكه تكميل  ــاره ب ــوراى پول و اعتبار با اش رئيس ش
ــويه و پرداخت مراحل نهايي  زيرساخت هاي متعارف تس
خود را طى مى كند، تصريح كرد: عملياتي شدن سامانه هاي 
ــدن فرآيند صدور دسته چك  چكاوك براي الكترونيكي ش
و پردازش چك هاي بين بانكي، خزانه مركزي براي انتشار 
اوراق مشاركت و گواهي هاي سپرده الكترونيك و خدمات 
ــتقيم بين بانكي، در چند ماه آينده بايد جزو  ــت مس برداش

برنامه ها و ضرورت هاي فوري نظام بانكي كشور باشد. 
چاپ ايران چك هاى جديد

 همچنين در اين همايش دبيركل بانك مركزى خبر هايى 
ــال آينده عنوان كرد.  ــوص چاپ ايران چك در س در خص
محمود احمدى در مورد انتشار اسكناس و چك پول هاى جديد 
ــزى هيچ برنامه اى براى  ــط بانك مركزى، گفت: بانك مرك توس
«انتشار اسكناس هاى جديد» ندارد. دبيركل بانك مركزى با اشاره 
ــال آينده ايران چك هاى 100 هزار تومانى وارد بازار  به اينكه س
ــاره اى به اينكه ايران  ــد، افزود: در بودجه سال 93 اش خواهد ش
ــود، نشده است، اما  ــر ش چك هاى 50 يا 100 هزار تومانى منتش
ــود، زيرا  ــتفاده از ايران چك داده مى ش به بانك مركزى اجازه اس
ــار ايران چك يك ساله و براى سال 92 بوده است و  مجوز انتش

براى سال 93 نيز مجوز آن دريافت خواهد شد. 
احمدى اضافه كرد: طرح هاى چك هاى 50 و 100 هزار تومانى 
ــال هيچ برنامه اى در اين  ــال 93 تغيير مى كند؛ اما براى امس در س
زمينه نداريم.  دبيركل بانك مركزى ادامه داد: در صورت دريافت 
مجوز انتشار ايران چك هاى جديد توسط بانك مركزى با توجه 
ــاره اى در بودجه به رقم آن نشده است، اين بانك در  به اينكه اش
مورد اينكه انتشار ايران چك هاى جديد با چه مبلغى انجام شود، 

تصميم گيرى خواهد كرد. 
دبيركل بانك مركزى در مورد زمان ورود سكه هاى بسته بندى 
به بازار، گفت: سكه هاى بسته بندى نيم و ربع بهار آزادى بانك 
مركزى در شب عيد وارد بازار خواهد شد. احمدى در پاسخ به 
ــوال ديگرى در مورد زمان حذف صفرها از پول ملى، گفت:  س
حذف صفرها به عنوان يكى از پروژه هاى بانك مركزى در نيمه 
دوم سال آينده دنبال خواهد شد. وى ادامه داد: بخشى از كارهاى 
ــوط به حذف صفرها كه در اختيار بانك مركزى بوده، انجام  مرب
شده و بايد در ساير حوزه هاى تصميم گيرى اين موضوع مطرح 
ــال جارى برنامه اى اجرا  ــود، اما به هر حال در اين زمينه در س ش

نخواهد شد. 

رئيس كل بانك مركزى خبر داد 

گروه بنگاه ها- مراسم توديع و معارفه مديران عامل سابق و جديد گشايش ارزى تا دو هفته ديگر
بانك پارسيان در محل ساختمان مركزي اين بانك و با حضور علي 
سليماني شايسته مديرعامل سابق و جمعي از اعضاي هيات مديره، 

مديران و كاركنان اين بانك برگزار شد.
در اين جلسه دكتر ديواندري- مديرعامل جديد بانك پارسيان- با 
اشاره به تحريم هاي انجام گرفته از سوي دشمنان گفت: با وجود آنكه 
به دليل تحريم ها ميزان فروش نفت ما كاهش يافته، اما از همين ميزان 
يك ميليون بشكه نفت صادراتي 50 درصد ارزش افزوده كشور ژاپن 
را كسب مي كنيم و اين در حالي است كه كشور ژاپن براي آنكه بتواند 

اين ميزان را جبران كند بايد 350 ميليارد دالر كاال صادر كند. 
وي افزود: همچنين ما ساالنه 90 ميليارد دالر يارانه انرژي پرداخت 
مي كنيم كه به منزله تزريق پول به جامعه است كه اين رقم معادل 50 
درصد ارزش افزوده كشور چين است . حال اگر بخواهيم اين يارانه 
به اقتصاد كشور برگردد الزم است كه هر خانواده يك ميليون و 300 
هزار تومان كه از مصرف حامل هاي انرژي استفاده مي كنند به كشور 
ــد.  وي گفت: در صورتي كه قطار هدفمندي يارانه ها در  برگردانن
ريل اصلي خود قرار گيرد و همچنين نقدينگي كشور 1/3 درصد 
افزايش يابد و درآمدهاي خانواده ها افزايش داشته باشد يك فرصت 
استثنايي براي بانك ها به وجود مي آيد. وي گفت: اين يك فرصت 
تاريخي براي بانك پارسيان است كه ظرفيت بزرگ شدن و استفاده 
ــن فرصت به وجود آمده را در خود دارد. بنابراين بايد خود را  از اي
مجهز كنيم و يكي از اين كارها تجهيز و بسترسازي همزمان با تحول 
اقتصادي در كشور است چراكه با برداشته شدن تحريم ها و همچنين 
اتفاقاتي كه در بورس به وجود آ مده تحول مثبت اقتصادي در كشور 
ــت.  وي خاطرنشان كرد: كشور ما در10 سال گذشته  خواهيم داش
دومين كشوري بوده است كه تورم بااليي داشته است و در 2 سال 

گذشته اين تورم رشد زيادي داشت. 
البته استراتژي دولت جديد مهار تورم است و در ماه هاي اخير نيز 
ــاهد كاهش آن بوده ايم البته در كنار آن ركود تورمي كه به معني  ش
ــود نيز به وجود آمده است كه چاره  آن  كاهش فروش تلقي مي ش
بهره مندي درست از افزايش نقدينگي و باال بردن قدرت خريد است. 
راهكار ديگر نيز در اين شرايط، بزرگ شدن بانك ها است. وي با بيان 
اينكه براي تبديل شدن بانك پارسيان به دومين بانك كشور نيازمند 
افزايش شعبه نيستيم، الزم است با تالش هوشمندانه نقش موثري 
در اين زمينه ايفا كنيم و برنامه  توسعه بانك را بسيار با تدبير جلو 

ببريم كه به برند بانك پارسيان لطمه وارد نشود.
 وي با اشاره به اينكه در سال گذشته بيشترين نقدينگي به سمت 
ــوق يافت گفت: در حال حاضر در اين سه  ــكن س طال، ارز و مس
ــپرده گذاري بانكي  حوزه توقف به وجود آمده و در حوزه هاي س
ــت كه بايد بتوانيم به خوبي از اين  ــده اس و بورس تحول ايجاد ش

فرصت استفاده كنيم.
ــاخص  ــته نمي توان به ش   وي تصريح كرد: با روش هاي گذش
موفقيت دست يافت ضمن آنكه آنچه نظام بانكي كشور از آن رنج 
مي برد توقع بيش از حد كارآفرينان از بانك ها و همچنين مطالبات 
معوق باالي نظام بانكي و هزينه عملياتي باال است و از سوي ديگر 

سود سپرده ها را نيز نمي توان كم كرد، بنابراين الزم است مدل هاي 
خود را تغيير دهيم و نظام بانكي را به سمتي حركت دهيم كه حرفه اي 
و تخصصي تر به اقتصاد كشور كمك كند و اميدواريم مسووالن و 
دولت اين همراهي را با نظام بانكي داشته باشند تا بانك ها بتوانند 
نقش موثري در اقتصاد ايفا كنند.  وي با بيان اينكه رقباي خارجي 
در انتظار ورود به كشور ما هستند، گفت: در حال حاضر مردم كشور 
ما نسبت به ماهيت پول و كاركرد آن آگاه تر شده اند به گونه اي كه 
در بيشتر مواقع از تغييرات پولي زودتر مطلع مي شوند و همين امر 
ــووليت بانك ها را بيشتر مي كند، لذا حركت در جهت نوآوري  مس
ــب و كار بانك امري الزامي است. وي با بيان اينكه رقابت  در كس
بانكي بسيار شديد شده و شديدتر هم خواهد شد گفت: برخي از 
بانك ها از منافعي كه هزينه هاي آنها را تامين نمي كند براي از دست 
ــابقه شده اند كه اين عاقبت خوشي ندارد و بايد  دادن آنها وارد مس
ــيم كه ما در اين دور منفي قرار نگيريم و راهي را ادامه  مراقب باش
دهيم كه هميشه سربلند باشيم؛ چرا كه راه ياد شده، روش بانكداري 

پايدار را به وجود نمي آورد.
 وي با بيان اينكه براي بانك ها هزينه خريد امالك و تجهيز شعب 
باال رفته در حالي كه ماهيت خدمات آنها ارزش باالتري پيدا نكرده 
ــت، گفت: اين گونه نيست كه اگر در جاي بهتري شعبه داشته  اس
ــت در  ــيم خدمات دهي نيز باال خواهد رفت. بنابراين الزم اس باش
بانك پارسيان مدل هاي جديد تجاري را بررسي كنيم و با كارهاي 
هوشمندانه به دنبال راهكارهايي باشيم كه سود باال و زحمت كمتري 
دارند تا بتوانيم پيشتازي بانك پارسيان را كه مديران قبلي آن در آن 

نقش داشته اند همچون گذشته داشته باشيم. 
وي افزود: سود پرداختي به سپرده ها و همچنين مطالبات معوق 
موجب شده حاشيه سود بانك كاهش يابد بنابراين الزم است تركيب 
ــركتي و سرمايه گذاري توجه  درآمدي تغيير كند و به حوزه هاي ش
بيشتري داشته باشيم كه خوشبختانه در بانك پارسيان اين امر صورت 
ــترهاي آن وجود دارد و بايد ادامه پيدا كند. وي تاكيد  گرفته و بس
كرد: بايد به دنبال بانكي باشيم كه نبض نوآوري كسب و كار در آن 
بتپد. اين كار چند الزام دارد كه از جمله آنها داشتن نيروي انساني 
متخصص، توانمند و جوان است و همچنين نوآوري در محصوالت 
و خدمات و داشتن ويتريني غني از اين خدمات است تا هيچ كس از 

اين بانك دست خالي بيرون نرود. 
ادامه در صفحه 13

مراسم توديع و معارفه مديران عامل سابق و جديد بانك پارسيان برگزار شد

پيشنهادهاى مدير جديد براى چالش هاى اقتصاد كالن



نرخ فروش انواع ارز، سكه و طال

سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
13  بانك و بيمه 

نرخ برابري ارزهاي عمده
تغييرات برابري نوع ارز

1/359
1/638

104/315
3/670
6/058

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

0/001
-0/004
-0/540
0/000
0/011

تغييراتنرخ به ريال نوع ارز
دالر آمريكا
پوند انگليس
فرانك سوييس
كرون سوئد
روپيه هند

درهم امارات 
صد ين ژاپن
لير تركيه

روبل روسيه
ريال قطر
يوآن چين

هزار وون كره جنوبى
يورو

24,798
40,574
27,366
3,801
398

6,752
23,745
11,394

747
6,811
4,090
23,323
33,684

6
-121
-12
1
-1
1
98
2
0
1
-8

-167
-6

نرخ ارزهاى بانك مركزي

1392 / 10 /16

(تومان)
تغييرات نوع سكه

879000
448000
290000
90009
1240

سكه بهار آزادي
نيم سكه

ربع سكه 
يك گرم طالي 18 عيار
قيمت آني اونس (دالر)

4000
3000
4000
389
2

نرخ سكه و طال
قيمت

(تومان) نرخ ارز در بازار آزاد
تغييرات قيمت نوع ارز

2980
4060
4885
2900
795
810
2830
2655
1400
2485
500

دالرآمريكا
يورو

پوند انگليس
صد ين ژاپن
ريال عربستان
درهم امارات
دالر كانادا
دالر استراليا
 لير تركيه

هزار دينار عراق
يوآن چين

15
10
5
0
0
-5
0
0

-15
0
0

نام مزايده  گذار: بانك سپه
موضوع مزايده: فروش دستگاه ها و ماشين آالت تمليكي شرح جدول ذيل:

قيمت پايه كارشناسيتعدادموضوعرديف

ماشين خط توليد سوزن 1
24/000/000/000 ريال9 دستگاهپمپ انژكتور (آكبند)

زمان، مهلت و محل دريافت اسناد مزايده:
ــر آگهى جهت دريافت برگ  ــركت در مزايده مى توانند پس از نش عالقمندان به ش
شرايط مزايده با در دست داشتن معرفى نامه و فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال 
ــماره 1261800098605 به نام اداره كل پشتيبانى  ــاب جارى طاليى به ش به حس
ــعب بانك سپه) به دايره مناقصه و  ــپه (قابل پرداخت در كليه ش و خدمات بانك س
ــده اين اداره واقع در تهران – ميدان آرژانتين – ابتداى بلوار آفريقا – خروجى  مزاي
ــاختمان راه آهن (خيابان نوروز) – ساختمان ادارات مركزى بانك سپه  اول جنب س

(ساختمان نگين سپه) – طبقه سوم مراجعه نمايند.
ــنبه مورخ 92/10/17 لغايت پايان وقت  الف) مهلت دريافت اسـناد: از روز سه ش

ادارى (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 92/10/23
ــاعت 16) روز  ب) مهلـت تحويل پيشـنهادات: حداكثر تا پايان وقت ادارى (س

چهارشنبه مورخ 92/11/09
ــورخ 92/11/15  ــنبه م ج) محـل و تاريخ بازگشـايى پيشـنهادات: روز سه ش
ــاختمان اداري مركزي بانك سپه به نشاني  ــاعت 10 صبح - طبقه سوم س رأس س

صدراالشاره.
بانك سپه – اداره كل پشتيبانى و خدمات

آگهى مزايده عمومى شماره 10/92 
(مرحله سوم)   (نوبت اول)

مراسم توديع و معارفه مديران عامل 
سابق و جديد بانك پارسيان برگزار شد

ادامه از صفحه 12
وي افزود: همچنين الزم است عمليات بانكي چابك و به روز داشته 
باشيم و حركتي جلوتر از رقبا را در پيش بگيريم. وي ادامه داد: البته 
بانك پارسيان به عنوان يك برند خوشنام از نيروهاي انساني جوان و 
اليق استفاده كرده و توانسته به خوبي اين روند را پيش ببرد. بنابراين 
با تغيير اندكي در خدمات بانكي و حوزه سرمايه گذاري سرنوشت 
مشتريان و كاركنان نيز تغييرات رو به مثبتي خواهد داشت.  مديرعامل 
پيشين بانك پارسيان نيز در اين مراسم با اشاره به سياست هاي اصلي 
خود در اين بانك مبني بر عدالت آموزشي، عدالت تجربه اندوزي و 
جوانگرايي گفت: امروز تمامي معاونان و نيمي از روساي شعب اين 
بانك از جوانان مكتب بانك پارسيان هستند. علي سليماني شايسته در 
اين مراسم به افزايش سرمايه بانك پارسيان از 500 ميليارد تومان در 
سال 86 به 1320 ميليارد تومان تاكيد كرد و افزود: تمامي اين افزايش 
سرمايه از محل سود سهام بانك محقق شده ضمن اينكه ارزش هر 

سهم بانك از 120 تومان به حدود 500 تومان رسيده است.
سليماني شايسته ادامه داد: خدا را شاكرم كه به من توفيق داد تجربه ها 
و آموخته هاي بيش از 30 سال خود در نظام بانكي را در بانك پارسيان 
پياده سازي كنم و امروز از كارهايي كه انجام داده ام راضي ام. وي از 
عبداهللا طالبي بنيانگذار بانك پارسيان سپاسگزاري كرد كه اين بانك را 

تاسيس و آن را به يك ظرفيت بزرگ اقتصادي تبديل كرد.
به گفته وي، تا زماني كه بانك پارسيان فعاليت مي كند همه مديران و 

كاركنان، قدردان زحمات عبداهللا طالبي خواهند بود.
مديرعامل پيشين بانك پارسيان افزود: تشكر ديگر من از سهامداران 
است كه به من فرصت دادند سياست هاي خود را در اين بانك اجرايي 
كنم البته به جز دو، سه سال آخر كه در زمينه افزايش سرمايه، به من 
اجازه افزايش سرمايه را ندادند تا بتوانم اهداف بانك را زودتر محقق 
كنم. وي از همراهي بانك مركزي، خبرگزاري ها و مطبوعات نيز قدرداني 
كرد و تشكر آخر خود را از همكاران پارسياني داشت كه با صداقت، 
روراستي و پشتكار عظيم خود توانستند با وجود افزايش تعداد بانك هاي 
خصوصي، همچنان بانك پارسيان را در رتبه هاي باال نگه دارند، به 
گونه اي كه اكنون برخي از بانك هاي دو هزار شعبه اي پشت سر اين 
بانك قرار گرفته اند. غالمرضا سليماني اميري، رييس هيات مديره بانك 
پارسيان هم در سخناني با تقدير از زحمات چندين ساله مدير عامل 
سابق بانك پارسيان و دكتر فطانت اظهار كرد: بانك هاي خصوصي به 
ويژه بانك پارسيان توانستند رقابت سالم و پيش برنده اي را ايجاد كنند، 
به گونه اي كه بانك هاي دولتي مجبور شدند در رفتارهاي بانكداري 
خود به بانك هاي خصوصي تأسي كنند. وي با تشكر از زحمات هفت 
ساله علي سليماني شايسته در بانك پارسيان، اظهار كرد:  اين ويژگي 
بانك پارسيان است كه در آن مديران، زود تغيير نمي كنند و خوشبختانه 
اكنون نيز كه اين تغيير رخ داده، بانك پارسيان در وضعيت مطلوبي قرار 
دارد. وي اظهار اميدواري كرد كه دكتر ديواندري در بانك پارسيان نيز 
با همراهي هيات مديره، مديران و كاركنان روند رو به جلوي بانك را 
ادامه دهد و افتخارات بيشتري براي آن كسب كند. دكتر فطانت فرد 
عضو پيشين هيات مديره بانك پارسيان نيز كه هم اكنون به عضويت 
هيات مديره بانك ملي ايران درآمده است، گفت: با تدبري كه از دكتر 
ديواندري سراغ داريم مطمئن هستيم كه ايشان موفقيت هاي بانك 

پارسيان را چند برابر خواهد كرد.

ــر اونس طالى  ــازار پول- قيمت ه گروه ب
ــروز صبح نيز قدرى افزايش يافت.  جهانى، دي
ــان اقتصادى بر اين باورند كه تقويت  كارشناس
اخير اونس به واسطه كاهش شاخص سهام در 
بازارهاى بين المللى رخ داده است. «بن برنانكه»، 
ــس فعلى فدرال رزرو، در آخرين اظهارات  رئي
خود اوضاع اقتصادى آمريكا را مساعد برآورد 
ــدن  ــن امر تقويت دالر و محدود ش ــرد و اي ك
ــد. در نهايت  ــرات نرخ طال را موجب ش تغيي
برآيند نظرات در خصوص آينده كوتاه مدت طال 
ــاعد است و تحليلگران بازار خريد طال در  مس
ــه ماه نخست سال جارى را منطقى مى دانند.  س
ــكه را نيز  ــه هر روى تغييرات نرخ اونس، س ب
تحت تاثير قرار داد و صرافان را متقاعد كرد كه 
بازار سكه درگير ركود قطعى نيست و به زودى 
ــد. افزايش قيمت ها در  ــاره گرم خواهد ش دوب
ــكه محدود نشد. دالر آمريكا  بازار داخلى به س
ــا افزايش جزئى  ــود را ب ــح كار خ ــروز صب دي
ــروع كرد. كارشناسان  قيمت در بازار داخلى ش
ــانات را طبيعى مى دانند و معتقدند كه  اين نوس
قيمت ها در بازار تحت تاثير رويدادهاى شروع 
ــدند. در حال حاضر  دى ماه، قدرى جابه جا ش
قيمت ها در بازار در حال حركت مجدد به سمت 
مقادير پيشين هستند و ثبات به زودى در بازار 

مستقر مي شود. 
روزهاى خوش براى طال 

ــح كار خود را با  ــى، ديروز صب ــالى جهان ط
افزايش قيمت شروع كرد. فلز گرانبها كه در سال 
2013 عملكرد بسيار نااميدكننده اى از خود بروز 
داده بود، سال ميالدى جديد را با روند افزايش 
ــروع كرد. ديروز، نخستين روز كارى  قيمتى ش
هفته در بازارهاى جهانى، براى طال روز خوبى 
بود. فلز زرد رنگ روز دوشنبه، تحت تاثير كاهش 
شاخص سهام در بازارهاى بين المللى قرار گرفته 
و مقدارى تقويت شد. كاهش شاخص سهام در 
بازار آمريكا و ديگر بازارها باعث شد كه تقاضاى 
فيزيكى فلز زرد رنگ باز هم افزايش يافته و در 
ــان  ــت قيمت آن قدرى باال رود. كارشناس نهاي
اقتصادى انتظار داشتند كه كاهش ارزش سهام، 
بازار را به گونه اى شديدتر تحت تاثير قرار دهد، 
ــد كه تقويت  اما دخالت عواملى ديگر باعث ش
طال همچنان محدود بماند. «بن برنانكه» رئيس 
ــه در 31 ژانويه  ــدرال رزرو آمريكا ك ــى ف فعل
مصادف با 11 بهمن ماه به طور رسمى رياست 
ــك مركزى آمريكا را واگذار خواهد كرد، در  بان

آخرين اظهارات خود، اوضاع اقتصادى آمريكا را 
مساعد خواند. اين امر باعث شد كه دالر آمريكا 
ــروع هفته تقويت شده و رشد قيمت فلز  در ش
ــن وجود، افزايش  ــا را محدود كند. با اي گرانبه
قيمت اخير باعث شد كه قيمت طال به بيشترين 
مقدار خود در 3 هفته اخير برسد و پيش بينى هاى 
مثبت از آينده اين فلز گرانبها دوباره قوت بگيرد. 
ــد كه روند كوتاه مدت  تحليلگران بازار معتقدن
قيمت طال در سال 2014 صعودى خواهد بود و 
هفته هاى پيش رو زمان مناسبى براى خريد است. 
طى هفته جارى، بيشترين توجه سرمايه گذاران 
بازار به انتشار شاخص هاى مهم ميزان توليدات 
غيركارخانه اى، ميزان سفارش هاي كارخانه اى، 
نرخ بيكارى، تراز تجارى آمريكا و بيانيه فدرال 
رزرو معطوف خواهد بود، اما به هر روى مشاهده 
ــار آمار اقتصادى اميدواركننده از  ــده كه انتش ش
ــال جارى، بازار طال را مانند سال  آمريكا در س
گذشته تحت تاثير قرار نمى دهد و افت هاى شديد 
قيمتى را موجب نمى شود. به عالوه بهبود اوضاع 
اقتصادى آمريكا ديگر به طور قطع به عاملى منفى 
براى بازار طال تعبير نمى شود. اگر رشد اقتصادى 
ــود، وضعيت بازار  آمريكا با افزايش روبه رو ش
كار اين كشور نيز بهبود مى يابد و اين مساله در 
بلندمدت موجب افزايش نرخ بهره خواهد شد. 
كارشناسان اقتصادى معتقدند افزايش نرخ بهره 
تاثير منفى زيادى بر سود برخى از شركت هاى 
بزرگ آمريكايى مى گذارد و در نتيجه شاخص 

سهام بورس «وال استريت» نيز افت خواهد كرد. 
اين عامل مى تواند تاثير زيادى بر افزايش مجدد 

قيمت طال داشته باشد.
ــه احتمال دارد به  ــه ديگر عواملى ك از جمل
تقويت طال در سال جارى كمك كنند مى توان 
ــمگير تقاضاى طالى چين، لغو  ــد چش به رش
محدوديت هاى اعمال شده براى واردات طال از 
سوى هند و كاهش احتمالى عرضه فلز گرانبها 
اشاره كرد. به هر روى عمده اظهارنظرها حاكى 
ــت كه سال 2014 براى طال خبرهاى  از آن اس
ــنجى  ــى به همراه دارد و تازه ترين نظرس خوش
ــان اقتصادى نيز اين امر  «بلومبرگ» از كارشناس
را تاييد مى كند. از 21 كارشناس شركت كننده در 
اين نظر سنجى 15 نفر به افزايش قيمت طال در 
ــه جارى راى داده و 4 نفر نيز اظهار كردند  هفت
كه قيمت اين فلز تغيير چندانى نخواهد كرد. بر 
اين اساس مشاهده مى شود كه برآيند نظرات با 
ــترى نسبت به گذشته تقويت طال در  قوت بيش

روزهاى آتى را نشان مى دهد.
حركت آرام سكه

ــكه و طالى 18 عيار در بازار  قيمت انواع س
ــدرى افزايش يافت. تغييرات  ــى، ديروز ق داخل
ــد، ولى صرافان  ــيار محدود بودن روى داده بس
معتقدند همين مساله كه جهت حركت قيمت ها 
ــت، براى بازار اميدواركننده است.  صعودى اس
بازار سكه در هفته هاى اخير در انعكاس تغييرات 
ــال مى كرد و تمايل  ــس، تعديل هايى را اعم اون

زيادى به حفظ قيمت ها در بازه موجود از خود 
نشان مى داد. فعاالن بازار معتقدند اين امر عالوه 
بر اينكه نشان دهنده تمايل بازار به ثبات است، از 
ركود اين روزهاى بازار سكه نيز حكايت دارد. 
مشاهده مى شود كه سكه تغييرات نرخ اونس را 
ــده  با قدرى تاخير و عمدتا به صورت تعديل ش
منعكس مى كند، ولى تحليلگران بازار معتقدند 
ــكه داخلى در نهايت با اونس  همين كه بازار س
جهانى در يك جهت حركت مى كند، حاكى از 
ــت كه بازار در وضعيت نسبتا خوبى قرار  آن اس
ــده است. بر  دارد و ركود قطعى بر آن چيره نش
اين اساس، آنها معتقدند كه بازار سكه با گذشت 
ــود و قيمت ها به تدريج  زمان دوباره گرم مى ش

اصالح خواهند شد.
بازار ارز داخلى

ــود را با افزايش  ــت دالر، ديروز كار خ قيم
ــراه با بهبود  ــرخ ارز هم ــروع كرد. ن جزئى ش
روابط اقتصادى ايران، روندى باثبات و كاهشى 
ــود. اين روند به طور كلى  ــش گرفته ب را در پي
ــت. همراه با شروع  در ماه هاى اخير تداوم داش
ــر عوامل مختلفى قرار  ــاه، بازار تحت تاثي دى م
ــير حركت نرخ ارز معكوس شد.  گرفت و مس
ــال نو ميالدى و  ــيدن س به عنوان مثال فرا رس
ــافران خارجى باعث شد كه  افزايش شمار مس
تقاضا براى ارز زياد شده و قيمت دالر، يورو و 
پوند انگليس در يك بازه زمانى كوتاه به مقدار 
ــل توجهى باال رود. به هر روى ثباتى كه به  قاب
ــده بود، قدرى به هم ريخت.  بازار ارز حاكم ش
دامنه تغييرات نرخ ارز كه در نتيجه تالش هاى 
دولت و بانك مركزى نسبت به گذشته، شديدا 
كاهش يافته بود، مجددا افزايش يافت. با گذشت 
زمان قدرت تاثيرگذارى مواردى كه تغيير مسير 
حركت نرخ ارز را موجب شده بود، پايين آمد 
و قيمت ها دوباره مسير كاهشى را پيش گرفتند. 
دامنه تغييرات نرخ ارز در روند اصالحى اخير 
ــتقرار ثبات بازار  نيز از مقدارى كه در دوره اس
مشاهده مى شد، قدرى باالتر است. به هر روى 
رويدادهاى اخير موجب شد كه بازار ارز دچار 
ــان شده و دامنه تغييرات قدرى زياد شود،  نوس
اما صرافان معتقدند كه بازار در حال حركت به 
ــمت ثبات مجدد است و اين نوسانات پس  س
از رويدادهاى رخ داده، طبيعى است. به اعتقاد 
كارشناسان اقتصادى، حركت اصالحى قيمت ها 
رو به پيشرفت است و ثبات نيز به زودى بر بازار 

حاكم خواهد شد. 

رشد قيمت ها در بازار داخل و خارج
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قيمت بيلت فابريك وارداتى CCM (كيلو/ريال)
(mm) درصد تغيير92/10/1592/10/16محل تحويلطول، ابعاد

15100151000/0 بندر انزلى 12 , 150×150 (روس)
0/7-1500014900 بندر امام 12 , 150×150 (تركيه)

0/7-1500014900 بندر امام 12 , 150×150 (كره جنوبى)
15100151000/0 بندر انزلى 12 , 130×130 (روس)
15100151000/0 بندر انزلى 12 , 125×125 (روس)

wwwwww..esfahanahanesfahanahan..comcom
ميانگين قيمت مقاطع در انبارهاى تهران (كيلو/ شاخه/ ريال)

درصد تغيير92/10/1592/10/16     توليد كارخانه       نوع جنس
16700167000/0اهواز ميلگرد 8 آجدار كالف

A2 16250162500/0قزوين ميلگرد 10 آجدار شاخه
A2 16250162500/0قزوين ميلگرد 12 آجدار
A2 16400164000/0قزوين ميلگرد 14 آجدار
A3 17000170000/0ذوب آهن اصفهان ميلگرد 16 آجدار
A3 17000170000/0ذوب آهن اصفهان ميلگرد 18 آجدار
A3 17000170000/0ذوب آهن اصفهان ميلگرد 20 آجدار
A3 17000170000/0اهواز ميلگرد 22 آجدار
A3 17000170000/0اهواز ميلگرد 25 آجدار

1/8-27300002680000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 14
2/4-34000003320000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 16
1/5-39500003890000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 18
3/0-77800007550000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 20
950000095500000/5ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 22
1/6-1047000010300000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 24
1/4-1248000012300000ذوب آهن اصفهان تيرآهن شاخه 27

بازگشت تيرآهن به مدار كاهشى
گروه بورس كاال- حديث موسوى: نگاهى به روند قيمت ها از ابتداى هفته جارى تاكنون نشان مى دهد ،

تب التهاب بازار تيرآهن هاى ذوبى كه در برخى روزها حتى منجر به رشد 12  درصدى شاخه 27 اين كاال 
در بازار تهران طى هفته هاى گذشته شده بود به طور كامل فروكش كرده است. بر اين اساس روز گذشته نيز 

همزمان با ثبات بهاى ميلگرد در بازار، اين كاال نيز در اكثر شاخه ها كاهش قيمت يافت. 
البته همزمان با اين موضوع شمش هاى بلوم وارداتى به كشور نيز اعم از نوع ترك و كره اى در بنادر جنوبى 
ــرد تا به اين ترتيب بهاى اين كاال در مجموع  ــان كاهش قيمت را به ازاى هر كيلو تجربه ك ــور 10 توم كش
ــط 1502 تومان را در روز دوشنبه ثبت كند. از سوى ديگر در بورس كاال نيز  ــمال و جنوب، متوس بنادر ش
بازهم اين فوالدسازان دولتى بودند كه در غياب خصوصى ها اقدام به عرضه محصول كردند. روز دوشنبه 
فوالد خوزستان سلف شمش بلوم را با موعد تحويل پايان دى ماه با قيمت 1440 تومان به دو شركت فوالد 
ــروه ملى صنعتى فوالد ايران در حجم 18 هزار و 950 تن عرضه كرد. در همين حال فوالد  ــان و گ آذربايج
مباركه نيز  سلف 5 نوع ورق توليدى خود را با همان قيمت هاى پيشين و در مجموع حجم 26 هزار و 400 
تن به روى تابلو برد كه تا پايان زمان معامالت 41 درصد از آن به فروش رسيد. در اين ميان شركت فوالد 

مباركه معامله بيش از 38 هزار تن ورق را نيز در سيستم مبادالتى مچينگ ثبت كرد. 

ــاورزى با جديت در تالش است  «وزارت جهاد كش
ــود»، «با توجه به ظهور  كه زعفران وارد بورس كاال ش
ــاى بازرگانى جديد خارجى، بايد معامالت ملى و  رقب
بين المللى زعفران از طريق بورس كاالى ايران صورت 
گيرد.»، «گذر از بازار سنتى به بازار نوين بين المللى سخت 
ــير قدم گذاشت.»  ــت؛ اما بايد در اين مس و زمان بر اس
اينها مهم ترين صحبت هاى مديران جهاد كشاورزى در 
جلسه هم انديشى با مديران و كارگزاران بورس كاالى 
ــران بود. به گزارش  ــران در خصوص معامالت زعف اي
ــركت بورس كاالى  روابط عمومى و امور بين الملل ش
ايران، حسن خدنگى، مديركل دفتر امور سبزى، گياهان 
زينتى و دارويى وزارت جهادكشاورزى در اين نشست 
با بيان اينكه اين وزارتخانه در تالش است كه معامالت 
ــاورزى انجام شود،  زعفران از طريق بورس كاالى كش
ــران و منحصر به فرد  ــيل زعف گفت: با توجه به پتانس
بودن اين محصول، وزارتخانه از مدت ها پيش در نظر 
داشته كه زمينه عرضه اين محصول را از طريق بورس 
كاال فراهم سازد. وى توضيح داد: زعفران به عنوان يكى 
ــاورزى استراتژيك كشور با سطح  از محصوالت كش
زيركشت بيش از 78 هزار هكتار و توليد 261 تن، بيش 
از  92 درصد توليد و جايگاه نخست زعفران دنيا را در 

اختيار دارد كه در سال 91 با صادرات بيش از 139 تن 
از آن، معادل  419 ميليون دالر ارزآورى براى كشور به 
ارمغان آمده است. وى با تاكيد بر اهميت اين محصول 
ارزشمند در اقتصاد ملى و نيز حفظ جايگاه بين المللى 
زعفران، گفت: بدون شك بورس كاالى ايران مى تواند 
بسترى مناسب و شفاف براى فروش منطقى و مطمئن 
ــى ايجاد كند. اگر  ــن كاال در عرصه ملى و بين الملل اي
قيمت اين محصول از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا 
ــود، به طور قطع هم  ــتر بورس كاال تعيين ش و در بس
ــت واقعى خواهد بود و هم منفعت بااليى نصيب  قيم
توليدكنندگان و عرضه كنندگان مى شود. همچنين معامله 
ــران در  بورس كاال قطعا در ارتقاى صادرات اين  زغف
ــد بود. خدنگى در پايان  محصول نيز تاثيرگذار خواه
ــى و ايجاد  ــانى و آگاهى بخش ــزود: لزوم اطالع رس اف
انگيزه هاى الزم براى ترغيب و تشويق عرضه كنندگان، 
ــعه  خريداران و كارگزاران به منظور اجرايى كردن توس
ــيار  ــاورزى بس معامالت زعفران در بورس كاالى كش

ضرورى است.
معامالت ملى و بين المللى زعفران 

از طريق بورس
ــازمان جهاد  ــي، مدير باغباني س محمد رضا قدس

كشاورزي خراسان رضوي از ديگر حاضران جلسه 
ــى و بين المللى  ــر اينكه بايد معامالت مل ــا تاكيد ب ب
ــران از طريق بورس كاالى ايران صورت گيرد،  زعف
اظهار كرد:  با توجه به ظهور رقباى بازرگانى جديد 
ــدم ثبات قيمت  ــالوه بر رقباى قديم، ع خارجى ع
زعفران و نوسانات شديد قيمتى، وجود محصوالت 
ــالم تجار و  ــابه با نام زعفران ايران، رقابت ناس مش
ــدم ثبت ژنتيكى زعفران و  برخى صادركنندگان، ع
ــد خارجى و همين طور  باالخص ظهور رقباى تولي
ــران، ضرورت دارد تا  ــود برند بين المللى با نام اي نب
ــريع تر معامالت زعفران در بورس كاالى  هرچه س

ايران آغاز شود.
بورس كاال منجى زعفران مى شود؟

ــاورزي خراسان  ــازمان جهاد كش مدير باغباني س
رضوي افزود: ما مى توانيم صادرات بيش از يك ميليارد 
دالرى داشته باشيم، اما تحقق اين هدف مستلزم يك 
برنامه ريزى اصولى و افزايش عملكرد و توليد زعفران 
در كنار ساماندهى بازار داخلى و خارجى اين محصول 

از طريق بورس است.
بورس زعفران حق ايران است

وى گفت: براساس قوانين سازمان تجارت جهانى هر 

كشورى كه 58 درصد از يك محصول خاص صنعتى 
ــا تجارى را توليد و به بازارهاى جهانى عرضه كند،  ي
ــد و  مى تواند از حق بورس بين المللى برخوردار باش
حق سياست گذارى توليد، كارشناسى قيمت، سيستم 
ــى و نظارت بر فناورى آن محصول را نيز در  بازارياب

سطح جهان دارا باشد.
برندسازى زعفران از طريق بورس

ــه به برخى از مهم ترين ضرورت هاى  وى در ادام
ــورس كاالى ايران پرداخت و  ــه زعفران در ب عرض
ــتاندارد نمودن زعفران توليدى،  ــريح كرد كه اس تش
ــطه ها و برخى  ــفافيت قيمت، كاهش تعداد واس ش
دالالن در عرصه بازار،  جلوگيرى از تقلب در تجارت 
زعفران، برندسازى زعفران ايران، محوريت تجارى 
ــرمايه گذارى و توسعه  در عرصه جهانى، توسعه س
ــول در اين چرخه و  ــازار مالى و گردش منطقى پ ب
تقويت و بهبود كارآيى شبكه توزيع محصول بخشى 
از مزايايى است كه بازار زعفران مى تواند، از مجراى 

بورس كاال نصيب خود كند.
قدسى در پايان گفت: نبايد فراموش كرد كه گذر از 
ــنتى به بازار نوين بين المللى سخت و زمان بر  بازار س

است، اما بايد در اين مسير قدم گذاشت.

مديران جهاد كشاورزى مطرح كردند

درخواست معامله زعفران در بورس كاالى ايران

گروه بنگاه ها- زهرا مسافر: مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده آهن و فوالد ميالد روز يكشنبه با حضور بيش از 

نيمى از سهامداران  در محل هتل انقالب برگزار شد.
ــنامه شركت با اكثريت آرا تغيير كرد.  در مجمع عمومى فوق العاده، اساس
ــنامه شامل خريد  ــاس  تغييرات صورت گرفته، موضوع فرعى اساس براس
ــتفاده از حق تقدم آنها، سرمايه گذارى در  ــركت ها و اس ــهام ش و فروش س
شركت ها، استفاده از تسهيالت مالى و اعتبارى داخلى و خارجى، خريد و 
فروش  هرگونه اوراق بهادار، خريد و فروش محصوالت پتروشيمى، اعطا 
و پذيرش نمايندگى از شركت هاى داخلى  و خارجى در زمينه فعاليت هاى 
فوق، تاسيس و مشاركت در شركت ها و انجام كليه فعاليت هاى مجاز اقتصادى 

و بازرگانى  تصويب شد.
در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نيز 7 تن از اعضاى هيات مديره 
و دو عضو على البدل با آراى سهامداران حاضر در جلسه انتخاب شدند. بر 
اين اساس محمد آزاد، بهمن اهللا بخشى، محسن عموزيدى، كاظم فالحتيان، 
محمد نادرى، جمشيد خان حسامى و تقى كريمى به عنوان اعضاى اصلى 
هيات مديره و محمد صادق چيت ساز و على دستورى به عنوان دو عضو 
على البدل انتخاب شدند. در مجمع عمومى فوق العاده كه براى اصالح اساسنامه 
برگزار شده بود، محمد آزاد به عنوان رئيس جلسه در جايگاه حاضر شد و با 

اشاره به روند تشكيل شركت آهن و فوالد ميالد گفت: با سفارش و توصيه 
ــورى آهن و  ــال 1388 اتحاديه كش وزارت صنعت، معدن و تجارت  در س
فوالد تشكيل شد و در سال 89 نيز در جلسات متعددى اين اتحاديه به علت 
ــائل و مشكالت در معامالت آهن و فوالد و همچنين رد و  بدل نشدن  مس
فاكتور و پيامدهاي مالياتي و همچنين مشكالت صنفى مقرر شد تا با تاسيس 

شركتى به عنوان نماينده،  تجارت اين صنف را آسان تر كند.
وى افزود: پس از مكاتبات متعدد و اخذ مجوزهاى الزم شركت آهن و 
ــرمايه اندكى از سوى هيات موسس تاسيس شد و پس از  فوالد ميالد با س
آن مقرر شد كه شركت آهن و فوالد ميالد در دو مرحله براى تامين سرمايه، 

پذيره نويسى كند.
به گفته آزاد، قرار بود در ابتداى فعاليت با سرمايه اندك كار شركت آغاز 
شود و از اين رو در 12 تيرماه سال 90 پذيره نويسى اين شركت از طريق بانك 
ملت انجام شد، اما تا سه برابر سرمايه اى كه از سوى شركت اعالم شد واريز 
وجه صورت گرفت و اين امر موجب شد تا با سرعت بيشتر افزايش سرمايه 
دهيم.رئيس اتحاديه كشورى آهن و فوالد تصريح كرد: با اخذ مجوز از سازمان 
بورس  در سال 1391 شركت موفق به افزايش سرمايه شد، به گونه اى كه ميزان 

سرمايه از 50 ميليارد ريال اوليه به 160 ميليارد ريال افزايش يافت.
ــده در بانك خاطرنشان كرد: اين  ــرمايه هاى بلوكه ش وى درخصوص س

ــرمايه ها از پايان آبان ماه در اختيار شركت قرار گرفت و موجب شد كه  س
ــركت به صورت موثر و مداوم فعاليت خود  ــال 91 ش طى 4 ماه تا پايان س

را انجام دهد.
ــاس  ــت بر اس ــات مديره آهن و فوالد ميالد انتظار داش ــزود: هي آزاد اف
ــترده اى صورت گيرد، اما مسائل  ــده  فعاليت گس برنامه ريزى هاى انجام ش

اقتصادى حاكم بر كشور مانع تحقق اين امر شد.
وى گفت: از خرداد ماه سال 92 تا كنون نرخ آهن بالغ بر 30 درصد كاهش 
تدريجى را تجربه كرد كه اين امر ضربه اساسى به سرمايه هاى سهامداران 
رساند. رئيس اتحاديه  كشورى آهن و فوالد  با اشاره به اينكه به طور مرتب 
بازار آهن را رصد كرده ايم، تصريح كرد: هم اكنون نيز از ثبات بازار استفاده 
كرده و در اين شرايط سود شركت را از 119 ريال به 223 ريال رسانديم كه 

پيش بينى مى شود تا پايان سال جارى به 225 تا 226 ريال برسد.
ــركت دست مديران را بسته بود،  ــنامه ش وى با انتقاد  از اين امر كه اساس
خاطرنشان كرد: از اين رو نمى توانستيم فعاليت هاى گسترده اى داشته باشيم 
به همين دليل درصدد برآمديم تا همزمان با برگزارى مجمع عادى به طور 
فوق العاده براي انتخاب اعضاى هيات مديره شركت، مجمع عمومى فوق العاده 
را براى اصالح اساسنامه برگزار كنيم كه با تالش هاى هيات مديره موفق به 

اخذ مجوز براى برگزارى اين مجامع شديم.

در مجمع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده صورت گرفت:
تغييردر اساسنامه و اعضاى هيات مديره آهن و فوالد ميالد  

قابل توجه كليه كارخانجات صنايع مفتولى ، الكترود سازى ، بيدواير و صنايع الستيك سازى ، قابل توجه كليه كارخانجات صنايع مفتولى ، الكترود سازى ، بيدواير و صنايع الستيك سازى ، 
تورى و فنس ، صنايع فنر سازى و ساير صنايع فوالد زير دستى و فوالد تبديلى تورى و فنس ، صنايع فنر سازى و ساير صنايع فوالد زير دستى و فوالد تبديلى 

بدينوسـيله به اطالع مى رسـاند با راه اندازى واحد ذوب در مجتمعبدينوسـيله به اطالع مى رسـاند با راه اندازى واحد ذوب در مجتمع كارخانجات صنايع فوالد و ذوب 
آهن نطنز، اين مجتمع  توانسـته اسـت با تكيه بر دانش نيروهاى متخصص و امكانات روز آمد خود ، اين مجتمع  توانسـته اسـت با تكيه بر دانش نيروهاى متخصص و امكانات روز آمد خود ، 
انواع ميلگرد كالف كششـى در سـايز انواع ميلگرد كالف كششـى در سـايز 55//66 ،  ، 88 ،  ، 1010 ميليمتر سـاده منطبق با استانداردهاى جهانى در  ميليمتر سـاده منطبق با استانداردهاى جهانى در 
گريدهاىگريدهاى  c62، rst37-2 ،rst34-2 ، usd7c62، rst37-2 ،rst34-2 ، usd7 را توليد و از اين طريق گامى ديگر در جهت شكوفايى  را توليد و از اين طريق گامى ديگر در جهت شكوفايى 

صنايع ملى بردارد .صنايع ملى بردارد .
لـــذا از كلـــيه صــنايع عالقمـــند درخواست مى شود  بــــراى كسب اطالعات 

بيشتـــر و احيانَاً همكارى آتى  با شمـــاره هاى 3-22038422 -021تماس حاصل نمايند . 

فراخوان عمومــىفراخوان عمومــى
مناقصه خدمات راهبردي و كاربردي تخصصي واحدهاي اداره كل 

روابط عمومي وزارت نفت (يك مرحله اي) – (92-42)
شركت ملي نفت ايران در نظر دارد مناقصه خدمات راهبردي و كاربردي تخصصي 
ــرايط و مدارك مربوطه از  واحدهاي اداره كل روابط عمومي وزارت نفت را طبق ش
ــركت هاي ذيصالح و  طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت يك مرحله اي به ش
واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضياني كه داراي شرايط ذيل مي باشند، درخواست 
مي گردد حداكثر طي مدت 4 روز كاري پس از درج دومين آگهي ضمن به همراه 
ــركت در مناقصه و معرفي نامه نماينده شركت، جهت  ــتن درخواست كتبي ش داش
دريافت اسناد ارزيابي، تكميل و عودت آن در مهلت تعيين شده در اسناد، به امور 
قراردادها و برآورد مقادير مديريت امور پشتيباني به نشاني: تهران – خيابان حافظ 
– نبش خيابان رودسر – ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران – طبقه 
ــماره تلفن هاي 61623463 و  ــه و در صورت لزوم با ش ــاق 1203 مراجع 12 – ات

61625041 تماس حاصل نمايند.
الف- شرايط مناقصه گران

1- داشتن شخصيت حقوقي مستقل
ــام كار مطابق  ــي انج ــص الزم و توانائ ــات و تخص ــزات و امكان ــتن تجهي 2- داش

استانداردهاي رايج در صنعت نفت
3- داشتن توانائي مالي و فني كافي جهت اجراي موضوع پيمان

ــه به مبلغ  ــركت در مناقص ــه بانكي براي ش ــه ضمانتنام ــي ارائ ــتن توانائ 4- داش
000ر103ر437 ريال

5- داشتن گواهي تاييد صالحيت از مراجع ذيصالح
6- داشتن شناسه ملي

ب- شرايط و مشخصات كار
1- شرح مختصر عمليات مورد نياز: مناقصه خدمات راهبردي و كاربردي تخصصي 

واحدهاي اداره كل روابط عمومي وزارت نفت
2- مدت اجراي عمليات: يك سال شمسي مي باشد

3- محل اجراي عمليات: شركت ملي نفت ايران
ج- مدارك مورد نياز

1- ارائه آگهي رسمي مربوط به موضوع فعاليت شركت
2- ارائه مجوز فعاليت از مراجع ذيصالح دولتي

3- ساير موارد در اسناد ارزيابي درج گرديده است.
4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1391

ــناد و مدارك  ــي مدارك دريافتي از مناقصه گران و انجام ارزيابي، اس پس از بررس
ــرايط توزيع خواهد شد. بديهي است در صورت  ــركت هاي واجد ش مناقصه بين ش
ــوع مناقصه و همچنين عدم رضايت  ــركت با  موض عدم انطباق موضوع فعاليت ش
كارفرما از عملكرد مناقصه گر، مدارك شركت مزبور مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 
ضمناً ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده هيچگونه حقي را جهت 

متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

روابط عمومي
شركت ملي نفت ايران

م الف/4362

نوبت اولشركت ملي نفت ايران

آگهي مزايده
ــاز ايران در نظر دارد دو سري كامل به  ــي پناه س ــركت مهندس ش
مقدار 8000 متر مربع قالب بتون  پري مستعمل را از طريق مزايده 
به فروش برساند. لذا از متقاضيان دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي 
به مدت يك هفته جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت 
پس از واريز مبلغ 000ر50 ريال به حساب 170801733 نزد بانك 
ــركت مهندسي پناه ساز ايران و ارائه اصل فيش به  تجارت بنام ش
ــهيد عضدي  ــران – خيابان كريم خان زند – خيابان ش آدرس: ته
شمالي – نبش خيابان دهم پالك (93) - طبقه اول – دبيرخانه 

كميسيون معامالت مراجعه نمايند. 
شماره تماس: 88801179 (داخلي 1072)

آگهي شناسايي 
پيمانكاران

ــيمي مارون در نظر دارد در پروژه هاي  ــركت پتروش ش
ــب مورد از شركت هاي پيمانكار واجد  آتي خود بر حس
ــر فعاليت دارند دعوت به  ــرايط كه در زمينه هاي زي ش

همكاري نمايد.
- طراحي و اجراي تجهيزات مكانيكي و پايپينگ

- طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي
- طراحي اجراي پروژه هاي ابزار دقيق و برق

- طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني
ــركت هاي متقاضي مي توانند نسبت به ارسال رزومه  ش
كامل خود به آدرس: ماهشهر – منطقه ويژه اقتصادي 
پتروشيمي سايت 2، كدپستي 6353169311 صندوق 

پستي: 668 واحد مهندسي عمومي اقدام نمايند.

جناب آقاى مهندس احمد دنيا نور
مدير عامل محترم شركت فوالد جنوب 

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براى 
آن مرحوم طلب آمرزش و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومندم.

دنياى اقتصاد-حسينى



سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
15  بورس كاال 

شركت آپتوس ايران
بتن آماده

قيمت(ريال)مقداررده مقاومتى
C201900,000مترمكعب
C251950,000مترمكعب

توضيح: قيمت هاى مذكور با هزينه حمل و پمپاژ 
در محل پروژه است.

كفپوش بتنى

قيمت(ريال)مقداررنگضخامت
1195,000مترمربعطوسى6سانتيمتر
1215,000مترمربعطوسى8 سانتيمتر

توضيح: قيمت هاى مذكور با  هزينه حمل وتخليه در تهران است.
بلوك بتنى

قيمت(ريال)مقدارابعادنوع
11,500يك عدد10*20*50بلوك سبك
13,500يك عدد15*20*50بلوك سبك

توضيح: قيمت هاى مذكور تحويل درب كارخانه  به صورت بسته بندى 
شده است.

انجمن بتن استان البرز
قيمت (ريال)واحدنام محصول

بتن بارده مقاومتى 
C20باحداقل 350كيلوگرم سيمان تخليه 

باپمپ دكل
1,015,000مترمكعب

بتن بارده مقاومتى 
C25باحداقل 400كيلوگرم سيمان تخليه 

باپمپ دكل
1,054,400مترمكعب

توضيحات: قيمت هاى مذكور بدون ماليات بر ارزش افزوده است.

نماي بازار بتن ايران

 

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

ثبات نسبى قيمت آهن 
گروه بنگاه هاى اقتصادى – در دومين روز كارى هفته 
ــوى اغلب توليد كنندگان  جارى قيمت آهن آالت از س

بدون تغيير اعالم شد.
اين ثبات نسبى در حالى رخ مى دهد كه در اولين روز 
كارى هفته توليد كنندگان محصوالت را با افزايش نرخ 
عرضه كردند. به نظر مى رسد ركود و قلت سطح مبادالت 

مانع رشد بيشتر قيمت ها در بازار شده است.

شركت ذوب بريس(خمين)

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
 92/10/15 92/10/16

توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد 125×125 آلياژى

ذوب آهن مالير

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير  92/10/15 92/10/16

 شمش فوالد 120× 120 
3SP 150×150توافقىتوافقىتوافقىو

 شمش فوالد 120× 120 
5SP 150×150توافقىتوافقىتوافقىو

شمش فوالد آلياژى طبق آناليز 
توافقىتوافقىتوافقىدرخواستى و سفارش

5sp3 وsp 6/5 كالف ساده---

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 8

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 10

توافقىتوافقىتوافقىكالف آجدار 12

1+20,80021,000مش 6 و 8

ميلگرد آجدار 14 تا 32 طبق درخواست 
توافقىتوافقىتوافقىآناليزى و سفارش

شركت صنايع فوالد كرمان ( بردسير)

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
 92/10/15 92/10/16

17.10017.1000ميلگرد A2-10 آجدار
16.80016.8000ميلگرد A2-12,16,18 آجدار

17.15017.1500ميلگرد A3-12 آجدار
17.00017.0000ميلگرد A3-14 آجدار

مجتمع فوالد آلياژى كيميا

درصدقيمت به ريالمشخصات
تغيير  92/10/15 92/10/16

5SP 100×100 14,60014,6000شمش فوالد

3SP 150×150 14,70014,7000شمش فوالد

5SP 150×150 14,60014,6000شمش فوالد

SP 1255×125 14,60014,6000شمش فوالد

SP 1253 ×125 14,70014,7000شمش فوالد

نورد آريان فوالد

مشخصات
درصد تغييرقيمت به ريال

 92/10/15 92/10/16
---نبشى 8
17,30017,3000نبشى 10
17300173000نبشى 12

---ناودانى 10
16,20016,2000ناودانى 12
---ناودانى 14
---ميلگرد 10
---ميلگرد 12
---ميلگرد 14
---ميلگرد 16
---ميلگرد 18
---ميلگرد 20
---تيرآهن 18
---تيرآهن 20

A3- 16 ميلگرد---

مجتمع فوالد جنوب

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير  92/10/15 92/10/16
16,05016,0500 شمش فوالد 5SP 150×150  12 مترى
16,10016,1000شمش فوالد 5SP 125×125  12 مترى
16,05016,0500شمش فوالد 5SP 100×100  12 مترى
16,15016,1500شمش فوالد 3SP 150×150  12 مترى
16,15016,1500شمش فوالد 3SP 125×125  12 مترى
16,15016,1500شمش فوالد 3SP 100×100  12 مترى

توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد ck45  12 مترى
توافقىتوافقىتوافقىشمش فوالد آلياژى خاص

شركت نورد فوالد صنعتى و ساختمانى يزد

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
 92/10/15 92/10/16

18,45018,4500ميلگرد قطر A3-10 mm آجدار
17,50017,5000ميلگرد قطر A3-12 mm  آجدار
16,70016,7000ميلگرد قطر A3-14 mm آجدار
16,65016,6500ميلگرد قطر A3-16 mm آجدار
16,65016,6500ميلگرد قطر A3-18 mm آجدار
16,70016,7000ميلگرد قطر A3-20 mm آجدار
16,65016,6500ميلگرد قطر A3-22 mm آجدار
16,70016,7000ميلگرد قطر A3-25 mm آجدار
16,65016,6500ميلگرد قطر A3-28 mm آجدار
16,70016,7000ميلگرد قطر A3-30 mm آجدار
16,70016,7000ميلگرد قطر A3-32 mm آجدار
17,40017,4000ميلگرد قطر A3-36 mm آجدار
18,85018,8500ميلگرد قطر A3-40 mm آجدار

A2- 8mm 17,20017,2000كالف آجدار
A3- 8mm 17,20017,2000كالف آجدار

RST34-5/6mm 18,00018,0000كالف ساده
RST34-8mm 17,30017,3000كالف ساده

RST34-10mm 17,30017,3000كالف ساده
IPE- 14 17,40017,4000تيرآهن
IPE- 16 17450174500تيرآهن
IPE- 18 17,35017,3500تيرآهن
IPE- 20 20,00020,0000تيرآهن

مجتمع فوالد بناب

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
 92/10/15 92/10/16

AII 17,50017,5000ميلگرد 8 آجدار
AII 16,80016,8000ميلگرد 10 آجدار
AIII 17,55017,5500ميلگرد 12 آجدار
16,55016,5500ميلگرد A3-14 آجدار
16,45016,4500ميلگرد A3-16 آجدار
16,45016,4500ميلگرد A3-18 آجدار
16,45016,4500ميلگرد A3-20 آجدار
16,45016,4500ميلگرد A3-22 آجدار
16,45016,4500ميلگرد A3-25 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-28 آجدار
توافقىتوافقىتوافقىميلگرد A3-32 آجدار

شركت فوالد اصفهان ُدر

مشخصات
قيمت به ريال

درصد تغيير
 92/10/15 92/10/16

5SP3 وSP 120×120 14,40014,4000شمش فوالد
5SP3 وSP 100×100 14,40014,4000شمش فوالد

16,50016,5000ميلگرد A3-20 آجدار
16,50016,5000ميلگرد A3-22 آجدار

-توافقىتوافقىشمش فوالد طبق آناليز درخواستى
ck45 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
70cr2 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
st52 40،45،60 توافقىتوافقىگرد-
16,25016,2500شمش خاكسترى
---شمش داكتيل

ذوب آهن البرزغرب

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير  92/10/15 92/10/16
3SP 125×125 15,30015,300شمش فوالد-
5SP 125×125 15,30015,300شمش فوالد-
3SP 150×150 15,30015,300شمش فوالد-
5SP 150×150 15,30015,300شمش 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 كبير پانل

مشخصات
درصد قيمت به ريال

تغيير
 92/10/15 92/10/16

ساندويچ پانل سقفى ( با فوم پلى يورتان) 
-توافقىتوافقىسايز4،5،6،8،10،15

ساندويچ پانل ديورارى ( با فوم پلى 
-توافقىتوافقىيورتان) سايز4،5،6،8،10،15

محصوالت مجتمع جهان فوالد غرب كرمانشاه

مشخصات
قيمت به ريال

 92/10/16
16,900تيرآهن 14 فابريك
16,900تيرآهن 16 فابريك

-ميلگرد A3-20 فابريك
16,300ميلگرد A3-22 فابريك

16,500تيرآهن 14 نرمال دو سرفابريك
16,300تيرآهن 16 نرمال دو سرفابريك

شركت صنايع هفت الماس

ورق
92/10/16

گالوانيزه رنگىقيمت گالوانيزهقيمت روغني

0/326,25030,00038,000
0/424,75028,00034,000
0/523,50026,00031,000
0/622,75025,50030,000

0/7-0/822,50025,00029,500
0/9-122,50024,80028,500

1/25-1/522,50024,500-
222,50024,500-

گروه بورس كاال – طيبه شهبازى: سكه هاى نقدى 
ــته براى سومين روز متوالى در هفته  طال روز گذش
ــتند. هرچند اين افزايش  جارى، افزايش قيمت داش
كه از ابتداى هفته آغاز شده چندان چشمگير نيست 
اما موجب شد تا بازار قراردادهاى آتى سكه هم در 
ــيدهاى خود به  ــش به آن، بر بهاى تمام سررس واكن
ميزان محدودى بيفزايد. سكه تمام بهار آزادى طرح 
جديد كه براى شنبه گذشته رقم 875 هزار تومان را 
ثبت كرده بود، تا ميانه معامالت روز گذشته با افزايش 
به 880 هزار تومان رسيد. اين افزايش 4000 تومانى 
موجب شد تا سكه باز هم حباب كوچكى بگيرد. 

روز دوشنبه معامالت بازار قراردادهاى آتى سكه، 
ــه آرامى و بدون هيجان  ــق روال چند ماه اخير ب طب
ــت. در اين روز  ــى پيش رف ــديد قيمت ــان ش و نوس
ــيد اين بازار در محدوده قيمتى  نزديك ترين سررس
ــد و تعداد قراردادهاى باز  سكه نقدى معامله مى ش
ــاير سررسيدها، در  ــيد به نسبت س براى اين سررس
حداقل قرار داشت. افزايش قيمت هاى روز گذشته 
ــر از 2000  ــا ميانه معامالت، كمت ــكه هاى آتى ت س
ــه دالر با چنين  ــش از اينها زمانى ك ــان بود. پي توم
ــترى را  ــانات بيش ــات قيمتى روبه رو نبود و نوس ثب
ــه افزايش بهاى  ــكه تهران ب تجربه مى كرد، بازار س
ــديدترى نشان مى داد، اما  اونس طال واكنش هاى ش
حاال كه دالر به سختى مرز 3000 تومان را مى شكند 
ــان در محدوده 2960 تا  و باز برمى گردد تا به نوس
ــنده كند، اجازه تغييرات قيمتى شديدتر را  2980 بس
ــكه نمى دهد. حتى سكه هاى بازار آتى هم اين  به س
ــكه نقدى، كمتر از گذشته  روزها به افزايش بهاى س

عكس العمل نشان مى دهند. 

ــزى كه اظهارنظر وى راجع  رييس كل بانك مرك
ــال  به كف بهاى دالر بازار آزاد در تاريخ 2 مهر امس
موجب شد تا سكه به مرز يك ميليون تومان نزديك 
ــود و دالر براى مدت طوالنى باالى 3000 تومان  ش
ــوكى كه به بازار آتى سكه  ــد و با ش ــان باش در نوس
وارد شد، سررسيدهاى اين بازار نيز با سقف افزايش 
ــت كه  ــوند (البته نبايد از نظر دور داش بها مواجه ش
ــال در بازارهاى جهانى 1323  ــن روز بهاى ط در اي
ــر جديدى،  ــود)، در اظهارنظ ــر اونس ب دالر در ه
ــته با تاكيد بر اينكه ثبات در بازار ارز طى  روز گذش
ــتر خواهد شد، گفت: با مشاهده  روزهاى آينده بيش
ــد اقتصادى، كاهش تدريجى نرخ ارز در  عالئم رش
روزهاى آينده اتفاق خواهد افتاد؛ اما از آنجا كه اين 
ــر قبلى او نبود و  ــيف از جنس اظهارنظ صحبت س
تنها با توجه به تغييراتى در آينده، به افت بهاى دالر 
ــاره كرده بود، نتوانست تاثير چندانى بر بازار ارز  اش

روز گذشته داشته باشد.

از سوى ديگر روز گذشته با آغاز به كار بازارهاى 
ــد.  بين المللى، بر بهاى طال در اين بازارها افزوده ش
اختالف بين كمترين و بيشترين قيمت براى فلز زرد 
ــاعت 16 به وقت تهران – 13  ــن روز – تا س در اي
دالر بود. بيشينه بهاى طال روز دوشنبه به 1246 دالر 
رسيد كه افزايش 10 دالرى را به نسبت آخرين بهاى 
روز جمعه نشان مى داد. اين صعود براى طال، همسو 
ــود كه براى هفته جارى صورت  با پيش بينى هايى ب
ــى تحليلگران بازار طال،  ــود. به اعتقاد برخ گرفته ب
ــنبه تحت تاثير كاهش  ــت جهانى طال روز دوش قيم
ــهام در بازارهاى بين المللى با افزايش  ــاخص س ش
ــش ارزش دالر و اظهارات  ــد ولى افزاي روبه رو  ش
ــكا مبنى بر تقويت اقتصاد  ــس فدرال رزرو آمري ريي
ــد بيشتر قيمت اين فلز شد.  ــور، مانع از رش اين كش
ارقامى كه روز گذشته براى طال در بازارهاى جهانى 
ثبت شد، بيشترين قيمت ها از 16 دسامبر 2013 بود 
كه طال توانسته بود به بيش از 1250 دالر برسد. در 

چنين شرايطى سرمايه گذاران بين المللى منتظر انتشار 
ــاى اقتصادى آمريكا طى روزهاى آينده به  گزارش ه

خصوص وضعيت بازار اشتغال هستند.
ــت يلن كه  ــته قرار بود جان ــى روز گذش از طرف
ــزى آمريكا بود، به  ــر معاون رييس بانك مرك پيش ت
عنوان رييس جديد اين بانك از سوى سناى آمريكا 
ــه 20 دسامبر  ــود. البته پيش از اين در جلس تاييد ش
ــب 59 راى مثبت در مقابل  2013، وى موفق به كس
ــه اوليه انتخاب خود، از  ــف، در مرحل 34 راى مخال

سوى نمايندگان سنا شده بود.
ــش رو دارد، از  ــال روزهاى مهمى را پي اونس ط
ــه در اين هفته  ــار آمار بيكارى ماهان ــو انتش يك س
ــت و در سوى  كه از لحاظ اقتصادى آمار مهمى اس
ــه بعدى فدرال رزرو آمريكا است كه در  ديگر جلس
ــخص خواهد شد كه آيا روند كاهشى خريد  آن مش
ــرد يا خير و اگر  ــه پيدا خواهد ك ــه ادام اوراق قرض
ادامه مى يابد با چه شيبى خواهد بود. از طرفى  روز 
گذشته هم قرار بود آمارى از بخش خدمات آمريكا 

منتشر شود.  
ــو، روز گذشته دبيركل بانك مركزى  اما در اين س
ــته بندى بانك  ــكه هاى ربع و نيم با بس ــه س از عرض
ــب عيد خبر داد. اين در حالى است  مركزى براى ش
كه در گذشته اين بانك در چنين شرايطى به عرضه 
ــرد. اين اقدام بانك  ــكه هاى تمام بهار اقدام مى ك س
مركزى مى تواند نشان دهنده اين مساله باشد كه اين 
ــت سكه تمام بهار حباب ندارد و با  بانك معتقد اس
ــرى مى كند و به همين دليل  ارزش طالى خود براب
ــه منظور كاهش قيمت  ــكه ب نيازى به عرضه اين س
نيست. اما از طرفى اين مساله كه سكه هاى نيم و ربع 

ــد و آيا ارزش  با چه دالرى قيمت گذارى خواهند ش
افزوده 6 درصدى نيز براى آن لحاظ مى شود يا خير 

از اهميت برخوردار است. 
ــاى جديد عليه  ــاله تحريم ه ــوى ديگر مس در س
ــرح قصد دارند  ــت. حاميان اين ط ــران مطرح اس اي
ــايى كنگره، حمايت تعداد بيشترى از  هنگام بازگش
ــب كنند. آنها اميدوارند تا پيش از  نمايندگان را كس
ماه فوريه، اليحه تحريم هاى جديد به تصويب كامل 

در كنگره برسد.
 پيش از اين نيمى از اعضاى كنگره آمريكا با اين 
ــوم  ــت كرده اند و در صورتى كه دو س ــرح موافق ط
ــالم كنند، وتو  ــنا نيز موافقت خود را اع اعضاى س
ــوى رييس جمهور غيرممكن خواهد  كردن آن از س
ــاله  ــال خبرهايى كه پيرامون اين مس ــود. به هر ح ب
مخابره خواهد شد مى تواند به نوسانى شدن بازارهاى

 ارز و طال بينجامد. 

  اين روزها پيش بينى ها از صعود بهاى طال در ســال جديد ميالدى، افزايش يافته اســت. اين در وقايع مهم پيش روى سكه
ــرايطى اســت كه افزايش فروش ســكه طال در بازارهاى آمريكا و استراليا، در كنار رشد تقاضاى  ش
طال در بازار چين، تاثير زيادى بر افزايش قيمت اين فلز زرد در روزهاى نخست ژانويه داشته است. 
ــامبر كه به مرز 1181 دالر رسيده بود، بيش از 65  ــته قيمت جهانى طال نســبت به 31 دس روز گذش

دالر افزايش داشت. 
اظهارنظر كارشناســان اقتصادى پيرامون روند تحوالت قيمت طال - به شــكل افزايش نســبى - در 
روزهاى آينده، در حالى است كه قيمت اين فلز طى سال گذشته با افت حدود 30 درصدى روبه رو 
شده كه اين ميزان كاهش از سال 1981 ميالدى بى سابقه بوده است. برخى ديگر از كارشناسان بازار 
طال كه به افزايش بهاى اين فلز در سال 2014 اميدوارند، دليل اين مساله را افزايش تقاضا و تمايل 
سرمايه گذاران براى خريد طال مى دانند كه موجب برقرارى ثبات در بازارهاى جهانى خواهد شد. 
اين گروه بر اين باورند كه هرچند افزايش قيمت طال چندان چشــمگير و فزاينده نخواهد بود، ولى 
عملكرد قيمت طال براى امسال بهتر از سال گذشته پيش بينى مى شود. به باور اين دسته از كارشناسان 
بازار طال، قيمت اين فلز، امسال بين 1100 تا 1450 دالر در نوسان خواهد بود ولى ميانگين قيمت 

طال به بيش از 1270 دالر خواهد رسيد. 
در ســوى ديگر قضيه، مســاله مهم واردات هند مطرح است. دولت هند با سياست هاى محدودكننده 
ــرد، تاثير منفى زيادى بر  ــه در زمينه كاهش واردات طال اتخاذ ك ــراوان در ســال 2013 ميالدى ك ف
قيمت جهانى طال گذاشت. اين در حالى است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادى، اتخاذ سياست هاى 
محدود كننده در زمينه واردات طال نه تنها تقاضاى طال در بازار هند را كاهش نداده بلكه موجب رشد 
فزاينده قاچاق شده است. حاال وزير بازرگانى و صنعت هند از تجديدنظر اين كشور در سياست هاى 
مربوط به واردات طال با همكارى بانك مركزى اين كشــور در ســال 2014 ميالدى خبر داده است. 
به باور كســانى كه اميد به افزايش بهاى فلز زرد دارند، باال رفتن تقاضاى هند به صعود بهاى طال 

كمك شايان توجهى خواهد كرد.
ــو، يكى ديگر از داليل معتقدان به باال رفتن بهاى اونس طال در ســال ميالدى جديد اين  از ديگر س
ــود، وضعيت بازار كار نيز بهبود خواهد  اســت كه اگر رشــد اقتصادى آمريكا با افزايش روبه رو ش
يافت كه اين مســاله موجب افزايش نرخ بهره شــده و تاثير منفى زيادى بر ســود شركت هاى بزرگ 
ــهام بورس وال استريت خواهد داشت و اين عامل مى تواند تاثير  آمريكايى و در نتيجه شــاخص س
زيادى بر افزايش مجدد قيمت طال داشته باشد. عامل ديگر در افزايش بهاى طال در سال 2014 كاهش 
احتمالى عرضه اســت. اين در حالى اســت كه برخى تحليلگران تكنيكال معتقدند كه قيمت طال در 
صورت شكســتن ســطح مقاومتى 1245 دالرى به زودى به 1250 دالر خواهد رسيد و مى تواند در 

كوتاه مدت به 1263 دالر در هر اونس افزايش يابد.
در سوى ديگر قضيه، كسانى هستند كه معتقدند طال در سال 2014 با كاهش بيشتر قيمت روبه رو خواهد 
شد. اين گروه از سرمايه گذاران طال معتقدند كه نگرانى نسبت به فروش ذخاير طالى بانك هاى مركزى 
كشورهاى اروپايى، بهبود شاخص سهام و كاهش تقاضا از سوى مصرف كنندگان هندى تاثير منفى زيادى 
بر قيمت طال در سال 2013 داشته است. از طرفى به باور اين گروه نگرانى هايى كه از متوقف شدن محرك 
پولى 85 ميليارد دالرى فدرال رزرو آمريكا هنوز به قوت خود باقى است و در ماه هاى پيش رو باز هم 
بانك مركزى آمريكا - به دليل بهبود شرايط اقتصادى - از ميزان خريد اوراق قرضه خواهد كاست، به اين 

ترتيب طال روزهاى خوشى را در چشم انداز يك ساله پيش روى خود ندارد.

بازگشت طال به روزهاى خوش؟

بازار قراردادهاى آتى سكه بورس كاالى ايران (دوشنبه 1392/10/16)

تعداد نام قرارداد
قراردادهاى باز

قيمت نهايى يكشنبه 
15 دى (ريال)

قيمت تا 
ساعت 16:00 

دوشنبه 16 
دى (ريال)

ارزش معامله 
شده

 (هزار ريال)
درصد 
تغييرات

6988,768,56487900008,345,8000/24سكه سررسيد دى
1,0728,854,60088600003,902,1000/06سكه سررسيد بهمن
2,7448,967,214897500022,630,8000/09سكه سررسيد اسفند
3,7479,194,748920000071,412,3000/06سررسيد ارديبهشت

اكتشافات وسيع، ارزش ذخاير معدنى 
كشور را ارتقا مى دهد  

 معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى 
ــادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) اعالم كرد: ايران داراى  مع
ــمند خدادادى معدنى است و با اكتشافات وسيع و  منابع ارزش
صحيح مى توانيم تقريبا به همه ذخاير عناصر جدول مندليف در 
كشور دست پيدا كنيم.  به گزارش روابط عمومى ايميدرو، دكتر 
مهدى كرباسيان گفت: تا به امروز 68 نوع ماده معدنى شناسايى 
ــى مقدماتى امكان شناسايى و دستيابى به  ــده اما با يك بررس ش
ــور وجود دارد. وى با بيان  ــدود 80 نوع ماده معدنى در كش ح
ــزار كيلومترمربع از يك ميليون و  ــه تاكنون تنها در 100 ه اينك
600 هزار كيلومتر مساحت كشور كار اكتشافى انجام شده است، 
اظهار اميدوارى كرد ايميدرو در آينده نزديك با يك ساز و كار 
اجرايى رونق و سرمايه گذارى كافى بتواند اكتشافات معدنى را 

در كشور توسعه دهد و بر ذخاير معدنى كشور بيفزايد. 
ــائل مهم مقطع فعلى كه  ــيان تصريح كرد: يكى از مس كرباس
مى تواند كمك بزرگى براى بخش صنعت كشور باشد، توجه به 
حوزه معدن به معناى عام و سپس حوزه صنايع معدنى و ارزش 
افزوده حاصله پس از آن است. رييس هيات عامل ايميدرو درباره 
ــتيابى  ــم انداز 1404 دس صنعت فوالد اظهار كرد: در برنامه چش
ــده كه اين رقم قابل  به توليد 55 ميليون تن فوالد پيش بينى ش
ــرط آنكه براى  ــت يافتنى و عملى خواهد بود؛ به ش تحقق، دس

آن برنامه ريزى دقيقى انجام شود. 
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ــايعات زيادى در مورد  گروه خودرو – اين روزها اخبار و ش
ــركت هاى خودروساز خارجى در ايران به  حضور نمايندگان ش
ــد، اين در حالى است كه خودروسازان تاكنون از  گوش مى رس
ديدارها يا توافقات احتمالى با خودروسازان خارجي خبر رسمى 
منتشر نكرده اند. هر چند در اين مورد رسانه هاى خارجى بيشتر 
ــازان اروپايى و آمريكايى در  به حدس و گمان حضور خودروس
ايران پرداخته اند؛ اما آنچه مشخص است منابع داخلى هيچ يك 
ــما تاييد نكردند. پس از مذاكرات  ــانه ها را رس از اخبار اين رس
ــورهاى 1+5 بسيارى از  ژنو و توافقات حاصله ميان ايران و كش
شركت هاى اروپايى تمايل خود مبنى بر حضور در بازار ايران را 

اعالم كردند اين درحالى است كه در حوزه صنعت خودرو خبرى 
از بازگشت شركاى پيشين يا تمايل به سرمايه گذارى در اين صنعت 
ــوى شركتى خاص به گوش نمى رسد و هنوز همه چيز بر  از س

اساس حدس و گمان پيش مى رود.
ــه از  ــه فيگارو فرانس ــدى پيش روزنام ــن حين چن در همي
ــپورت سوئيسى به ايران و  ــركت هاى آمريكايى با پاس ورود ش
ــى بازار صنايع مختلف خبر داده بود. يكى از اين صنايع،  بررس
خودروسازى كشور است كه اين روزنامه مدعى شده نمايندگان 
ــغول  ــازان آمريكايى با حضور در ايران مش برخى از خودروس

ارزيابى بازار هستند.

يكى از شركت هايى كه روزنامه مذكور به ذكر نام آن پرداخته 
ــنده آن تاكيد كرده اين  ــت كه نويس جنرال موتورز آمريكا اس
ــركت به دنبال يافتن جا پا در بازار ايران و كنار زدن رقباى  ش

اروپايى خود است.
ــر اين روزنامه در مورد حضور نمايندگان جنرال موتورز  خب
ــپورت ديگر كشورها در ايران در حالى است كه شركاى  با پاس
ــژو و رنو هنوز  ــودرو همچون پ ــران در صنعت خ ــين اي پيش
ــمى نكرده اند و  ــورمان اعالم رس ــراى حضور مجدد در كش ب
ــت دوباره را منوط به لغو رسمى تحريم صنعت خودرو  بازگش

خوانده اند. 

بازار در دست بررسى است! جهان خودرو

قيمت خودرو هاي داخلي در بازار

قيمت (تومان)نام خودرو
37,300,000تندر E2(پارس خودرو)

88,500,000مگان
19,000,000پرايد 111
130,000,000ويتارا فول
32,000,000رانا فول

20636,500,000 تيپ 5
34,700,000پژو پارس سال

29,000,000پژو 405 دوگانه سوز
22,300,000تيبا

v8 206 37,000,000پژو

كارخانه جديد پورشه در آلمان

ــه در اليپزيگ  ــه جديد و 500 ميليون يورويى پورش كارخان
آلمان از روز 11 فوريه سال 2014 فعاليت خود را آغاز خواهد 
كرد. خودروساز آلمانى در اين كارخانه مدل جديد شاسى بلند 
كوچكش، ماكان را توليد خواهد كرد كه عرضه اش از 20 نوامبر 
ــال 2013 آغاز شده است. پورشه قصد دارد در اين كارخانه  س
جديد هر سال 50 هزار دستگاه از اين خودرو توليد كند. راه اندازى 
اين كارخانه هزار و 500 شغل تازه ايجاد كرده است. پورشه در 
ــم دارد كه توليد دو خودرو  ــهر اليپزيگ كارخانه ديگرى ه ش
ــى i3 و i8 را از پاييز 2014 آغاز خواهد كرد. همزمان  الكتريك
شاخه پورشه در آمريكاى شمالى اعالم كرده در آخرين ماه سال 
2013 موفق شده 42 هزار و 323 دستگاه از خودروهايش را در 
آمريكا به فروش برساند كه در مقايسه با ماه دسامبر سال 2012 

رشدى 21 درصدى را نشان مى دهد. 

برترى مرسدس بنز بر بى ام و در آمريكا

ــز در بازار  ــدس بن ــرى بى ام و بر مرس ــال برت ــس از دو س پ
ــدس بنز  ــد اين مرس خودروهاى لوكس آمريكا، به نظر مى رس
است كه عنوان پرفروش ترين خودروساز لوكس در اين كشور 
ــاز آلمانى  ــال 2013 از آن خود كند. دو خودروس را در پايان س
امروز آمارهاى مربوط به فروش در آخرين روزهاى سال 2013 
را منتشر خواهند كرد. در 10 ماه نخست سال 2013 مرسدس بنز 
245 هزار و 145 دستگاه از خودروهايش را در آمريكا به فروش 
رساند، يعنى 5 هزار دستگاه بيش از رقيب هموطنش. تحليلگران 
مى گويند معرفى خودرو كوچك CLA در ماه نوامبر فاصله دو 
خودروساز را بيشتر خواهد كرد. هر دو خودروساز تصاحب اين 
عنوان را بى اهميت خوانده اند، اما در عين حال از نمايندگى هايشان 

خواسته اند، با تمام قوا براى فروش بيشتر تالش كنند.

افت فروش در آمريكا

ــازان بزرگ آمريكا آخرين ماه سال 2013 را از نظر  خودروس
ــان مى دهد به  ــروش نااميدكننده توصيف كرده اند. آمارها نش ف
ــمس و سال نو، بازار  ــال، يعنى بين كريس جز آخرين هفته س
ــت. جنرال موتورز عالوه بر  ــته داشته اس ــيار آهس روندى بس
ــقوط  ــاهد س درصدى خودروهايش در اين ماه ش كاهش 6/3 
ــهامش هم بود. فروش فورد و كرايسلر  2/4 درصدى ارزش س
در ماه دسامبر افزايش داشته، اما نه آنقدر كه خود و تحليلگران 
ــته اند. فروش كرايسلر در اين ماه با 5/7 درصد  بازار انتظار داش
افزايش به 161 هزار دستگاه رسيد و فروش فورد تنها 1/8 درصد 
افزايش داشته است. فروش تويوتا، سومين خودروساز شاخص 
ــش خبر داده است. خودروساز  در آمريكا هم از كاهش فروش
ژاپنى در اين ماه 190 هزار و 843 دستگاه خودرو به خريداران 
تحويل داده كه در مقايسه با ماه مشابه در سال 2012 افتى 1/7 

درصدى را نشان مى دهد.

ــادرات محور»،  ــروه خــودرو- «توليد ص گ
آرمانى است كه در تمام استراتژى ها و نقشه هاى 
ــا وزارت صنعت، معدن و  ــازان ي راه خودروس
ــت؛ اما با اين وجود  ــاهده اس تجارت قابل مش

كمتر شاهد تحقق اين ايده بوده ايم. 
اهميت صادرات خودرو در ميان خودروسازان 
بزرگ دنيا به قدرى زياد است كه آنها در رقابتى 
بزرگ؛ براى به دست آوردن بازارهايى جديد و 
همچنين حفظ بازارهايى كه در آن حضور دارند، 
هر سال محصوالتى جديد را طراحى، توليد و 
ــخگوى مشتريان با  روانه بازارها مى كنند تا پاس

هر تنوع و سليقه اى باشند. 
ــت كه خودروسازان در  «صادرات» هدفى اس
تمام برنامه هاى خود آن را در نظر داشته اند. هر 
چند هيچ كدام از اهداف صادراتى آنها تا كنون 
به صورت كامل به مرحله عملياتى نرسيده؛ اما 
ــد وزير صنعت، معدن و تجارت  به نظر مى رس
ــيار اميدوار است،  به آينده صادرات خودرو بس

البته با حضور يك شريك خارجى.
ــاس محمدرضا نعمت زاده يكى  بر همين اس
ــروط اساسى براى وارد شدن يك شريك  از ش
ــادرات 30  ــودرو را، ص ــه صنعت خ جديد ب
ــازان  ــد از محصوالت توليدى خودروس درص

قرار داده است.
ــوالت توليد  ــد از محص ــادرات 30 درص ص
ــده توسط خودروسازان و شريك آينده شان  ش
(اتفاقى كه با وجود سال ها حضور خودروسازان 
خارجى در صنعت خودرو كشور هيچ گاه شاهد 
ــت و  آن نبوده ايم) هرچند برنامه اى ايده آل اس
ــرط معقولى براى ورود يك شريك خارجى  ش
ــريكى وارد ايران  ــد، اما هنوز ش به نظر مى رس
ــده است و محصوالت خودروسازان چه از  نش
ــيده  نظر كيفى و چه از نظر تيراژ به ميزانى نرس
ــت كه هم پاسخگوى نياز بازار تشنه داخلى  اس
ــد و هم قابليت صادر شدن به ساير بازارها  باش

را داشته باشند. 
حال با توجه به چنين شرايطى، خودروسازان 
ــه برنامه اى براى صادرات خودرو دارند؟ آيا  چ
آنها قصد دارند منتظر ورود يك شريك خارجى 
باشند، تا به اين واسطه صادرات محصوالتشان 
ــتقلى براى  را آغاز كنند يا اينكه برنامه هاى مس

صادرات دارند؟
صادرات خودرو از آنجايى اهميت پيدا مى كند 
ــازان،  ــه عالوه بر تامين منابع ارزى خودروس ك
ــازان نيز  ــوالت خودروس ــا محص ــث ارتق باع

مى شود.
به عقيده كارشناسان اين ارتقا محصوالت در 
واقع تالشى است از سوى خودروسازان براى 
ــه البته با توليد  ــور در بازارهاى جهانى ك حض
محصوالتى متنوع و كيفى، مشتريان داخلى نيز 

از نتيجه آن بى بهره نخواهند ماند. 
ــراى مجموعه  ــى ب ــادرات» در حال ــا «ص ام
خودروسازان و وزارت صنعت به عنوان هدفى 
بزرگ در نظر گرفته شده كه به نظر مى رسد در 
ــازان در شرايط  حال حاضر صادرات خودروس
ــدارد. افت 88 درصدى صادرات  خوبى قرار ن
ــال  ــه منتهى به آذر ماه امس ــودرو در 9 ماه خ
ــوال صادرات  ــانگر اوضاع و اح ــه خوبى نش ب

خودروى كشور است. 
اين ميزان صادرات در حالى براى خودروسازان 
ــد تحقق  ــت كه به نظر مى رس رقم خورده اس
ــتراتژى صنعت خودرو در  ايده هاى آرمانى اس
ــوار باشد؛ زيرا به نظر  باب صادرات كارى دش
مى رسد بازارهاى هدف خودروسازان يكى پس 

از ديگرى در حال از دست رفتن هستند. 
ــى از  ــوان يك ــه عن ــوريه ب ــال، س ــراى مث ب
مهم ترين بازارهاى صادراتى خودروسازان (كه 
خودروسازان سرمايه گذارى هاى عظيمى براى 
ــته اند) با آغاز جنگ  توليد خودرو در آنجا داش
داخلى در اين كشور عمال متوقف شده است.

ــت، اين كشور به عنوان   عراق مثالى ديگر اس
بازارى كه بيشترين ميزان صادرات خودروسازان 
به آنجا اختصاص داشت، بعد از رسانه اى شدن 
صحبت هايى نظير اينكه برخى خودروهاى ايرانى 
از كيفيت كافى برخوردار نيستند، واردات خودرو 
از ايران را به شدت كاهش داد تا به اين ترتيب 
ــادرات خودروى ايران كه بيش از 90 درصد  ص
ــور اختصاص داشت، با افتى 88  آن به اين كش
درصدى طى 9 ماه ابتدايى امسال همراه شود. 
مشكل صادرات خودرو كجاست؟ 

با از دست رفتن بازارهايى كه مى توان گفت 
مهم ترين بازارهاى هدف خودروسازان بوده اند، 
ــور صادرات  ــى جديد به منظ ــذب بازارهاي ج
ــد، اما الزمه اين  خودرو ضرورى به نظر مى رس
ــت؟ آيا خودروسازان موفق به جذب  كار چيس

بازارهايى جديد خواهند شد يا در محدوده بازار 
داخلى براى سال ها به توليد چند محصول اكتفا 

خواهند كرد؟
ــناس مسائل اقتصادى هر  سعيد ليالز، كارش
چند با لزوم به دست آوردن بازارهاى صادراتى 
جديد موافق است، اما عقيده دارد اين اتفاق به 

اين زودى ها رخ نخواهد داد. 
ليالز در گفت وگو با خبرنگار «دنياى اقتصاد» 
ــودرو به ميزان زيادى با  مى گويد: صادرات خ
شرايط سياسى كشور مرتبط است، تا زمانى كه 
هر لحظه شرايط سياسى ايران با كشورهاى بازار 
هدف با افت و خيز همراه باشد، نمى توان روى 

صادرات نيز حساب باز كرد.
ــى و ارتباط  او در ادامه مى گويد: ثبات سياس
طوالنى با كشورهاى هدف، ارتباطى كه حداقل 
تا يك دهه آينده اش قابل پيش بينى باشد الزمه 

داشتن يك صادرات موفق است. 
ــى  ــود چنين روابط سياس ــا با فرض وج ام
پايدارى با كشورهاى بازار هدف خودروسازان، 
ــازان  ــرايط فعلى و درحالى كه خودروس در ش
بزرگ دنيا با محصوالتى متنوع در حال تصاحب 
ــتند، خودروسازان قادر  بازارهاى مختلف هس
ــت بازارها  ــاره در اين دس ــورى دوب ــه حض ب

خواهند بود؟ 
ــودروى ايران از  ــه عقيده ليالز صادرات خ ب
ــا با چيزى كه  ــى و قيمتى كيلومتره نظر كيفيت
ــود دارد، فاصله دارد  ــاى هدف وج در بازاره
ــرايط  ضمن اينكه صادرات خودرو تابعى از ش

ديپلماتيك نيز است. 
ليالز عقيده دارد حتى در صورت بهبود كيفيت 
و افزايش تيراژ، هيچ چشم اندازى براى صادرات 

خودرو وجود ندارد.
چشم اندازى نامعلوم 

ــت از تيره و تار بودن  ــد ليالز با قاطعي هرچن
چشم انداز صادرات خودرو مى گويد، اما به نظر 
ــد مديران بخش صادرات خودروسازان  مى رس
بزرگ كشور نظر ديگرى دارند و با وجود افت 
محسوس و ناگهانى صادرات، شرايط را خوب 

ارزيابى مى كنند. 
ــاس على علمى معاون صادرات  بر همين اس
ــروه صنعتي ايران خودرو،  ــور بين الملل گ و ام
ــو با خبرنگار «دنياى اقتصاد» اينكه  در گفت وگ
ــازان بازارهاى اصلى صادرات خود  خودروس
نظير سوريه يا عراق را از دست داده اند را قبول 
ــدارد و مى گويد: اين يك قضاوت غيرواقعى  ن
ــت. در رابطه با ايران خودرو بازارهايِى كه  اس
ــركت بدون دخالت هاى دولتى به دست  اين ش
آورده، بازارهاى كامال تثبيت شده اى هستند كه 
محصوالت ما در آنجا به دليل كيفيت مناسب و 

قيمت قابل رقابت، مشتريان ثابتى دارند.
علمى در رابطه با برنامه هاى آينده اين شركت 
مى گويد: طبيعتا بازارهاى جديدى كه مطالعه آنها 
شروع يا بازاريابى در آنها جريان دارد نيز از اين 

قاعده مستثنا نخواهند بود.
ــادرات محصوالتش  ــايپا نيز براى ص  اما س
ــايپا نيوز معاون  برنامه هايى دارد، به گزارش س
صادرات و امور بين الملل سايپا با اشاره به هدف 
صادرات 20 درصد ازمحصوالت توليدى سايپا 
تا سال 95 مى گويد: سياست گروه خودروسازى 
ــت كه از اين طريق بتواند به  ــايپا بر اين اس س

خودكفايى ارزى دست پيدا كند. 
ــان خودكفايى  در اين بين به عقيده كارشناس
ــت كه اگر خودروسازان به  ارزى موضوعى اس
ــوى  ــطه فروش محصوالت خود در آن س واس
ــد، ديگر نيازى به  ــت مى يافتن مرزها به آن دس
افزايش قيمت محصوالت براى تامين نيازهاى 
ــارى بر دوش  ــن ترتيب ب ــود و به اي ارزى نب

مشتريان قرار نمى گرفت.
ــده وزير صنعت  ــدن اي اما پيش از مطرح ش
ــدى محصوالت در  ــادرات 30 درص براى ص
ــركاى جديد، چنين ايده اى  صورت حضور ش
ــا كه در مقطعى قرار  ــت، تا آنج مطرح بوده اس
ــد و صادرات  ــه عنوان پايگاه تولي ــود ايران ب ب
ــد، اتفاقى كه  محصوالت رنو در خاورميانه باش

هيچ گاه عملى نشد. 
ــود دارد كه  ــه اى در حالى وج ــن تجرب چني
معاون صادرات ايران خودرو آن را رد مى كند و 
مى گويد: تحقق نيافتن ايده صادرات محصوالت 
خارجى كه در ايران توليد مى شوند (مى شدند)، 
ــروع تحريم هاى  ــل از ش ــت، زيرا قب غلط اس
ــازان خارجى،  ــى و خروج خودروس بين الملل
صادرات محصوالت آنان شروع شده بود حتى 
اين صادرات به بيش از بيست هزار دستگاه در 

سال نيز رسيد.
ــى در ادامه مى گويد: اين محصوالت در  علم
ــركت ها توزيع شده و در  ــبكه فروش آن ش ش
ــورهاى مختلف به فروش مى رسيد كه اين  كش
ــادرات برندهاى  ــزان صادرات جداى از ص مي

متعلق به ايران خودرو بوده است.
صادرات با شريك خارجى

زمان زيادى تا برداشته شدن كامل تحريم هاى 
صنعت خودرو باقى نمانده است، به گفته فعاالن 
صنعت خودرو اين تاريخ 20 ژانويه سال جارى 
ــوال  ميالدى خواهد بود، اما هنوز جاى اين س
باقى است كه آيا شريكى به خودروسازان خواهد 
پيوست تا به اين واسطه 30 درصد از توليدات 

خودروسازان صادر شود؟ 
صنعت خودرو ايران هم از نظر توان و دانش 
فنى متخصصان، هم از نظر حجم بازار و هم از 
نظر موقعيت جغرافيايى خود، بازار مناسبى براى 
خودروسازان خارجى است و هيچ دليلى براى 
ــود،  حضور نيافتن آنان در اين بازار ديده نمى ش
ــوال «دنياى اقتصاد»  ــخ علمى به اين س اين پاس
است. او در ادامه مى گويد: ايده صادرات حداقل 
30درصد هم كامال دست يافتنى است مشروط 
به آنكه مشكالت و موانع خارجى از بين رفته و 
ــن و مقررات داخلى نيز در جهت افزايش  قواني
ــهيل شوند، همكارانى كه در حال  صادرات تس
ــركت هاى خارجى هستند اين ايده  مذاكره با ش
را در مذاكرات خود در نظر گرفته اند و مذاكرات 

را با در نظر گرفتن آن پيش مى برند.
ــان دليل  ــاس به عقيده كارشناس بر همين اس
ــكالت به  اصلى كاهش صادرات خودرو، مش

وجود آمده به دليل تحريم ها است. 
ــى در اين رابطه عقيده دارد وقتى نقل و  علم
ــكل مواجه است  انتقال پول يا محصول با مش
ــر نمى مانند و به  ــتريان بالقوه منتظ ــا مش طبيعت
ــر مى روند از طرف  ــراغ توليدكنندگان ديگ س
ــورها نيز به  ــاير كش ــر نمايندگان ما در س ديگ
ــراغ تامين كنندگانى مى روند كه براى خريد  س

ــكالت پيچيده روبه رو  ــوالت آنان با مش محص
نباشند.

ــائل ديگرى  او در ادامه تاكيد مى كند كه مس
ــائلى  نيز در كاهش صادرات تاثيرگذار ند، مس
نظير تغيير مقررات در بازارهاى هدف، تغييرات 
ــى بازارهاى هدف و مشكالت ناشى از  سياس
ــده و معضالت كالن  ــن و مقررات پيچي قواني

اقتصادى كشور. 
هرچند كارشناسان به درستى روابط سياسى 
ميان كشورها را در ميزان صادرات خودرو موثر 
ــد، اما نكته اى كه در اين ميان قابل تامل  مى دانن
است، اين است كه تا پيش از مطرح شدن بحث 
ــاى داخلى، صادرات  ــت برخى خودروه كيفي
خودروسازان به كشور عراق كه مشكلى از نظر 
ارتباطات سياسى با آن وجود نداشت، به عنوان 
بزرگ ترين بازار هدف آنها در سطح خوبى در 

جريان بود. 
ــد ناگهانى  حتى در زمانى كه قيمت ارز با رش
ــد، آمارها از روند صعودى صادرات  همراه ش
ــازان خبر مى داد؛ اما تمام اينها قبل از  خودروس

مطرح شدن كيفيت خودروهاى ايرانى بود. 
ــد در رابطه با اين مورد خاص،  به نظر مى رس
ــث كيفيت بود كه صادرات خودروى ايران  بح
ــا آنجا كه  ــم مواجه كرد ت ــى عظي ــا چالش را ب
ــازان نيز بعد از افت شديد صادرات  خودروس
به واسطه مطرح شدن اين موضوع در رسانه ها، 
ــت محصوالت را در  ــانى كه كيفي بارها از كس

رسانه ها زير سوال بردند، گاليه كرده اند. 
 در حال حاضر عراق كه روزگارى بزرگ ترين 
بازار هدف خودروسازان بود، در حال ساخت 
ــدازى خطوط  ــازى و راه ان كارخانه خودروس

توليدى است. 
ــه عراق با كمك متخصصان ايرانى  درحالى ك
ــت، دبير  در حال تكميل خطوط توليد خود اس
ــازان عقيده دارد كشورى مانند  انجمن قطعه س

عراق راه زيادى تا خودروساز شدن دارد. 
ــگار «دنياى اقتصاد»  ــان قربانى به خبرن ساس
مى گويد: كشورهاى همسايه به زودى نمى توانند 
خودروساز شوند، آنها شايد بتوانند در آينده اى 
ــازان  ــك مونتاژكار خوبى براى خودروس نزدي
خارجى شوند، اما تا قطعه ساز شدن و رسيدن به 

قطعه سازى ايران راه درازى در پيش دارند.
قربانى عقيده دارد در حال حاضر در مجموع 
ــرايط صادرات خودرو و قطعه اصال خوب  ش
نيست. او در ادامه تاكيد مى كند: اگر به صادرات 
به عنوان يك رويكرد بلندمدت و ماندگار نگاه 
نكنيم و از طرفى محصوالتى به روز و با كيفيت 
ــيم، نمى توانيم به داشتن بازارهاى  ــته باش نداش

جديد دل ببنديم. 
ــادرات  ص ــت  ظرفي دارد  ــده  عقي ــى  قربان
ــوب بود، اما  ــته خ خودروهاى ايران در گذش
ــت خودرو و  ــدن تحريم هاى صنع با پيش آم
ــت، اين ظرفيت  ــه با كيفي ــى در رابط بحث هاي
ــت با برطرف  كامال از ميان رفت. او اميدوار اس
شدن كامل تحريم ها از 20 ژانويه، خودروسازان 
ــعه محصوالتشان را پيگيرى  بتوانند برنامه توس
كنند، به اين ترتيب مى توان اميدوار بود با فعاليتى 
ــازان طى 4 تا 5  مداوم در اين زمينه، خودروس
ــد وارد بازارهاى هدف براى  ــال آينده بتوانن س

صادرات محصوالت خود شوند.

بررسى افت 88 درصدى صادرات خودروسازان در گفت وگو با كارشناسان

كالف سردرگم صادرات خودرو 

ضرورت شكل گيرى جنبش مبارزه با فساد اقتصادى
ادامه از صفحه اول

به رغم آنكه در قوه قضائيه قضات شريف و متدينى هم خدمت مى كنند و 
به رغم آنكه قوه قضائيه بايد محل احقاق حق و جلوگيرى از فساد باشد، ولى 
با كمال تاسف از وضع دادگاه ها داستان هاى غم انگيزى توسط مردم تعريف 
مى شود! باز افراد موثقى اظهار مى دارند كه در برخي شعب بانك ها بسيارى 
اوقات براى اخذ اعتبار رشوه طلب مى شود. نمونه هاى بارز آن در پرونده سه 
هزار ميليارد تومانى ظاهر شد. اين نمونه ها و نمونه هاى زياد ديگرى كه از 
همه سازمان ها شنيده مى شود داستان هاى واقعى و غم انگيزى است كه كشور 
را زمين گير كرده و آن را عقب مى اندازد. نگفتن و پنهان كردن آن نيز مساله 

را حل نكرده و نمى كند.
چرخه هاى شومى در جهت توسعه و تعميق فساد مى توانند فعال شوند، 
زمانى كه فساد زياد مى شود، قبح فساد از بين مى رود و با از بين رفتن قبح 
فساد، فساد افزايش مى يابد و عميق تر، گسترده تر و بزرگ تر مى شود. با گسترش 
فساد انجام كارها به طريق قانونى كمتر ممكن مى شود؛  بنابراين براى انجام 
كارها ضرورت پرداخت رشوه پيش مى آيد و فساد بيشتر مى شود. وقتى فساد 
زياد مى شود و انجام كارها به طريق قانونى مشكل مى شود، نخبگان و افراد 
سالم جامعه ميدان كار را ترك مى كنند و برخى به خارج مهاجرت مى كنند و 
با كنار كشيدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادى كند مى شود، رشد اقتصادى 
ــاى واقعى افزايش نمى يابد و كفاف هزينه ها را نمى دهد؛  بنابراين  و درآمده
زمينه توسعه فساد بيشتر مى شود. وقتى فساد ادارى عميق مى شود و افرادى 
ــاد و رانت ثروت هاى زياد  كه با جريانات مالى بزرگ نزديكند از طريق فس
و بادآورده اى را به دست مى آورند، اختالف طبقاتى مبتنى بر رانت خوارى 
ــه اى در جامعه پيدا مى شوند كه  ــاد ايجاد مى شود. ثروتمندان نو كيس و فس
ــخص نيست چه قابليت و فعاليت ارزش آفرينى داشته اند كه به ثروت  مش
رسيده اند، در نتيجه اين نو كيسه ها الگوهايى مى شوند كه بقيه را به فساد و 
رانت خوارى مى كشانند به خصوص اگر اين افراد نو كيسه به افراد با نفوذ 
ــته باشند. كشيده شدن افراد  و صاحب منصبان مدعى اخالق و ديانت وابس
ــاد و رانت طلبى و رانت خوارى موجب تنزل بيشتر  ــترى به ورطه فس بيش

اخالقيات و ريخته شدن بيشتر قبح فساد مى شود. 
ــقوط اخالقى جامعه در اين زمينه  ــاد و نهادينه شدن آن و س ــعه فس توس
فاجعه آميز است. هيچ جامعه اى نبوده است كه با وجود فساد گسترده ادارى 
و اقتصادى پيشرفت كرده باشد. جمهورى اسالمى ايران نيز استثنا نخواهد 
بود. فساد ادارى و اقتصادى نه تنها دستيابى به چشم انداز 1404 را غيرممكن 
مى سازد، (همان طور كه عملكرد واقعى جامعه در مقايسه با آنچه بايد تاكنون 
رخ مى داد ناممكن بودن اين امر را نشان مى دهد،) بلكه موجب عقب افتادن 
كشور از ساير كشورها و جوامع حتى جوامع اطراف خودمان در منطقه مى شود. 
در واقع نهادينه شدن فساد به مراتب بدتر از تحريم كار مى كند و آينده كشور 
و فرزندان اين آب و خاك را به تباهى مى كشد. براى رهايى و نجات كشور 
از اين آفت مخرب بايد جنبش ضد فساد ادارى و اقتصادى به وجود آيد. در 
جنبش ضد فساد ادارى و اقتصادى همه كسانى كه دلسوز كشور و آينده آن 
هستند، همه آنهايى كه دوست دارند خود و فرزندانشان در يك جامعه پاك 
و با اخالق زندگى كنند، همه آنهايى كه خواهان پيشرفت ايران زمين هستند، 
بايد شركت كنند تا با شناسايى علل و ريشه هاى شكل گيرى فساد و مبارزه 

با آن، كشور را از بند اين آفت خانمان سوز نجات دهند.
در مبارزه با فساد، مجازات مفسدين كالن براى نشان دادن جديت نظام در 
مبارزه با فساد الزم است. به خصوص اگر مفسدين به افراد با نفوذ و صاحب 
منصبى وابسته باشند يا خداى ناكرده خود جزو صاحب منصبان و افراد با نفوذ 
باشند. اگرچه مجازات افراد فاسد الزم است؛ ولى به هيچ وجه كافى نيست. 
بايد ريشه هاى فساد ادارى و اقتصادى را در ساختارها و نهادهاى اداره جامعه 
جست وجو كرد. منظور از نهاد ها مجموعه قوانين، قواعد، روش ها، اختيارات، 
شيوه هاى پايش كنترل صاحبان قدرت، تصميم گيرى و پاسخگويى آنها براى 
اداره يك جامعه است. نهادها يا ساز و كارهاى مديريت يك جامعه در همه 
حوزه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى توانند در ايجاد و توسعه 
فساد و پرورش فاسد يا جلوگيرى از آن نقش اصلى را داشته باشند. اگر افراد 
ــوند، كه بايد بشوند، ولى ساز و كارها و نهادهاى اداره  ــدى مجازات ش فاس
كشور اصالح نشود، افراد فاسد ديگرى پديد مى آيند و توسعه فساد راه خود 
را مى پيمايد. در جمهورى اسالمى ايران هيچ كس نمى تواند در سالمت، خير 
ــى و دلسوزى رهبران و مديران ارشد نظام ترديدى داشته باشد. ولى  انديش
چرا به رغم پاكى و دلسوزى بى چون و چراى مديران ارشد نظام در جمهورى 
اسالمى، فساد ادارى و اقتصادى چنين گسترده و مهلك شده است؟ چرا به رغم 
داشتن مديران و رهبران پاك و دلسوز، رتبه ايران در بين 177 كشور از نظر 
پاكى و قانون مدارى در نظام ادارى و اقتصادى بايد 144 باشد؟ چرا نظامى 
كه بايد بر پايه تعاليم اسالمى همه را به صداقت، پاكدامنى و رعايت حقوق 
ــاد ادارى و اقتصادى شود، چرا افراد  مردم فرا مى خواند اين چنين دچار فس
زير 50 سال كه پرورش يافتگان جمهورى اسالمى هستند تا اين حد گسترده 
مرتكب خطا و خالف مى شوند؟ چرا در نظام اسالمى، نخبگان و فرزانگان 
زيادى هر ساله راه غربت پيش مى گيرند و به كشورهاى ديگر مهاجرت مى كنند 
به طورى كه ايران بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه يافته جهان از نظر 
ــود؟ چرا فضاى جامعه براى فعاليت اين  فرار مغزها رتبه اول را حائز مى ش
فرزندان نخبه و مغزهاى پرورش يافته چنان تنگ مى شود كه راه مهاجرت از 
كشور و فعاليت در جوامع ديگر را برمى گزينند؟ چرا با وجود تدوين و ابالغ 
چشم انداز 20 ساله در سال 84، كه طبق آن بايد رشد اقتصادى مستمر هشت 
درصد داشته باشيم، در سال گذشته به رشد منفى پنج درصد رسيديم و هر 
روز وضعيت كشور، حداقل به لحاظ رشد اقتصادى و توسعه و رشد اخالقى 
از مسير رسيدن به چشم انداز فاصله بيشترى مى گيرد؟ رهبران و مديران ارشد 

جامعه كه با صميميت تحقق چشم انداز را طالبند.
ــخ اين سواالت را بايد در ساختار و نهادهاى (به معناى   به طور جد پاس
ــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  ــا، قواعد و روش ها) سياس قانونمندى ه
ــاختارها و تنها با  ــالح و تجديدنظر در اين س ــت وجو كرد. بدون اص جس
آرزوى پيشرفت و اعتالى اخالقى جامعه يا با توصيه و نصيحت به همگان، 
ــت، مسير توسعه فساد و عقب ماندن  اگرچه نصيحت و توصيه هم الزم اس
كشور ادامه مى يابد و عوامل شوم گسترش فساد را با قوت به پيش مى رانند. 
با پشتيبانى و حمايت رهبران و مديران ارشد جامعه بايد در جنبشى همگانى 
فرهيختگان و نخبگان جامعه به بررسى نارسايى ها و اشكاالت ساختارها و 
نهادهاى مديريت سياسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه بپردازند. بايد 
با نقد دلسوزانه و بدون غرض ورزى هاى سياسى يا قدرت طلبى، نارسايى هاى 
ساختارهاى فعلى تبيين شوند و راه هاى اصالح آن به رهبران و كل جامعه ارائه 
شود. كيفيت و عملكرد نهادها و ساختار ها در هر يك از حوزه هاى سياسى، 
ــادى و فرهنگى و اجتماعى بر عملكرد حوزه هاى ديگر اثر مى گذارد.  اقتص
اصالح ساختار ها و نهادها بايد در همه حوزه ها مورد توجه قرار گيرد. چنين 
بررسى هايى وقتى مى تواند ثمربخش و مفيد باشد كه در فضايى امن و آزاد 
و با پشتيبانى رهبرى و با جسارت و شجاعت بدون توهين به شخصيتى يا 
تعيين مقصرى انجام شود. در واقع وقتى ساختارها و سازكارها اشكال دارد به 
دنبال مقصر گشتن امرى باطل و بى ثمر است. اگر افراد نااليق يا ناشايسته اى 
بر سر كار بيايند و موجب تخريب هاى وحشتناك شوند،. بر سر او كوبيدن 
و ساختار را رها كردن دردى را دوا نمى كند. باشد كه با اصالح ساختارها، 
ــن تر براى جمهورى اسالمى كه ثمره خون فرزندان با ايمان،  آينده اى روش
صادق و صميمى ايران است و نيز براى فرزندان آينده ايران زمين رقم بخورد. 
اميدوارم با بهبود ساختارها نگذاريم خون هايى كه به پاى اين انقالب ريخته 
شده و مصيبت هايى كه براى به ثمر رسيدن آن تحمل شده است هدر رود 

و اميدهايى كه بر اين انقالب بسته شد نقش بر آب شود.
ــى و اصلى است در جنبش  ــاختارها كه كارى اساس عالوه بر اصالح س
ــر به طور همزمان مى تواند  ــادى انجام دو كار ديگ ــاد ادارى و اقتص ضدفس
ــفاف قضايى پرونده هاى فساد  ــريع و ش كمك كند. يكى تعيين تكليف س
ــده اند مانند پرونده معروف به 3000 ميليارد تومانى يا  بزرگى كه مطرح ش
ــدين بزرگ به خصوص در  ــده بيمه و برخورد قاطع با خاطيان و مفس پرون
دستگاه هاى ادارى و دولتى. همچنين همان طورى كه رئيس جمهورى محترم 
گفتند كشف ويژه خواران، به خصوص با اولويت انواع كالن آن و برخورد 
با فسادهاى كالن ادارى و اقتصادى صرفنظر از اينكه افراد درگير با آن موارد 
ــانى يا احتماال مقاماتى وابسته هستند. تعيين تكليف قضايى اين  به چه كس
پرونده ها و برخورد با خاطيان باور عمومى را در مورد برخورد نظام با فساد 

ايجاد و تقويت مى كند.
كار ديگرى كه الزم است انجام شود، ايجاد يك پايگاه اطالعاتى و دعوت 
ــاد ادارى و اقتصادى بودند مراتب را به آن  ــاهد فس ــت تا اگر ش از مردم اس
پايگاه اطالع دهند. اطالعات جمع شده در آن پايگاه پردازش شود و توسط 
كميته هاى ضد فساد كه در همه شهرها متشكل از نمايندگانى كه قوه قضائيه، 
ــتانداران تعيين مى كنند به ترتيب اهميت يا به صورت  ــوراهاى شهر و اس ش
تصادفى رسيدگى شوند و پرونده هاى موارد تخلف را به قوه قضائيه ارسال 
ــيدگى و حكم قضايى صادر شود. وجود اين پايگاه  ــرعت رس كنند تا به س
ــد ادارى و اقتصادى امكان پذير  ــانى كه نظارت مردمى را بر مفاس اطالع رس
مى كند، اگر به درستى انجام شود، خود مانعى براى وقوع مفاسد خواهد شد. 

اين اقدام زمانى مفيد خواهد بود كه با اصالح نهادها همراه شود.
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بوم كلبه تركمن
 اكولوژى در جوار پارك ملى

ــهريور تا  اگر در فصل جفت گيرى گوزن ها يعنى از نيمه ش
نيمه مهر ماه در يكى از تورهاى تخصصى حيات وحش بوم 
كلبه تركمن شركت كرده باشيد، يكى از شكارچيان سابق اين 
منطقه كه حاال تبديل به حافظ محيط زيست شده است برايتان 
در شاخى به نام «گوكل» خواهد نواخت تا گوزن ها را به سوى 
خود جلب كند و احتماال دقايقى بعد شما مى توانيد گوزنى را 
مقابل خود بيابيد. اين ردياب حرفه اى با تقليد صداى گوزن، 
ــتاق نزديك مى كند و اين تنها يكى  ــگران مش آنها را به گردش
از برنامه هاى بوم كلبه تركمن است؛ اكولوژى كه در روستاى 
«توتلى تمك» از توابع بخش مركزى شهرستان كالله در استان 

گلستان واقع شده است. 
ــن نه نزديك كردن گوزن ها به  ــدف اصلى بوم كلبه تركم ه
گردشگران بلكه آگاهى دادن به آنان درباره اهميت اين پارك 
و حفاظت از پارك هاى ملى است. اين اقامتگاه با ايجاد اشتغال 
پايدار در بين جوامع محلى به توانمند كردن آنها كمك مى كند 
ــارض بين جوامع محلى و حفاظت از پارك مى كاهد.  و از تع
ــبت به  ــا ارتقاى آگاهى هاى محلى نس ــن در نهايت ب همچني
اهميت پارك و رفع تعارض، آنان را به پشتيبانان اين زيستگاه 
با ارزش بدل مى كند. بوم كلبه مى كوشد تا در جهت گسترش 
ــتان گام  ــم پايدار در مناطق مجاور پارك ملى گلس اكوتوريس
ــر فراهم كردن  ــوم كلبه با فعاليت هايى نظي ــردارد. اهداف ب ب
اقامت براى گردشگران پارك ملى، برگزارى تورهاى عمومى 
ــووالنه و تورهاى تخصصى حيات وحش،  طبيعت گردى مس
ــى اكوكمپ و تورهاى تخصصى براى كودكان در زمينه  برپاي

آموزش طبيعت تحقق مى يابد. 
ــال فعاليت خود توانسته است 1500  اين اقامتگاه طى 4 س
طبيعت گرد را به خود جلب كند. به گفته فروغ وهاب زاده همسر 
كامران انورى صاحب اين بوم كلبه، كار اكوتوريسم مسووالنه 
شايد چندان كار پردرآمدى نباشد، ولى در هر صورت با افزايش 
گاهى مردم نسبت به اين نوع گردشگرى و تغيير ساليق شايد 

بتوان به درآمد اين بخش نيز اميدوار بود. 
ــووالنه چيزى فراتر از نريختن زباله است؛  ــگرى مس گردش
گردشگران به محيط زيست هيچگونه آسيبى نمى رسانند (براى 
ــش خود از رنگ هاى  مثال براى رفتن به پارك ملى براى پوش
ــتفاده نمى كنند، بلند صحبت نمى كنند و در سكوت به  تند اس
راهپيمايى مى پردازند، چراكه صداى بلند موجب سكته برخى 
از موجودات حساس و آزار جانداران ديگر مى شود و رنگ هاى 
تند لباس نيز آنها را فرارى مى دهد) و ضمن احترام به فرهنگ 
ــانى به مردم بومى آن منطقه دارند (با  ــعى در سودرس بومى س
خريد و حمايت از محصوالت آنان فرصتى براى كسب درآمد 
آنان را فراهم مى كنند). اين اكولوژى (اقامتگاه طبيعى) نيز نسبت 
ــت؛ براى آنها شغل (دائم و  ــوول بوده اس به جامعه محلى مس
پاره وقت) ايجاد، براى محصوالت صنايع دستى زنان بازارى 
ــتا و مزارع بدون حضور بلد  ــم و از ورود مردم به روس فراه
محلى جلوگيرى مى كند. همچنين بدون موافقت مردم محلى 
ــد و بيش از ظرفيت تحمل  ــى از آنان را نمى ده اجازه عكاس

منطقه مسافر نمى گيرد. 
در اينجا در حدود 50 نفر از مردم بومى به انحاى مختلف با 
بوم كلبه در تعاملند و در صورتى كه در بوم كلبه اقامت كنيد 
ــما آشپزى  مى توانيد، تعدادى از اين افراد را ببينيد كه براى ش
مى كنند، موسيقى مى نوازند و نحوه ريسيدن پشم و طرز پخت 
نان را آموزش مى دهند؛ همه اينها جزئى از برنامه سفر است. 
ــوم كلبه تركمن كه نام آن به تازگى به كتاب لونلى پلنت نيز  ب
راه يافته است، خود يك جاذبه ديدنى براى گردشگران است. 
عالوه بر آن، كسانى كه به اينجا يعنى روستاى توتلى تمك از 
توابع بخش مركزى شهرستان كالله در استان گلستان مى آيند، از 
پارك ملى گلستان به عنوان اولين پارك ملى ايران ديدن مى كنند. 
از جاذبه هاى اين پارك مى توان به گوزن قرمز، قوچ هاى اوريال، 
ــگ ايرانى كه از جمله بزرگ جثه ترين انواع پلنگ در دنيا  پلن
ــت و امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارد، شاهين و  اس

بحرى و همچنين تاالب سولوكلى اشاره كرد. 
*كارشناس ارشد مديريت بازاريابى گردشگرى
hosnair@yahoo.com

 حسنا حاجيان*

 صادق صالحى*

 غالمرضا كيامهر

يوز ايرانى در جلسه ماهانه
 انجمن صنفى راهنمايان تهران

ــمينار ماهانه انجمن صنفى راهنمايان استان تهران، امروز  س
ــاره به كليات وضعيت يوزپلنگ ايرانى و محل  17دى ماه با اش
حفاظت آن، به خالصه اى از فعاليت هاى انجام شده در رابطه با 
پروژه «حضور يوزپلنگ ايرانى در جام جهانى» خواهد پرداخت. 
در اين جلسه مرتضى اسالمى دهكردى، مدير انجمن يوز ايرانى 
ــت، در خصوص حفظ  ــى از فعاالن عرصه محيط زيس و يك
اين گونه نادر به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت. اين جلسه از 
ــالمت عباس آباد به نشانى  ــاعت 17 تا 19 در محل خانه س س
ــان اكبرى، خيابان زينالى، كوچه پاكزاد،  خيابان مطهرى، خياب

پالك 15 برگزار خواهد شد.

اجراى طرح خانه هاى فاخر 
براى فرهيختگان يزد

گروه گردشــگرى- مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى يزد از اجراى طرح خانه هاى فاخر در اين استان خبر 
داد و گفت: استادان دانشگاه و فرهيختگان در بافت تاريخى يزد 
ــاكن مى شوند. به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رسانى  س
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى محمدمهدى 
شرافت گفت: بازگرداندن افراد فرهيخته و استادان دانشگاه به بافت 
تاريخى يزد بى ترديد در رونق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اين 
محوطه تاثيرگذار خواهد بود. وى ادامه داد: براساس طرحى كه اداره 
كل ميراث فرهنگى يزد درصدد اجراى آن است استادان دانشگاه، 
فرهيختگان عالقه مند و در آينده نزديك برخى مقامات مسوول 
شهر يزد در بافت تاريخى اين شهر ساكن خواهند شد. مديركل 
ميراث فرهنگى يزد تصريح كرد: اين برنامه در قالب طرح خانه هاى 
فاخر براى افرادى كه به ارزش ها و ظرفيت هاى بافت تاريخى واقف 
هستند اجرا مى شود. مديركل ميراث فرهنگى يزد با اشاره به اينكه 
ــده، استادان معمارى و فرهيختگان در خانه هاى  افراد گزينش ش
بافت تاريخى ساكن خواهند شد، ادامه داد: ميراث فرهنگى يزد به 
صورت جدى پيگير اجراى طرح خانه هاى فاخر است و تسهيالت 

ويژه اى در اختيار ساكنان قرار خواهد گرفت.

تدوين حقوق جديد مسافران هواپيما
ايسنا- معاون شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران با تاكيد 
ــازى نرخ بليت هواپيما بايد قانون حقوق  بر اينكه قبل از آزادس
مصرف كننده ابالغ شود، گفت: پيش نويس حقوق مسافر را آماده 
و به مقامات ذى صالح و وزير راه و شهرسازى ارائه كرده ايم تا 
مراحل نهايى شدن خود را سپرى كند. محمدرضا خوش نويسان 
در گفت وگو با «ايسنا» اظهار كرد: قانون حقوق مصرف كننده يا 
ــافر بايد تبيين و به سازمان هاى اجرايى مرتبط  همان حقوق مس
شامل شركت هاى هواپيمايى، سازمان هواپيمايى و سيستم قضايى 
ــالك و مبناى پيگيرى  ــود تا در صورت لزوم م ــور ابالغ ش كش
ــافران قرار گيرد. وى با بيان اينكه حقوق  ــكايت و حقوق مس ش
ــافر در تمام دنيا شناخته شده است، تاكيد كرد: شفاف سازى  مس
مفاد مرتبط با حقوق مسافران ضرورى است و اگر اين اقدامات 
زيربنايى صورت نگيرد، طبيعى است بحث آزادسازى همانند سم 
مهلكى خواهد بود كه تبعات جبران ناپذيرى در پى خواهد داشت. 
خوش نويسان ساماندهى كارمزد دفاتر خدمات مسافرتى را از ديگر 
موارد و نكات قابل توجه در اين زمينه دانست و تصريح كرد: تمام 
قوانين و فاكتورهاى مورد نياز براى اين كار بايد شناسايى شوند 
تا در چارچوب مشخص اين برنامه اجرايى شود. معاون شركت 
هواپيمايى هما تاكيد كرد: صدور بليت بايد بر اساس اصول شناخته 
شده در دنيا صورت گيرد و از آوردن قوانين غيرقابل قبول براى 
مسافر خوددارى شود. خوش نويسان تاكيد كرد: ايرالين ها اجازه 
ندارند شرط و شروط اختيارى و سليقه اى براى فروش بليت هاى 
خود در نظر بگيرند و چارچوب آن بايد مورد توافق تمام ايرالين ها 
باشد. وى با بيان اينكه ايرالين ها حق ندارند در جهت تضييع حقوق 
مسافر با يكديگر تبانى كنند، بر ضرورت ابالغ قوانين ضد تبانى 
ايرالين ها تاكيد و اظهار كرد: اين گونه قوانين بايد قبل از آزادسازى 
نرخ بليت توسط دولت ابالغ شود كه البته مفاد آن موجود است و 
فقط بايد مراحل ابالغ آن  انجام شود و پس از آن مى توان به سمت 

آزادسازى نرخ بليت پيش رفت.

اجراى بزرگ ترين آتش بازى جهان 
درگينس به نام دبى ثبت شد

ـ دبى در راستاى ادامه تالش ها براى  خبرگزارى ميراث فرهنگى 
كسب عنوان برترين هاى جهان، اين بار موفق شد بزرگ ترين برنامه 
آتش بازى جهان را به مناسبت آغاز سال نوميالدى، برگزار كند. 
ــم كه هم اكنون به عنوان بزرگ ترين نمايش آتش بازى  اين مراس
درجهان كه تا كنون رخ داده، دركتاب گينس به نام دبى ثبت شده، با 
صرف هزينه هاى كالن، در400 نقطه مشخص از طول نوار ساحلى 
ــد كه مركز آن جزيره جميرا بود؛ جزيره اى كه  امارات برگزار ش
عنوان بزرگ ترين جزيره مصنوعى جهان را دارد. دركنار مراسم 
ــش بازى، پرچم امارات نيز به طول 30 هزار متر مربع، برفراز  آت
آسمان دبى ديده مى شد كه گفته مى شود، آن نيز بزرگ ترين پرچم 
مراسم آتش بازى بود كه تا كنون به نمايش درآمده است. همچنين 
اين مراسم روى صفحه نمايشى ارائه مى شد كه در واقع بزرگ ترين 

صفحه نمايش جهان بود. 

«االقصر» مصر، ميزبان كنفرانس ساالنه 
سازمان جهانى گردشگرى

ايسنا- شهر تاريخى «االقصر» مصر روز پنج شنبه ميزبان كنفرانس 
ساالنه سازمان جهانى گردشگرى خواهد بود. به گزارش «ايسنا» 
«طارق سعدالدين»، استاندار «األقصر» با اشاره به برگزارى كنفرانس 
ساالنه سازمان جهانى گردشگرى در اين استان در روز پنج شنبه 
ــگرى اين استان  ــت مى تواند، براى گردش تاكيد كرد: اين نشس
ــبكه خبرى «الموجز»، در اين  ــد. به گزارش ش نجات بخش باش
كنفرانس كه روساى اتحاديه ها و آژانس هاى مسافرتى 18 كشور 
جهان در كنار وزراى گردشگرى، آثار باستانى، هواپيمايى، فرهنگ و 
ورزش مصر حضور خواهند داشت، گردشگرى مصر و به صورت 
ويژه راه هاى گسترش آن در شهر تاريخى «االقصر» به عنوان يك 
مقصد توريستى - فرهنگى را بررسى مى كنند. در حاشيه كنفرانس 
چندين نشست مشترك هم با هدف بررسى مهم ترين دستاوردهاى 

گردشگرى مصر برگزار خواهد شد.

ــورت گرفته در  ــد از جابه جايى هاى ص ــه بع ــى ك اميدهاي
ــطوح باالى مديريت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى  س
ــعه و رونق صنعت گردشگرى كشور ايجاد  در خصوص توس
ــده بود، با گذشت زمان و ادامه بى عملى سازمان مزبور در  ش

حال رنگ باختن است.
 حرف هاى خوبى كه از زبان دكتر نجفى به رياست سازمان 
ــهيالت  ــگرى در ارتباط با ايجاد تس ميراث فرهنگى و گردش
ويزايى براى گردشگران ورودى به كشور و موضوعات ديگر 
مرتبط با توسعه صنعت گردشگرى شنيده ايم، اگر هرچه زودتر 
به مرحله عمل درنيايد و صنوف و فعاالن اين صنعت آثار آن 
را در كسب وكار خود مشاهده نكنند، نشانه آن خواهد بود كه 
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بر همان پاشنه   درهاى س

سابق مى چرخد.
ــور در دولت يا  ــووالن كش ــانى از مديران و مس اينكه كس
ــگرى را صنعت بدانند يا ندانند،  ــش خصوصى، گردش در بخ
ــن مقوله به عنوان يك  ــت امر كه امروز در جهان اي در واقعي
صنعت پول ساز و اشتغال آفرين شناخته شده و حتى بسيارى 
ــيارى از صنايع ياد  ــه عنوان مادر بس ــران از آن ب از صاحبنظ
مى كنند، تاثيرى نخواهد داشت. توسعه اين صنعت به ويژه براى 
كشورى چون ايران كه به موجب ارزيابى هاى سازمان جهانى 
ــگرى، از نظر دارا بودن جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و  گردش
ــگرى، در رتبه ده كشور برتر  ــتم هاى گردش طبيعى و اكوسيس

جهان قرار دارد، بايد در اولويت هاى اول برنامه هاى اقتصادى 
دولت يازدهم كه سوداى افزايش نرخ رشد اقتصادى و كاهش 

نرخ بيكارى كشور را در سر دارد قرار گيرد. 
ــته صنعت  ــد تمام قفل هاى بس ــت كه كلي ــت اس اين درس
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى  ــگرى در دست س گردش
ــدن اين قفل ها  ــى از پيش نيازهاى گشوده ش ــت و بخش نيس
ــتلزم ايجاد تحولى اساسى در شيوه نگرش بخش هايى از  مس
ــبت به مقوله گردشگر از نوع خارجى آن است،  حاكميت نس
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تاكنون توانسته  اما آيا س
ــت  ــت در حوزه هايى كه خود كليد قفل هاى آن را در دس اس
دارد، تحولى را ايجاد كرده يا زمينه تحول مورد انتظار صنوف 
ــگرى را فراهم سازد؟ واقع بينانه بايد  و فعاالن صنعت گردش
ــفانه براى اين سوال پاسخ مثبتى وجود ندارد؛ چه  گفت متاس
ــال 93 كه با تاييد  ــه بند (ج) تبصره 14 اليحه بودجه س اينك
ــور اخذ عوارض پنج  ــازمان ميراث فرهنگى به منظ ضمنى س
درصد از هتلداران در اين اليحه گنجانده شده و تقريبا تمامى 

ــور يك صدا مخالفت خود را با آن اعالم  جامعه هتلداران كش
ــد. همه دولت هاى  كرده اند، مى تواند گواهى بر اين مدعا باش
ــان در مواقع بروز پديده ركود اقتصادى از انواع ابزارهاى  جه
تسهيل كننده ركود از جمله ابزار كاهش يا معافيت هاى مالياتى 
ــتفاده مى كنند.  ــب وكارها اس ــيدن به كس به منظور رونق بخش
ــفانه در كشور ما حتى در شرايط ركود تورمى چند سال  متاس
ــب وكارها تحت تاثير آن را به  ــيارى از كس اخير كه نفس بس
ــهيالتى براى  ــماره انداخته، دولت نه تنها كوچك ترين تس ش
فعاالن اقتصادى و صاحبان كسب وكارها قائل نشد، كه برعكس 
مانند دوران رونق اقتصادى، به وضع انواع و اقسام عوارض و 
ماليات ها بر درآمدها پرداخت؛ يك نمونه بارز آن وضع هفت 
ــر هتلداران و به تازگى هم  ــد ماليات بر ارزش افزوده ب درص
ــال 93  ــهردارى در بودجه س گنجاندن پنج درصد عوارض ش
ــت كه دريافت آن وضع كسب وكار هتلدارى را كه به دليل  اس
ــختى را طى مى كند، از آنچه هست،  ــگر دوران س نبود گردش
ــت در نقطه مقابل شعارها و  بدتر خواهد كرد. اين اقدام درس
صحبت هايى است كه درباره توسعه صنعت گردشگرى كشور 
ــازمان ميراث فرهنگى مى شنويم. اينكه  ــووالن س از زبان مس
ــغال تخت هتل هاى ما در طول سال از حداكثر 40  ضريب اش
ــى  ــد تجاوز نمى كند، خود بهترين دليل بر غير كارشناس درص
ــودن دريافت ماليات بر ارزش افزوده و پنج درصد عوارض  ب

شهردارى از هتل هاى كشور است.
ــوع پرداخت و از  ــتر به اين موض ــد بايد بيش به نظر مى رس

زواياى كارشناسى آن را بررسى كرد.

گردشگرى ايران، صنعتى كه همچنان درجا مى زند؟
 پنج درصد عوارض شهردارى مطروحه در بودجه سال 93، وضع كسب وكار هتلدارى را دشوارتر مى كند

در سال هاى اخير يكى از داليل بروز مشكالت 
ــانى در قالب  ــتى، استفاده هاى انس محيط  زيس
فعاليت هاى طبيعت گردى است. امروزه، رفتار 
ــكارى براى  ــت به عنوان راه ــتانه با طبيع دوس
ــت،  ــگرى طبيعت پايدار مورد توجه اس گردش
ــتان هاى  ــگرى غالب در اس ــا كه گردش از آنج
مجاور دريا در ايران، گردشگرى ساحلى است 
ــى و واكاوى  ــعى در بررس ــت  س اين يادداش
ــگران ساحلى  ــتى گردش رفتارهاى محيط زيس
ــگران ساحلى كه  دارد. به نظر مى آيد كه گردش
ــتى باالترى دارند، رفتارهاى  نگرش محيط زيس
ــتى بيشترى نشان مى دهند. از سوى  محيط زيس
ديگر نگرانى، ارزش و دانش محيط زيستى، با 

نگرش محيط زيستى رابطه دارد. 
در سال هاى اخير مشكالت محيط زيستى به 
داليل و اشكال مختلفى (مانند گرمايش زمين، 
كاهش تنوع زيستى، كاهش منابع، آلودگى آب 
ــايد بتوان  و خاك و هوا و ...) بروز كرده اند. ش
ــت مورد  ــت يكى از داليلى كه محيط زيس گف
سوءاستفاده  بشر قرار گرفته است، گردشگرى و 
به ويژه گردشگرى طبيعت است. در واقع، اثرات 
ــگرى غير مسووالنه روى طبيعت  منفى گردش
ــر افزايش ترافيك،  ــامل آلودگى هوا به خاط ش
ــر رها كردن زباله هاى جامد  آلودگى آب در اث
در آب به دست گردشگران، تخليه  پساب هاى 
كشتى هاى گردشگرى، آلودگى خاك با افزايش 
ميزان زباله در منطقه، فشار بر اكوسيستم طبيعى 
ــى و مناطق  ــتفاده از پارك هاى مل ــه دليل اس ب
حفاظت شده به عنوان جاذبه گردشگرى، آسيب 
ــاخت پناهگاه يا  ــه درختان و گياهان براى س ب

سوخت و ... مى شود.  
همان طور كه اشاره شد، از آنجا كه نوع غالب 
ــهرهاى مجاور درياى شمال  گردشگرى در ش
ايران، گردشگرى ساحلى است و در ايام ويژه اى 
ــگر  ــال پذيراى جمعيت انبوهى از گردش از س
ــتند، واضح است كه بر طبيعت و  ــاحلى هس س
محيط زيست اين مناطق فشار مضاعفى از سوى 
ــود. بنابراين، ضرورت  ــگران وارد مى ش گردش
ــگرى  ــتى با هدف گردش مديريت محيط زيس
پايدار در اين مناطق به خوبى محسوس است. 
ــووالنه  ــتى مس امروزه ترويج رفتار محيط زيس
به عنوان راهكارى در جهت گردشگرى طبيعت 
پايدار مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه اى 
كه بين توسعه  گردشگرى و حفاظت از محيط 

زيست تعادل برقرار شود. 
ــان يك موضوع  با اين حال، تغيير رفتار انس
ــن دليل كه هر  ــت. به اي ــكل اس پيچيده و مش
ــارى انگيزه ها و پاداش هاى متفاوتى دارد و  رفت
افراد را به انجام رفتارهاى محيط زيستى سوق 
مى دهد. واضح است كه اثربخشى استراتژى هاى 
تغيير رفتار مى تواند مطابق با انواع يا ابعاد رفتار 

و شرايط متفاوت باشد.

عوامل موثر بر رفتارهاى 
محيط زيستى ديگر كشورها

در تحقيقى بين مردم نروژ مشاهده شد كه سه  
متغير درآمد، جنس و نگرانى هاى زيست محيطى 
ــار در محيط تفريحى  ــى بر رفت ــر قابل توجه اث
ــان داده شد كه  ــته اند. نيز در پژوهشى نش داش
بعد از شركت در برنامه آموزش محيط زيستى، 
ــت محيطى دانشجويان تغييرى  در نگرش زيس
ــت. ديگر محققان هم به اين  ــده اس حاصل نش
ــگران گرايش به  ــت يافتند كه گردش نتيجه دس
ــووالنه محيط زيستى در طول  انجام رفتار مس
ــفر دارند، در حالى كه نگرانى محيط زيستى  س
تنها نقش اندكى در فرآيند تصميم گيرى آنان در 

طول مسافرت دارد. 
ــان داد كه اكثر قريب به  ــى ديگرى نش بررس
ــوندگان از نظر اخالقى خود را  اتفاق مطالعه ش
موظف به رفتار دوستانه از نظر زيست محيطى 
در خانه مى دانند، اما ميانگين رفتار حامى محيط 
ــتى آنها در طول مسافرت تنها 25 درصد  زيس
است. نتايج حاصل از پژوهشى ديگر نمايانگر 
آن است هرچه افراد، سطح ارزش محيط زيستى 
باالترى داشته باشند، به همان ميزان نگرش هاى 
ــوترى با محيط زيست خواهند داشت و  همس
بين دانش محيط زيستى و نگرش محيط زيستى 
ــوى ديگر رابطه  ــه مثبتى وجود دارد.از س رابط
ــتى و  ــادار و مثبت بين ارزش محيط زيس معن

رفتار محيط زيستى تاييد شده است. 
از ديدگاه اين صاحب نظران، زمانى كه رفتار 
ــت  ــده همراه با تاثير بر محيط زيس مصرف كنن
مورد مطالعه قرار مى گيرد، بايد انگيزه، توانايى 

و فرصت در يك چارچوب مرجع قرار گيرند. 
در مدل آنها، عوامل انگيزشى عبارتند از: باورها 
كه بر نگرش مؤثر هستند، هنجارهاى اجتماعى و 
نگرش كه به نوبه خود نيت مصرف كنندگان را 
براى عمل به يك روش خاص تعريف مى كنند. 
ــا درباره  يك فعاليت اغلب در اثر تجربه  باوره
ــزه، توانايى هاى  ــر مى يابند. عالوه بر انگي تغيي
فردى يعنى دانش و عادات در تحقق نيات مؤثر 
ــتند. مردم هر روزه ياد مى گيرند يا عاداتى  هس
ــد كه آنها را به گونه اى تقريبا خودكار قادر  دارن

به انجام وظيفه مى كند. 
ــت اطالعات مهمى  آنها همچنين ممكن اس
ــند يا قادر به درك پيام اطالعات  ــته باش نداش
ــند. مهم تر از همه،  ــتى نباش حاميان محيط زيس
ــيوه حامى  ــه فرصت هايى كه بتواند به ش فرد ب
محيط زيست عمل كند نياز دارد. برخى محققان 
ــرط هاى عينى براى  فرصت را به عنوان «پيش ش
ــال، آنها اذعان دارند  ــار» مى بينند. با اين ح رفت
ــت شرايط مشابه را به  طرق  كه افراد ممكن اس
ــه امكانات را  ــد و در نتيج ــف درك كنن مختل
ــرى ديگر، در يك  ــاوت ببينند. ديدگاه نظ متف
مدل رفتارى ديگر رفتار زيست محيطى از پنج 
ــتقيم و غيرمستقيم بر رفتار  متغير كه به طور مس
محيط زيستى تاثير دارند، تشكيل شده است. اين 
متغيرها از يكديگر مستقل هستند، مى توانند بر 
ــر بگيرند و تغيير  ــم تاثير بگذارند، ازهم تاثي ه
يابند. اين متغيرها عبارتند از: نگرش و ارزش ها؛ 
امكانات براى رفتار محيط زيستى؛ مشوق هاى 
ــده در مورد رفتار  رفتارى؛ پيامدهاى ادراك ش

محيط زيستى و دانش.

ايران و ضرورت زيست محيطى 
گردشگرى پايدار

ــمال  ــهرهاى مجاور دريا در ش  از آنجا كه ش
ــورد هجوم  ــال م ــام خاصى از س ــران در اي اي
گردشگران قرار مى گيرد، مديريت محيط زيست 
در راستاى گردشگرى پايدار در اين مناطق كامال 

ضرورت است. 
از جمله راهكارهاى مورد توجه در گردشگرى 
ــووالنه  ــتى مس پايدار، ترويج رفتار محيط زيس
است. براى فهم اينكه چگونه رفتارهاى زيست 
ــود، تالش هاى  ــووالنه تشويق ش محيطى مس
ــناخت روابط پيچيده بين  ــيارى از طريق ش بس
ــتى  ــف و رفتارهاى محيط زيس ــل مختل عوام
ــت.  با نگاهى گذرا به مناظر  صورت گرفته اس
طبيعى و حتى غيرطبيعى شهرهاى گردشگرپذير 
ــتان مازندران مالحظه مى شود كه شهرهاى  اس
ــت گذارى مناسب خود  ساحلى نيازمند سياس
ــم انداز آتى  ــه در چش ــى ك ــتند. در صورت هس
ــگرى پايدار مدنظر  ــتان هاى ساحلى گردش اس
ــترى نسبت  ــد، برنامه ريزى و اقدامات بيش باش
ــت را  ــگرى توام با حفظ محيط زيس به گردش

مى طلبد.
ــتار خالصه اى اســت از  توضيح: اين نوش
مقاله اى با عنوان گردشگران ساحلى و حفاظت 
از محيط زيست (مطالعه  موردى: گردشگران 
ــتان مازندران) به اهتمام صادق  ســاحلى اس
صالحى، ناصر فتاحــى، زهرا همتى گويمى 

و سميه حبيبى.
*استاديار جامعه شناسى محيط زيست 
دانشگاه مازندران

گردشگران ساحلى و حفاظت از محيط زيست
 اثرات منفى گردشگرى غيرمسووالنه روى طبيعت ضرورت مديريت محيط زيستى با هدف گردشگرى پايدار را آشكار مى كند



براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.
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استان كرمان و با ارائه اصل فيش واريزي جهت دريافت اسناد مزايده به نشاني كرمان – بلوار جمهوري اسالمي ايران – روبروي گمرك شركت توزيع نيروي برق جنوب 
استان كرمان و يا دفتر تهران – خيابان كارگر شمالي، نرسيده به چهارراه فاطمي، كوچه فردوسي، پالك 8 (شماره تلفكس كرمان 2116086-0341 (امور تداركات) و 

دفتر تهران 66573027-66575587-09124289235) مراجعه نمايند.
ــاني معامالت) www.tavanir.org.ir اسناد مزايده اي كه به اين  ــبكه اطالع رس ــايت توانير (ش ــاني مناقصه http://iets.mporg.ir و س 2. مراجعه به پايگاه اطالع رس

صورت دريافت مي شود، رايگان است. دريافت كنندگان اسناد پيشين نياز به واريز مبلغ 150/000 ريال ندارند.
به پيشنهادهائي كه فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. حضور 

يك نفر نماينده با معرفي نامه كتبي مجاز مي باشد.
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.)

* پل ارتباط شما با شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان سامانه پيام كوتاه 300057111403711
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمانروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

اداره كل مخابرات البرز

آگهى مناقصه عمومي 
شماره 1029/ك/92 (دو مرحله اى)
موضوع: نگهدارى تلفن هاي همگاني محور دو مخابرات البرز

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت مخابرات استان تهران 
به نشانى WWW.TCT.IR مراجعه فرمائيد.

روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران

شركت مخابرات استان تهران
(سهامى خاص)

آگهي دعوت سهامداران محترم شركت مبين وان كيش 
(سهامي خاص)

به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
پيرو آگهي دعوت مورخ 1392/06/19 در خصوص تشكيل جلسه مجمع 
ــكيل  عمومي عادي به طور فوق العاده در روزنامه دنياي اقتصاد و عدم تش
آن به علت عدم حضور تمامي سهامداران، لذا بدينوسيله از كليه سهامداران 
شركت مبين وان كيش (سهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
ــنبه  ــاعت 10 روز ش ــع عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس س مجم
ــركت به نشاني تهران – خيابان ميرزاي  1392/10/28 در مركز اصلي ش
ــالك 8 – طبقه 5 به منظور انتخاب اعضاء  ــيرازي – كوچه عرفان – پ ش
هيأت مديره و اتخاذ ساير تصميماتي كه در صالحيت آن مي باشد تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره  مناقصه320713
اين شركت در نظر دارد خريد پارتيشن هاي طرح مذابي پاتيل فوالدسازي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي با انتخاب يك يا چند شركت از شركت هاي توليدي داخلي برتر كه از 
حيث سوابق و تجارب داراي توانايي مناسب و مورد قبول باشند، اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي متقاضي دعوت مي گردد ضمن انجام اقدامات الزم در اين مناقصه شركت نمايند.

موضوع مناقصه: خريد پارتيشن هاي طرح مذابي پاتيل فوالدسازي
الف) پيشنهاددهندگان بايد مبلغ 400/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي، چك تضمين شده و يا بلوكه مالي از مطالبات، يا رسيد بانكي 

واريز وجه مربوطه به يكي از حساب هاي ذيل اقدام نمايند.
-  شماره حساب سيبا به شماره 0102513186002

- شماره حساب سپهر به شماره 0100304453001
ب) شركت كنندگان در مناقصه مي بايست مبلغ 500/000 ريال را به يكي از شماره حساب هاي فوق واريز و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

جدول زماني انجام مناقصه
تاريخ گشايش پاكات فنيآخرين مهلت دريافت پاكات مناقصهآخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه

1392/10/221392/10/231392/10/24
متقاضيان مي  توانند براي آگاهي بيشتر، در ساعات  اداري با شماره تلفن  2708114 و 2708116 و با كد 0611 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت فوالد خوزستانضمناً متن آگهي در سايت فوالد خوزستان به نشاني اينترنتي  WWW.KSC.IR درج گرديده است.

ول
ت ا

نوب

مناقصه تأمين نيروي انساني
ــيرين و صابون در نظر دارد نيروي انساني مربوط به  كارخانه گليس
ــرايط واگذار  انتظامات خود را به تعداد 2 نفر، به پيمانكار واجد ش
ــتن معرفي نامه جهت  ــت داش نمايد. متقاضيان مي توانند با در دس
ــرايط مناقصه به مدت 10 روز پس از درج اين  ــناد و ش دريافت اس
ــهررى – فدائيان اسالم – پل سيمان – ميدان  آگهي به آدرس ش
صفائيه – خيابان گليسيرين – كارخانه گليسيرين و صابون مراجعه 
نمايند. بديهى است اين كارخانه در رد يا قبول پيشنهادات مختار 

است.
ــتر مى توانند با تلفن   ــب اطالعات بيش ضمناً متقاضيان براى كس

33632069 تماس حاصل نمايند.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت كارگزاري پارس ايده بنيان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 335806
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مى گردد كه در جلسه مجمع عمومى عادى 
ساالنه اين شركت در تاريخ 92/10/30 ساعت 15 در محل شركت به آدرس: تهران، بلوار 

كشاورز، بين فلسطين و نادري، پالك 138 طبقه دوم حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملكرد هيأت مديره براي سال مالي منتهى به 92/06/31
2- استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت براي عملكرد سال مالي منتهي به 

92/06/31
3- بررسى و تصويب صورت هاى مالى شركت براي سال مالى منتهى به 92/06/31

4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و حسابرس و تعيين حق الزحمه ايشان.
5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت.

6- انتخاب اعضاي هيأت مديره.
7- ساير مواردى كه در حيطه اختيارات مجمع عمومى عادى باشد.

هيأت مديره شركت كارگزاري پارس ايده بنيان

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
ــتان دعوت مي گردد تا در مجمع  ــهامداران شركت صنايع پالستيك خوزس از س
ــركت  ــي موضوعات زير ش ــي فوق العاده مورخ 1392/11/02 جهت بررس عموم

فرمايند.
1- تعمير محل قانوني شركت.

2- تصميم گيري امور مالي كه در صالحيت مجمع فوق العاده است.
صنايع پالستيك خوزستان

شماره: 1392/10/14-92/10764/140
آگهي تصميمات شركت پتروشيمي اصفهان سهامي عام، 

ثبت شده به شماره 6882 و شناسه ملي 10260279928
ــأت مديره مورخ 9/18 و  ــع عمومي عادي به طور فوق العاده و هي ــات مجم برابر صورتجلس
ــوري به  ــتگي كش ــركت اتخاذ گرديد: 1- صندوق بازنشس 92/08/26 تصميمات زير در ش
ــمت رئيس هيأت مديره  ــتگار پور با كد ملي 1816777536 به س ــداله رس نمايندگي اس
ــن پورسينا با كد ملي 1284629074  ــركت فوالد ماهان سپاهان به نمايندگي محس و ش
ــي 1285540786 به  ــتوده فر با كد مل ــره و حميد س ــمت نايب رئيس هيأت مدي ــه س ب
ــركت  ــمت مديرعامل و عضو هيأت مديره و علي امامي به كد ملي 1284605094 و ش س
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري به سمت عضو اصلي هيأت 
ــناد مالي و تعهدات شركت با  ــدند و كليه اوراق و اس ــال انتخاب ش مديره براي مدت دو س
امضاء مديرعامل به اتفاق رئيس هيأت مديره و در غياب رئيس هيأت مديره با امضاء نايب 
ــركت و در غياب مديرعامل با امضاء رئيس هيأت مديره و  رئيس هيأت مديره و با مهر ش
ــود. مكاتبات عادي و جاري  ــان ابالغ مي ش قائم مقام مديرعامل كه به صورت كتبي به ايش
شركت با امضاء مديرعامل و در غياب مشاراليه با امضاء قائم مقام مديرعامل و مهر شركت 
معتبر خواهد بود. ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد؛ امضاي ذيل ثبت 

منصور آذريدر تاريخ 92/10/14 تكميل گرديد./ س
رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
  استان ها  18

كوتاهجايگزينى ماشين آالت فرسوده راه و شهرسازى گيالن با ناوگان جديداز گوشه و كنار

ــازمان هميارى  ــل س ــاى اقتصــاد – رشــت: مديرعام دني
ــتان گيالن گفت: آمادگى تعويض ناوگان  ــهردارى هاى اس ش
ــهردارى ها و ادارات راه و شهرسازى  ــوده ماشين آالت ش فرس

استان را داريم.
ــازمان   مهندس امير مرادى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: س
هميارى شهردارى هاى استان به عنوان يك بازوى حمايتى براى 
بهبود شرايط خدمات رسانى به شهردار ى هاى استان در زمينه هاى 
ــخگويى به  ــف تالش خواهد كرد تا بتواند عالوه بر پاس مختل

نيازهاى ضرورى شهروندان در كنار شهردارى ها خدمات رسانى 
در بخش هاى تجهيزات اعم از خدمات شهرى، مبلمان شهرى، 
ــبز  ــماندها، بازيافت و طراحى و اجراى فضاى س مديريت پس

و... را تقويت كند.
ــهردارى هاى استان گيالن در  مديرعامل سازمان هميارى ش
ــوده ماشين آالت شهردارى ها و  خصوص تعويض ناوگان فرس
ادارات راه و شهرسازى گفت: سازمان هميارى آمادگى دارد تا 
با دريافت ماشين آالت فرسوده در طرح جايگزين، ماشين آالت 

ــاط  ــازى به صورت اقس ــهردارى ها و ادارات راهس نو را به ش
تحويل دهد و پيش پرداخت اين طرح هم تحويل همان ناوگان 
فرسوده به سازمان است. مهندس مرادى تصريح كرد: در واقع 
ــازى بدون  ــهردارى ها و ادارات راه و شهرس ــن طرح ش در اي
ــين آالت نو از قبيل  ــه اوليه عالوه بر تامين ماش ــت هزين پرداخ
ــنگين راه سازى با  ــين آالت س لودر،بيل بكو، برف روب، ماش
ترميم ناوگان هاى فرسوده در خدمات رسانى به مردم شهرهاى 

استان شيوه مناسب ترى خواهند يافت.

ــنندج - فرزاد نويدى:  ــاى اقتصاد - س دني
معاون بهره بردارى شركت گاز كردستان گفت: 
ــتركان گاز طبيعى در كردستان در روزهاى  مش
سرد و برفى اخير با مصرف روزانه 9/5 ميليون 
ــتان را  ــورد مصرف گاز در اس ــب رك مترمكع

شكستند.
ــاره به اينكه گاز  ــدرت اهللا فعله گرى با اش ق
طبيعى از سال 72 وارد استان شده و به تدريج 
در حال توسعه است، افزود: مصرف اين ميزان 
ــال هاى بعد از ورود اين انرژى  گاز در طول س

به استان بى سابقه بوده است.
به گفته وى، در سال هاى گذشته در مجموع 
ميزان مصرف گاز تمام بخش هاى استان روزانه 
ــيد، اما در  ــت ميليون متر مكعب مى رس به هش
روزهاى اخير با وجود خارج كردن جريان گاز 
ــتان از جمله نيروگاه  ــى صنايع بزرگ اس طبيع
ــه جزو  ــيمان ك ــه س ــنندج و كارخان گازى س
مصرف كنندگان عمده هستند، ميزان مصرف گاز 

استان به 9/5 ميليون متر مكعب رسيده است.
ــتركان خانگى، عمومى و  وى اظهار كرد: مش
ــتان در روزهاى فصل  تجارى در استان كردس
سرد امسال ماهانه 270 ميليون متر مكعب گاز 
مصرف مى كنند. وى ميزان مصرف گاز طبيعى 
ــت ميليون  ــتان را روزانه هش در آبان ماه در اس
متر مكعب اعالم كرد و گفت: در مهرماه امسال 
ــب گاز طبيعى در  ــه پنج ميليون مترمكع روزان
ــم در آبان ماه  ــد كه اين رق ــتان مصرف ش اس
ــش يافت. وى همچنين ميزان  60 درصد افزاي
ــى در روزهاى گرم  ــه مصرف گاز طبيع روزان
ــون متر  ــتان را دو ميلي ــتان كردس ــال در اس س

مكعب ذكر كرد.

ــتان،  ــركت گاز كردس معاون بهره بردارى ش
ــرف گاز را مربوط به  ــش مص ــى از افزاي بخش
سرماى زودرس در پاييز امسال دانست و بخش 
ديگر را نيز مربوط به توسعه گازرسانى در استان 
اعالم كرد و گفت: تعداد مشتركين گاز طبيعى در 
استان امسال به نسبت سال گذشته 40 هزار مورد 
افزايش يافته است. فعله گرى تعداد مشتركان گاز 
طبيعى در استان كردستان را هم اكنون 375 هزار 
ــال تاكنون  مورد اعالم كرد و افزود: از اول امس
26 هزار مورد اشتراك جديد به تعداد مشتركين 

اين شركت اضافه شده است.
وى تعداد شهرهاى گازدار استان را 24 مورد و 
روستاها را نيز هم اكنون 730 مورد اعالم و اظهار 
كرد: 99/8 درصد جمعيت شهرى و 76درصد 
جمعيت روستايى كردستان هم اكنون از نعمت 

گاز طبيعى برخوردار هستند.
ــرف بهينه و منطقى گاز  ــا تاكيد بر مص وى ب
طبيعى از سوى مشتركان افزود: به منظور تامين 
گاز مورد نياز مشتركان استان، جريان گاز طبيعى 
ــيمان از  ــنندج و كارخانه س ــروگاه گازى س ني

آبان ماه امسال از مدار خارج شده است.
وى با اشاره به اينكه در فصل سرما، اولويت 
ــركت گاز تامين گاز مشتركان خانگى  اصلى ش
است، گفت: به محض كاهش دماى هوا، جريان 
گاز طبيعى صنايع استان از مدار خارج مى شود. 
معاون بهره بردارى شركت گاز كردستان در ادامه 
ــد و مصرف گاز طبيعى  ــاره به اينكه تولي با اش
ــور با هم همخوانى ندارد، از مشتركان  در كش
ــت در مصرف گاز طبيعى صرفه جويى  خواس
كنند تا شركت گاز بتواند نسبت به تامين مستمر 

جريان گاز تمام مشتركان استان اقدام كند.

ــهردار زنجان با  ــاى اقتصاد – زنجان: ش دني
تاكيد بر اينكه نبايد درآمدهاى شهرداري تنها از 
جرايم و ساخت و ساز تامين شود، گفت: بايد 
به دنبال درآمدهاي پايدار براي شهرداري زنجان 
ــن امين در نخستين جلسه تنظيم  باشيم. محس
ــال 93 شهرداري زنجان با اعالم اين  بودجه س
مطلب افزود: اداره درآمد شهرداري بايد به دنبال 
درآمدهاي پايدار بوده و حقوق حقه شهرداري 

را از سازمان هاي ديگر پيگيرى كند. 
ــاس عنوان  ــيار حس وى تنظيم بودجه را بس
كرد و ادامه داد: در تنظيم بودجه برخي عوامل 
ــه ميزان تورم و افزايش حقوق كاركنان  از جمل
مشخص نيست كه بايد تالش شود با پيش بيني 
مناسب بودجه سال آينده را نزديك به واقعيت 
ــم كرد. وي با بيان اينكه در حوزه  عمراني  تنظي
ــاس برنامه و  ــود طرح ها بر اس ــد تالش ش باي
ــح كرد: پل  ــورى پيش رود، تصري بودجه مح
ــهدا(ع) بايد امسال تعيين تكليف شده  سيد الش
ــال 93 نبايد براي آن بودجه اي  و در بودجه س
درنظر گرفته شود. امين، از ايجاد يك معاونت 
جديد در شهرداري زنجان خبر داد و گفت: در 
حوزه حمل و نقل و ترافيك معاونت جديدي 
به نام معاونت حمل و نقل و ترافيك و بر اساس 
مصوبه شوراي اسالمي شهر ايجاد شده است.

ــاماندهي حاشيه زنجانرود نيز  وي درباره س
گفت: براي اجراى اين طرح بايد بودجه مناسبي 
ــرا كه اين محل به دليل  ــود، چ در نظر گرفته ش
ــي براي جذب  ــاص ظرفيت باالي موقعيت خ
ــگر دارد. حتى سازمان پارك ها و فضاي  گردش
سبز مي تواند با ايجاد فضاي سبز در حاشيه اين 

رودخانه در رونق گردشگرى سهيم باشد.

به گفته وى،پارك بزرگ بانوان از طرح هايي 
ــت كه بايد در بودجه نويسى سال آينده در  اس
اولويت باشد و سازمان پارك ها و فضاي سبز در 
ساماندهي فضاي داخلي آن برنامه داشته باشد.  
ــاخت تقاطع هاي  ــن اعتبار براى س وي، از تامي
ــال آينده را  ــذر در بودجه س ــذر و روگ زيرگ
متذكر شد و ادامه داد: در برخي از محل ها هزينه 
زيرگذر و پياده رو بسيار پايين تر و با صرفه تر از 

پل هاي عابر پياده است.
امين با بيان اينكه محور داوودقلي- دلجويي 
ــاخته و  ــاركت بخش خصوصي س بايد با مش
ــزود: اطراف  ــود، اف ــاماندهي ش اطراف آن س
مكان هاى گردشگري همچون رختشويخانه و 

موزه هاي زنجان بايد ساماندهي شوند.
ــه غربي و  ــف منطقه زينبي ــن تكلي وي تعيي
ــال آينده  تملكات اطراف آن را از برنامه هاى س
ــان اينكه برخي  ــوان كرد و با بي ــهرداري عن ش
ــاختمان  ــهرداري س ــازمان هاي ش ادارات و س
ــارات داخلى  ــه بايد از اعتب ــبي ندارند ك مناس
بهسازى شوند، اضافه كرد: ساختمان هاي مناطق 
ــاختمان منطقه سه در  ــازي س يك و دو و بهس

بودجه سال آينده بايد مد نظر باشد.
ــاي فرهنگي و اجتماعي  وي درباره برنامه ه
ــي بودجه حوزه  ــهرداري نيز گفت: پيش بين ش
معاونت فرهنگي و اجتماعي بايد برنامه محور 
ــاس  ــاى اين بخش بايد بر اس ــوده و برنامه ه ب

مناسبت هاي سال نيز برنامه ريزي شود.
ــش برنامه ها  ــن، بايد در اين بخ ــه گفته امي ب
متنوع و بدون تكرار باشد و برنامه هاى برگزار 
شده در سطح شهر بايد به نام شهرداري زنجان 

تمام شود.

كردستانى ها در مصرف گاز 
ركورد زدند

شهردارى زنجان در پى ايجاد 
درآمدهاي پايدار

ــتاندار  دنياى اقتصاد – اراك – محمدرضا اكبرى اصل: اس
مركزى در جلسه كارگروه توسعه صادرات استان كه با حضور 
ــتان مركزى برگزار شد،  گفت:  اين استان  سفير بالروس در اس
تمامى زيرساخت هاى الزم را براى حضور سرمايه گذاران داخلى 
و خارجى مهيا كرده است و تحكيم و تقويت ارتباطات ميان استان 
مركزى و كشور بالروس نقش موثرى در توسعه و پيشرفت دو 
ــتاندار در اين ديدار به ظرفيت هاى برجسته در  ــور دارد. اس كش
زمينه پتروشيمى، صنايع سنگين، تكنولوژى، كارخانه هاى مهم و 

ــاورزى استان مركزى اشاره كرد و گفت: استان  محصوالت كش
مركزى به عنوان يكى از قطب هاى مهم كشاورزى و صنعت ايران 
ــاركت فعاالنه تجار و صنعتگران به عنوان كانون  مى تواند با مش
پيشروى تقويت همكارى هاى دوجانبه عمل كند. سفير بالروس 
در تهران نيز در اين جلسه بر عالقه مندى كشور بالروس براى 
توسعه هر چه بيشتر مناسبات با استان مركزى تاكيد كرد و گفت: 
بالروس آمادگى گسترش روابط تجارى با اين استان را دارد و بايد 

تالش كرد حجم مبادالت تجارى بين دو كشور افزايش يابد.

بررسى راه هاى 
توسعه صادرات 

بين استان مركزى 
و بالروس

تداوم رشد شاخص هاى عمده آموزشى 
نيروگاه شهيد رجايى

ــى وضعيت  دنياى اقتصاد - قزوين – مهرداد نورى: بررس
ــاخص هاى عمده آموزشى نيروگاه شهيد رجايى از  آمارى ش
ــه آن با  ــال جارى و مقايس آغاز فصل بهار تا پايان آذرماه س
ــال گذشته، نشان از 66 درصد رشد در ميزان  مدت مشابه س
ــاعت آموزشى دارد. به منظور عمل به سياست هاى  كل نفر س
نوين آموزشى و با هدف ارتقاى سطح علمى، فنى و رفتارى 
ــاعت دوره هاى تخصصى،  ــانى، 54374 نفر س نيروهاى انس
آموزش عمومى، نظام جامع تخصصى و سمينار آموزشى در 
نيروگاه برگزار شد كه با اين ميزان، سرانه آموزش از 41 ساعت 
ــال 91 به51 ساعت در همين مدت در  ــت س در 9 ماهه نخس
سال 92 افزايش يافت. در اين گزارش عالوه بر رشد ميزان كل 
نفر ساعت آموزشى و سرانه آموزش، به بهبود وضعيت آمارى 
شاخص آموزشى ديگر يعنى رشد 31 درصدى ميزان نفر ساعت 

دوره هاى تخصصى نظام جامع نيز اشاره شده است.
گروه آموزش نيروگاه شهيد رجايى با تغيير در برنامه ريزى هاى 
آموزشى خود (راه اندازى سايت رايانه اى، برگزارى سمينارهاى 
ــاى مختلف  ــزارى كالس ه ــى، افزايش برگ ــى داخل آموزش
ــتخدام به ميزان 17300  ــى، آموزش كاركنان تازه اس آموزش
ــى و...) شاهد تداوم رشد  ــاعت، ارائه جزوات آموزش نفر س
شاخص هاى آموزشى در 9 ماهه نخست سال جارى بوده است 
كه پيش بينى مى شود با ادامه اين روند، رشد اين شاخص ها تا 

پايان امسال نيز ادامه يابد.

مديرعامل شركت مارون پارس:
نمايشگاه نفت باعث ارتقاى تجهيزات 

ساخت داخل مى شود
دنياى اقتصاد – اهواز – محمد عالف پور: مديرعامل شركت 
ــگاه صنعت نفت باعث  ــارون پارس گفت: برگزارى نمايش م
ــرعت بخشيدن در ارتقاى تجهيزات ساخت داخل مى شود  س
ــين ها را فراهم مى سازد. عزيزاهللا  و اطمينان بهره برداران از ماش
ــه توجه خاصى به  ــزود: مديران صنعت نفت هميش طالبى اف
ضرورت توسعه ساخت داخل تجهيزات خود مبذول داشته و 
كمك هاى شايانى به رشد توليدكنندگان داخلى داشته اند. وى 
اظهار كرد: مشكل اصلى در ساخت قطعات مربوط به صنعت 
نفت كمبود اطالعاتى از قبيل نقشه، نوع ماتريال و استانداردهاى 
ــى كاالى نفت  ــت كه در اين مورد بخش مهندس ضرورى اس
زحمات فراوانى كشيده و در شرايط تحريم و عدم پاسخگويى 
سازندگان خارجى اقدامات آنها بسيار تاثيرگذار و مثبت ارزيابى 
مى شود.  طالبى تصريح كرد: عمده ترين سالح دشمن در شرايط 
ــور كلى و به خصوص توليد  ــى فلج كردن توليد ملى به ط فعل
نفت است، بنابراين جبهه اصلى نبرد توليدكنندگان داخلى نيز 

همين بخش است. 

مديركل تامين اجتماعى  استان كرمانشاه:
مهلت طرح بخشودگى جرايم تمديد نمى شود

ــرى: مديركل تامين  دنياى اقتصاد-كرمانشــاه- الهام اكب
اجتماعى استان كرمانشاه با اشاره به بدهى 70 ميليارد تومانى 
ــتان،  ــى به تامين اجتماعى اس ــكاران و بخش خصوص پيمان
ــه هيچ وجه تمديد  ــودگى جرايم ب ــت: مهلت طرح بخش گف

نخواهد شد.
ــه دولت در خصوص  ــاره به مصوب كيومرث فالحى با اش
بخشودگى جرايم، اظهار كرد: بر اساس اين مصوبه بدهكارانى 
ــبت به پرداخت بدهى معوقه  ــه از 19 تير تا 19 دى ماه نس ك
ــودگى جرايم برخوردار  خود اقدام كنند از 100 درصد بخش
ــد. وى با تاكيد بر اينكه اين طرح شامل سازمان ها  خواهند ش
ــود، ادامه داد: پيمانكاران و فعاالن  و بخش هاى دولتى نمى ش
ــاورزى و خدمات از جمله  بخش هاى خصوصى، بخش كش

افرادى هستند كه مشمول اين طرح مى باشند.
ــاه كل بدهى هاى  ــتان كرمانش مدير كل تامين اجتماعى اس
بخش خصوصى و پيمانكاران به تامين اجتماعى كرمانشاه را 
70 ميليارد تومان عنوان كرد كه در صورت مراجعه و پرداخت 

بدهى، 15 ميليارد تومان آن بخشيده خواهد شد.
فالحى با اشاره به اينكه تعداد بدهكاران به تامين اجتماعى 
ــت، يادآورى كرد: مبلغ اين  ــيار زياد اس ــتان كرمانشاه بس اس

بدهى ها از هزار تومان تا چند ميليارد تومان است.
وى  تصريح كرد: در صورتى كه افراد در اين مدت نسبت 
ــاس ماده 50 قانون  به پرداخت بدهى خود اقدام نكنند، بر اس
ــت  ــورد و از اموال آنها برداش ــى با آنها برخ ــن اجتماع تامي

خواهد شد.

راه اندازى مركز تخصصى شهردارى ها 
در استان هرمزگان

ــه دبيرى نيا: رئيس  ــاى اقتصــاد - بندرعباس – جميل دني
ــگاه جامع علمى كاربردى واحد استان هرمزگان گفت:  دانش
عالوه بر توسعه رشته هاى جديد در مقطع كاردانى و كارشناسى 
ــان و همچنين  ــت و درم ــته بخش بهداش از جمله هفت رش
ــهردار ى ها، امكان تحصيل در  ــدازى مركز تخصصى ش راه ان
ــته  ــگاه در دو رش ــد نيز در اين دانش ــى ارش مقطع كارشناس
ــيب هاى اجتماعى با گرايش اعتياد و مديريت بهينه سازى  آس
ــت. عباس مرادى تصريح كرد:  ــتيك فراهم اس سيستم لجس
تفاوت تحصيل در اين مقطع و در اين دانشگاه با ساير مراكز 
ــه به جاى پايان نامه بايد پروژه  ــت ك آموزش عالى در اين اس
ــره ورى كه قابليت تحقق در مراكز  ــى با هدف ارتقاى به عمل
ــفارش را داشته باشد از سوى دانشجو ارائه تا مدرك  مورد س
وى تاييد شود. اين مقام مسوول از برگزارى دومين نمايشگاه 
اشتغال و توسعه كارآفرينى در استان هرمزگان به همت دانشگاه 

علمى كاربردى استان هرمزگان خبرداد.
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ماهانههفتگي
درصد
نوسان
نصير ماشين 4537 100.49
كارخانجات داروپخش 14870 42.21
رادياتور ايران 4157 27.24
لوله و ماشين سازي 3308 20.03
دارويي لقمان 8178 19.68
قطعات اتومبيل ايران 3684 16.95
سايپا آذين 3393 16.92
صنعتي نيرو محركه 2670 16.85
لبنيات كالبر 5157 16.81
تامين ماسه 10401 16.80

بيشترين درصد افزايش 
نصير ماشين جايگاه اول جدول بيشترين 
درصد افزايش را هفته گذشته از آن خود 
كرد كه لبنيات كالبر نهم شد. پيش بيني سود 
هر سهم «غالبر» مبلغ 159 ريال و سرمايه آن 
معادل 250 ميليارد ريال است. 

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
ت-پگاه آذربايجان غربي 1851 1645.36
ت-بين المللي توسعه ساختمان 1545 432.30
ت-سرمايه گذاري صنعت نفت 2456 393.17
ت-ايران دارو 10668 365.27
رينگ مشهد 4366 247.24
ت-فرآورده هاي نسوز 29332 229.83
فنر سازي زر 3914 224.39
كشتيراني 5922 209.51
نسوز پارس 8934 200.69
محور خودرو 3891 177.18

بيشترين درصد افزايش 
حق تقدم پگاه آدربايجان غربى در حالي 
عنوان نخست جدول بيشترين درصد افزايش 
ماه گذشته را از آن خود كرد كه نسوز 
پارس در جايگاه نهم اين گروه قرار گرفت. 
«كفپارس» سود هر سهم خود را مبلغ 193 
ريال پيش بيني كرده است. سرمايه اين شركت 
معادل 100 ميليارد ريال است.

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
ت-پگاه آذربايجان غربي 1851 (19.24)
ت-پمپ سازي ايران 3346 (14.16)
ت-ليزينگ ايران 1628 (13.73)
ت-كاشي الوند 3098 (13.61)
آبادگران ايران 4244 (13.21)
سرمايه گذاري ساختمان 6539 (10.82)
ت-سرمايه گذاري مسكن 1532 (10.41)
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 2892 (9.43)
كشتيراني 5922 (8.93)
نوسازي و ساختمان تهران 7442 (8.81)

بيشترين درصد كاهش
رده نخست بيشترين درصد كاهش را در 
هفته حق تقدم پگاه آذربايجان غربى از آن 
خود كرد. كشتيرانى در جايگاه نهم ايستاد. 
«حكشتى» سود هر سهم خود را با سرمايه 
10 هزار ميليارد ريال مبلغ 30 ريال پيش بيني 
كرده است. 

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
خوراك دام پارس 14172 (18.98)
صنايع شيميايي 32183 (15.78)
پااليش نفت اصفهان 27794 (11.51)
پااليش نفت بندرعباس 14488 (9.50)
آتيه دماوند 6494 (8.00)
ت-داده پردازي ايران 1309 (7.52)
كشت پياذر 4904 (7.38)
ايران ياسا 25320 (5.61)
پااليش نفت تبريز 26583 (5.03)
ت-داروسازي سبحان 8546 (3.25)

بيشترين درصد كاهش
خوراك دام پارس صدرنشين جدول 
بيشترين درصد كاهش ماه گذشته شد. كشت 
پياذر در جايگاه هفتم اين گروه ايستاد. «غاذر» 
با سرمايه اي معادل 30 ميليارد ريال، سود هر 
سهام خود را مبلغ 278 ريال پيش بيني 
كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

ايران خودرو 3829 23395
بانك صادرات 1132 21332
گروه بهمن 3338 13787
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 13724
مس ايران 4692 12888
مخابرات ايران 3497 12424
پااليش نفت بندرعباس 14488 11421
بانك ملت 2909 11149
سرمايه گذاري سايپا 1852 10146
آذر آب 3482 9780

پرمعامله ترين سهم 
هفته گذشته ايران خودرو پر معامله  ترين 
سهم بازار شناخته شد. مس ايران در اين 
دسته  بندي رتبه پنجم را با سرمايه 35 هزار 
ميليارد ريال به دست آورد. سود هر سهم اين 
شركت معادل 551 ريال پيش بيني شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

بانك صادرات 1132 297744
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 219227
پااليش نفت بندرعباس 14488 166282
گروه بهمن 3338 133112
بانك پاسارگاد 3196 119107
بانك ملت 2909 116484
ايران خودرو 3829 96026
سرمايه گذاري بيمه 2073 93760
سرمايه گذاري صنعت نفت 3752 90300
مخابرات ايران 3497 89529

پرمعامله ترين سهم 
ماه گذشته سهام بانك صادرات 
پرمعامله ترين سهم بازار شناخته شد. پااليش 
نفت بندرعباس در اين دسته بندي رتبه سوم 
را با سرمايه 13 هزار و 800 ميليارد ريال 
به دست آورد. سود هر سهم اين شركت معادل 
2266 ريال پيش بيني شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

يال
ن ر

ليو
مي

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را در 
هفته گذشته ايران خودرو به خود اختصاص داد. 
صنايع پتروشيمى خليج فارس در اين گروه هشتم 
شد. سرمايه «فارس» برابر 24 هزار و 788 ميليارد 
و 613 ميليون ريال است. اين شركت سود هر 
سهم خود را مبلغ 921 ريال پيش بيني كرده است.

جمع
معامالت
ايران خودرو 3829 1666864
نفت پارس 38756 890275
آذر آب 3482 577021
پااليش نفت بندرعباس 14488 480765
گروه بهمن 3338 423524
مخابرات ايران 3497 416333
سرمايه گذاري غدير 7574 407830
صنايع پتروشيمي خليج فارس 17672 405135
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 384681
سايپا 2345 372782

آخرين
قيمت نام شركت

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را در 
ماه گذشته نفت و گاز و پتروشيمى تامين به 
خود اختصاص داد. بانك تجارت در رده چهارم 
اين گروه ايستاد. «وتجارت» با 17 هزار و

500 ميليارد ريال سرمايه، سود هر سهم خود را 
برابر 464 ريال پيش بيني كرده است.

جمع
معامالت
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 8202506
پااليش نفت بندرعباس 14488 6562663
صنايع پتروشيمي خليج فارس 17672 6214325
بانك تجارت 3835 6027933
بانك پاسارگاد 3196 5977364
بانك صادرات 1132 5619884
سرمايه گذاري غدير 7574 5290241
گسترش نفت و گاز پارسيان 10861 5221757
ايران خودرو 3829 4869622
بانك ملت 2909 4845717

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده
ايران خودرو 3829 464728070
بانك صادرات 1132 273886849
آذر آب 3482 165871372
سايپا 2345 159590913
سايپا ديزل 1488 139097475
گروه بهمن 3338 128878699
مخابرات ايران 3497 119541884
بانك ملت 2909 116951841
سرمايه گذاري رنا 1843 105268588
سرمايه گذاري سايپا 1852 101339234

بيشترين سهام معامله شده 
ايران خودرو در حالي رده نخست جدول 
بيشترين سهام معامله شده را به دست آورد، 
كه سرمايه گذارى رنا در اين گروه نهم شد. 
سرمايه «ورنا» برابر  3 هزار ميليارد ريال 
است. اين شركت زيان هر سهم خود را مبلغ 
123 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده
بانك صادرات 1132 4832290676
بانك پاسارگاد 3196 2095842581
بانك تجارت 3835 1724674270
گروه بهمن 3338 1714717122
بانك ملت 2909 1638184804
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 1473290884
ايران خودرو 3829 1431058737
سايپا 2345 1398441807
مخابرات ايران 3497 1188056596
زامياد 2162 1108164688

بيشترين سهام معامله شده 
بانك صادرات در حالي رده نخست جدول 
بيشترين سهام معامله شده را به دست آورد 
كه گروه بهمن در اين گروه چهارم شد. 
سرمايه «خبهمن» معادل 5 هزار و 70 ميليارد 
ريال است. اين شركت سود هر سهم خود را 
معادل 425 ريال پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

P/E
فنر سازي زر 3914 3914.00
كمك فنر ايندامين سايپا 3207 1603.50
كشتيراني 5922 197.40
ريخته گري تراكتور سازي 3238 170.42
حمل و نقل پتروشيمي 5924 131.64
محور خودرو 3891 108.08
پگاه آذربايجان غربي 2589 103.56
نوسازي و ساختمان تهران 7442 103.36
قطعات اتومبيل ايران 3684 87.71
زامياد 2162 74.55

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را هفته 
گذشته فنرسازي زر به دست آورد. نوسازى 
ساختمان تهران در جايگاه هشتم قرار گرفت. 
سرمايه «ثنوسا» برابر 300 ميليارد ريال است. 
شركت سود هر سهم خود را مبلغ 72 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

فنر سازي زر 3914 3914.00
كمك فنر ايندامين سايپا 3207 1603.50
كشتيراني 5922 197.40
ريخته گري تراكتور سازي 3238 170.42
حمل و نقل پتروشيمي 5924 131.64
محور خودرو 3891 108.08
پگاه آذربايجان غربي 2589 103.56
نوسازي و ساختمان تهران 7442 103.36
قطعات اتومبيل ايران 3684 87.71
زامياد 2162 74.55

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را در سي 
روز گذشته فنرسازى زر به دست آورد. كمك 
فنر ايندامين سايپا با سرمايه اي برابر
30 ميليارد ريال در جايگاه دوم قرار گرفت.

شركت سود هر سهم خود را مبلغ 2 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

روزانه
درصد
نوسان
نصير ماشين 4537 100.49
كاشي سينا 21689 13.88
داروسازي زهراوي 33034 12.11
داروسازي روز دارو 2789 12.05
لوله و ماشين سازي 3308 9.97
سيمان هگمتان 9382 4.62
افست 12922 4.00
تامين ماسه 10401 4.00
معادن بافق 31412 4.00
سرمايه گذاري آذربايجان 2705 4.00

بيشترين درصد افزايش 
نصير ماشين در حالي عنوان نخست جدول 
بيشترين درصد افزايش روز گذشته را از آن 
خود كردكه افست در جايگاه هفتم اين گروه 
قرار گرفت. «چافست» سود هر سهم خود را 
مبلغ 1252 ريال پيش بيني كرده است. 
سرمايه اين شركت معادل 50 ميليارد ريال 
است.

آخرين
قيمت نام شركت

درصد
نوسان
ت-سرمايه گذاري مسكن 1532 (6.76)
ت-فرآورده هاي نسوز 29332 (6.75)
ت-كاشي الوند 3098 (4.21)
آبادگران ايران 4244 (3.87)
بين المللي توسعه ساختمان 3294 (3.80)
كابل هاي مخابراتي شهيد قندي 5308 (3.74)
نوسازي و ساختمان تهران 7442 (3.64)
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 (3.58)
سرمايه گذاري صنعت نفت 3752 (3.52)
فرآورده هاي نسوز 34580 (3.46)

بيشترين درصد كاهش 
حق تقدم سرمايه گذارى مسكن صدرنشين 
جدول بيشترين درصد كاهش روز گذشته 
شد. آبادگران ايران در رده چهارم اين گروه 
ايستاد. «ثاباد» با سرمايه اي معادل 150 ميليارد  
ريال، سود هر سهم خود را مبلغ 215 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد
دفعه

ايران خودرو 3829 5181
بانك صادرات 1132 4672
سرمايه گذاري بيمه 2073 3873
گروه بهمن 3338 3582
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 3469
آذر آب 3482 3248
شاهد 3176 3160
لوله و ماشين سازي 3308 3033
مخابرات ايران 3497 2684
سرمايه گذاري رنا 1843 2634

پرمعامله ترين سهم 
روز گذشته ايران خودرو پر معامله   ترين سهم 
بازار شناخته شد. لوله و ماشين سازى در اين 
دسته بندي رتبه هشتم  را با سرمايه

500 ميليارد ريال به دست آورد. سود هر 
سهم اين شركت معادل 360 ريال پيش بيني 
شده است.

آخرين
قيمت نام شركت

يال
ن ر

ليو
مي

بيشترين ارزش معامله 
جايگاه نخست بيشترين ارزش معامله را 
روز گذشته نفت پارس به خود اختصاص 
داد. بانك سينا در رده نهم اين گروه ايستاد. 
«وسينا» با سرمايه اي معادل 6 هزار ميليارد 
ريال، سود هر سهم خود را 320 ريال 
پيش بينى كرده است. 

جمع
معامالت
نفت پارس 38756 355508
ايران خودرو 3829 314011
سرمايه گذاري غدير 7574 206728
گسترش نفت و گاز پارسيان 10861 150220
سايپا 2345 140826
گروه بهمن 3338 123515
آذر آب 3482 105801
سرمايه گذاري بيمه 2073 100285
بانك سينا 3592 94304
صنايع پتروشيمي خليج فارس 17672 92132

آخرين
قيمت نام شركت

تعداد سهام
معامله شده

ايران خودرو 3829 82018322
سايپا 2345 60041378
بانك صادرات 1132 59935434
سرمايه گذاري بيمه 2073 48379800
سايپا ديزل 1488 37507024
گروه بهمن 3338 37003726
سرمايه گذاري رنا 1843 31836957
آذر آب 3482 30387826
سرمايه گذاري غدير 7574 27293241
پارس خودرو 2189 26943622

بيشترين سهام معامله شده 
ايران خودرو روز گذشته در حالي رده 
نخست جدول بيشترين سهام معامله شده 
را به دست آورد كه سايپا ديزل در اين 
گروه  پنجم شد. «خكاوه» با سرمايه اى معادل 
600 ميليارد ريال، زيان خود را 866 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

P/E
فنر سازي زر 3914 3914.00
كمك فنر ايندامين سايپا 3207 1603.50
كشتيراني 5922 197.40
ريخته گري تراكتور سازي 3238 170.42
حمل و نقل پتروشيمي 5924 131.64
محور خودرو 3891 108.08
پگاه آذربايجان غربي 2589 103.56
نوسازي و ساختمان تهران 7442 103.36
قطعات اتومبيل ايران 3684 87.71
زامياد 2162 74.55

 P/E  باالترين نسبت
رده نخست باالترين نسبت P/E را روز 
گذشته فنرسازي زر به دست آورد. زامياد با 
سرمايه اي برابر 2 هزار و 400 ميليارد ريال در 
جايگاه دهم قرار گرفت.
شركت سود هر سهم خود را مبلغ 29 ريال 
پيش بيني كرده است.

آخرين
قيمت نام شركت

P/E
سرمايه گذاري بازنشستگي 4271 3.71
صنايع پتروشيمي كرمانشاه 9339 4.62
الستيكي سهند 14994 4.91
سرمايه گذاري سايپا 1852 5.05
پتروشيمي پرديس 22872 5.07
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 5.24
داروسازي زهراوي 33034 5.34
سيمان بهبهان 52215 5.59
 سيمان فارس 3708 5.62
صندوق بازنشستگي كاركنان بانك 2647 5.64

 P/E  كمترين نسبت
روز گذشته سرمايه گذارى بازنشستگى در صدر 
جدول كمترين نسبت P/E ايستاد. سيمان فارس 
جايگاه نهم اين گروه را از آن خود كرد. «سفار» با 
سرمايه اي برابر 233 ميليارد ريال، پيش بيني سود 
هر سهم خود را براي سال  مالي 92 رقم 660 ريال 
در نظر گرفته است. 

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

سرمايه گذاري بازنشستگي 4271 3.71
صنايع پتروشيمي كرمانشاه 9339 4.62
الستيكي سهند 14994 4.91
فروسيليس 8960 5.02
سرمايه گذاري سايپا 1852 5.05
پتروشيمي پرديس 22872 5.07
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 5.24
داروسازي زهراوي 33034 5.34
سيمان دشتستان 3384 5.55
سيمان بهبهان 52215 5.59

 P/E  كمترين نسبت
سرمايه گذارى بازنشستگى در صدر جدول 
كمترين نسبت P/E ايستاد. داروسازى 
زهراوى جايگاه هشتم اين گروه را از آن 
خود كرد. «دزهراوى» با سرمايه 80 ميليارد 
 ريالي، سود هر سهم خود را رقم  6188 ريال 
پيش بيني كرده است. 

آخرين
قيمت P/Eنام شركت

سرمايه گذاري بازنشستگي 4271 3.71
ايران گچ 6558 4.00
معدني دماوند 9201 4.60
صنايع پتروشيمي كرمانشاه 9339 4.62
الستيكي سهند 14994 4.91
فروسيليس 8960 5.02
سرمايه گذاري سايپا 1852 5.05
پتروشيمي پرديس 22872 5.07
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5309 5.24
داروسازي زهراوي 33034 5.34

 P/E  كمترين نسبت
سرمايه گذارى بازنشستگى در صدر جدول 
كمترين نسبت P/E ايستاد. پتروشيمى پرديس 
جايگاه هشتم اين گروه را از آن خود كرد. 
«شپديس» با سرمايه اي برابر 3 هزار ميليارد 
ريال، سود هر سهم خود را در رقم
4511 ريال پيش بيني كرده است. 

آخرين
قيمت نام شركت
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921016260921229 38413, 74 920801 52776163590 000172  

  
921016552921229 60317, 2550 920801 104015361031 50034  

   
9210161699921229 17878, 58 920730 1532959621200 000181
921016547921229 5697, 9850 920801 4 54096501 913 95097    
9210162201921229 11108, 9990 920815 9 9846261512 000 000137  
9210161341921229 13899, 4070 920901 13 0565562010 000 000141  
921016697921229 36298, 66 920801 314124762050 625183  
921016501921229 62113, 75 920725 854022630101 200190   
9210161195921229 12158, 35 920905 10148156356 500 000147   
920828792921229 20014, 60 920730 92011061010 000225  

        
921016616921229 9059, 56100 920821 8 649546102 605 40538  

    
921016216921229 21519, 7480 921011 4 24463935150 0002  
921016503930631 5046, 5460 920706 3 29453 000 00084    
921016165920631 28712, 6780 920525 3 63780306 00024  
921016210930631 22812, 0866 920706 2 75550221 941275   
921016674930631 4217, 8910 920815 3 32235100 000133  
92101655930631 8033, 8180 920523 2 70570100 000185   
921016236930631 20118, 7250 920530 3 76221675 00083    
921016137930631 26924, 31100 920930 6 539313351 090 29671   
921016501930930 3677, 8050 920902 2 861153 000 0009   
921016409930331 4137, 6950 920803 3 17623201 806 632193
92101636930631 72103, 36 920821 744225300 000144    

   
921016916930631 125210, 3248 921008 129223050 00064

       
921016550921229 3979, 63 920722 38254061111 312 00090   
921016525921229 4338, 1758 920803 3 538406356 000 000124  
921016547921229 6128, 26 920801 50575062513 200 00081  
921016441921229 3808, 41 920801 31965766030 000 000245  
921016351921229 4648, 27 920803 38355062017 500 000150  
921016451921229 32011, 23 920727 3592686106 000 000143  
921016263921229 10910, 39 920803 11325061557 800 00049  
921007385921229 4377, 9085 920721 3 451396357 250 00061   
921016444921229 4087, 13 920903 29095062033 100 000140  
921016124921229 21656, 49 920808 1220133615561 143   

92101666921229 8124, 69 920813 200050652 300 000110
92101680921229 9618, 7350 920728 1 798526153 600 00022  
920930382921229 3737, 70 920802 2873526201 562 00065  
92101643921229 4053, 98 920803 2159306151 020 373118  
921016238921229 27010, 4580 920807 2 822366102 000 000  

   
9210169930331 30197, 40 921003 59223510 000 000262

    
920804894921229 11224, 6410 920505 5 20723340628 588104  
9210163921229 (52)(55, 62) 920814 2 8928610349 000       
92101629921229 45131, 6460 920801 5 92460615200 000255    
9210161973921229 13334, 5450 920924 4 59474640206 14873    

   
9210161422921229 117010, 4580 920807 122283865910 852101   
921016663921229 79015, 4030 920814 121694562530 00020  
9210161268921229 75611, 29 920904 853837630655 000212    
921016486921229 49325, 0230 920910 123353561510 000 000273

   
921015(446)921226 9020, 29 921004 18264261064 000293   
92101616921229 15520, 9010 920905 3 23968620210 000280  
921016(451)921229 (316)(12, 12)30 920821 3 8291516309 600 000289  
921016(719)921229 (421)(6, 22) 920825 2 6171606251 600 000290   
921016(492)921229 (1 377)(1, 59)80 920805 2 189436152 000 000265  
92101631911229 5819, 53 911209 11335150 000203
92101611921229 22618, 3955 921013 4 1576565140 000202  
921016(741)921229 (528)(4, 12) 920812 2 1771776550 000247   
921016130921229 19170, 4260 920807 3 23842620213 000209    
92101611921229 14130, 96100 920921 4 36610615145 705287  
921016(221)921229 2974, 55 920801 2162386352 400 000261
9210161362921229 34899, 2852 920505 32 37311310100 00080  
921016(694)921229 (441)(5, 32) 920801 2 3455962010 400 000263
921016(21)921229 (175)(19, 39) 920801 3 39343630100 000198  
921016(261)921229 (866)(1, 72) 920815 1 48867619600 000253  
921016711921229 51211, 1610 920725 5 712766201 500 000153    
921016(27)930631 (123)(14, 98) 920530 1 843253 000 00030   
921016573921229 3675, 05 920910 1852646156 100 00015   
921016418930930 2818, 8370 920901 2 4825400 00032    
921016(294)921229 (231)(11, 56)10 920811 2 670158620510 300274   
92101474921229 1187, 0650 920811 83351610100 00050   
921016(777)921229 13914, 00 920730 391461580 000270   
921016549921229 4287, 7175 920820 3 684625266 630284   
921016247921229 18219, 6210 920730 3 5703864085 000276  
92101636921229 21603, 50 920730 320755061030 0003    
921016425921229 4257, 8510 920812 3 338136255 070 00054  
921016223921229 21023, 1263 920807 4 856863588 00079  
92101627921229 36108, 08 920730 389165300 000257  
921016(307)921229 4155, 46 920919 2274620150 000285  
921016(385)921229 (87)(26, 51) 920902 2 306447610552 000248
921016120921229 7237, 8870 920804 2 72744615204 120145   
921016165921229 26417, 1980 921013 4 5371661040 00063  

      
92101533921229 5276, 5380 920801 3 440165247 360186   

      
921016372930631 40711, 1660 920601 4 54210400 000103  
9210163332921229 30056, 97 920728 20939206101 000 00076  
921016402921229 23514, 7160 920801 3 45651630650 000232   

        
921016(8)921229 6759, 87 920612 6663330300 000278  
901208(2 905)911230 (1 346)(0, 72) 911030 96766061 400   

  
921016589921229 12228, 54 920802 3482656511 000 00074  
910328(847)911230 (623)(1, 05) 910502 656283079 144   
9210161007921229 206411, 6760 920801 24 0974964530 00040  
900717(2 093)921229 9155, 00 920322 1395010 350281   
9210161084921229 63412, 9810 920818 8 22757620240 000136  
921015366930631 21219, 25 920607 40823560 000170
921016400921229 50015, 85 920818 7924101 000 000229   

    
910629(468)911230 (494)(0, 78) 910505 387213093 900
91051599920631 7137, 94 920128 26941006015 000
921016416930631 45015, 3590 920629 6 9072530 000228  
921016930921229 67918, 88100 920802 128215362567 140182  
9210162718921229 521712, 3185 920804 64 2386061535 00053  
921016(19)921229 (376)(7, 45) 920829 2 8001036570 000241  
921016284921229 37411, 4368 921012 4 27455920243 000158   
9104281286911230 (1 074)(1, 47)10 910501 1 582473084 000  
921016989930331 129310, 30 920804 1332438350192 00052  
921008108921229 106110, 29100 920728 1092190625134 844244   
9210162072921229 298127, 9790 921008 83 3736893542 50066  
920923219921229 29131, 31 920805 911056665150 000271    
9210162508921229 225315, 35 920919 3458063635136 000138  
921014179930930 19346, 29 920914 893410100 000226  

    
921016357921229 4015, 6710 920802 2 275176251 200 000164  
921016210910930 19411, 3790 9201206 2 20510012152 420 000   
921016433921229 3756, 99 920916 262151640600 00025  
921016259930930 3617, 6629 920901 2 765251 000 000188    
921016163930930 2106, 92 920905 145440300 000260  

   
9210161212930930 54911, 8340 920910 6 494151 000 000  
921016607920631 21710, 37 920728 225054345976 048116  
92101616813911230 4695, 64 920207 2647201 500 000    .
9210160911130 4077, 5610 920225 3 0761001220800 000   
92101619920631 16712, 41 920923 20731001220750 000   
921016440910930 4078, 6777 920125 352710012103 000 000    
921016399920331 4148, 68 920610 3 59510012504 685 307   
921016327910930 4237, 94 920116 335910012252 392 000   
921016406910930 28214, 60 920122 41171001215600 000    
921016345910930 30811, 16 910820 343710012151 500 000     
921016(48)910930 (4)(311, 75) 911204 1 24710012401 000 000   
921016296910930 35515, 73 911101 558310012252 900 000   
92101625910631 (15)(190, 73) 920131 2 8611001255240 000   

   
9209251605931010 16404, 00 921011 6558515 000196  
9210162557930930 25307, 63 920902 193025140 00062  
921016806921229 14887, 2670 920820 10 79775625400 00069  
9210162486921229 109717, 1870 921001 18 8465665200 00047  
9210161654931030 17506, 53 920921 114205412 500135  
921016596921229 8548, 5010 920506 7 2584235392 00036  
9210166021921229 93365, 5970 920807 52 2155662055 000231  
921016539921229 10158, 0650 920808 8 181366351 500 00094  
9210161093921229 16607, 5170 920712 12 46255610125 000115  
921016494921229 8268, 5253 920811 7 03468615230 00035  
921016795921229 9237, 8260 920725 7 21463610375 00060  
921014599920631 6105, 5555 920530 3 3845570 00039  
9210161263921229 22119, 5570 920727 21 1235163580 0005  
921016212930631 3519, 54 920615 3350251 800 000106  
921016647921229 9038, 0480 920811 7 25874655450 000111  
921016285930631 33614, 3750 920613 4 82745840 00095  
921016277921229 5108, 3061 920804 4 23464630826 97899  
921016427921229 5539, 6444 920804 5 33061610550 00096  
9210161009921229 14216, 6280 920804 9 41363620300 000105  
9210162068921229 6605, 6265 920730 3 7085365233 00010  
921016645921229 11636, 1293 920804 7 11559610350 00023   
921016202930231 5109, 0979 921001 4 63636304 500 00086    
9210168393921229 485011, 47 920904 55646736553 22237  
921016993921229 16265, 8363 920811 9 48644610208 833214  
9210161389921229 14758, 1580 920803 12 01466640220 32072  
9210162441921229 32566, 90 920902 224776465273 996121  
9210162020921229 25878, 7770 920801 22 684706550 000112   
9210162507930830 25126, 7380 920811 16 90010271 000240  
9210161150931030 13846, 78 921012 938225502 90044  
9210162468930631 24507, 02 920505 1719210162 00017  

    
921016696931030 7567, 5180 921001 5 6761020 000 00026   
9210161254930631 11503, 7180 920627 4 271157 200 00029   
9210161271921229 8448, 8725 920727 7 486316154 500 000211    
9210161186930930 13005, 8338 920910 7 5741518 000 00085   

       
921016757921229 22666, 3910 920529 14 4882331013 800 000   
9210161438921229 38546, 9090 920808 26 583436101 942 105221   
9210162541921229 48095, 7850 920728 27 794336204 162 258256   
921016(138)921229 12629, 7863 920802 3 7526451 150 000107    
9210162922921229 80765, 8375 920925 47 06762835600 000174  
9210161242921229 386610, 0240 920801 38 75665615250 000169  
901208305920830 4012, 73 920116 1096143028 000  

 
910517(356)911230 11195, 18 911030 214750990125 000
920923(221)921229 59414, 1785 920808 8 41661025 000233
921016923921229 10577, 64 920803 807164610607 417250  
921016671930331 30321, 5650 921009 6 534360610 000  
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سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
21  بورس- معرفي بنيادي سهام 

921016930921229 89410, 81 920727 966763054 17257
9210151285921229 14977, 1759 920811 10 72871610300 000120  
9210161130921229 66711, 7290 920728 7 81865625120 00088   
9210141169921229 17865, 0267 920812 8 96057640200 00068
921016816921229 5209, 7950 920730 5 092206101 903 000167   
921016859921229 63816, 3465 920811 10 42465652 800 000230  
9210166572921229 21295, 6650 921010 12 048606208 000 000142  
92101524921229 3660, 53 920801 2179610800 000125  
921016777921229 8046, 3450 920723 5 0946162136 000 00087   
921016321921229 5008, 6150 920722 4 30353630144 000219  
9210161286921229 16486, 4680 920801 10 65448635943 80075
921016119921229 63211, 7923 920726 7 45153620429 00031  
921016(631)921229 (1 194)(2, 47) 921008 2 95381611200 000184   
910514(3 263)911230 (4 187)(0, 30) 910520 1 249353097 800    
921016202921229 3609, 1965 920805 3 30859620500 000146    
9210161353921229 5518, 52 920801 46925162035 000 000117  
921016317921229 24118, 2060 920812 4 38553625450 000201   
921016291921229 15023, 89 920805 358481620322 000168     
921016611921229 50813, 8910 920805 7 0546463051 000162  

  
9210161049930631 70219, 2880 920525 13 5333537 80012  
9210162608930431 27019, 4910 920825 25 631732033 000108  
9210165304921229 66916, 8361 920727 11 26047621195 00042  
9210161045930431 82711, 1060 920920 9 17723350140 000134  
921016174930431 34919, 5110 920906 6 80812365100 000288  
921016641930631 21833, 8310 920603 7 3767550 000234  
92101697921229 36017, 5833 920803 6 32996615165 098114  
9210163511930431 250314, 0560 920902 35 171334023 070208  
921016740921229 109910, 0880 920805 11 08218615100 000243   
921016756920631 5839, 8960 920606 5 7687493536 000157  
9210161359930631 207310, 7080 920620 22 1911060 12098  
9210166328930431 310916, 5510 920902 51 4631231024 000139

  
92101640921229 14832, 33 920801 47854365575 000217  
92101631921229 8445, 31 920503 380619345110 000283
921016579921229 92012, 8885 920727 11 84570640167 02891  
920902(637)921229 11928, 48 920120 338915150 000286  
921016279921229 21320, 77100 920902 442470610400 00016  
921016185921229 109911, 4990 920826 12 6246561087 750180  
921016190921229 25026, 7710 920829 6 692665180 000102  
921016451921229 54910, 9270 920920 5 99339615150 00013  
9210161328921229 184711, 7425 921015 21 68946615210 00014  
921016(188)921229 17521, 85 920910 382438610150 000205  

      
9210163508921229 44598, 34 920904 37196516530 000166

 
921016934413921229 96965, 7290 920728 55 454546102 064 985   
921016444921229 4657, 5290 920801 3 49761045 873 655152  

   
9210161319921229 26118, 19 920811 4747625143 234235  
9210162864921229 27579, 1860 920802 25 3207162080 000151  
9210167921229 00, 00 920921 282565388 000222  
921016498921229 33217, 5350 920802 5 8203463034 000159  
921016624921229 14236, 6650 920812 9 4724965833 12527   
921016507921229 30514, 9150 920813 1499423620140 000179  

   
920927417921229 5238, 7517 920802 4 57764635240 000149
921016604921229 112610, 6830 920920 12 02977610100 800268  
921016376930331 35013, 3026 920805 4 65416340220 00058   
921014439921229 21323, 9110 920815 5 09370620900 000206  
92101672921229 5198, 19 9201101 42537625160 000223
921016716921229 39715, 5663 920728 6 1782461530 000189  
921016486921229 41312, 1870 920815 5 0325266074 000177  
921016376921229 5559, 5950 920913 5 32266640300 000156    
921016(829)921229 (107)(28, 70) 920829 3 07194635119 686267  
921016314921229 3016, 4833 920729 1 94920620701 452129   
900725(2 265)911230 (1 399)(1, 21)70 910706 1 691233051 000    
921016(205)921229 9731, 25 920721 30316565032 500266    
920912921921229 21312, 81 920730 2728762512 000155  
920329(395)921229 (92)(9, 95) 911207 9150397 800252

     
921016425921229 46015, 3450 920923 7 055126251 500 00093  
921016570921229 47214, 5650 920730 6 87346610250 00019  
921016969921229 158911, 0519 920902 17 5573961054 000251  
921016826930631 108610, 8860 920821 11 8155015 400204  
920919116930631 7040, 83 920623 285810114 000294  
901217(163)920930 (175)(11, 35) 920203 1 987037 800   
90062213379911230 61687, 83 901206 10 12709 000   
92101688921229 10053, 0850 920801 5 30854620300 000258     
9209231485930631 13108, 7074 920610 11 40110340 200238
921016870921229 61323, 1270 920814 14 17444610170 0006  

   
921016322910930 4056, 45 911007 26131001210325 000   

 
921016184921229 13662, 1810 920802 8 4573363515 600173  

 
9210161132930631 81315, 3350 920808 12 46220100 000269   
9210161799921229 24459, 5010 920801 23 2357062030 000215  
9210165200930930 41906, 3770 920825 26 67825135 000127

9210161493921229 28005, 8870 920724 16 45555616160 000130  
910420381911230 68291, 3770 920418 9 3671001220300 000291  
9210164507930930 45115, 0795 920825 22 872153 000 000237  
9210167497921229 57656, 9775 920808 40 154706151 000 000132  
9210163363921229 42306, 8570 920725 28 961486151 200 000239  
9210161579921229 14827, 7090 920723 11 407576202 550 000207  
9210163066921229 40649, 9910 920801 40 6085361550 000194  
9210165027921229 55596, 1970 920812 34 42868615950 000224   
921016123930930 (202)(14, 38) 920924 2 90525491 082200  
900829415901229 4683, 4851 900430 1 6309315250 000292  
9210161460921229 10017, 4950 920830 7 49949620120 000160  
920425(128)921229 (81)(19, 89) 911209 1 6114047 000213
921016562930231 10135, 2490 920926 5 309426529 000 000      .
92101682930231 14726, 1710 920911 3 847246301 820 000165   
921016491921229 83216, 9850 920727 14 1247264523 6257  
9210161071921229 30632, 1831 920918 9 8464861580 000171  
921016733930331 92119, 19 920813 1767231024 788 613    
9210162014921229 20234, 6290 920725 9 339606351 764 600   
9210167450930930 40317, 9850 920829 32 18315771 498236  
921016465921229 9276, 36 920723 589336650250 000163  
891204335901229 3875, 7265 891130 2 21525250 000272
9210162036930930 15427, 04 920920 108612015 000 000     
9210164983930930 40996, 5853 920821 26 9731590 000199
9210161445921229 15399, 9175 920730 15 2564962535 00056
9210161029921229 20027, 9980 920811 16 00050615210 00092   
921014295930631 44711, 4410 920921 5 11530143 488128   
9210161165921229 17006, 9565 920726 11 8186161598 36033  

       
921016942921229 119611, 71758 920829 1400576610164 608279
92101613921229 25103, 56 920815 25894620400 000259   
921016905921229 63914, 1190 920801 9 0153362584 000227  
921016627921229 64118, 8895 920802 12 1016762081 180154  
921016249921229 43410, 9684 920804 4 758166303 628 80045   
9210161609930331 195111, 79 920808 230072031522 400216  
9209201125920930 81417, 4170 920727 14 172819520 000148   
921016154921229 17922, 0696 920801 3 948536553 45382  
921016611921229 14322, 3572 920802 3 1965265300 000254
921016163921229 30514, 34 920801 43738620125 000175  
9210162913930930 19287, 8451 920913 15 120211 023 000210  
921016606921229 81111, 0110 920804 8 93152635420 000197   
921016490921229 27817, 6460 920728 4 9044764030 000119  
921016143921229 19841, 7830 920818 8 2731561550 000109
9210084936930631 51067, 2930 920617 37 226538 00089
921016(218)921229 22134, 36 920801 75935630177 545264  
9210161142921229 15932, 43 920902 5157635250 000242  
9210161905930930 108410, 0350 920913 10 87625360 000249
921016521921229 44620, 1756 920811 8 9984762635 000218
921016405921229 34014, 3475 920801 4 877626550 000176  

 
921016517921229 73410, 9770 920811 8 05264630121 500192  
921016788921229 175820, 4650 920811 35 9646072025 000161   

921016189921229 19527, 6310 920804 14 9019664565 000282  
921015(58)921229 (43)(29, 37) 920802 1 26363016 800277  

   
9210161191921229 20208, 3363 921009 16 83584925250 00018  
921016394921229 102311, 7950 920424 12 0582331570 000122  
9210163344921229 437710, 5087 920818 45 9702763070 00078  
921016799920930 10409, 2010 920814 9 56889910148 50067  
9210161552921229 24028, 1874 921011 19 65365600 000131
9210161343921229 262111, 8878 920801 31 1365461080 00011  
9210162295921229 370210, 6360 920730 39 36254620108 00028  
9210161274921229 226810, 8278 920726 24 54345615150 00051  
921016696921229 14429, 5866 920821 13 80852630100 00055  
920208514921229 3033, 0666 911205 926040 000123   
921016659921229 12419, 5270 900805 11 81949625378 00048    
9210162772921229 120711, 3470 920728 13 6913661570 80043  
920930404920930 69312, 4220 920904 8 61044915168 0008   
921016131921229 4116, 7910 920811 2 78951661233 28077   
9210162685921229 61885, 3480 920808 33 0344761580 0004  
921016829921229 81712, 08 920920 98666220561 00059  
9210162188921229 284611, 8131 920803 33 60658610150 000187  
921016115921229 53613, 4940 920921 7 23241650180 000126  
921016202921229 41619, 6650 920813 8 17857630225 00046  
9210162975921229 25078, 6670 920802 21 71265625102 50021
921015509921229 70012, 10 920802 8473156301 380 10041   
9210162466921229 23798, 1450 920808 19 35742625200 00070  
921016685921229 10587, 8151 920919 8 2586561085 000113   
9210161494921229 18976, 6350 920801 12 58344615110 000195   
9210161333921229 145010, 2683 921009 14 87072910400 0001  
921016227921229 95711, 3650 920818 10 86960630240 000191
9210162922921229 27009, 27100 920801 2503556610120 000100   

   
9210161083921229 110914, 0610 920815 15 59126620200 000220   
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3 245 199 0 614 865   
5 2773 245 199 0 5 122 5 326 5 160 614 865 155  3, 03

7 540 152 0 724 900   
10 4017 540 152 0 10 001 10 401 10 400 724 900 400  4, 00

95 875 2 401 0 11 182 969    
15 32911 396 258 0 15 159 15 488 15 101 743 404 170 1, 12
4 54020 333 629 0 4 551 4 639 4 482 4 478 983 (11)    (0, 24)
9 98417 972 479 0 10 026 10 050 9 800 1 807 785 (42)  (0, 42)

13 05615 234 231 0 13 031 13 249 13 046 1 163 373 25  0, 19
31 4121 348 33 0 30 204 31 412 31 412 42 901 1 208  4, 00
8 5401 639 100 0 8 604 8 690 8 300 191 912 (64)   (0, 74)

10 14827 952 671 0 10 180 10 395 10 086 2 754 611 (32)   (0, 31)
13 636 208 0 1 576 494         

8 64913 636 208 0 8 473 8 798 8 505 1 576 494 176  2, 08
230 996 8 775 0 66 521 024     

4 2445 283 229 0 4 415 4 407 4 239 1 244 921 (171)  (3, 87)
3 29434 694 954 0 3 424 3 360 3 288 10 533 642 (130)    (3, 80)
1 53216 744 820 0 1 643 1 600 1 512 10 929 524 (111)   -(6, 76)
3 6378 316 494 0 3 732 3 730 3 583 2 286 725 (95)  (2, 55)
2 755414 56 0 2 829 2 870 2 727 151 030 (74)   (2, 62)
3 3223 214 152 0 3 205 3 333 3 190 967 289 117  3, 65
2 705216 12 0 2 601 2 705 2 705 80 000 104   4, 00
3 762939 50 0 3 810 3 809 3 658 253 216 (48)    (1, 26)
6 53963 845 1 449 0 6 738 6 839 6 469 9 763 138 (199)   (2, 95)
2 86130 590 1 212 0 2 808 2 920 2 715 10 692 777 53   1, 89
3 17658 995 3 160 0 3 225 3 260 3 128 18 577 945 (49) (1, 52)
7 4427 745 187 0 7 723 7 660 7 415 1 040 817 (281)    (3, 64)

844 7 0 65 305    
12 922844 7 0 12 425 12 922 12 922 65 305 497 4, 00

379 590 10 744 0 141 309 259        
3 8257 215 348 0 3 815 3 875 3 723 1 882 771 10   0, 26
3 5389 523 158 0 3 402 3 538 3 538 2 691 569 136  4, 00
5 05721 764 184 0 4 863 5 057 5 057 4 303 723 194  3, 99
3 19661 496 1 554 0 3 240 3 270 3 161 19 240 277 (44)  (1, 36)
3 83548 454 1 131 0 3 856 3 890 3 804 12 636 210 (21)  (0, 54)
3 59294 304 774 0 3 455 3 593 3 530 26 250 871 137  3, 97
1 13267 852 4 672 0 1 131 1 140 1 125 59 935 434 1  0, 09
2 90933 291 1 397 0 2 951 2 970 2 885 11 443 173 (42)  (1, 42)

12 20135 692 526 0 11 733 12 202 12 100 2 925 231 468   3, 99
23 229 1 570 0 11 419 331

2 0001 266 102 0 2 011 2 050 1 950 635 666 (11) (0, 55)
1 79810 210 707 0 1 788 1 838 1 740 5 679 388 10  0, 56
2 1598 623 554 0 2 171 2 190 2 120 3 994 774 (12)  (0, 55)
2 8223 131 207 0 2 841 2 886 2 740 1 109 503 (19)  (0, 67)

41 800 1 837 0 8 536 529     
2 8921 515 102 0 2 856 2 970 2 782 523 764 36       1, 26
5 9246 643 343 0 6 076 6 179 5 833 1 121 485 (152)    (2, 50)
4 59424 581 937 0 4 569 4 751 4 387 5 350 108 25    0, 55
5 9229 061 455 0 5 967 6 000 5 800 1 541 172 (45) (0, 75)

40 821 1 141 0 3 901 376    
12 22815 515 331 0 12 333 12 399 12 000 1 268 891 (105)   (0, 85)
12 1695 069 326 0 12 491 12 589 11 992 416 594 (322)  (2, 58)
8 53816 273 416 0 8 510 8 790 8 400 1 906 031 28    0, 33

12 3353 962 68 0 12 297 12 788 12 788 309 860 38 0, 31
922 569 24 257 0 348 226 425    

3 239530 30 0 3 118 3 242 3 242 163 409 121  3, 88
3 829314 011 5 181 0 3 683 3 830 3 750 82 018 322 146  3, 96
2 61717 684 511 0 2 519 2 619 2 557 6 756 556 98   3, 89
2 18958 985 2 239 0 2 202 2 279 2 114 26 943 622 (13)  (0, 59)
1 1332 2 0 1 133 1 178 1 178 1 300 0 0, 00
4 15710 776 293 0 4 055 4 217 4 000 2 592 009 102  2, 52
2 17787 2 0 2 094 2 177 2 177 40 000 83   3, 96
3 238568 24 0 3 114 3 238 3 238 175 290 124    3, 98
4 366272 15 0 4 276 4 447 4 447 61 246 90  2, 10
2 16246 395 2 023 0 2 085 2 168 2 100 21 459 385 77 3, 69

32 373411 11 0 32 587 31 284 31 284 13 145 (214)  (0, 66)
2 345140 826 2 070 0 2 257 2 347 2 266 60 041 378 88 3, 90
3 3931 167 19 0 3 263 3 393 3 393 344 017 130  3, 98
1 48855 805 2 057 0 1 439 1 496 1 421 37 507 024 49  3, 41
5 712869 52 0 5 668 5 894 5 894 147 499 44    0, 78
1 84358 662 2 634 0 1 776 1 847 1 780 31 836 957 67   3, 77
1 85244 824 1 717 0 1 788 1 859 1 802 24 202 553 64   3, 58
2 4822 831 204 0 2 545 2 590 2 444 1 140 680 (63)    (2, 48)
2 6707 456 191 0 2 568 2 670 2 640 2 792 993 102   3, 97
3 914154 8 0 3 822 3 974 3 974 38 710 92   2, 41
3 6841 008 26 0 3 543 3 684 3 684 273 543 141   3, 98
3 5703 385 141 0 3 502 3 642 3 420 948 199 68  1, 94
3 20713 888 653 0 3 122 3 246 3 100 4 331 194 85    2, 72
3 338123 515 3 582 0 3 222 3 350 3 232 37 003 726 116  3, 60
4 856194 17 0 4 818 4 919 4 631 40 040 38  0, 79
3 8911 082 16 0 3 742 3 891 3 891 278 000 149  3, 98
2 274111 13 0 2 239 2 328 2 328 47 492 35  1, 56
2 30614 360 453 0 2 222 2 310 2 142 6 227 287 84 3, 78
2 7271 391 25 0 2 623 2 727 2 727 510 086 104   3, 96
4 5371 319 48 0 2 263 4 707 4 526 290 763 2 274  100, 49

31 728 1 760 0 8 070 323       
4 54215 577 791 0 4 465 4 600 4 301 3 429 862 77  1, 72

20 939133 4 0 20 929 21 766 21 766 6 100 10  0, 05
3 45616 018 965 0 3 522 3 550 3 390 4 634 361 (66)   (1, 87)

4 150 190 0 622 905         
6 6634 150 190 0 6 444 6 701 6 500 622 905 219  3, 40

126 272 4 031 0 32 751 622   
3 482105 801 3 248 0 3 571 3 599 3 429 30 387 826 (89)  (2, 49)

24 0972 576 155 0 23 359 24 290 23 200 106 906 738  3, 16
8 227155 4 0 8 196 8 523 8 523 18 235 31  0, 38
7 92417 740 624 0 8 159 8 198 7 833 2 238 655 (235)   (2, 88)

91 313 2 807 0 6 506 727     
6 9072 499 167 0 7 145 7 360 6 860 361 866 (238)  (3, 33)

12 8213 855 157 0 12 408 12 904 11 912 300 700 413  3, 33
29 3329 773 221 0 31 455 31 750 28 953 333 181 (2123)  -(6, 75)
64 2387 706 224 0 63 457 65 900 61 050 119 955 781  1, 23
2 8003 220 109 0 2 693 2 800 2 800 1 149 877 107  3, 97
4 2747 720 364 0 4 380 4 451 4 205 1 806 189 (106)   (2, 42)

13 32426 074 615 0 13 121 13 630 12 910 1 956 824 203  1, 55
83 37323 807 754 0 83 098 86 380 81 022 285 549 275  0, 33
34 5806 660 196 0 35 819 35 999 34 387 192 586 (1239)  (3, 46)

54 994 3 776 0 25 296 607     
1 6284 302 308 0 1 671 1 700 1 595 2 643 006 (43)  -(2, 57)
2 27520 737 872 0 2 190 2 277 2 227 9 116 605 85  3, 88
2 205793 97 0 2 201 2 278 2 141 358 513 4   0, 18
2 6218 762 400 0 2 646 2 715 2 580 3 342 595 (25)  (0, 94)
2 76512 863 508 0 2 671 2 777 2 661 4 651 460 94    3, 52
1 4547 537 1 591 0 1 408 1 464 1 414 5 184 428 46  3, 27

347 716 11 917 0 126 591 920    
6 49434 592 1 489 0 6 333 6 586 6 339 5 326 702 161  2, 54
2 25010 663 463 0 2 166 2 252 2 145 4 738 407 84  3, 88
2 6471 349 115 0 2 638 2 738 2 600 508 907 9    .0, 34
3 07635 247 1 072 0 3 106 3 149 2 982 11 459 119 (30)   (0, 97)
2 073100 285 3 873 0 2 003 2 083 2 021 48 379 800 70   3, 49
3 5278 206 256 0 3 549 3 580 3 461 2 326 576 (22)    (0, 62)
3 59559 744 1 143 0 3 626 3 700 3 512 16 617 472 (31)   (0, 85)
3 35920 879 533 0 3 360 3 389 3 345 6 216 451 (1)   (0, 03)
4 11727 064 692 0 4 089 4 200 4 000 6 573 458 28    0, 68
3 43720 290 594 0 3 331 3 464 3 353 5 902 928 106     3, 18
1 24720 881 1 327 0 1 210 1 258 1 211 16 750 750 37   3, 06
5 5836 936 217 0 5 490 5 709 5 401 1 238 783 93   1, 69
2 8611 581 143 0 2 904 2 959 2 836 552 567 (43)   (1, 48)

127 989 3 655 0 18 709 778    
19 3021 439 23 0 19 837 19 044 19 044 75 567 (535)  (2, 70)
10 7973 944 98 0 11 166 11 150 10 720 365 267 (369)  (3, 30)
18 8462 101 93 0 18 463 19 201 18 720 109 641 383  2, 07
11 42027 5 0 11 417 11 873 11 873 2 314 3  0, 03
7 258177 20 0 7 263 7 300 6 986 24 624 (5)  (0, 07)

52 2151 411 66 0 52 111 52 500 51 600 26 998 104  0, 20
8 18111 392 517 0 7 959 8 276 7 950 1 392 569 222  2, 79

12 4621 973 47 0 12 843 12 999 12 330 158 333 (381)  (2, 97)
7 0342 398 51 0 6 782 7 053 6 850 340 901 252  3, 72
7 2149 173 265 0 7 009 7 281 6 911 1 271 594 205  2, 92

21 12312 474 199 0 20 558 21 380 20 002 590 533 565  2, 75
3 35018 214 387 0 3 231 3 360 3 170 5 436 425 119  3, 68
7 2581 869 43 0 7 204 7 389 7 001 256 768 54  0, 75
4 8272 292 83 0 4 697 4 884 4 727 469 307 130  2, 77
4 2341 345 94 0 4 173 4 339 4 111 312 608 61  1, 46
5 330151 19 0 5 331 5 399 5 135 28 444 (1)  (0, 02)
9 4135 183 265 0 9 260 9 582 9 216 550 659 153  1, 65

9 4135 183 265 9 26 9 582 9 216 55 659 153 1, 65
3 7080 1 0 3 708 3 856 3 856 1 0  0, 00
7 1151 523 57 0 7 035 7 289 6 903 213 345 80   1, 14
4 63620 118 552 0 4 487 4 666 4 430 4 339 723 149    3, 32

55 6461 871 93 0 54 438 56 615 54 008 33 429 1 208  2, 22
9 4865 451 189 0 9 335 9 705 9 100 574 642 151  1, 62

12 014732 25 0 11 885 12 360 11 504 59 682 129  1, 09
22 4771 275 18 0 22 292 23 183 22 500 55 396 185  0, 83
22 684340 11 0 22 663 23 498 22 663 14 945 21   0, 09
16 900121 12 0 16 890 17 267 17 000 7 011 10  0, 06
9 38216 068 309 0 8 968 9 480 9 200 1 712 524 414  4, 62

17 1924 926 113 0 17 239 17 499 16 550 286 528 (47)  (0, 27)
235 118 2 951 0 31 586 338     

4 2261 702 69 0 4 283 4 270 4 211 402 809 (57)   -(1, 33)
5 6761 733 102 0 5 688 5 649 5 521 311 120 (12)   (0, 21)
4 2712 445 142 0 4 205 4 375 4 200 572 351 66   1, 57
7 48622 510 475 0 7 563 7 599 7 435 3 006 817 (77)    (1, 02)
7 574206 728 2 163 0 7 508 7 790 7 423 27 293 241 66   0, 88

650 692 6 329 0 28 162 022        
14 48881 507 2 352 0 14 813 14 760 14 230 5 626 023 (325)   (2, 19)
26 58382 075 310 0 27 043 27 300 26 135 3 087 538 (460)   (1, 70)
27 79466 777 1 350 0 28 478 28 470 27 400 2 402 574 (684)   (2, 40)
3 75226 484 1 591 0 3 889 3 850 3 734 7 058 309 (137)    (3, 52)

47 06738 341 547 0 45 266 47 076 46 500 814 607 1 801  3, 98
38 756355 508 179 0 39 202 38 999 38 000 9 172 971 (446)  (1, 14)

326 102 10 310 0 63 752 863  
8 0717 387 397 0 8 086 8 210 7 920 915 259 (15)  (0, 19)
6 53475 320 1 329 0 6 330 6 583 6 088 11 527 704 204  3, 22
9 66746 2 0 9 626 10 011 10 011 4 584 41 0, 43
7 81811 092 310 0 7 642 7 947 7 600 1 418 781 176   2, 30
5 0921 765 22 0 5 021 5 221 5 221 338 147 71   1, 41

10 424987 31 0 10 402 10 818 10 810 91 280 22  0, 21
12 04814 088 593 0 12 075 12 300 11 710 1 173 862 (27)  (0, 22)
5 09433 759 1 277 0 5 050 5 200 5 010 6 591 199 44   0, 87
4 303424 34 0 4 437 4 500 4 260 98 983 (134)  (3, 02)

10 65434 289 1 019 0 10 808 10 980 10 399 3 218 407 (154) (1, 42)
7 4512 603 142 0 7 165 7 451 7 300 349 360 286  3, 99
2 95323 2 0 2 948 3 065 3 065 7 420 5   0, 17
3 30868 820 3 033 0 3 008 3 377 3 248 20 802 575 300    9, 97
4 69248 828 930 0 4 741 4 750 4 650 10 408 253 (49)  (1, 03)
4 3858 855 341 0 4 400 4 499 4 280 2 019 509 (15)   (0, 34)
3 58416 482 755 0 3 453 3 591 3 542 4 598 561 131     3, 79
7 0541 333 93 0 6 881 7 155 6 750 188 979 173  2, 51

37 116 2 084 0 4 266 150   
13 5332 168 23 0 13 013 13 533 13 533 160 210 520  4, 00
25 631919 51 0 24 722 25 710 24 955 35 861 909  3, 68
11 2606 407 350 0 10 868 11 302 10 900 568 972 392  3, 61
9 1771 019 99 0 9 144 9 310 9 100 110 818 33  0, 36
6 8082 019 68 0 6 721 6 980 6 700 296 504 87  1, 29
7 376510 46 0 7 248 7 500 7 100 69 164 128  1, 77
6 3292 757 162 0 6 087 6 330 6 298 435 577 242  3, 98

35 1711 509 90 0 35 413 36 343 33 999 42 895 (242)  (0, 68)
11 082575 27 0 10 812 11 244 11 000 51 206 270   2, 50
5 76813 381 917 0 5 548 5 769 5 500 2 319 971 220  3, 97

22 1912 389 121 0 22 269 22 647 21 550 107 644 (78)  (0, 35)
51 4633 465 130 0 50 181 52 180 50 000 67 328 1 282 2, 55

57 930 2 098 0 7 965 923   
4 78510 554 245 0 4 748 4 937 4 559 2 205 483 37  0, 78
3 098859 83 0 3 234 3 299 3 020 277 249 (136)  -(4, 21)
3 8067 124 345 0 3 921 3 939 3 765 1 871 850 (115) (2, 93)

11 84522 898 785 0 11 403 11 859 11 550 1 933 198 442  3, 88
4 4241 465 114 0 4 577 4 550 4 395 331 097 (153)  (3, 34)

12 6243 154 99 0 12 654 13 000 12 150 249 825 (30)  (0, 24)
6 69284 8 0 6 670 6 936 6 936 12 041 22  0, 33
5 9931 159 97 0 5 822 6 054 5 850 193 338 171  2, 94

21 6898 770 186 0 19 045 22 500 21 120 404 367 2 644  13, 88
3 8241 864 136 0 3 683 3 830 3 710 487 475 141  3, 83

1 513 50 0 40 667       
37 1961 513 50 0 36 100 37 544 35 211 40 667 1 096 3, 04

83 852 2 800 0 21 243 040  
55 45410 216 116 0 55 479 56 397 55 002 184 607 (25)   (0, 05)
3 49773 635 2 684 0 3 522 3 638 3 400 21 058 433 (25)  (0, 71)

45 370 1 958 0 10 447 238    
4 74712 720 720 0 4 656 4 842 4 500 2 679 552 91  1, 95

25 3201 773 140 0 25 969 25 900 25 001 70 012 (649)  (2, 50)
2 82519 203 645 0 2 718 2 826 2 770 6 797 367 107  3, 94
5 820489 24 0 5 597 5 820 5 820 83 958 223  3, 98
9 4721 767 67 0 9 516 9 660 9 252 188 212 (44)   (0, 46)

14 9949 418 362 0 14 966 15 220 14 651 628 137 28  0, 19
37 838 1 370 0 7 484 231    

12 0291 039 59 0 12 239 12 101 11 750 86 935 (210)  (1, 72)
4 654193 14 0 4 612 4 796 4 796 40 333 42   0, 91
4 2536 384 329 0 4 398 4 430 4 223 1 501 238 (145) (3, 30)
6 178822 44 0 6 285 6 399 6 050 132 985 (107)  (1, 70)
5 0321 503 133 0 5 151 5 197 4 945 298 742 (119)  (2, 31)
5 32226 681 743 0 5 151 5 357 5 100 5 013 291 171    3, 32
3 071827 29 0 2 953 3 071 3 071 269 320 118  4, 00
1 94981 1 0 1 944 2 021 2 021 39 863 5   0, 26
3 031308 18 0 2 915 3 031 3 031 101 524 116    3, 98

94 618 2 345 0 13 021 584      
7 05561 126 1 032 0 7 161 7 250 6 999 8 663 637 (106)  (1, 48)
6 8734 890 242 0 7 113 7 180 6 829 711 467 (240)  (3, 37)

17 5571 354 33 0 16 882 17 557 17 557 77 132 675  4, 00
11 8156 007 247 0 11 419 11 875 11 200 508 436 396  3, 47
5 30813 257 689 0 5 514 5 399 5 294 2 497 640 (206)     (3, 74)

14 1747 984 102 0 13 644 14 189 13 642 563 272 530  3, 88
2 583 207 0 988 330    

2 6132 583 207 0 2 585 2 678 2 579 988 330 28   1, 08
2 638 183 0 311 938  

8 4572 638 183 0 8 428 8 650 8 091 311 938 29  0, 34
473 384 12 040 0 52 433 724  

12 4624 517 167 0 12 211 12 699 12 327 362 434 251   2, 06
23 235261 4 0 22 817 23 729 23 729 11 010 418  1, 83
26 6782 934 103 0 27 110 27 003 26 101 109 963 (432) (1, 59)
16 4558 070 161 0 17 013 16 899 16 333 490 413 (558)  (3, 28)
22 87216 608 376 0 23 035 22 930 22 300 731 617 (163)  (0, 71)
40 1545 365 154 0 40 113 41 000 39 800 133 239 41  0, 10
28 96117 820 338 0 28 960 29 099 28 505 615 313 1  0, 00
11 4075 284 213 0 11 556 11 502 11 094 473 740 (149)  (1, 29)
40 608197 14 0 40 622 42 245 40 000 4 875 (14)  (0, 03)
34 4281 957 49 0 34 473 34 444 33 567 57 773 (45)   (0, 13)
2 90515 074 616 0 2 979 3 069 2 860 5 189 861 (74)  (2, 48)
6 0931 985 153 0 6 107 6 200 6 000 325 809 (14)  -(0, 23)
7 4991 917 186 0 7 747 7 660 7 442 255 639 (248)  (3, 20)
5 30973 251 3 469 0 5 506 5 439 5 286 13 797 288 (197)      .(3, 58)
3 84724 411 1 203 0 3 851 3 970 3 782 6 346 035 (4)   (0, 10)

14 1242 004 86 0 13 684 14 231 13 894 141 886 440  3, 22
9 846514 36 0 9 471 9 849 9 840 52 225 375  3, 96

17 67292 132 1 172 0 17 607 17 930 17 502 5 205 041 65    0, 37
9 3397 084 304 0 9 487 9 449 9 200 760 454 (148)   (1, 56)

32 1837 699 330 0 32 381 32 550 31 791 241 529 (198)  (0, 61)
5 89310 219 605 0 5 958 6 000 5 800 1 733 985 (65)  (1, 09)

10 861150 220 1 390 0 11 111 10 975 10 670 13 831 222 (250)     (2, 25)
26 973497 51 0 26 995 27 000 26 800 18 467 (22) (0, 08)
15 25616 308 559 0 14 768 15 358 14 203 1 068 977 488 3, 30
16 0005 523 178 0 15 459 16 077 15 500 345 164 541   3, 50
11 8181 534 123 0 11 797 12 195 11 360 129 765 21  0, 18

108 453 5 214 0 21 716 841        
14 005842 52 0 14 122 14 000 13 600 60 749 (117) (0, 83)
2 58910 326 520 0 2 548 2 649 2 502 3 987 944 41   1, 61
9 0153 741 164 0 8 682 9 029 8 850 415 006 333  3, 84

12 10119 298 721 0 11 817 12 289 11 345 1 594 726 284  2, 40
1 85113 335 944 0 1 858 2 006 1 710 7 205 026 (7)   -(0, 38)
4 75816 087 558 0 4 797 4 898 4 670 3 381 075 (39)   (0, 81)

23 0078 325 122 0 22 135 23 020 22 500 361 858 872  3, 94
3 9481 1 0 3 947 4 104 4 104 225 1  0, 03
3 1961 000 85 0 3 134 3 244 3 009 312 915 62 1, 98
4 3733 136 309 0 4 319 4 491 4 147 717 278 54  1, 25

15 1207 898 569 0 15 091 15 450 14 801 522 383 29  0, 19
8 9318 479 347 0 9 025 9 100 8 800 949 299 (94)   (1, 04)
4 9042 289 156 0 5 038 5 010 4 837 466 874 (134)  (2, 66)
8 27371 18 0 8 237 8 565 8 203 8 502 36 0, 44
7 5935 594 185 0 7 806 7 880 7 494 736 741 (213)  (2, 73)
5 1571 005 45 0 4 964 5 162 5 162 194 658 193  3, 89

10 8764 928 318 0 10 767 11 000 10 685 453 094 109 1, 01
8 998865 54 0 9 267 9 395 8 897 96 135 (269) (2, 90)
4 8771 231 46 0 4 690 4 877 4 877 252 353 187  3, 99

آخرين 
قيمت درصد نام شركت

جمع معاملهدفعهنفرقبليباال ترينپايين ترينتعدادنوساننوسان
(ميليون ريال)

آخرين 
قيمت درصد نام شركت

جمع معاملهدفعهنفرقبليباال ترينپايين ترينتعدادنوساننوسان
(ميليون ريال)

9 724 384 0 814 597  
8 0525 646 289 0 7 884 8 199 7 899 701 212 168  2, 13

35 9644 078 95 0 37 177 38 000 35 690 113 385 (1213)   (3, 26)
141 2 0 9 139

14 901141 2 0 14 797 15 388 15 388 9 139 104  0, 70
77 394 3 015 0 6 506 403    

16 8354 063 201 0 16 868 17 140 16 505 241 337 (33)  (0, 20)
12 0583 310 197 0 11 747 12 215 11 280 274 527 311  2, 65
45 9701 625 45 0 45 845 46 800 45 521 35 303 125  0, 27
10 668405 34 0 10 497 11 242 10 380 37 945 171  -1, 63
8 5462 791 86 0 8 634 8 750 8 260 326 588 (88)  -(1, 02)
9 56833 3 0 9 557 9 939 9 939 3 331 11  0, 12

19 6535 2 0 19 653 20 439 20 439 235 0 0, 00
31 1361 537 76 0 31 234 32 479 30 001 49 420 (98)  (0, 31)
39 3622 868 62 0 38 108 39 632 38 390 72 417 1 254  3, 29
24 543807 70 0 24 436 25 188 23 902 32 506 107  0, 44
13 808569 44 0 13 535 14 076 14 076 40 399 273  2, 02
11 81916 477 443 0 11 929 12 200 11 452 1 394 159 (110)    (0, 92)
13 691134 24 0 13 642 14 160 13 251 9 596 49  0, 36
2 7891 13 0 2 489 2 795 2 688 180 300   12, 05

33 0341 6 0 29 466 33 095 31 823 21 3 568  12, 11
9 8664 873 188 0 9 888 10 048 9 500 493 955 (22)  (0, 22)

33 6061 915 93 0 33 580 34 200 32 501 56 921 26  0, 08
7 2325 652 339 0 7 231 7 490 7 090 781 466 1  0, 01
8 1785 815 193 0 8 451 8 470 8 113 711 083 (273)  (3, 23)

21 7124 2 0 21 711 22 579 22 579 162 1 0, 00
19 357876 25 0 19 059 19 821 19 000 44 694 298  1, 56
8 258121 4 0 8 189 8 516 8 516 14 249 69   0, 84

12 583259 1 0 12 470 12 968 12 968 20 000 113   0, 91
14 8704 118 146 0 14 347 14 920 14 600 276 957 523  3, 65
10 86915 840 581 0 11 094 11 320 10 651 1 457 299 (225) (2, 03)
25 0353 296 137 0 24 289 25 200 24 710 131 653 746   3, 07

21 374 693 0 1 370 893    
15 59121 374 693 0 16 000 16 210 15 360 1 370 893 (409)   (2, 56)

  4 810 146 133 460 0 1 084 750 280



سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
23  بورس- عرضه و تقاضا 

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

(18) 100 1 3 520 2   
(18) 1553, 03 5 2771100 3 520 25 260 5 319  

1 223 117 582 28 0 0   
1 223 4004, 00 10 40128117 582 0 010 401 0  
9 393 404 325 97 80 167 13    

91 1701, 12 15 32926 174 200 115 302 15 302
(92) (11)(0, 24) 4 5401632 20 450 74 620 4 630    
486 (42)(0, 42) 9 984954 515 5 000 19 810 9 810  
(4) 250, 19 13 05611 727 2 000 113 050 13 120  

8 826 1 2084, 00 31 41279280 962 0 031 412 0  
(31) (64)(0, 74) 8 54011 315 5 000 18 500 8 520   
117 (32)(0, 31) 10 148459 000 47 517 210 200 10 200   
483 57 468 2 1 000 1         
483 1762, 08 8 649257 468 1 000 18 560 8 560  

(9283) 1 507 416 76 3 932 326 147     
(663) (171)(3, 87) 4 24415 156 299 133 986 4 239  

(10025) (130)(3, 80) 3 2941900 3 049 979 963 288 3 288    
(52) (111)(6, 76) 1 53211 000 34 994 21 514 1 530   -

(1403) (95)(2, 55) 3 63700 391 700 150 3 583  
3 (74)(2, 62) 2 75512 000 727 12 732 2 762   

682 1173, 65 3 32213205 180 560 13 333 3 512  
2 932 1044, 00 2 705541 083 972 0 02 705 0   

(9) (48)(1, 26) 3 76211 359 3 695 13 663 3 748    
917 (199)(2, 95) 6 5392200 000 59 793 76 540 6 540   
(6) 531, 89 2 86113 000 5 100 22 804 2 804   
23 (49)(1, 52) 3 176110 000 2 560 13 141 3 159

(1683) (281)(3, 64) 7 44200 226 919 80 7 415    
12 242 959 738 54 10 000 1    
12 242 4974, 00 12 92254959 738 10 000 112 922 16 000

356 996 76 354 268 1 085 60 211 18        
220 100, 26 3 825257 271 95 13 840 3 845   

39 577 1364, 00 3 53819111 186 195 0 03 538 0  
284 070 1943, 99 5 05775956 173 671 0 05 057 0  

296 (44)(1, 36) 3 1961100 000 6 900 63 179 3 179  
(110) (21)(0, 54) 3 8351100 29 005 23 810 3 810  

31 202 1373, 97 3 5921178 685 014 813 13 593 3 600  
(17) 10, 09 1 13234 400 19 126 41 126 1 126  
(3) (42)(1, 42) 2 90922 600 3 562 22 897 2 897  

1 761 4683, 99 12 2019145 017 710 212 202 12 500   
(97) 19 345 5 65 590 4
(78) (11)(0, 55) 2 00011 100 40 000 11 971 2 003
(2) 100, 56 1 798210 785 11 834 11 790 1 790  
(2) (12)(0, 55) 2 15913 000 3 756 12 145 2 145  

(15) (19)(0, 67) 2 82214 460 10 000 12 760 2 760  
9 5 000 1 3 500 2    
9 (45)(0, 75) 5 92215 000 3 500 25 894 5 894

(558) 1 060 712 82 638 323 66     
3 133 361, 26 2 892811 058 912 4 000 12 970 3 000       

(3697) (152)(2, 50) 5 92400 633 838 640 5 833    
6 250, 55 4 59411 800 485 14 640 4 640    

554 918 43 396 056 830 1 300 3    
42 (105)(0, 85) 12 22824 452 1 000 112 150 12 150   
50 (322)(2, 58) 12 16934 208 100 112 200 12 210  
18 280, 33 8 53812 312 200 18 500 8 520    

554 808 380, 31 12 33582443 385 084 0 012 788 0
467 207 140 211 492 3 335 467 993 66    

11 367 1213, 88 3 2391283 511 152 5 000 13 242 3 242  
77 706 1463, 96 3 82931720 338 807 50 000 23 830 3 830  
14 632 983, 89 2 6171465 586 987 0 02 619 0   

19 (13)(0, 59) 2 189213 500 5 000 12 230 2 230  
13 377 00, 00 1 13327611 355 835 0 01 178 0

907 1022, 52 4 15736215 191 0 04 217 0  
3 292 833, 96 2 177431 512 387 0 02 177 0   
6 628 1243, 98 3 238762 047 002 0 03 238 0    
7 794 902, 10 4 366861 752 543 0 04 447 0  

91 773, 69 2 162347 235 5 302 232 160 2 160
42 (214)(0, 66) 32 373150 000 25 605 2216 852 31 284  

270 883, 90 2 3458120 213 5 066 22 347 2 350
24 503 1303, 98 3 3931857 221 663 0 03 393 0  
34 592 493, 41 1 48843923 171 265 48 300 41 496 1 500  

182 414 440, 78 5 71251430 949 077 0 05 894 0    
4 493 673, 77 1 843682 572 432 140 000 31 847 1 847   

15 484 643, 58 1 8522428 337 437 8 200 11 859 1 860   
(7) (63)(2, 48) 2 48200 3 000 10 2 480    

9 401 1023, 97 2 6701133 520 872 0 02 670 0   
4 893 922, 41 3 914731 234 304 2 000 13 974 5 984   

20 129 1413, 98 3 6841465 463 837 0 03 684 0   
55 681, 94 3 570715 062 70 13 642 3 750  

2 761 852, 72 3 20757850 507 0 03 246 0    
137 1163, 60 3 33819210 960 170 000 33 350 3 350  

6 380, 79 4 85611 599 450 14 899 4 909  
15 843 1493, 98 3 8911194 071 739 0 03 891 0  
4 761 351, 56 2 274702 045 205 0 02 328 0  
2 204 843, 78 2 30657954 121 0 02 310 0
6 745 1043, 96 2 727692 473 416 0 02 727 0   
2 670 2 274100, 49 4 53734567 144 0 04 707 0  

174 249 8 011 084 152 3 000 2       
21 771, 72 4 54225 752 1 000 14 400 4 400  

174 233 100, 05 20 9391498 004 823 0 021 766 0  
(5) (66)(1, 87) 3 4561509 2 000 13 401 3 414   

(10) 8 590 2 10 000 1         
(10) 2193, 40 6 66328 590 10 000 16 550 6 662  

(4827) 494 516 28 2 628 851 75   
(8996) (89)(2, 49) 3 4821500 2 624 089 713 429 3 429  

(3) 7383, 16 24 0971300 414 123 210 23 998  
4 182 310, 38 8 22724490 716 0 08 523 0  
(11) (235)(2, 88) 7 92423 000 4 348 37 833 7 833   

2 564 1 209 791 64 68 805 33     
(23) (238)(3, 33) 6 9071345 3 680 26 861 6 996  
(15) 4133, 33 12 8211700 1 830 112 521 12 786  

(174) (2123)(6, 75) 29 33246 250 12 047 730 100 30 100  -
(296) 7811, 23 64 2381265 4 770 765 600 65 600  
3 152 1073, 97 2 800501 126 031 130 12 800 3 600  

(0) (106)(2, 42) 4 27412 000 2 000 14 240 4 260   
677 2031, 55 13 324253 333 1 100 112 969 12 969  
21 2750, 33 83 3731400 138 181 101 81 199  

(779) (1239)(3, 46) 34 580320 467 43 110 1234 387 34 387  
743 523 471 20 176 091 14     
(10) (43)(2, 57) 1 62825 900 11 813 11 643 1 660  -
491 853, 88 2 2758218 158 2 500 12 277 2 290  
(27) 40, 18 2 2051520 12 767 12 200 2 210   
(3) (25)(0, 94) 2 621229 000 30 000 12 642 2 642  
150 943, 52 2 765254 893 421 12 761 2 774    
141 463, 27 1 4545215 000 118 590 91 461 1 461  

3 082 1 159 213 66 302 545 36    
6 1612, 54 6 49422 315 1 310 16 410 6 418  

10 843, 88 2 25015 074 473 12 252 2 300  
38 90, 34 2 647220 000 5 800 12 651 2 668    .

(466) (30)(0, 97) 3 07611 000 157 117 152 316 2 982   
(100) 703, 49 2 073528 700 77 858 52 039 2 039   

31 (22)(0, 62) 3 52729 841 1 000 13 482 3 530    
(7) (31)(0, 85) 3 59543 180 5 000 13 560 3 580   
(6) (1)(0, 03) 3 3591100 1 939 13 360 3 363   

(71) 280, 68 4 11711 000 18 209 64 131 4 140    
3 661 1063, 18 3 437391 063 865 7 000 13 464 3 500     

15 373, 06 1 247517 137 5 000 11 230 1 230   
29 931, 69 5 58326 198 1 000 15 600 5 881   

(57) (43)(1, 48) 2 8611803 20 839 12 841 2 852   
36 861 7 561 770 371 133 441 50    

(47) (535)(2, 70) 19 30200 2 472 10 19 044  
(2) (369)(3, 30) 10 79711 844 2 035 211 000 11 150  

2 693 3832, 07 18 84621140 317 52 119 201 21 100  
3 597 30, 03 11 42032302 950 0 011 873 0  

(7) (5)(0, 07) 7 25811 000 2 000 17 075 7 265  
47 1040, 20 52 2151923 21 151 601 52 294  
50 2222, 79 8 18137 647 1 500 18 200 8 220  

(103) (381)(2, 97) 12 46211 000 8 897 512 495 12 999  
(14) 2523, 72 7 0341400 2 330 16 762 7 050  
28 2052, 92 7 21415 000 1 010 17 061 7 218  

(768) 5652, 75 21 12315 000 40 900 1521 380 21 380  
4 228 1193, 68 3 350451 268 395 10 000 13 360 3 373  
(10) 540, 75 7 2581800 2 200 17 340 7 340  

6 656 1302, 77 4 827961 362 844 0 04 884 0  
4 707 611, 46 4 234311 088 666 3 847 14 339 4 400  

4 (1)(0, 02) 5 33011 170 439 15 208 5 399  
(5) 1531, 65 9 413210 200 10 668 29 410 9 450  

6 577 00, 00 3 708481 705 670 40 13 856 6 854  
(115) 801, 14 7 115144 15 926 27 204 7 250   
6 665 1493, 32 4 636601 430 344 2 000 14 666 4 720    
162 1 2082, 22 55 64643 064 200 156 615 56 999  
408 1511, 62 9 486242 993 1 000 19 705 9 705  

1 977 1291, 09 12 0148160 971 964 212 360 12 790  
119 1850, 83 22 47715 134 0 023 183 0  
(2) 210, 09 22 6841106 200 122 900 23 000   
(5) 100, 06 16 9001211 500 117 247 17 248  

(214) 4144, 62 9 3821150 22 940 39 360 9 400  
237 (47)(0, 27) 17 192514 927 1 300 217 400 17 400  

(12326) 62 261 8 3 013 028 74     
4 (57)(1, 33) 4 22631 884 1 000 14 220 4 257   -

17 (12)(0, 21) 5 676213 141 10 000 15 550 5 550   
(12489) 661, 57 4 27115 500 2 979 003 684 190 4 200   

(8) (77)(1, 02) 7 48611 000 2 025 17 459 7 488    
149 660, 88 7 574140 736 21 000 37 560 7 560   
845 123 646 24 709 305 47        
(164) (325)(2, 19) 14 488110 000 21 500 214 259 14 259   
1 515 (460)(1, 70) 26 583158 382 1 601 526 700 27 300   

(5) (684)(2, 40) 27 79411 100 1 270 127 900 27 900   
(2514) (137)(3, 52) 3 752110 001 683 311 363 734 3 734    
2 062 1 8013, 98 47 0671944 133 320 147 076 47 920  
(50) (446)(1, 14) 38 756130 1 303 238 949 38 949  

68 577 13 007 602 327 258 748 37  
182 (15)(0, 19) 8 071250 000 27 647 148 130 8 130  
396 2043, 22 6 5346133 067 72 908 26 581 6 583  

6 369 410, 43 9 66721636 233 0 010 011 0
1 124 1762, 30 7 81815141 688 200 17 947 7 949   

55 250 711, 41 5 09220110 582 392 100 15 221 6 000   
1 764 220, 21 10 42413163 039 0 010 818 0  

4 (27)(0, 22) 12 04821 200 873 111 749 11 749  
(222) 440, 87 5 09438 209 51 500 35 130 5 130   

17 (134)(3, 02) 4 30314 736 715 14 330 4 355  
236 (154)(1, 42) 10 654122 653 130 110 500 10 500
14 2863, 99 7 45112 000 17 17 301 7 451  

3 776 50, 17 2 953461 237 010 2 800 13 065 5 500   
(56) 3009, 97 3 308410 863 28 047 53 260 3 260    

(278) (49)(1, 03) 4 69223 515 62 608 24 650 4 695  
6 (15)(0, 34) 4 38512 319 970 24 290 4 350   

(5) 1313, 79 3 58478 578 10 000 13 591 3 591     
(1) 1732, 51 7 0541100 233 17 093 7 094  

11 928 1 253 212 184 41 319 16   
6 101 5204, 00 13 53362450 936 100 113 533 13 823  

8 9093, 68 25 6311500 184 125 001 25 700  
1 067 3923, 61 11 26034111 330 16 107 311 302 11 867  
(54) 330, 36 9 17714 069 10 041 29 105 9 110  
(41) 871, 29 6 80811 000 6 997 16 780 6 850  

1 1281, 77 7 37611 050 900 17 450 7 459  
3 111 2423, 98 6 32950494 102 2 500 16 330 6 500  
(24) (242)(0, 68) 35 171116 700 235 500 35 690  

1 150 2702, 50 11 08211103 137 870 111 244 11 288   
472 2203, 97 5 7682083 871 2 000 15 769 5 800  
(19) (78)(0, 35) 22 191150 900 121 600 22 180  
157 1 2822, 55 51 46313 151 20 150 000 52 000

4 705 785 339 108 99 763 13   
(149) 370, 78 4 785117 520 50 000 14 594 4 594  

(2) (136)(4, 21) 3 09814 444 5 000 13 080 3 080  -
(110) (115)(2, 93) 3 80612 500 31 130 33 850 3 850
928 4423, 88 11 8452581 353 2 985 111 859 12 200  
103 (153)(3, 34) 4 424123 457 100 14 412 4 498  
(95) (30)(0, 24) 12 62421 510 8 900 312 799 12 799  

3 346 220, 33 6 69256482 435 0 06 936 0  
88 1712, 94 5 993815 610 1 028 16 054 6 200  
(2) 2 64413, 88 21 6891100 200 121 200 21 250  
597 1413, 83 3 82412156 410 420 13 830 3 960  

1 883 50 214 19 50 1       
1 883 1 0963, 04 37 1961950 214 50 137 544 39 010
460 142 440 10 7 426 3  
(1) (25)(0, 05) 55 454190 100 155 250 55 600   
461 (25)(0, 71) 3 4979142 350 7 326 23 412 3 412  

10 626 3 785 897 188 31 589 8    
(22) 911, 95 4 7471382 5 000 14 660 4 666  
13 (649)(2, 50) 25 3202582 82 125 100 25 200  

10 544 1073, 94 2 8251733 741 193 10 000 12 826 2 826  
232 2233, 98 5 8201040 197 250 15 820 6 570  
(83) (44)(0, 46) 9 47213 450 12 200 39 282 9 400   
(59) 280, 19 14 994193 4 057 114 900 14 979  

45 293 15 591 233 671 20 885 9    
21 (210)(1, 72) 12 02911 900 90 111 781 12 000  

2 890 420, 91 4 65439602 624 140 14 796 4 870   
(38) (145)(3, 30) 4 2531300 9 000 11 580 4 223
102 (107)(1, 70) 6 178219 430 2 800 16 162 6 257  
(14) (119)(2, 31) 5 03212 256 5 000 15 001 5 050  

1 112 1713, 32 5 32231207 588 50 15 357 5 394    
26 273 1184, 00 3 0713928 558 543 3 285 23 071 3 261  
7 682 50, 26 1 9491063 801 036 0 02 021 0   
7 265 1163, 98 3 031982 397 556 520 13 031 3 105    

11 281 822 868 99 180 526 15      
37 (106)(1, 48) 7 05517 081 1 900 17 081 7 100  
3 (240)(3, 37) 6 87311 000 554 16 836 6 842  

3 933 6754, 00 17 55739224 023 0 017 557 0  
567 3963, 47 11 8151448 240 500 111 875 12 152  

(930) (206)(3, 74) 5 30811 840 177 572 125 294 5 294     
7 672 5303, 88 14 17443540 684 0 014 189 0  
(16) 17 2 6 000 2    
(16) 281, 08 2 613217 6 000 22 610 2 620   
5 1 600 2 1 000 1  
5 290, 34 8 45721 600 1 000 18 500 8 500  

(3511) 538 839 140 2 414 716 179  
107 2512, 06 12 46248 501 82 112 699 12 704   

5 889 4181, 83 23 23533248 695 300 123 729 40 000  
(250) (432)(1, 59) 26 6781989 10 350 226 620 26 700
(16) (558)(3, 28) 16 45500 977 10 16 333  

2 (163)(0, 71) 22 8721178 108 122 611 22 611  
10 410, 10 40 1542600 339 139 800 39 900  

116 10, 00 28 96126 720 2 637 328 600 29 000  
(56) (149)(1, 29) 11 4071450 5 399 111 096 11 298  
(14) (14)(0, 03) 40 608130 370 339 120 40 612  
(39) (45)(0, 13) 34 4281250 1 409 133 859 33 859   
(10) (74)(2, 48) 2 9051200 3 500 11 700 2 899  
(6) (14)(0, 23) 6 09314 800 5 739 36 099 6 140  -

(14) (248)(3, 20) 7 4992650 2 574 17 486 7 486  
(12421) (197)(3, 58) 5 30915 000 2 354 787 1435 286 5 286      .

12 (4)(0, 10) 3 84714 500 1 330 13 783 3 783   
789 4403, 22 14 1241255 462 0 014 231 0  
796 3753, 96 9 8462784 494 3 555 19 849 10 236  
18 650, 37 17 67211 700 657 217 550 17 590    
(0) (148)(1, 56) 9 33913 000 3 000 19 264 9 310   
58 (198)(0, 61) 32 18369 226 7 404 231 800 31 810  
(2) (65)(1, 09) 5 89311 500 1 888 25 841 5 850  

(38) (250)(2, 25) 10 8611100 3 600 310 780 10 780     
2 (22)(0, 08) 26 9731292 213 126 801 26 895

(11) 4883, 30 15 25611 000 1 731 114 600 14 600
1 557 5413, 50 16 0003696 981 106 116 077 16 100   

10 210, 18 11 81813 521 2 661 111 732 11 800  
36 379 6 804 853 514 64 220 18        

(41) (117)(0, 83) 14 0051150 3 000 114 399 14 399
5 324 411, 61 2 5891212 011 025 1 178 12 649 2 680   
993 3333, 84 9 01537115 227 5 178 29 029 9 100  
25 2842, 40 12 10122 031 0 012 289 0  

579 (7)(0, 38) 1 85118324 997 35 900 12 006 2 019   -
3 (39)(0, 81) 4 75811 050 500 14 686 4 687   

9 367 8723, 94 23 00729407 276 368 123 020 23 120  
443 10, 03 3 9484108 051 0 04 104 0  
23 621, 98 3 19619 209 2 000 13 238 3 238

138 541, 25 4 373534 049 3 424 24 491 4 500  
21 290, 19 15 12012 184 785 114 852 14 970  

(14) (94)(1, 04) 8 9311415 2 000 18 950 9 049   
3 (134)(2, 66) 4 90422 514 2 000 15 028 5 028  

(30) 360, 44 8 27321 400 5 000 18 204 8 300
1 (213)(2, 73) 7 5931265 135 17 494 7 494  

19 026 1933, 89 5 1572823 685 721 0 05 162 0  
(13) 1091, 01 10 8763514 1 661 110 831 10 881
118 (269)(2, 90) 8 998113 775 910 19 150 9 160
414 1873, 99 4 877285 000 181 14 877 4 877  
928 117 528 15 1 739 2  
955 1682, 13 8 05214117 002 500 18 199 8 201  
(27) (1213)(3, 26) 35 9641526 1 239 137 200 37 888   

1 740 113 088 16 0 0
1 740 1040, 70 14 90116113 088 0 015 388 0  

125 615 9 036 518 566 109 104 35    
23 (33)(0, 20) 16 83521 457 80 116 512 16 599  
25 3112, 65 12 05812 643 450 111 327 11 599  

(41) 1250, 27 45 9701241 1 130 145 550 45 899  
7 1711, 63 10 6681672 28 110 251 10 380  -
0 (88)(1, 02) 8 5461135 135 18 650 8 650  -

2 010 110, 12 9 56814202 216 0 09 939 0  
45 600 00, 00 19 653962 231 025 0 020 439 0

119 (98)(0, 31) 31 13634 435 451 130 001 31 200  
7 1 2543, 29 39 3622176 0 039 632 0  

(33) 1070, 44 24 5431202 1 500 224 570 24 995  
1 887 2732, 02 13 80816134 606 500 114 076 15 200  

2 (110)(0, 92) 11 81911 000 785 111 452 11 600    
1 490, 36 13 6911140 50 113 251 13 900  

8 653 30012, 05 2 7891503 095 955 0 02 795 0   
38 232 3 56812, 11 33 034871 155 607 315 133 095 39 400  

(15) (22)(0, 22) 9 86611 000 2 512 29 859 9 859  
(37) 260, 08 33 6062700 1 800 132 922 33 198  
221 10, 01 7 232132 000 1 000 17 130 7 180  

(395) (273)(3, 23) 8 178130 000 74 987 107 106 8 113  
10 997 10, 00 21 71236487 130 58 122 579 30 555
1 363 2981, 56 19 357569 313 523 119 821 19 821  
6 149 690, 84 8 25846736 162 10 000 28 516 12 000   
8 001 1130, 91 12 58326617 012 0 012 968 0   
1 722 5233, 65 14 87067129 391 10 000 114 920 20 899  
1 036 (225)(2, 03) 10 8692100 000 2 700 310 651 10 651

79 7463, 07 25 03523 300 100 124 750 25 000   
34 7 200 3 5 020 2    
34 (409)(2, 56) 15 59137 200 5 020 215 420 15 420   

 1 909 624 335 306 292 9 195 15 551 101 996
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جام حذفيچهره
موافقت هيات مديره با استعفاى مجيد جاللى 
تونى به تراكتورسازى برگشت

هيات مديره تراكتورسازى با استعفاى مجيد جاللى موافقت 
كرد تا تونى اوليويرا بار ديگر سرمربى اين تيم تبريزى شود.

مديرعامل باشگاه تراكتورسازى تبريز مى گويد: قرارداد تونى 
اوليويرا براى سرمربيگرى اين تيم تنظيم شد؛ ولى باشگاه ابتدا 

بايد بدهى 500 ميليون تومانى اين مربى را پرداخت كند.
به گزارش خبرگزارى مهر، هيات مديره باشگاه تراكتورسازى 
با استعفاى مجيد جاللى موافقت كرد تا اين باشگاه مذاكراتش 
را براى انتخاب سرمربى جديد آغاز كند. تونى اوليويرا مربى 
پرتغالى كه فصل گذشته هم هدايت تراكتورسازى را بر عهده 
داشت، اولين گزينه اين باشگاه براى مذاكره بود؛ تا جايى كه 
مسووالن باشگاه حتى قرارداد وى را هم تنظيم كردند. با اين 
ــرط خود را براى بازگشت به تبريز،  حال تونى اصلى ترين ش

پرداخت بدهى فصل گذشته خود عنوان كرده است.
حميد زينى زاده، مديرعامل باشگاه تراكتورسازى كه يكشنبه شب
 ميهمان تلفنى برنامه استانى موج بود، در اين خصوص گفت: 
مذاكرات ما با تونى اوليويرا آغاز شده و حتى قرارداد اين مربى 
را هم تنظيم كرده ايم؛ اما منتظريم تا بدهى 500 ميليون تومانى 

فصل گذشته وى پرداخت شود.
وى افزود: تونى با شرايط تيم و تبريز آشناست و به همين 
ــت تا  ــد. هدف ما اين اس دليل مى تواند براى تيم ما مفيد باش
ــته  ــگاه حضور داش هواداران را راضى نگه داريم تا در ورزش
باشند. زينى زاده خاطرنشان كرد: قرارداد تونى هنوز صددرصد 
ــت و منتظريم تا در چند روز آينده همه چيز  ــده اس امضا نش

مشخص شود.
مكث

نكونام: از قطر و چين پيشنهاد دارم

كاپيتان تيم ملى فوتبال ايران و هافبك ميانى استقالل با تاييد 
ــنهاد از تيم هاى قطرى و چينى جدايى اش از  دريافت دو پيش
جمع آبى پوشان را به آينده موكول كرد و گفت: فعال تمركزم 
روى استقالل و چند بازى حساس پيش روى اين تيم است. 
ــنهادهايى كه به من رسيده است فكر  بعد از آن در مورد پيش

مى كنم و بهترين تصميم را خواهم گرفت.
جواد نكونام با تاكيد بر اينكه بايد در مورد اين دو پيشنهاد 
ــرايط حساسى در  ــتقالل ش به طور جدى فكر كند، افزود: اس
ــين ليگ  رقابت هاى ليگ برتر دارد و در حال حاضر صدرنش
است. ما چند بازى حساس پيش رو داريم كه ترجيح مى دهم 
فعال تمركزم روى بازى هاى آينده استقالل باشد. تمام تالشم 
اين است كه در مرحله اول براى استقالل مفيد باشم و بعد از 

آن با تمركز و آرامش بيشترى در مورد پيشنهادها فكر كنم.
ــح مى دهم تمام  ــرد: فعال ترجي ــان تاكيد ك ــام در پاي نكون
ــا  خصوص ــتقالل  اس ــاس  حس ــاى  بازى ه روى  ــزم  تمرك
ــرايط ويژه اى  ــا ش ــد. تيم م ــپوليس باش ــر پرس ــدار براب دي
و  ــت  موفقي روى  ــان  بازيكن ــه  هم ــز  تمرك ــد  باي و  دارد 

نتيجه گيرى تيم باشد.

فوتبال جهان

اعتراض هواداران فوالم 
به بازى نكردن دژاگه

ــكان دژاگه در دو بازى گذشته فوالم براى  بازى نكردن اش
ــه اين مورد  ــبت ب ــوال دارد ونس ــواداران اين تيم جاى س ه
ــى كردند. دژاگه كه بعد از تغييرات در كادر فنى  اعتراض هاي
ــته، در دو بازى  ــيار خوبى در اين تيم داش فوالم، عملكرد بس

گذشته تيمش جايى در تركيب نداشته است. 
موضوعى كه واكنش يكى از كاربران سايت هواداران فوالم 
را در پى داشته و او گفته با توجه به عملكرد اشكان زير نظر 
رنه ميولنستين، برايش جاى سوال دارد كه چرا سرمربى جديد 

فوالم به هافبك ايرانى اش بازى نمى دهد.
ساير كاربران سايت هواداران فوالم هم در اين بحث شركت 
كرده اند. به عقيده آنها احتماال اشكان مصدوم است كه فرصت 
بازى به او نمى رسد. نكته ديگرى كه به ذهن آنها رسيده برترى 
ــا ريدر در كارهاى دفاعى نسبت به  زوج ديمين داف و ساش

زوج ريدر و دژاگه است.

در مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى
فوالد ميزبان پرسپوليس شد

ــك چهارم نهايى رقابت هاى  ــى مرحله ي پس از قرعه كش
ــدند. در اين  ــخص ش جام حذفى ميزبانان اين مرحله مش
ــپوليس در اهواز شد و طبق قرعه  مرحله فوالد ميزبان پرس
ــگاه  ــازى و راه آهن به ورزش ــز ميزبانى ديدار تراكتورس ني
ــن تيم هاى ذوب آهن و مس  ــيد.پيش از اي تختى تهران رس
ــت آبادان در اين  ــتقالل و نف ــه ترتيب ميزبان تيم هاى اس ب

مرحله شده بودند.
 با اعالم بهروان رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ، ديدار 
تيم هاى پرسپوليس و فوالد از مرحله يك چهارم نهايى جام 
ــود.همچنين ديدار استقالل با  حذفى 6 بهمن برگزار مى ش
ذوب آهن و را ه آهن با تراكتورسازى اول بهمن و ديدار مس 
و نفت آبادان 26 دى ماه برگزار مى شود. همچنين ديدارهاى 
نيمه نهايى و فينال به ترتيب در تاريخ هاى 15 و 25 بهمن 

برگزار خواهد شد.
اسكوربورد

شكست سنگين رم مقابل يوونتوس
هفته هجدهم رقابت هاى سرى  A ايتاليا بعد از پشت سر 
ــتن تعطيالت سال نو ميالدى آغاز شد و در مهم ترين  گذاش
ــود رم را با نتيجه اى  ــن هفته يوونتوس در خانه خ ــدار اي دي

سنگين شكست داد. 
ــاگر ورزشگاه  يوونتوس در حضور بيش از 37 هزار تماش
خانگى خود با نتيجه سه بر صفر ميهمان خود رم را از پيش رو 
برداشت. در اين ديدار آرتورو ويدال (17)، لئوناردو بوناچى 
ــى) براى يووه گل زدند. ــو ووچينيچ (77 پنالت (48) و ميرك

ــتان (76)  ــى (75) و لئاندرو كاس در اين بازى دانيله ده روس
ــدند تا تيم ميزبان 15 دقيقه  دو بازيكن رم از زمين اخراج ش
ــرى A  ايتاليا تيم يوونتوس  پايانى را 9 نفره ادامه دهد.در س

صدرنشين است.
هفته هجدهم الليگاى اسپانيا

........................................   آتلتيكومادريد1 ماالگا صفر
بتيس صفر............................................  وايادوليد صفر
لوانته صفر......................................................  والنسيا2
گرانادا صفر.....................................................  آلمريا3
........................................................  سويا3 ختافه صفر
...................................................  الچه صفر بارسلونا 4
اسپانيول صفر.............................................  اوساسونا1
بيلبائو صفر.........................................  رئال سوسيداد2

هفته هجدهم سري A  ايتاليا
...........................................  كيه وو صفر كالياري صفر
ليورنوصفر.................................................... فيورنتينا1

............................................  آاس رم صفر   يوونتوس 3

سرانجام بعد از بارها اعالم ثبت نام براى انتخابات 
كميته ملى المپيك؛ ثبت نام  انتخابات طلسم شده اين 

نهاد ورزشى انجام شد.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالين؛ ثبت نام براي 
انتخابات كميته المپيك درحالى به پايان رسيد كه 
ــى كرد و هاشمى طبا  محمد على آبادى نام نويس
اگرچه به كميته ملى المپيك رفت و مداركش  را 

هم  تحويل داد اما نامش را ثبت نكرده اند.
قوانين مربوط به اساسنامه از يك سو، آيين نامه 
اجرايى انتخابات از سوى ديگر و قوانين تحميلى از 
سوى سازمان بازرسى كل كشور، مرحله گزينش 10 
نامزد رياست و 7 نامزد دبيركلى را وارد پروسه اى 
عجيب مى كند.  شايد بزرگ ترين ابهام، چالشى است 
كه نامه جديد سازمان بازرسى كل كشور به وجود 
مى آورد. جايى كه روساى فدراسيون ها نمى توانند 
دو شغله باشند اما 6 عضو هيات اجرايى را حتما بايد 
روساى فدراسيون ها تشكيل بدهند.  مهدى على نژاد 
رئيس فدراسيون ووشو كه نامزد پست دبيركلى شده 
در اين باره مى گويد: «قرار شد اگر رئيس فدراسيونى 
به عنوان دبيركل انتخاب شد از فدراسيون تحت 
ــه ابهام دارد   ــتعفا بدهد اما اين نكت مديريتش اس
ــيون برود كانديداتورى اش در  كه وقتى از فدراس
انتخابات غيرقانونى باشد. البته استنباط شخصى 
من اين است با راى گرفتن به عنوان دبيركل ديگر 
مشكلى به وجود نمي آيد.» اگر مشكل اينگونه كه 
على نژاد مى گويد حل شود  40 عضو مجمع كه براى 
پست هاى مختلف ثبت نام كرده اند انتخاباتى داغ را 
پيش رو خواهند داشت. جايى كه آراي اخذ شده  
مى توانند حسابى بشكنند. اين انتخابات پنج گروه 
جدى دارد. گروه اول تيم محمد على آبادى هستند. 
تيمى كه متشكل است از شخص على آبادى براى 

ــى رياست. مهدى قدمى براى نايب رئيسى،  كرس
اصغر رحيمى براى دبيركلى و مهدى كرباسيان به 
عنوان خزانه دار. گروهى كه البته در پشت پرده از 
محسن مهرعليزاده به عنوان مشاور فكرى استفاده 
ــدى گروه علي  ــروه دوم  منتقدان ج مى كنند. گ
آبادي  در هيات رئيسه فعلى هستند. ليدر اين گروه  
محمود خسروى وفا است. او براى رياست پنجه در 

پنجه على آبادى مى اندازد. آنها براى نايب رئيسى 
مى توانند روي  گزينه هاى معتدل ترى همچون على 
كفاشيان يا حسين رضازاده فكر مي كنند. براى پست 
دبيركلى  اين گروه كه ليدر فكرى شان غالمحسين 
شعبانى معاون پيشين فرهنگى كميته است مهدى 

على نژاد انتخاب شده است.
ــوم؛ حلقه سرداران هستند. آنها گزينه   گروه س

ــت دارند. محمدرضا  ــت رياس معقولى براى پس
داورزنى.  او كه آراى حاميان هاشمى طبا را هم به 
همراه دارد با حذف سيستماتيك هاشمى طبا دو 
ــاس خواهد  طيف از حاميان را در كنار خود احس
ــان از ميان  ــى، آجورلو و درخش ــروه بيابان كرد.گ
سرداران و تيم هاشمى طبا از بين تكنوكرات هاى 
ورزش.  براى نايب رئيسى و دبير كلى هم در اين 
ــروه گزينه هايى همچون احمد دنيامالى و على  گ
مرادى حضور دارند. حتى در پست خزانه دارى هم 
على دبيربه عنوان  يكى از گزينه هاى نزديك به اين 
گروه فكرى مطرح است كه به عنوان جريان سوم 
مستقل وارد عرصه انتخاباتى شده اند. طيف چهارم 
اين گروه را دانش آموختگان عالى ورزش تشكيل 
مي دهند. آنها اگرچه وانمود مي كنند از سوى وزارت 
ورزش براي حضور در انتخابات تشويق شده اند 
اما شانس پيروزي آنها دور از تصور است. گروهى 
كه فضل اهللا باقرزاده و مهرزاد حميدى اعضاي آن 
هستند. دسته پنجم گروهي هستند كه به صورت 
مستقل به انتخابات وارد شده اند. كيومرث هاشمي 
يكى از سرشناس ترين چهره هاي اين گروه است. 
او كه از مسووليتش در وزارت ورزش استعفا داده 
مي گويد به صورت شخصي  براى اين پست كانديدا 
شده است. هاشمي مشاوران مختلفى دارد و از او به 
عنوان گزينه نهايى وزارت ورزش نام برده مى شود. 
اگرچه وزير معتقد است  از كسى حمايت رسمى 
نخواهد كرد. نكته مهم انتخابات چالشى است كه 
ــكل  ــارزاده در انتخابات را مش حضور بهرام افش
مى كند. او هم مثل طالقانى، هاشمى يا هادى ساعى 
نياز به مجوزى دارد كه از سوى هيات دولت بايد 
صادر شود. مجوزى كه وزارت ورزش نشان داده 

به دنبال اخذ آن نمى رود.

صندلي رياست كميته ملي المپيك به چه كسي مي رسد؟

دعواى پنج ضلعى ها 

ــالگرد  ــمين س ــل  و شش ــروز 17 دى چه ام
ــى  ــا تخت ــوان غالمرض ــان پهل ــت جه درگذش
ــاى ولى زمانه يا  ــت. خيلى ها به او لقب پوري اس
رستم دستان شاهنامه را دادند، اما شايد بتوان گفت 
ــه پورياى ولى. او غالمرضا  ــتم بود و ن «او نه رس
ــحال  تختى بود.» « هيچ چيز نمى تواند مرا خوش
كند؛ پول، مدال طال و حتى عشق... نسبت به اين 
مردمى كه به فرودگاه آمده اند، احساس شرمندگى 
مى كنم. راستى چقدر محبت بدهكارم!؟ من چرا 
بايد كشتى بگيرم؟ چرا بايد همراه تيم مسافرت كنم، 
تا سبب اين همه مراجعت باشم؟ اگر پاسخ به اين 
پرسش را مى دانستم، من هم مى توانستم ادعا كنم؛ 
چون ديگران هستم ... وقتى كسى نداند چه عاملى 
سبب خوشحالى اش خواهد شد، بى ترديد نخواهد 
توانست بگويد چرا كشتى مى گيرد و چرا همراه 

تيم مسافرت مى كند.»

اين بود آخرين گفتار جهان پهلوان غالمرضا تختى 
در هنگام عزيمت به آخرين سفر خود، در ميان خيل 
عظيم مردمى كه براى بدرقه  او و همراهانش آمده بودند. 
چهل و ششمين سالمرگ جهان پهلوان تختى امروز 
در آرامگاه مرحوم واقع در ابن بابويه شهر رى برگزار 
مى شود. در همين رابطه برنامه روح پهلواني شبكه 
ورزش امشب ساعت 21  با حضور عبداهللا موحد 

قهرمان نامدار ايران روي آنتن مي رود.

هشت بازيكن  از دو تيم استقالل و پرسپوليس قبل از  دربى پيش رو دو اخطاره اند و با دريافت 
كارت زرد در بازى هاى هفته بيست و دوم دربى را به خاطر محروميت از دست خواهند داد.

اين شرايط براى استقاللى ها نگران كننده تر است چرا كه آنها 5 بازيكن دو اخطاره دارند  و بيشتر 
اين نفرات بازيكنان  كليدى اين تيم به حساب مى آيند.

از بين استقاللى ها  آندو تيموريان، هاشم بيك زاده، مجيد غالم نژاد، پژمان نورى و مهرداد اوالدى 
ــتقالل اهواز  به  ــد  كه البته به احتمال زياد آندو به خاطر مصدوميت درمصاف با اس ــاره ان دو اخط
ــل پژمان نورى و بيك زاده كه جزو  ــت ندهد، اما نفراتى مث ــدان نخواهد رفت تا دربى را از دس مي
فيكس هاى تيم شان هستند بايد مواظب باشند. در جمع پرسپوليسى ها حسين ماهينى، اميد عاليشاه 
و محسن مسلمان  دو اخطاره اند  كه ماهينى در دربى رفت نيمكت نشين بود و اصال دوست ندارد 
دربى برگشت را از دست بدهد. نكته جالب در مورد عاليشاه اينجاست كه او به خاطر سه اخطاره 
شدن دربى رفت را از دست داد و حاال كه بعد از  پنج هفته غيبت آماده بازى شده اگر در اهواز به 

ميدان برود و مقابل  فوالد كارت بگيرد  بار ديگر دربى را از دست خواهد داد.

سرمربى تيم ملى ايران مى گويد با مرگ اوزه بيو 
قسمتى از او هم مرده است. كارلوس كى روش 
سرمربى تيم ملى ايران در واكنش به درگذشت 
اوزه بيو به روزنامه پرتغالى lusa گفت: اوزه بيو 
شخصيت بزرگى محسوب مى شد و از جايگاه 
خاصى نزد مردم پرتغال بهره مند بود. جايگاهى 
ــد، ديگر هيچ  ــت به آن برس ــه اوزه بيو توانس ك
پرتغالى نمى تواند برسد. او يك پرتغالى نبود. يك 
ــود. يك پرتغالى با روح بزرگ.  پرتغالى ديگر ب
اوزه بيو بدون حد و مرز بود. اوزه بيو شخصيت 
جهانى و متعلق به همه مردم جهان بود. سرمربى 
ــم ملى ايران در ادامه گفت: اوزه بيو مانند پله  تي

ــت نبود، بلكه خود  و مارادونا تنها يك فوتباليس
ــك ورزش بود كه بايد او را ديد، حس كرد و  ي
ــاره آن تفكر كرد تا معناى فوتبال را فهميد.  درب
براى من افتخار بود كه از نزديك با اوزه بيو آشنا 
بودم و اكنون كه فكر مى كنم او ديگر در بين ما 
نيست تاسف مى خورم. او بزرگ ترين فوتباليست 
زمان خود محسوب مى شد. او در تيم ملى پرتغال 
ــه ياد او در بين همه  تالش زيادى كرد و هميش
عالقه مندان به فوتبال باقى مى ماند. افتخار مى كنم 
در جام جهانى2010 زمانى كه سرمربى تيم ملى 
ــردم تا در كنار تيم  ــال بودم از او دعوت ك پرتغ

باشد تا بتوانم نظرات او را جويا شوم.

برگزارى چهل  و ششمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختي
حضور عبداهللا موحددر شبكه ورزش

5 استقاللى و 3 پرسپوليسى  در خطر از 
دست دادن دربى

واكنش كى روش به مرگ اوزه بيو 
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بزرگ ترين رويداد تكنولوژى دنيا امروز افتتاح مى شود تا ميزبان فعاالن و بزرگان اين عرصه باشد. CES 2014 رويداد چهار روزه اى است كه انتظار 
مى رود ميزبان 3200 شركت كننده باشد تا محصوالت و خدمات خودشان را در 15 دسته بندى مختلف براى اولين بار در اين نمايشگاه رونمايى و 
معرفى كنند. نمايشگاه امسال هم مانند هر سال در مركز همايش هاى شهر الس وگاس برگزار مى شود. انتظار مى رود نمايشگاه امسال به خاطر معرفى 

محصوالتى مانند پرينترهاى سه بعدى و تلويزيون هاى اولترا HD با استقبال بسيارى از بازديدكنندگان مواجه شود.

A
FP

س:
عك

تصوير روزتصوير روز

CES 2014 ميزبان 3200 شركت كننده است

آغاز به كار بزرگ ترين رويداد تكنولوژى دنيا

ادامه از همين صفحه
ــز بازار  ــبه در تدارك تجهي ــا كس ام
براى شب عيد هستند و فعاالن بازار و 
نمايندگى هاى فروش از ورود مدل هاى 
ــازار خبر مى دهند. گروهى  جديد به ب
نيز وعده حضور مدل هاى جديد را در 

هفته آينده داده اند.
ــازار، محموله هاى  ــاالن ب به گفته فع
جديد كه راهى بازار تلويزيون مى شوند، 
معموال شامل مدل هاى جديد يا پرفروشى 
هستند كه در سرى توليدى جديد قرار 
ــى در رده هاى قيمتى  گرفته اند. مدل هاي
ــون كه هر كدام مخاطبان خود را  گوناگ
ــد. تلويزيون هايى كه در اين بخش  دارن
ــا در رده هاى قيمتى  ــى آنه ــا به معرف م
گوناگون پرداخته ايم. پس اگر قصد خريد 
تلويزيون را داريد، اين مطلب را بخوانيد. 

رده هاى قيمتى در بازار 
تلويزيون

ــاير  ــازار تلويزيون نيز مانند س در ب
كاالها يك دسته بندى مشخص از لحاظ 

قيمت گذارى وجود دارد.
اين رده بندى قيمت در بازار تلويزيون 
ــامل ارزان قيمت ها، ميان قيمت ها و  ش
ــت. اما از آنجا كه در  گران قيمت ها اس
بازار تلويزيون نيز مانند ساير كاالهاى 
ــال و كامپيوتر برند تاثير  حوزه ديجيت
ــت كاال مى گذارد، به  زيادى روى قيم
همين دليل ممكن است يك محصول 
ميان قيمت با يك برند خاص در بازار 
ــطح  ــون از لحاظ قيمت همس تلويزي
ــت از برند  ــول گران قيم ــك محص ي

ديگر باشد.
به همين دليل گروهى از كارشناسان 
بر اين باورند كه نمى توان تقسيم بندى 
ــاره قيمت اين  ــخص و دقيقى درب مش
كاالها در بازار ارائه داد. اما با اين حال 
فعاالن بازار و نمايندگى هاى فروش به 
«دنياى اقتصاد» اعالم كرده اند در بازار 
تلويزيون نمونه هايى با ميانگين قيمت 
ــزار تا يك ميليون و 500 هزار  800 ه
تومان و نهايتا يك ميليون و 800 هزار 
ــان در رده ارزان قيمت هاى بازار،  توم
نمونه هايى با ميانگين قيمت يك ميليون 
ــزار تا 4 ميليون تومان در رده  و 800 ه
ــا و تلويزيون هاى 4 تا 10  ميان قيمت ه
ميليون تومانى در رده گران قيمت هاى 

بازار قرار دارند.
ــه برخى از نمونه هاى فوق گران  البت
ــر از ده ميليون تومان با  ــا قيمت باالت ب
سايزهاى بسيار بزرگ به طور سفارشى 

وارد بازار مى شوند.
محبوب ترين هاى بازار كدامند؟

ــت كه همه ما  ــن يك حقيقت اس اي
ــتفاده از جديدترين و عالقه مند به اس

با قابليت ترين كاالهاى موجود در بازار 
هستيم. حاال اين كاال مى خواهد گلچينى 
ــد، يا بازار لوازم  از بازار كامپيوتر باش

خانگى يا صوتى و تصويرى.
ــل و  ــاب مي ــه ب ــال آنچ ــر ح در ه
ــت محصولى جديد  مورد عالقه ماس
ــى از  ــا برخ ــت. ام ــر اس و حرفه اى ت
ــت و  ــا گاه روى خواس محدوديت ه
سليقه ما تاثير گذاشته و به همين دليل 
توجه ما به سمت كاالهاى قديمى تر و 

البته ارزان تر جلب مى شود.
به گفته كارشناسان در بازار تلويزيون 
ــاهد چنين اتفاقى هستيم. على  هم ش
مومن يكى از فعاالن بازار لوازم صوتى 
ــاره مى گويد؛  ــن ب ــرى در اي و تصوي
اگر چه در بازار تلويزيون محصوالت 
جديد و گران به وفور وجود دارند، اما 
اين نمونه هاى ميان قيمت (تلويزيون هاى 
ــتند كه  ــا 4 ميليون تومانى) هس 1/5 ت
ــهم فروش را در بازار به  ــترين س بيش

ــد. به گفته اين  خود اختصاص داده ان
ــازار تلويزيون هايى كه در اين  ــال ب فع
رده قيمتى وجود دارند اكثرا نمونه هاى 

LED هوشمند يا سه بعدى هستند.
فالح دوست، معاون ارشد بازاريابى 
محصوالت صوتى و تصويرى ال جى 
ــب كه نمونه هاى  ــم با بيان اين مطل ه
ــترين محبوبيت  ــازار بيش LED در ب
ــاد» گفت؛  ــه «دنياى اقتص ــد ب را دارن
نمونه هاى هوشمند در بازار محبوبيت 
زيادى دارند. اما بيشترين حجم تقاضا 
براى نمونه هاى LED معمولى است.

مسوول فروش شركت حافظ پخش، 
ــدگان محصوالت  ــى از عرضه كنن يك
ــونگ هم با  صوتى و تصويرى سامس
ــن مطلب كه در بازار تلويزيون  بيان اي
ــمند بيشترين فروش  LED هاى هوش
ــاد» گفت:  ــه «دنياى اقتص ــد ب را دارن
ــدت  ــاى LCD در بازار به ش نمونه ه
ــتان ها  ــتر به شهرس كمياب بوده و بيش

ارسال مى شوند. مسوول فروش يكى 
ــاى فروش محصوالت  از نمايندگى ه
ــونيك هم با  صوتى و تصويرى پاناس
ــه LED ها با اقبال  بيان اين مطلب ك
ــازار مواجهند به  ــى بااليى در ب عموم
ــونيك  «دنياى اقتصاد» گفت: اما پاناس
به عرضه پالسماهاى حرفه اى معروف 

است و مخاطبان خاصى دارد.
ــاى  ــه از گفته ه ــال آنچ ــر ح در ه
ــت  ــان و فعاالن بازار برداش كارشناس
ــت كه تلويزيون هاى  مى شود، اين اس
ــاى  LED ه آن  از  ــس  پ و   LED
رده  در  ــدى  بع ــه  س و  ــمند  هوش
دارند.پس  بازارقرار  محبوب ترين هاى 
ــن نوع تلويزيون ها نيز تكنولوژى  از اي
ــت كه محبوبيت  ــما اس قديمى پالس
خاصى نزد كاربران دارند. در مورد سايز 
هم بنا به گفته فعاالن بازار نمونه هايى 
با سايز باالتر از 42 اينچ و به ويژه 47 

اينچ ها در بازار بسيار محبوب هستند.

محبوب ترين تلويزيون هاى بازار ايران
 در بازار ايران، تلويزيون هاى 2 تا 4 ميليون تومانى با سايز 47 اينچ محبوبيت بيشترى دارند

ــال در  ــد و فروش تلويزيون هر س ــازار خري  ب
ــژه ماه هاى بهمن و  ــال و به وي ــاى پايانى س ماه ه
اسفند با رونق فراوانى روبه رو مى شود و خريداران 

ــه فكر نونوار كردن تلويزيون خود  تلويزيون كه ب
ــال جديد هستند، طى اين دو ماه به بازار  براى س
مراجعه مى كنند. به همين دليل معموال بازار خريد 
ــن كاال در ماه هاى آذر و دى به دليل  ــروش اي و ف
تمركز فعاالن بازار براى تامين موجودى بازار شب 

عيد رونق چندانى ندارد.
ــاه اخير بازار  ــه طى يكى دو م ــال نيز اگر چ امس
ــد و فروش تلويزيون روزهاى چندان پررونقى  خري

نداشته است. 
ادامه در همين صفحه

برخى از تلويزيون هاى محبوب بازار 
                                                                                                                  (قيمت به تومان)

قيمتسايزمدلنوعرده قيمتبرند
XVISIONارزان قيمتLED30-LE-29D29895,000

sonyارزان قيمتLCDKDL-32R420321,540,000

LGارزان قيمتLED32LN5420B321,284,000
LGارزان قيمتLED -3D32LM66900321,770,000

SAMSUNGميان قيمتLED-3D SMART46F6350463,100,000
SAMSUNGميان قيمتLED-3D SMART46F6850463,999,000

SONYميان قيمتLED 3DKDL-42W670422,650,000
SONYميان قيمتLED- 3DKDL - 47R500473,750,000
SONYميان قيمتLED- 3DKDL-42W804423,750,000

LGميان قيمتLED42LS46100422,033,000
LGميان قيمتLED-3D47LM46000473,456,000
LGميان قيمتLED-3D47LM62000473,572,000
LGميان قيمتLED-3D47LM66100473,990,000

PANASONICميان قيمتLED-3DTC-L42ET5423,050,000
PANASONICميان قيمتPLASMA-3DST30 42423,550,000

SHARPميان قيمتLED-3DLC-40LE8300X402,999,000
SHARPگران قيمتLED-3D QUATTRONLC-60LE9400X608,990,000

LGگران قيمتLED-3D SMART47LM86000474,960,000
LGگران قيمتLED-3D SMART47LM96000475,769,000
LGگران قيمتLED-3D SMART55LM76100556,480,000
LGگران قيمتLED-3D SMART55LM96000558,170,000

SONYگران قيمتLED-3D SMART55W804557,900,000
SONYگران قيمتLED-3D SMART70R5507014,600,000

PANASONICگران قيمتPLASMA-3D50VT60508,000,000
PANASONICگران قيمتPLASMA-3D65VT606518,000,000

SAMSUNGگران قيمتLED-3D SMART55F7770557,500,000
SAMSUNGگران قيمتLED-3D SMART55F8880558,250,000

 مريم عسگرى

مخابرات پرداخت بدهى مشتركان را به دوره بعدى 
موكول كرد

ايسنا- سخنگوى شركت مخابرات ايران با بيان اينكه در دوره اخير قبض هاى 
ــبه نشده، از پرداخت  تلفن ثابت مبلغ مابه التفاوت در قبض هاى كاربران محاس
ــن مبلغ در دوره هاى بعدى خبر داد.  داوود زارعيان در توضيح اين موضوع  اي
گفت: قرار بود كه مبلغ مابه التفاوت مربوط به تلفن ثابت در قبض هاى آذرماه به 
مردم بازگردانده شود، اما با توجه به آنكه فرصتى براى محاسبه اين مبالغ نبود با 
موافقت وزير ارتباطات قرار بر آن شد كه اين رقم ها در دوره بعدى به مشتركان 
بازگردانده شود.  وى همچنين يادآور شد كه در مبلغى كه به مشتركان پرداخته 
مى شود كاربران تهران و برخى استان هاى ديگر سهمى ندارند، چرا كه از  آنها 

مبلغ اضافه اى دريافت نشده كه حال قرار باشد اين رقم بازگردانده شود. 
ــى مابه التفاوت ها اظهار كرد: در مجموع رقم خيلى  ــان درباره مبلغ كل زارعي
بااليى در اين زمينه وجود ندارد، چرا كه طرح هم كدى كه بحث مابه التفاوت 

مربوط به آن مى شود در اكثر استان ها اجرا نشده بود. 

درخواست از  شوراى عالى فضاى مجازى براى لغو 
VPN  قانونى

 دولت احمدى نژاد براى راه اندازى اين پروژه بيش از ميلياردها 
تومان سرمايه گذارى كرده بود

 فارس- در پى شكست طرح VPN قانونى، شركت ارتباطات زيرساخت 
ــوراى عالى فضاى مجازى درخواست كرد.  در نامه اى لغو اين مصوبه را از ش
ــاخت در نامه اى كتبا از شوراى  ــركت زيرس با روى كار آمدن دولت جديد، ش
عالى فضاى مجازى خواست تا اين مصوبه را لغو كند. مصوبه VPN قانونى 
در زمان تصدى دبير سابق شوراى عالى فضاى مجازى تصويب و مقرر شد از 
آن پس، پورت هاى VPN بسته شوند و تنها VPN هاى قانونى براى استفاده 
باز باشند، اما پس از بسته شدن پورت  هاى VPN و آغاز مراحل ثبت نام براى 
VPN قانونى، مشكالت اين طرح نمايان شد.براساس گزارش هاى منتشر شده 
پس از ميلياردها تومان سرمايه گذارى توسط شركت ارتباطات زيرساخت تنها 
ــت VPN قانونى مراجعه كردند كه در نهايت  ــازمان دولتى براى درياف 25 س

شركت ارتباطات زيرساخت اين طرح را شكست خورده اعالم كرد.

گردشگرى در ايران 
 www.seeiran.ir دنياى اقتصــاد- 
ــايت جامع و كامل كه اطالعات   يك س
ــگرى را در اختيار  جالبى از دنياى گردش
شما مى گذارد.  سايت «سيرى در ايران» 
با هدف گسترش صنعت گردشگرى در 
ايران و همچنين با ماموريت معرفى كامل 
جاذبه هاى گردشگرى ايران در فضاى وب 

فعاليت مى كند. براى دسترسى به امكانات سايت از نوار قسمت بااليى سايت استفاده 
كنيد. در اين قسمت به مطالبى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى (در بخش هاى 
طبيعى، تاريخى، مذهبى، تفريحى، دستى، محلى)، خبرهاى گردشگرى، دانستنى هاى 
گردشگرى، فروشگاه گردشگرى و اسناد گردشگرى دسترسى خواهيد داشت.  اين 
سايت شامل بخش هاى مختلفى است كه در اين بخش ها به خبرهاى گردشگرى 
ــم مى پردازد.  همچنين از  ــتنى ها و نكات قابل توجه صنعت توريس به روز و دانس
امكانات قابل توجه اين سايت به بخش دسترسى سريع مى توان اشاره كرد كه اگر 
ــهر خاص را داشتيد يا اگر دنبال يك جاذبه گردشگرى  ــافرت به يك ش قصد مس
خاص بوديد، مى توانيد از اين بخش كمك بگيريد. از ويژگى هاى ديگر اين سايت 

ترجمه مطالب آن به هشت زبان دنيا است.

وزير ارتباطات خبر داد
ارائه  نسل چهارم موبايل  در  نيمه دوم سال 93 

مهر- محمود واعظى روزگذشته  در سومين همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك 
و نظام هاى پرداخت، با اشاره به اهتمام ويژه دولت به فضاى مجازى و افزايش پهناى 
باند اينترنت گفت: پس از اتمام دوره انحصارى رايتل در سال آينده نسل سوم تلفن 
همراه به تمام اپراتورها واگذار مى شود. وى تاكيد كرده است كه  همچنين پروانه 
نسل چهارم تلفن همراه از نيمه دوم سال آينده واگذار مى شود كه اين اقدام تحول 
ــى در بانكدارى الكترونيك به وجود خواهد آورد. وزير ارتباطات و فناورى  مهم
اطالعات در مورد برنامه هاى اين وزارتخانه در خصوص رفع مشكالت اينترنت 
كشور نيز گفت: پهناى باند اينترنت در ابتداى دولت يازدهم 71 گيگابيت بر ثانيه بود 
كه به 120 گيگابيت بر ثانيه رسيده و قرار است اين ميزان تا پايان سال به دو برابر 

افزايش يابد، همچنين تا پايان سال 93 اين رقم 10 برابر خواهد شد.
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ــازار كامپيوترهاى  دنياى اقتصــاد- در حالى كه ب
ــخصى در چند سال اخير رونق گذشته خودشان  ش
ــت داده و روندى نزولى را در پيش گرفته  را از دس
است، گويا بازار مانيتورها هنوز روند رشد خودشان 
را حفظ كرده اند. در حقيقت با گسترش و رونق بازار 
محصوالت ديجيتال شخصى هوشمند مانند تبلت ها 
ــر دنيا  ــمند، كاربران در سرتاس و موبايل هاى هوش
ديگر چندان تمايلى به خريد كامپيوترهاى شخصى 
روميزى و حتى قابل حمل يا لپ تاپ ها ندارند. اين 
ــت كه حتى آن دسته از كاربرانى كه به  در حالى اس
ــرايط خاص كارى خودشان نياز به استفاده  خاطر ش
ــاى روميزى دارند، ترجيح مى دهند از  از كامپيوتره
كامپيوترهاى چندمنظوره يا همان All-in-On ها 

استفاده كنند. 
ــت كه طبيعتا انتظار مى رود بازار  به اين ترتيب اس
ــتگى زيادى به  محصوالتى مانند مانيتورها كه وابس
ــزى دارند، تا  ــخصى و رومي ــازار كامپيوترهاى ش ب
ــرايط روندى  ــل توجهى تحت تاثير اين ش حد قاب
ــا گويا بازار  ــد. با اين حال ام ــود پيدا كن ــه رك رو ب
جهانى مانيتورهاى ويژه كامپيوترهاى شخصى رشد 
خودشان را در فصل سوم سال 2013 حفظ كرده اند 

تا پيش بينى هاى قبلى  را مغلوب خودشان بكنند. 
در حالى كه بازار جهانى انواع مانيتور در سه فصل 
گذشته روند ركود را تجربه كرده بود، اما اين بازار در 
فصل سوم سال 2013 توانست دوباره به روند رشد 
گذشته خودش بازگردد. جديدترين گزارش منتشر 
شده از سوى موسسه تحقيقاتى IDC در اين زمينه 
نشان مى دهد كه ميزان صادرات جهانى انواع مانيتور 
ــته ميالدى به بيش از 35  ــوم سال گذش در فصل س
ــتگاه رسيده بود كه اين رقم در مقايسه با  ميليون دس
ــوم سال 2012 رشد 4/5 درصدى را تجربه  فصل س
ــتگاه بيشتر از پيش بينى هاى  كرده و 1/2 ميليون دس

قبلى هم بوده است. 
با اين همه اما هنوز ميزان رشد ساالنه بازار جهانى 
ــال 2013 منفى و برابر  ــوم س مانيتورها در فصل س
ــت كه اين به دليل ادامه روند  8/6- درصد بوده اس
ــمگير ميزان صادرات و فروش جهانى  كاهش چش
ــت. «جنيفر شيرس» يكى  كامپيوترهاى شخصى اس
ــان IDC در اين مورد مى گويد: «بازار  از كارشناس
ــيفيك،  ــياى پاس ــواع مانيتور در مناطقى مانند آس ان
ــرقى در فصل سوم سال  اروپاى غربى، مركزى و ش
ــد خوبى داشته و بيشتر از بازارهاى ديگر  2013 رش
ــته اند. در اين ميان چين و هندوستان در  ــد داش رش
بازار آسيا و دو كشور روسيه و آلمان در بازار اروپا 

رشد قابل توجهى را به ثبت رساندند.»
ــال 2013 و به طور كلى  هر چند فصل چهارم س
اين سال به تازگى به پايان رسيده و هنوز آمار رسمى 
ــت، اما كارشناسان اين موسسه  ــر نشده اس آن منتش
تحقيقاتى پيش بينى كرده اند كه بازار جهانى مانيتورها 

ــد منفى و برابر  ــال 2013 رش در آخرين فصل از س
ــد را تجربه مى كند و به صادرات جهانى  3/2- درص
33/9 ميليون دستگاه مى رسد. اين در حالى است كه 
IDC اعالم كرده است صادرات جهانى انواع مانيتور 
براى كل سال 2013 به 136/3 ميليون دستگاه مى رسد 
كه نشان از كاهش ساالنه 8/5 درصدى نسبت به سال 
2012 دارد. كارشناسان اين موسسه اما انتظار دارند 
ــاهد  ــال 2017 ش كه بازار جهانى انواع مانيتور تا س
كاهش ميزان صادراتش باشد و در نهايت صادرات 
ــتگاهى را به ثبت برساند كه اين  109/6 ميليون دس
رقم نسبت به پيش بينى قبلى 110/8 ميليون دستگاه 

كاهش پيدا كرده است. 
ــواع مختلف مانيتورها، مدل هاى مجهز  در ميان ان
به تكنولوژى LED همچنان بيشترين طرفداران را 

داشته و به رشد خودشان ادامه مى دهد. اين مانيتورها 
ــهم 84/9 درصدى از  ــوم سال 2013 س در فصل س
ــته اند و رشد ساالنه 14/4  كل بازار را در اختيار داش

درصدى را هم تجربه كرده اند. 
ــا اندازه 21 اينچ  ــر اندازه هم مانيتورهايى ب از نظ
بيشترين تقاضا را در بازار دارند. از طرفى مانيتورهايى 
با تيونرهاى تلويزيون طرفداران بيشترى پيدا كرده اند 
و پيش بينى مى شود كه تا سال 2017 سهم بازار آنها 
ــال 2013 افزايش  ــه 7/7 درصد از 5/7 درصد س ب

پيدا كند.
 Samsung و LG ــركت ــان دو ش ــن مي  در اي
ــهم 95 درصدى از كل بازار  ــتن س با در اختيار داش
مانيتورهاى مجهز به تيونر تلويزيون، بيشترين سهم 

اين بازار را در اختيار دارند. 

با وجود ادامه روند ركود بازار كامپيوترهاى شخصى رخ داد

رشد بازار جهانى مانيتور
 موسسه IDC: به رغم سه فصل ركود، بازار مانيتور به روند گذشته خود برگشت

جدول ميزان صادرات جهانى و سهم بازار انواع مانيتور در فصل سوم سال 2013
صادرات در فصل نام توليدكننده

سوم سال 2013
سهم بازار در فصل 

سوم سال 2013
صادرات در فصل 

سوم سال 2012
سهم بازار در فصل 

رشد ساالنهسوم سال 2012

Dell48524370/7 درصد12/6 درصد13/94816777 درصد

Samsung425089428/7- درصد15/6 درصد12/15962887 درصد

HP37986728/7- درصد10/9 درصد10/84159171 درصد

LG34699941/1- درصد9/2 درصد9/93507322 درصد

AOC31991661/8 درصد8/2 درصد9/13142615 درصد

8/6- درصد100 درصد10038311764 درصد35035610تمام توليدكنندگان

نورسيدهنورسيده
Acer معرفى كرده است

محصوالت آندرويدى جديد با امكانات مختلف

دنياى اقتصاد- شركت Acer به تازگى و در آستانه برگزارى نمايشگاه ساالنه 
ــركت  ــت. اين ش CES محصوالت جديد خودش را به بازار معرفى كرده اس
ــك كامپيوتر چندمنظوره يا All-in-One را  ــت آندرويدى جديد و ي دو تبل

معرفى كرده است. 
ــه قيمت 130 دالرى  ــت ك ــت مدل Iconia B1 يكى از اين تبلت ها اس تبل
دارد و از يك پردازنده دو هسته اى با سرعت 1/3 گيگاهرتزى بهره مى برد. اين 
تبلت داراى صفحه نمايش هفت اينچى است و از سيستم عامل آندرويد نسخه 
ــز به رم يك گيگابايتى بوده و از حافظه  ــره مى برد. اين محصول مجه 4,2,1 به
داخلى 16 گيگابايتى بهره مى برد. البته كاربران اين دستگاه امكان ارتقاى حافظه 
از طريق كارت هاى microSD را هم دارد. بد نيست بدانيد كه اين تبلت در 

هر بار شارژ امكان كار تا پنج ساعت را دارد. 
ــت. اين  ــده اس تبلت جديد ديگر اين محصول با مدل A1-830 معرفى ش
ــت و از بدنه آلومينيومى بهره مى برد.  تبلت داراى صفحه نمايش 7/9 اينچى اس
اين تبلت 180 دالرى تصاوير را با وضوح تصوير 1024 در 768 پيكسل براى 
ــت 15/8 ميليمتر ضخامت دارد و  ــش به نمايش مى گذارد. بدنه اين تبل كاربران
وزن آن به 380 گرم مى رسد. اين تبلت مجهز به يك پردازنده 1/6 گيگاهرتزى 
ــك گيگابايتى و باترى با  ــت و داراى رم ي ــوع Intel.Atom Z2560 اس از ن
عمر حدود 7/5 ساعت است. اين دستگاه از يك دوربين جلوى 2 مگاپيكسلى 
و دوربين پشتى پنج مگاپيكسلى بهره مى برد و ظرفيت حافظه داخلى آن به 16 
گيگابايت مى رسد. كاربران اين دستگاه همچنين امكان ارتقاى حافظه از طريق 

كارت هاى microSD را هم در اختيار دارند. 
ــر All-in-One جديد كه مبتنى بر  ــن از يك كامپيوت ــركت همچني اين ش
 TA272 HUL ــت. اين محصول كه با مدل ــت، هم پرده برداش آندرويد اس
ــت كه از يك صفحه نمايش 27 اينچى با ساختار چند لمسى  ــده اس معرفى ش
ــى به  ــتيبانى از ده نقطه لمس ــره مى برد. اين صفحه نمايش خازنى امكان پش به

صورت همزمان را دارد. 
اين كامپيوتر چند منظوره داراى پردازنده چهار هسته اى Tegra بوده و تصاوير 
را با وضوح 1440 در 2560 پيكسل براى كاربرانش به نمايش مى گذارد. حافظه 
ــتگاه 16 گيگابايت بوده و امكان ارتقاى حافظه را هم دارد. اين  داخلى اين دس
ــتم عامل آندرويد نسخه 4/2 بوده و امكان استفاده  كامپيوتر جديد مبتنى بر سيس
از گوگل  پلى را هم دارد. اين كامپيوتر All-in-One طراحى مدرنى دارد و 
ــفاف بهره مى برد كه حالت معلق بودن را القا مى كند. اين پايه  كه  از يك پايه ش
ــتگاه قرار گرفته امكان انعطاف آن را از 30 تا 80 درجه  ــت بدنه اين دس در پش
فراهم مى آورد. اين كامپيوتر همچنين از دو بلندگوى دالبى با امكان پخش صداى 

محيطى بهره مى برد و يك دوربين 2 مگاپيكسلى در جلوى بدنه هم دارد. 
شركت Acer همچنين از طريق سيستم Acer Open Platform امكان 
ايجاد فضاى ابرى را براى كاربران روى ابزار هاى خود فراهم مى كند كه دسترسى 
 Acer ــاده مى كند. شركت ــيار س به داده ها و اطالعات مورد نياز كاربران را بس
اعالم كرده است كه اين كامپيوتر را با قيمتى برابر با 1100 دالر به بازار عرضه 

كرده و به فروش عمومى مى رساند.

هارد اكسترنال بى سيم براى محصوالت اپل
 LaCie دنياى اقتصاد- شركت
به تازگى يك محصول جديد را 
ــل به بازار  ــژه محصوالت اپ وي
معرفى كرده است. اين محصول 
جديد يك هارد اكسترنال است 
كه با انواع دستگاه هاى مبتنى بر 
 Mac و iOS سيستم عامل هاى

هم سازگارى دارد.
ــتگاه كه با نام Fuel به بازار معرفى شده است با انواع كامپيوترهاى  اين دس
ــترنال برابر يك  ــازگارى دارد. ظرفيت اين هارداكس Mac، آى فون و آى پد س
ــت و امكان ايجاد شبكه Wi-Fi روى خودش را دارد. اين هارد  ترابايت اس
ــترنال ارتباط خودش با دستگاه هاى ديگر را به صورت بى سيم و از طريق  اكس
ــاعت به صورت مداوم كار  ــارژ تا 10 س Wi-Fi برقرار كرده و در هر بار ش
مى كند. اين دستگاه همچنين از پورت USB 3.0 براى اتصال به دستگاه هاى 

مختلف بهره مى برد.
ــركت LaCie اعالم كرده است كه اين هارداكسترنال ويژه خودش را به  ش
ــازار عرضه خواهد كرد و به فروش عمومى  ــا قيمت 199 دالر به ب زودى و ب

مى رساند.

Archos معرفى مى كند

Pebble ساعت هوشمندى شبيه به

دنياى اقتصاد- در حالى كه گجت ها و ابزارهاى پوشيدنى در يك سال اخير 
ــان كاربران طرفداران زيادى پيدا كرده اند، انتظار مى رود كه اين روند در  در مي
 CES ــته باشد و به همين دليل هم نمايشگاه امسال ــال 2014 هم ادامه داش س
فرصتى خوب براى معرفى انواع جديد اين محصوالت باشد. در همين راستا 
شركت فرانسوى Archos كه در زمينه طراحى و توليد محصوالت شخصى 
ديجيتال فعاليت مى كند، به تازگى از توليد يك ساعت هوشمند شبيه به ساعت 

Pebble، اما با قيمت مناسب خبر داده است.
ــخصات فنى اين ساعت  هوشمند اعالم نشده است، اما از  هرچند هنوز مش
آنجايى كه اين شركت سابقه خوبى در طراحى و توليد ابزارهاى هوشمند مبتنى 
ــتم عامل آندرويد دارد، انتظار مى رود اين ساعت هوشمند هم ساختار  بر سيس
  Archos سخت افزارى و نرم افزارى قابل قبولى داشته باشد. ساعت هوشمند
گويا با ابزارهاى آندرويدى و iOS سازگار است و امكان مشاهده اعالنيه هاى 

موبايل خودشان را روى ساعت به آنها مى دهد.
شركت Archos اعالم كرده است كه ساعت هوشمند جديدش ساختارى 
بسيار شبيه به ساعت Pebble داشته و قرار است با قيمتى كمتر از 50 دالر به 
بازار عرضه شود. اين در حالى است كه براى معرفى رسمى اين ساعت هوشمند 

احتماال بايد تا زمان برگزارى نمايشگاه ساالنه CES منتظر بمانيم.

مناقصه شماره 24/ 92
ــهر در نظر دارد نسبت به خريد  ــي خرمش ــركت روغنكش ش
ــاعت  ــتگاه دي اريتور با ظرفيت 17000 ليتر در س يك دس
براي كارخانه روغنكشي شماره يك ورامين از طريق مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت مي شود جهت 
دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 10 روز پس از نشر اين 
آگهي به نشاني ورامين – خيابان شهيد شيرازي – كارخانه 
ــماره يك ورامين واحد بازرگاني (شماره تلفن  روغنكشي ش

تماس 36276618-021) مراجعه نمايند.

اداره كل مخابرات البرز
آگهى مناقصه عمومي 

شماره 1031/ك/92 (دو مرحله اى)
موضـوع: انجام عمليات نگهدارى و بازسـازى شـبكه هاى كابل و 
هوائى و سيستم هاى PGS، WLL، ACCESS شامل مراكز تلفني 

هشتگرد و مراكز كم  ظرفيت آن (پايين اتوبان كرج – قزوين)
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت مخابرات استان تهران 

به نشانى WWW.TCT.IR مراجعه فرمائيد.

روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران

شركت مخابرات استان تهران
(سهامى خاص)

شماره مجوز: 431101
نوبت دوم آگهى ارزيابى كيفى تأمين كنندگان و سازندگان 

شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
 (سهامي عام)

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

ــازند در نظر دارد كاالهاى موضوع بند «يك» آگهى حاضر را از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى  ــركت پااليش نفت امام خمينى(ره) ش ش
از تأمين كننده/ سازنده واجد شرايط خريدارى نمايد.

1) موضوع مناقصه:
الف) شرح مختصر كاال: 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
1RAL-921361-JS(به همراه متعلقات مربوطه) 340/000/000پنج دستگاهانواع آنااليزر گاز

2RNL-9248058-JS
MIST ELIMINATOR31 ST32/060/000(فقط سازندگان)

ب) شرايط اوليه متقاضى
1- داشتن شخصيت حقوقى، شماره اقتصادى، توانايى مالى، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن حسن سابقه، گواهينامه هاي صالحيت از خريداران قبلى و اعالم اسامى خريداران قبلى در صورت لزوم.
ــن تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد  ــركت در مناقصه (در صورت تأئيد در ارزيابى كيفى مناقصه گران) و همچني ــه تضمين ش ــى ارائ 3- توانائ

مجموع مبلغ پيشنهادى (در صورت برنده شدن در مناقصه).
4- داشتن شناسه ملى جهت شركت در مناقصه الزامى است.

2) نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار: شركت پااليش نفت امام خمينى(ره) شازند، واقع در استان مركزى، اراك - كيلومتر 20 جاده بروجرد – تلفن: 
086-33674541

3) مهلت و محل دريافت فرم هاى استعالم ارزيابى كيفى:
متقاضيانى كه داراى شرايط اوليه (بند ب) بوده و آمادگى الزم جهت انجام هريك از مناقصه هاى مذكور را دارند مى  توانند پس از انتشار آگهى نوبت 
 WWW.IKORC.IR :دوم (سه روز پس از انتشار آگهى نوبت اول) به مدت پنج روز كارى فرم هاى استعالم ارزيابى كيفى را از پايگاه اينترنتى به آدرس

دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و به اين شركت ارسال يا تحويل نمايند.
4) محل و زمان تحويل اسناد ارزيابى كيفى (تكميل شده توسط متقاضيان):

مهلت تحويل اسناد ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران،  دو هفته پس از دريافت فرم هاى استعالم ارزيابى مى باشد. ضمناً محل تحويل يا ارسال فرم ها 
و مدارك تكميل شده به نشانى اراك - كيلومتر 20 جاده بروجرد – سه راهى شازند – شركت پااليش نفت امام خمينى(ره) شازند – اداره تداركات و 
امور كاال – كدپستى 41111-38671 – ساختمان ب – طبقه همكف اتاق 104 – تلفن: 833 و 33490909-086 (خانم جالينوسي/ آقاي جالئي) 
ــد. ضمناً اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هريك  ــالى بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد ش ــت به مدارك ارس ــد. بديهى اس مى باش
ــد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند. الزم به ذكر است  ــيده را دارا مى باش ــنهادهاى رس يا كليه پيش

دستگاه مناقصه گذار پس از وصول اسناد ارزيابى كيفى ظرف مدت يك ماه نسبت به اعالم اسامى واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
ــركت (همزمان با انتشار آگهى نوبت دوم) مى بايست دو برگ فرم ارزيابى كيفى را اخذ و پس  ــايت اين ش ــت با مراجعه به س توجه: مناقصه گران نخس
از تكميل به همراه مدارك مربوطه و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند. اين شركت  نيز از متقاضياني كه حداقل امتياز قابل 

قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتى

م الف/1776

آگهي دعوت صاحبان سهام
شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا 

(سهامي عام)به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي منتهي به 1392/06/31

ــرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي  ــيله از كليه صاحبان سهام شركت س بدينوس
ــه مجمع عمومي  ــا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلس ــام) و ي ع
ــاليانه شركت كه رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1392/10/30 در محل  عادي س
ــت  ــعادت آباد – ميدان كاج – پش ــاني س مركز همايش هاي بين المللي نيايش به نش
ــالن نيايش تشكيل مي گردد،  ــول(ص) – كوچه نهم – پالك 12 و 14 س مسجدالرس

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونى.
ــى منتهى به  ــال مال ــرد س ــان و عملك ــود و زي ــاب س ــه و حس ــب ترازنام 2- تصوي

1392/06/31
ــال مالي منتهي به  ــي گروه صنعتي رنا براي س ــاي مالي تلفيق ــب صورت ه 3- تصوي

1392/06/31
ــال مالي  ــتقل و بازرس اصلي و علي البدل قانوني براي س ــابرس مس 4- انتخاب حس

منتهي به 1393/06/31
5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهي هاي رسمي شركت.
6- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.

ــهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع مذكور مي باشند الزم  ضمناً س
ــائي معتبر و يا وكالتنامه رسمي  ــت داشتن برگه سهام و كارت شناس ــت با در دس اس
ــريعتي خيابان شهيد  ــركت واقع در خيابان دكتر ش در روز 1392/10/28 به محل ش
ــماره 162 طبقه اول اداره سهام مراجعه و كارت ورود به  ــتگردي (ظفر) ش وحيد دس

جلسه را دريافت نمايند.
هيئت مديره شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام)



ول
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موضوع مزايده: فروش ضايعات و اقالم مازاد توليدى 25+
مواد مورد مزايده: به شرح جدول ذيل:

واحدمقدارشرح كاالرديف كلتوليد ماهيانه موجودى
1(EAF )كيلوگرم150,000,00027,000,000470,000,000سرباره كوره
كيلوگرم25,000,0001,500,00040,000,000آهك كلسينه ريز دانه2
كيلوگرم300,000300,0001,200,000نيتروژن3
كيلوگرم400,000300,0004,000,000اكسيژن4
كيلوگرم30,000360,000-آرگون5
كيلوگرم1,100,000152,0003,000,000پوسته اكسيدى 6

 نحوه شركت در مزايده:
متقاضيان براي شركت در مزايده مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ 200/000 ريال به حساب 4067038994 بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب، نزد بانك ملت شعبه مركزي 

هرمزگان با كد 4341/4 واريز نموده و با ارائه فيش واريزي و درخواست كتبي در ساعت اداري (بجز روزهاى پنجشنبه و ايام تعطيل) به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند.
ارائه معرفي نامه، داشتن مهر شركت و رسيد واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت اسناد الزامي است.

محل دريافت اسناد:
بندرعباس، كيلومتر 13 بزرگراه بندر شهيد رجايي، شركت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خريد مواد مصرفي و فروش مواد مازاد.

جدول زماني انجام مزايده:
تاريخ گشايش پاكت هاآخرين مهلت ارائه پيشنهاد و پاكت هاي مزايدهتاريخ شروع دريافت اسناد

92/11/23 ساعت 92/11/209 تا ساعت 15 92/10/16 تا ساعت 15 
 هزينه درج آگهى به عهده برنده يا برندگان مزايده مى باشد.

متقاضيان براي آگاهي بيشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 4590003-0761 داخلي 8642 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى فوالدهرمزگان جنوب

آگهي مزايده عمومي شركت فوالد هرمزگان شماره 92/4 

فراخوان مناقصه عمومي
ــهامي عام) در نظر دارد حمل 3/600 تن سود مايع از پتروشيمي هاي بندر امام و اروند واقع در ماهشهر را  ــيمي تبريز (س ــركت پتروش ش

به مدت يك سال (به طور متوسط 70 تن در هفته) از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه شركت هائي كه داراي تجربه عملي و سوابق كاري معتبر در اين زمينه و نيز توانائي توديع ضمانت نامه شركت در مناقصه به 
ــناد مناقصه در  ــتن مدارك ذيل جهت خريد اس ــت داش مبلغ 88/000/000 ريال را دارند، دعوت مي نمايد ضمن اعالم آمادگي با در دس
مورخه 1392/10/30 (از ساعت 9 الي 14) به نشاني تبريز – انتهاي اتوبان شهيد كسائي، اول اتوبان غربي تبريز – مرند، جاده اختصاصي 

پتروشيمي تبريز، مجتمع پتروشيمي تبريز – دفتر امور حقوقي و پيمان ها مراجعه نمايند.
مدارك الزم:

1- اعالم آمادگي كتبي و معرفي نماينده.
2- تصوير آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي.

3- تصوير پروانه معتبر از اتحاديه ذيربط يا گواهي صالحيت از وزارت راه و شهرسازي.
4- تصوير سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه همراه با گواهي حسن انجام كار مربوطه.

ــيمي تبريز نزد بانك تجارت شعبه  ــركت پتروش ــماره (518057200) به نام ش ــاب ش 5- فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به حس
پتروشيمي.

به منظور كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 4282121-0411 تماس حاصل فرمائيد.

روابط عمومى شركت پتروشيمى تبريز
(سهامى عام)

شركت پتروشيمى تبريز (سهامي عام)

نوبت اول: سه شنبه 1392/10/17
نوبت دوم: يكشنبه 1392/10/22
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سه شنبه 92/10/17  سال دوازدهم  شماره3105
27  بازار موبايل 

ساخت گوشى مقاوم آمريكايى براى كوهنوردانقيمت روز موبايل
امن ترين گوشى هوشمند 

براى كودكان
ــى Kurio از گوشى هوشمندى ويژه كودكان  شركت انگليس
رونمايى و اعالم كرده كه اين دستگاه امن ترين تلفن همراهى است 
كه براى كودكان طراحى شده است. به گزارش «موبنا»، با گوشى 
ــده روى گوشى را  Kurio والدين مى توانند برنامه هاى نصب ش
كنترل يا دسترسى به آنها را مسدود كنند. همچنين امكان جلوگيرى 
از دسترسى كودكان به ليست تماس ها توسط والدين وجود دارد 
و آنها مى توانند پنج مخاطب را براى زمان هاى اضطرارى انتخاب 
كرده و كودك نمى تواند اين افراد را از ليست خود پاك كند. پدر 
و مادرها همچنين امكان كنترل زمان تماس فرزندشان و نيز مسدود 

كردن سرويس پيامك افراد خاص را دارند.
البته والدين نمى توانند متن پيامك يا MMS فرزندشان را ببينند، 
اما سرويس GPS روى گوشى Kurio مكان فرزندشان را هر 15، 
ــاس اگر فرزندشان به  30 و 60 دقيقه گزارش مى دهد. بر اين اس
مناطق ممنوعه وارد شوند با زنگ هشدار به آنها اطالع داده مى شود. 
به اين ترتيب، كودكان با توجه به پارامترها و محدوديت هايى كه 
والدينشان روى اين گوشى اعمال كرده اند مى توانند به برنامه هاى 
ــى پيدا كنند. از سوى ديگر اين دستگاه قابليت  مختلف دسترس
ــرقت را دارد. از ويژگى هاى فنى  رديابى در صورت مفقود يا س
گوشى Kurio  مى توان به صفحه نمايش چهار اينچى با وضوح 
480×800 پيكسل، پردازنده چند هسته اى، يك گيگابايت RAM و 
پشتيبانى از اتصاالت نسل سوم اشاره كرد. دستگاه مذكور همچنين 
چهار گيگابايت حافظه داخلى دارد و از كارت microSD براى 
افزايش ميزان حافظه پشتيبانى مى كند و به نسخه 4/2 سيستم عامل 
آندرويد مجهز شده است. گفته مى شود اين گوشى قابليت فيلتر 
ــايت از 170 زبان مختلف را دارد. درباره قيمت اين  450 وب س
ــت، اما انتظار مى رود اوايل بهار  ــى اطالعى در دست نيس گوش

سال جارى ميالدى در اختيار كاربران قرار گيرد.

فبلت اپل ارتباطى به آى فون 6 ندارد
ــايت ياهو فاش كرد كه شركت اپل قصد  بخش ژاپنى زبان س
ــرى جديد از  ــه اى جدا از توليد آى فون 6 يك س دارد در برنام
آى فون هاى سايز بزرگ را با نمايشگر 5/7 اينچى معرفى كند. به 
گزارش «ايسنا» اين آى فون هاى بزرگ ارتباطى به برنامه اپل براى 
ــت در ماه سپتامبر عرضه  توليد آى فون 6 كه طبق برنامه قرار اس
ــود ندارد. انتظار مى رود اپل در ماه مه (ارديبهشت) از آى فون  ش
5/7اينچى خود رونمايى كند. فبلت جديد اپل احتماال از چيپ ست 
A8 كه شايعه آن مطرح شده برخوردار نخواهد بود و از همان 
چيپ ست A7 موجود در آى فون 5 اس بهره خواهد برد. يكى از 
برترى هاى گوشى هاى آندرويدى نسبت به آى فون نمايشگر بزرگ 
آنها است. به نظر مى رسد اپل به دنبال امتحان كردن نمايشگر بزرگ 
در گوشى هاى خود براى افزايش سهم خود از بازار گوشى هاى 
ــمند است. يك فبلت آى اُ اس به خوبى به اپل در افزايش  هوش

سهم اين شركت در بازار كمك زيادى خواهد كرد.

موبايل كده موبايل ايرانى

آن سوى آب

نمى توان براى دكل تلفن همراه حريم 
ثابتى تعيين كرد

ــعه ايران و  ــو هيات مديره انجمن حفاظت در برابر اش عض
ــه به تنوع در  ــازمان انرژى اتمى گفت: با توج ــناس س كارش
تعداد آنتن هاى روى دكل، محل و ارتفاع نصب هر يك، تنوع 
ــوان براى دكل ها حريم  ــى آنتن ها نمى ت در فركانس هاى تابش

ثابتى تعيين كرد.
به گزارش «ايسنا» منطقه آذربايجان شرقى، دلنواز فروردين 
ــى و اندازه گيرى ميزان تشعشعات  در كارگاه آموزشى «بررس
آنتن هاى شبكه هاى تلفن همراه» در تبريز اظهار كرد: براى هر 
دكل با كليه آنتن هاى نصب شده روى آن بايد حد پرتوگيرى 

رعايت شود.
ــور ايران از سال 1368 در  ــبختانه كش وى اضافه كرد: خوش
قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه آن پرتوهاى غيريون ساز 
را هم لحاظ كرده است. وى با اشاره به اينكه اپراتورهاى تلفن 
همراه پروانه اشتغال به كار با پرتوهاى ماكرويو و راديويى را 
ــازمان انرژى اتمى دريافت مى كنند،  ــاله از س به صورت سه س
ــازمان انرژى اتمى تحت  ــال از سوى س ــه س گفت: در اين س

مراقبت هستند.
فروردين ادامه داد: منظور از استاندارد پرتوهاى غير يون ساز 
ــت و حدود استاندارد در  حدود پرتوگيرى مصوب 8567 اس
موسسه تحقيقات استاندارد صنعتى ايران تصويب شدند. وى 
 ،GSM خاطرنشان كرد: در حال حاضر در تمام بازه فركانسى
ــود و  ــتاندارد 4/4 وات متر مربع در نظر گرفته مى ش ــد اس ح
ــدار باالتر اجازه  ــرژى اتمى به اپراتورها از اين مق ــازمان ان س

فعاليت نمى دهد.
وى ادامه داد: اگر روى يك دكل هم آنتن تلفن همراه و هم 
ــود حد پرتوگيرى براى فركانس تلفن  آنتن وايمكس نصب ش
همراه يعنى 440 ميكرو وات بر سانتيمتر مربع بايد رعايت شود. 
وى با بيان اينكه هر اپراتور پس از نصب آنتن روى دكل موظف 
است شدت كل پرتو را اندازه گيرى كند، گفت: در صورتى كه 
ميدان، تركيبى از چند فركانس باشد سخت گيرانه ترين حالت 

و كمترين حد براى آن فركانس رعايت مى شود. 
فروردين تاكيد كرد: آنچه كه مهم است اين است كه فاصله 
ــود، ولى از آنجا كه آنتن در فاصله  10 مترى از آنتن حفظ ش
باالترى قرار مى گيرد خطرات ناشى از اين تشعشعات به طور 

چشم گيرى كاهش پيدا مى كند.

آمريكا خواستار قطع همكارى 
كره جنوبى با هوآوى است

دولت كره جنوبى تاييد كرده كه آمريكا رسما اين كشور را 
براى كنار گذاشتن سرويس هاى مخابراتى هوآوى تحت فشار 

قرار داده است. 
به گزارش «موبنا»، كره  جنوبى اعالم كرده كه دولت آمريكا اين 
ــور را تحت فشار قرار داده تا قرارداد شبكه  موبايل محلى  كش

LG U+  را با شركت هوآوى لغو كند.
ــرده كه دولت آمريكا به  ــما تاييد ك رييس جمهورى كره رس
ــبكه با  ــتقرار ش ــل نگرانى هاى امنيتى در مورد قرارداد اس دلي
 +LG U .ــار قرار داده است ــور را تحت فش هوآوى اين كش
ــبكه موبايل كره جنوبى است كه از اوايل پاييز براى  اپراتور ش
ــل چهارم LED با هوآوى  ــبكه نس ــعه سرويس هاى ش توس
ــرويس هاى موبايل را با سرعت 2/6  قرارداد منعقد كرده تا س

گيگاهرتز ارائه كند.
ــت كه همكارى  ــت كره جنوبى معتقد اس ــن حال دول با اي
ــور با هوآوى براساس منافع تجارى و  ــبكه موبايل اين كش ش
ــور به سياست هاى آمريكا  ــب وكار بوده و اگرچه اين كش كس
احترام مى گذارد، اما سعى مى كند كه همكارى هاى خود را ادامه

دهد.
گزارش ها حاكى است كه سياستمداران آمريكايى ماه گذشته 
ــركت LG U+  كره جنوبى  اعالم كرده  بودند كه همكارى ش
ــركت هاى چينى مى تواند ارتش اياالت متحده آمريكا را  با ش

در اين كشور تهديد كند.
ــالم كرده كه جمهورى كره  ــتا، جان مك كين اع در اين راس
فقط يك كشور مستقل نيست، بلكه كشورى است كه 28 هزار 
و پانصد سرباز آمريكايى در لباس نظامى آماده مبارزه و دفاع 

از اين كشور هستند.
وى همچنين گفته، منافع امنيت ملى اياالت متحده آمريكا به 
ــتقيم با شبكه هاى اطالعاتى كره رابطه مستقيم دارد و  طور مس
تحت تاثير قرار مى گيرد. بر اين اساس به منظور رفع نگرانى هاى 
ــبكه LG U+ كره براى انجام  ــته ش دولت آمريكا، ماه گذش
ــوآوى و رفع نگرانى هاى امنيتى  ــش روى محصوالت ه آزماي

موافقت كرده است.

  قيمت به تومانمدل

Nokia 10564,000
Samsung E119081,000

Dimo Toos85,000
Nokia 10086,000

Nokia 128095,000
Nokia 10198,000
GLX W00399,000

100 تا 300هزار تومانمحدوده قيمت

100هزار تومان تا  500 هزار تا 1 ميليون تومان300 تا 500هزارتومان محدوده قيمتمحدوده قيمت محدوده قيمت

باالى 1 ميليون تومانمحدوده قيمت

دقت كنيــد
گوشي هاي بازار معموال با ميانگين 40 تا 80 هزار تومان اختالف قيمت به فروش مي رسد.  
ــاس ميانگين قيمت از چند منبع مختلف در بازار  ــده در اين جدول ها بر اس قيمت هاى درج ش
ــتخراج شده و ممكن است با قيمت هاى روز بازار در فروشگاه هاى مختلف يكسان نباشد.  اس
ــي هاي  ــي هاي بدون گارانتي گاهي اوقات بين 100  تا 150هزار تومان با گوش همچنين گوش
گارانتي دار اختالف قيمت دارند. با توجه به نوسانات نرخ ارز گوشي هاي باالي يك ميليون تومان  

با نوسانات شديد قيمتى روبه رو هستند. 

به روز رسانى در تاريخ 7 دى 92

  قيمت به تومانمدل
Dimo Dena105,000

Nokia 107 Dual Sim108,000
Samsung E1282T119,000

GLX Mini119,000
Nokia 110124,000

GLX T3125,000
Samsung E2252129,000
Samsung E2202 129,000
Dimo Abshar II140,000
Samsung E250143,000

Nokia 112143,000
Nokia 206185,000

Nokia C2-05185,000
Nokia Asha 205189,000

 Samsung C3222 (Chat 322)199,000
Samsung Rex 70 S3802219,000

Nokia Asha 202224,000
Nokia Asha 306205,000
Nokia Asha 210227,000

LG Cookie Smart T375229,000
Nokia Asha 309236,000

Nokia C2-03239,000
LG C199239,000

Nokia C2-01239,000
Alcatel OT-808245,000

Nokia Asha 308245,000
Nokia Asha 310249,000
Samsung S5610249,000

Nokia X2-02250,000
Nokia Asha 501254,000

HTC Explorer255,000
Samsung Galaxy Star S5282255,000
Samsung Galaxy Star S5280258,000

Samsung Galaxy Pocket S5300259,000
Samsung Star 3 Duos S5222259,000

Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim260,000
Nokia Asha 300265,000

Samsung Rex 80 S5220R269,000
Nokia 301269,000

Samsung Galaxy Y S5360289,000
Nokia X2-01289,000

LG Op mus L3 E400290,000
LG Op mus L3 E405295,000

Huawei Ascend Y210D299,000
Nokia Asha 302299,000

  قيمت به تومان  مدل

Sony Xperia Tipo Dual335,000
Samsung Galaxy Young S6310338,000

Nokia 7230339,000
Samsung Galaxy Y Duos S6102342,000
Samsung Galaxy Mini 2 S6500345,000

Sony Xperia E Dual349,000
Samsung Galaxy Mini S5570349,000

LG Op mus L3 II E425350,000
LG Op mus L3 II Dual E435355,000

Huawei U8510 IDEOS X3363,000
Sony Xperia E365,000

Samsung Galaxy Young S6312369,000
Nokia 500379,000

LG Op mus L4 II E440379,000
Samsung Galaxy Fame S6812i392,000

HTC Wildfire S395,000
LG Op mus L4 II Dual E445402,000

LG Op mus L5 E612449,000
LG Op mus L5 Dual E615453,000

HTC Desire C455,000
HTC Desire460,000

HTC Desire 200465,000
Nokia Lumia 610479,000

Samsung Galaxy Ace Duos S6802484,000

  قيمت به تومانمدل

LG Op mus L5 II E450502,000
Samsung Galaxy Ace Plus S7500505,000
Samsung Galaxy S Duos S7562524,000

HTC One V535,000
Samsung Galaxy Music Duos S6012542,000

Sony Xperia J545,000
Samsung Galaxy Ace 2 I8160559,000

Nokia Lumia 620559,000
 HTC One V (T320e)559,000
LG Op mus L7 P705585,000

Samsung Galaxy S Glide i927R589,000
Sony Xperia Go610,000

HTC Windows Phone 8S618,000
HTC Desire VC624,000

LG Op mus L7 II P713629,000
Sony Xperia M590,000

Samsung Galaxy Ace 3 S7270639,000
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB649,000

Samsung I8190 Galaxy S III Mini665,000
Sony Xperia L669,000

LG Op mus L7 II Dual P715669,000
Samsung I8262 Galaxy Core674,000

Nokia N9 - 16GB689,000
Nokia Lumia 720704,000

Huawei Ascend W1735,000
HTC Amaze 4G735,000
HTC Desire SV735,000
Sony Xperia P765,000

LG Op mus L9 P768769,000
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB769,000

Samsung Galaxy Win I8552 Dual779,000
Sony Xperia S795,000
 HTC One SU799,000
HTC One SV810,000

Sony Xperia T829,000
Samsung I9082 Galaxy Grand839,000

Sony Ericsson Xperia Arc S845,000
Sony Xperia SP830,000
HTC Desire 500859,000
Sony Xperia V864,000

Sony Xperia Ion850,000
Nokia Lumia 625865,000

Sony Xperia Acro S850,000
Sony Xperia SL869,000

HTC One XL915,000
LG Op mus Vu P895899,000

HTC One S922,000
Sony Xperia TX920,000

Nokia Lumia 920950,000
HTC Sensa on XE959,000

Huawei U9200 Ascend P1999,000

  قيمت  به تومانمدل
LG Op mus 4X HD P8801,019,000

HTC One X1,030,000
LG Nexus 4 E960 - 8GB1,069,000

LG Nexus 4 E960 - 16GB1,087,000
Huawei Ascend Mate1,090,000

Huawei Ascend P61,095,000
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB1,120,000

Sony Xperia ZR1,178,000
LG Op mus G E9751,185,000

Samsung Galaxy S4 Zoom1,215,000
Sony Xperia Z1,349,000

Huawei Ascend P21,385,000
Sony Xperia ZL1,388,000
HTC Bu erfly1,399,000

Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB1,429,000
HTC One X+ - 64GB1,444,000
LG Op mus G Pro1,555,000

Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB1,629,000
Samsung I9295 Galaxy S4 Ac ve1,654,000

Apple iPhone 5c - 16GB1,665,000
Apple iPhone 4S-16GB1,730,000

Sony Xperia Z Ultra1,739,000
LG G21,655,000

Sony Xperia Z11,700,000
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB1,884,000

Apple iPhone 5 - 16GB2,149,000
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB2,169,000

Nokia Lumia 10202,185,000
Apple iPhone 5c - 32GB2,239,000
Apple iPhone 5 - 32GB2,299,000

HTC One Max2,350,000
Apple iPhone 5s - 16GB2,320,000
Asus PadFone 2 - 16GB3,400,000
Apple iPhone 5s - 64GB4,200,000

شركت آمريكايى Caterpillar از گوشى Cat B100 به عنوان 
يك گوشى مقاوم در نمايشگاه CES پرده بردارى كرد.

به گزارش «موبنا»، Cat B100 هوشمند نيست و در رده گوشى هاى 
ساده قرار مى گيرد و براى كوهنوردان و استفاده در شرايط آب و هوايى 

نامساعد طراحى شده است. اين گوشى از گواهى نامه IP67 برخورار 
است، به اين ترتيب گوشى را در برابر گرد و غبار محافظت مى كند و 
در عمق سه متر مى توان از گوشى استفاده كرد. از سوى ديگر در برابر 
درجه حرارت زياد و كم مقاوم بوده و نشكن است و همچنين از باترى 

با عمر طوالنى پشتيبانى مى كند. از ويژگى هاى فنى گوشى مى توان به 
صفحه نمايش 2/2 اينچى با وضوح 240×320 پيكسل، دوربين سه 
ــتيبانى از كارت microSD اشاره كرد. ابعاد اين  مگاپيكسلى و پش

گوشى 17/5×56×123 ميلى متر است و 136 گرم وزن دارد.

تلفن 5 اينچى ايسر رونمايى شد
شركت فناورى ايسر از يك تلفن هوشمند با صفحه پنج اينچى 
ارزان قيمت رونمايى كرده كه وضوح تصوير آن به 16:9 مى رسد. 
به گزارش خبرگزارى مهر، تلفن هوشمند ايسر ليكوئيد Z5 با 

ضخامت 8/8 ميليمتر و لبه هاى گرد عرضه شده است.
 DTS ــپيكرهاى جلويى اين تلفن هوشمند داراى ويژگى اس
ــمند خود  ــى غنى را با تلفن هوش ــا كاربر تجربه صوت ــوده ت ب
ــته باشد. اين تلفن در رنگ هاى سفيد و خاكسترى روشن  داش
ــتم عامل آندرويد 4,2,2 آب نبات ژله اى عرضه شده و  با سيس

وزن آن به 147 گرم مى رسد.
يك پردازنده دو هسته اى 1/3 گيگابايتى و حافظه داخلى 4 گيگابايتى اين تلفن را تقويت مى كند. 
ــلى از ديگر ويژگى هاى تلفن هوشمند جديد شركت  واى فاى جى پى اس و دوربين پنج مگاپيكس
ــت. تمركز خودكار دوربين پنج مگاپيكسلى اين تلفن از فناورى BSI پشتيبانى مى كند كه  ــر اس ايس
ــتر از فناورى سنتى FSI به كار گرفته شود، در نتيجه حساسيت به نور كم  ــود نور بيش موجب مى ش
ــركت، تلفن ليكوئيد Z5 ايسر به جاى چهار لنز سنتى كه براى  ــاس اعالم اين ش بهبود مى يابد. براس
ــت كه اين امر موجب افزايش  ــمند به كار گرفته مى شود داراى پنج لنز اس ــاخت تلفن هاى هوش س

كيفيت تصاوير تلفن مى شود.
ــنى مختلف  ــريع براى كاربرهاى مختلف با گروه هاى س اين تلفن داراى چهار پروفايل حالت س
است. حالت پايه اى براى جوانان است كه عملكردهاى متنى و تماسى آن ثابت است، حالت كالسيك 
ــازمان دهى شده است تا افرادى كه براى اولين  ــاده و س داراى عملكردهاى اصلى در يك فضاى س
بار است از تلفن هاى هوشمند استفاده مى كنند به اين پروفايل روى آورند. حالت كيپد براى افرادى 
است كه عمدتا از صوت استفاده مى كنند و گاهى نياز فورى به صفحه كليد خود دارند. حالت ساده 
سالخوردگان ارائه كننده پيام هاى متنى، راديو، وضعيت آب و هوا، ذره بين، ساعت، تماس سريع با 
مخاطبان است كه براى كاربران سالمند مناسب است. اين مدل تلفن هوشمند ايسر در فرانسه، آلمان، 

اسپانيا، پرتغال، اوكراين و انگلستان از اواسط ژوئيه با قيمت 230 دالر عرضه مى شود.
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ماليات تورمى در ترازوى عدالت، عنوان پژوهشى 
ــتاد اقتصاد  و وهاب  ــلى اس ــماعيل توس از محمداس
ــجوى دكترى اقتصاد دانشگاه عالمه است  قليچ دانش
كه توسط پژوهشكده پولى و بانكى منتشر شده است. 
ــت فصلى مواردى نظير چيستى  در اين پژوهش هش
عدالت،  وظايف پول و كاركرد عدالت در آن،  ماليات 
ــى و كاهش ارزش پول، ماليات تورمى و توزيع  تورم
ناعادالنه درآمدها و جبران ضرر ناشى از كاهش ارزش 

پول مورد بررسى قرار گرفته اند.
ــالش كرده اند ماليات  ــندگان اين پژوهش ت  نويس
ــى از  پولى كردن كسرى بودجه دولت را  تورمى ناش
در ترازوى عدالت گذاشته و آن را مورد نقد قرار دهند. 
ــدا به تعريف عدالت از ديدگاه  ــه اين منظور آنها ابت ب
فلسفه هاى شرقى و غربى پرداخته و سپس با تشريح 

ــار  كاركرد پول، تاثير ماليات تورمى را بر اقتصاد اقش
مختلف تشريح كنند.

پول و كاركرد عدالت 
ــه عنوان كااليى كه  ــن بخش با تعريف پول ب در اي
ــنجش و ذخيره ارزش را  ــه وظيفه مبادله،  معيار س س
ــه وظايفى كه  ــت: «با توجه ب ــه عهده دارد آمده اس ب
براى پول برشمرديم،  هر فردى از جامعه با در اختيار 
داشتن پول،  صاحب حقى است. آنچه اين حق را در 
بعد فردى و خصوصى بيشتر جلوه گر مى كند،  وظيفه 
ــت. به اين دليل  ــوم پول يا همان ذخيره ارزش اس س
ــرد كه كاركرد عدالت در صيانت از  مى توان اذعان ك
قدرت خريد و ارزش پول،  بيشتر قابليت تعريف دارد. 
افرادى كه ثروت خود را به شكل پول نگه مى دارند،  
ــه اعتبارى كه دولت به  ــتند كه با اعتماد ب افرادى هس
پول بخشيده است ، سرمايه خود را در قالب آن ذخيره 
كرده اند و از اين رو توقع دارند، اين ارزش بدون دليل 
و در پى اقدامات نهادى خارجى همچون دولت كاهش 
ــد و وظيفه ذخيره ارزش بودن پول به طور كامل  نياب
ايفا شود. اجراى عدالت به مفهوم رعايت استحقاق ها 
ــراد و دادن حق هر ذى حق به او  ــت حقوق اف و رعاي
مستلزم همين معنا است كه ارزش پول به مرور زمان 
ــرمايه و ثروت افراد خارج از اختيار  كاهش نيابد و س

و عملكرد آنان مستهلك نشود.»

ماليات تورمى و كاهش ارزش پول 
ــا با دو روش  ــرى بودجه دولت ه ــن مالى كس تامي
ــش هزينه ها و افزايش درآمدها صورت مى گيرد.  كاه
ــورهاى  در اين پژوهش با اعالم اينكه ايران جزو كش
ــعه قرار دارد؛ كاهش هزينه هاى جارى  در حال توس
ــور كمتر رويه اى قابل تجويز  و عمرانى براى اين كش
عنوان شده است، ضمن اينكه كمبود ظرفيت هاى توليد 
نفت و محدوديت سهميه اى در بازار اوپك،  كم كشش 
ــائل و  بودن كاالهاى صادراتى ، بازاريابى ناقص،  مس
چالش هاى مديريتى،  سياسى و بين المللى،  عدم كارآيى 

نظام ادارى و مالياتى  و مسائلى از اين دست نيز مانع 
ــود. در چنين حالتى  ــش درآمدهاى دولتى مى ش افزاي
ــايد  به گفته نگارندگان اين پژوهش، راحت ترين و ش
ــاده ترين راه تامين كسرى بودجه دولت،  استقراض  س
ــار پول  ــت كه در نهايت به انتش از  بانك مركزى اس
ــرى بودجه منجر مى شود. افزايش  يا پولى كردن كس
ــب با  حجم نقدينگى در اقتصاد به نحوى كه نامتناس
رشد توليد ملى حقيقى باشد به افزايش تورم،  كاهش 
ارزش پول و افت قدرت خريد افراد منتهى مى شود. 
از آنجا كه اين كاهش به مانند وضع ماليات بر صاحبان 
پول است از اين سياست به «ماليات تورمى» يا «ماليات 

پنهان» تعبير مى شود. 
ــرى  كاهش ارزش پولى كه از ناحيه پولى كردن كس
ــش عيار در  ــود همانند كاه ــل مى ش ــه حاص بودج

مسكوكات فلزى بوده و اين عمل مصداق « نقص در 
ــرات مخرب ماليات تورمى  ــت. از اين رو اث مال» اس
ــتهالك ارزش هاى ذخيره  در كاهش ارزش پول و اس
ــده به بى عدالتى و تضييع حقوق آحاد جامعه منجر  ش
ــى خود را در قالب  ــود، چرا كه فردى كه داراي مى ش
ــت با رخداد تورم شاهد كاهش  پول ذخيره كرده اس
قدرت خريد آن مى شود، بى آنكه در اين كاهش دخالت 
ــته باشد. به عبارت ديگر ارزش پول  يا تقصيرى داش
اعتبار شده به قدرت خريد آن است. فرد صاحب پول،  
مالكيت قدرت خريد آن را در اختيار داشته و به نوعى 
صاحب حق در استفاده يا انتقال آن است. از اين جهت 
از بين بردن يا تضعيف اين مالكيت بدون اذن مالك،  

عدم رعايت حقوق و مترادف با بى عدالتى است. 

ماليات تورمى و توزيع ناعادالنه درآمدها
تحقيقات نشان داده است كه تورم اثرگذارى منفى 
ــا دارد. از اين رو مى توان ديگر اثر  ــر توزيع درآمده ب
ــر مقوله عدالت را در حوزه  ــرب ماليات تورمى ب مخ
ــت. يكى از ويژگى هاى مشهود  توزيع درآمدها دانس
ماليات تورمى،  عدم تناسب و ناهمگونى در تغييرات 
قيمت ها و درآمدها است، به اين نحو كه قيمت برخى 
از كاال و خدمات و درآمد برخى از طبقات اجتماعى،  
با آهنگى شديدتر از ساير قيمت ها يا درآمدها افزايش 
مى يابد. اين عدم تناسب در باال و پايين شدن قيمت ها 
ــه درآمد و ثروت  ــود ك ــا موجب آن مى ش و درآمده
ــى برخى از طبقات و گروه ها به ضرر طبقات و  حقيق
گروه هاى ديگر بهبود يابد. بديهى است فشار سنگين 
ــن توزيع ناعادالنه بر دوش صاحبان درآمد ثابت و  اي
ــدان ، كارگران يا خريداران  نيمه ثابت همچون كارمن
ــاس مى شود. به عبارت  ــاركت بيشتر احس اوراق مش
ديگر گرچه تورم،  ضرر خود را به همه مى رساند، اما 
طبقه مرفه جامعه كه امكان تبديل پول به زمين،  مسكن،  
طال و جواهرات و دارايى هايى از اين قبيل را دارند؛  با 
ــن انتقال از زيان كاهش قدرت خريد پول تا حدى  اي
مصون مى مانند؛  در حالى كه طبقات پايين درآمدى كه 

پول چندانى براى خريد كاالهاى بادوام همچون زمين 
ــكن ندارند و غالبا عمده درآمد خود را صرف  و مس
كاالهاى ضرورى و مصرفى مى كنند ، بيشتر از تبعات 
تورم ضربه مى پذيرند. از اين جهت مى توان ادعا كرد 
سياست ماليات تورمى به توزيع ناعادالنه درآمدها و 

افزايش شكاف طبقاتى منتج مى شود. 

جبران ضرر ناشى از كاهش ارزش پول
بانك مركزى و دولت قانونا و عرفا متعهد به حفظ 
ارزش پول ملى هستند و بايد در قبال اين تعهد ، ملزم 

و پاسخگو نيز باشند.
ــالمى  ــاس اصول و آموزه هاى اس  از آنجا كه بر اس
ــرمايه و ذخاير ارزش افراد  ــيره عقال،  كاهش س و س
جامعه و همچنين بر هم زدن معيارهاى سنجش مالى 
و اقتصادى يك جامعه بدون دليل و مبنا نهى شده است 
و نيز  از آنجا كه پول وسيله اى براى ذخيره ارزش و 
معيارى براى محاسبه و سنجش امور مالى و اقتصادى 
مردم جامعه است،  مى توان چنين ادعا كرد كه در نظام 
اسالمى،  هيچ نهادى حق ندارد بدون دليل و مبنا ، دست 
به اقدامى بزند كه منجر به كاهش ارزش پول ملى شود. 
بديهى است اين الزام براى نهادها و قواى سياست گذار 
در پرهيز كردن از اعمال سياست هاى تورم زا و مغاير 

با اصول عدالت،  بيشتر قابل لحاظ است. 
ــن مالى  ــت در تامي ــه ناتوانى دول ــا ك ــا از آنج ام
ــكالت  فعاليت هاى جارى و عمرانى ، باعث بروز مش
ــت،  رفاه و اشتغال مردم و  ــطح معيش عديده اى در س
ــام برمى گردد،  اگر  ــن نيل به اهداف كالن نظ همچني
ــا هزينه كمتر  ــى دولت از راه هاى ب ــكان تامين مال ام
ميسر نباشد ، دولت براى آنكه به حال خود رها نشود 
و به عبارتى خود را ورشكسته اعالم نكند ، به منظور 

تامين كسرى بودجه خود مجبور به استقراض از بانك 
مركزى مى شود كه البته اين امر به معناى عدم الزام به 

جبران ضرر نيست.
ــزم به جبران  ــالمى مل ــراى اثبات اينكه دولت اس ب
ضرر ناشى از  اعمال اين سياست است، بنا بر عقيده 
نگارندگان اين پژوهش دو علت كلى قابل طرح است: 
ــتور شرع موظف  ــالمى بنا به دس اول آنكه حاكم  اس
است كه عدالت را در حكمرانى خود رعايت كند. از 
ــتى كه برهم زننده عدالت توزيعى  اين رو انجام سياس
ــالت دولت اسالمى بوده و از اين  است، مخالف رس
بابت جبران خسارت بر عهده او است. دوم آنكه حكم 
و سياست حاكميت شامل هر چيزى است كه در دايره 
ــالمى قرار گيرد،  اما زيانى كه از پى  مصلحت نظام اس
ــت مستخرج مى شود خارج  اجراى آن حكم يا سياس
ــارت به  از  دايره مصلحت نظام بوده و بايد اين خس
نحو مقتضى جبران شود. در اين پژوهش براى شفاف 
شدن اين مساله مثالى ذكر شده است مبنى بر اينكه اگر 
ــهر،  مصلحت عمومى حكم كند كه در منطقه اى از ش

 خيابانى براى رفاه حال عموم احداث شود و اين امر 
ــد،  بنا بر وجود  منوط به تخريب خانه هاى مجاور باش
ــتور كار  قرار  ــت باالتر،  تخريب منازل در دس مصلح
ــن تخريب به معناى ايراد  ــرد. اما از آنجا كه اي مى گي
ــد،  جبران ضرر به عهده  ضرر به مالكان منازل مى باش

حاكميت  است.
ــط  ــرى بودجه دولت توس در قضيه تامين مالى كس
ــتقراض از بانك مركزى كه موجب ماليات تورمى  اس
ــود نيز قضيه تقريبا مشابه  و كاهش ارزش پول مى ش
ــت. اين وظيفه حاكميت است كه اوال  همين مثال اس
ــاى جايگزين و  ــكان دارد از روش ه ــا جايى كه ام ت
كم هزينه تر تامين مالى كسرى بودجه استفاده كند  ؛ ثانيا 
ــتفاده از روش استقراض از بانك مركزى به علت  اس
اثرات منفى و مخربى كه به همراه دارد،  صرفا به نحو 
موقتى و محدود به شرايط اضطرارى بوده و تبديل به 
رويه هميشگى نشود و ثالثا به منظور اجراى عدالت و 
ــبيت دولت داراى  بر مبناى قواعد فقهى، اتالف و تس
ــت و بايد با اعمال سياست هاى جبرانى و  ضمان اس
بازتوزيعى،  ضرر تحمل شده را به نحو مطلوبى جبران 
كند، البته بديهى است مثال تخريب خانه هاى مجاور به 
منظور احداث خيابان،  ضررى جزئى به عده اى محدود 
وارد مى سازد، اما زيان تورم به همه افراد جامعه وارد 

شده و به اين سادگى قابل جبران نيست.
ــه بيان كرد كه با  ــارت ديگر مى توان اينگون ــه عب  ب
توجه به ابعاد گسترده ضررهاى ناشى از ايجاد تورم،  
جبران اين زيان در سطح كالن به طور كامل غيرقابل 

تصور است.
ــايد بتوان آثار  ــوع با رعايت اين موارد ش در مجم
زيان بار ماليات تورمى را كه به ناعدالتى هاى اقتصادى 
مى انجامد تا حد و اندازه اى و نه به طور كامل كاهش 
ــوال ارزشى كمتر از  داد،  اما از آنجا كه گاهى طرح س
ارائه تحليل ندارد،  نگارندگان  اين پرسش ها را مطرح 
ــادى و عدالت اقتصادى ،  ــد اقتص مى كنند كه بين رش
ــرايطى كه  ــت؟ آيا در ش ــا كدام طرف اس ــاب ب انتخ
ــرى بودجه دولت  وضعيت اضطرارى براى تامين كس
ــتر  ــد و رونق بيش وجود ندارد ، مى  توان به منظور رش
اقتصادى با استفاده از ماليات تورمى در تحقق عدالت 
اقتصادى كه مايه قوام نظام اجتماعى است، خللى وارد 
كرد؟ به بيان ديگر آيا براى پيشرفت و سرعت بخشيدن 
به رشد اقتصادى مى توان تا حدى از عدالت اقتصادى 
چشم پوشى كرد؟ به گفته آنها، اينها پرسش هايى هستند 
ــاز سياست گذارى  ــخ آن مى تواند رهنمون س كه پاس

عادالنه در نظام اقتصادى باشد.
در پايان اين پژوهش نيز چنين نتيجه گرفته مى شود 
كه در كشورهاى در حال توسعه همچون ما، مخارج 
ــعه  ــت اجراى برنامه هاى توس ــت عموما به جه دول
ــت. ضعف و  ــا افزايش زيادى مواجه اس اقتصادى ب
نارسايى نظام مالياتى ، ناچيز بودن سرمايه گذارى هاى 
خصوصى،  كم كشش بودن كاالهاى صادراتى و نقصان 
ــن چالش هاى  ــراى آن و همچني ــى جهانى ب بازارياب
ــه عواملى  ــى از جمل ــى و بين الملل ــى،  سياس مديريت
ــد درآمدهاى دولت به ميزان الزم  ــت كه مانع رش اس
ــود كه دولت ها  ــود. اين واقعيت موجب مى ش مى ش
ــرى بودجه ببينند.  غالب اوقات خود را مواجه با كس
ــتقراض از بانك مركزى يا به عبارتى  ــن بين اس در اي
ــرى بودجه ساده ترين راه جهت حل  پولى كردن كس

ــكل تامين مالى دولت است. تحقيقات ثابت كرده  مش
ــت كه با افزايش حجم پول به اين طريق،  ماليات  اس
ــده و قدرت خريد  تورمى بر صاحبان پول تحميل ش
ــن ماليات  ــرار مى گيرد. همچني ــعاع ق آنان تحت الش
تورمى موجب توزيع ناعادالنه درآمد به نفع صاحبان 
ــرر صاحبان  ــا و به ض ــت و اغني ــاى غيرثاب درآمده
درآمدهاى ثابت و فقرا مى شود كه مى توان اين كاهش 
ارزش و قدرت خريد پول را مصداقى از بى عدالتى و 
تضييع حقوق صاحبان پول قلمداد كنيم. از اين رو بر 
ــت كه تا حد امكان از روش هاى  دولت ضرورى اس
ديگرى غير از استقراض از بانك مركزى براى تامين 
كسرى بودجه خود استفاده كرده و در صورت روآورى 
ــت ، ضرر تحميل شده به اقشار مختلف  به اين سياس

جامعه را تا حد امكان جبران كند.
ــدان مى توانند فايل كامل اين پژوهش را از  عالقه من

لينك زير دريافت كنند.
http:/ /www.mbri .ac. ir /Default .
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توسعه فرآيندي براى اعتالي زندگي مادي و معنوي 
انسان و بهبود بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
ــگاه به عنوان رسمي ترين نهاد آموزشي و  است. دانش
ــي نقش ويژه اي در فرآيند توسعه ايفا خواهد  پژوهش
ــعه  منطقه اي» كه محمد  ــگاه و توس كرد. مقاله  «دانش
ــرده و دفتر مطالعات  ــه و تدوين ك ــزي آن را تهي عزي
ــوراي اسالمي  اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس ش
آن را منتشر ساخته است، مطالعه اي دقيق درباره رابطه  
ــگاه و محيط پيراموني در مسير دستيابي  و تعامل دانش
ــعه است. اين مقاله به منظور بررسي اين رابطه  به توس
ــگاه بر اقتصاد و توسعه منطقه اي، ابتدا به  و تاثير دانش
ــينه اين مفهوم در سير  ــعه و پيش تعريف مفهوم توس
تفكرات انديشمندان مي پردازد و سپس با مطالعه اشكال 
ــگاه و منطقه پيراموني و مثال هاي  مختلف رابطه دانش
ــد تا براي بهينه سازي اين  عيني در اين زمينه، مي كوش
ــي ارائه دهد. به اين منظور،  ــه در ايران نيز الگوي رابط
نويسنده ابتدا به بررسي مفهوم توسعه پرداخته و شرحي 
ــمندان  اجمالي از تكوين اين مفهوم در نظريات انديش

شرق و غرب ارائه مي دهد. 

تئوري توسعه منطقه اي
ــعه بنا به تعريف، فرآيندي است متضمن بهبود  توس
مداوم در همه عرصه هاي زندگي مادي و معنوي انسان. 
ــيدن كل جامعه به سوي زندگي بهتر و  توسعه، بركش
انساني تر است. به عقيده نويسنده اين مقاله، ابن خلدون 
براي اولين بار در كتابش با نام «مقدمه»، به مفهوم توسعه 
اشاره كرده است. ابن خلدون عبارت «علم العمران» را 
به اين منظور به كار گرفته كه مقصود از آن، اين است 
ــان ها براي رفع نيازمندي هاي خود با يكديگر  كه انس
ــكيل مي دهند.  انس مي گيرند و جامعه اي واحد را تش
ــه توسعه در دوره روشنگري  در مغرب زمين، انديش
ــانس) ظهور پيدا كرد و آثار و نشانه هاي آن در  (رنس
عصر انقالب صنعتي آشكار شد. مساله توسعه با پايان 
جنگ جهاني دوم به يكي از مهم ترين مسائل در محافل 
دانشگاهي و مراكز برنامه ريزي بدل شد، به طوري كه 
ــتين دهه هاي پس از جنگ  ــازمان ملل متحد نخس س
ــعه نام گذاري كرده است.  دوم جهاني را دهه هاي توس
ــل از دهه 1970 ميالدي، عوامل اقتصادي محور  تا قب
ــعه را تشكيل مي دادند و تنها پس از اين  مباحث توس
ــه عوامل ديگري چون عوامل فرهنگي نيز  دهه بود ك
مورد توجه متخصصان امر قرار گرفت. امروزه توسعه 
به عنوان پديده اي چندوجهي شناخته مي شود و مستلزم 
تجديد سازمان و جهت گيري مجموعه نظام اجتماعي 

و اقتصادي كشورها است.
با توجه به آراى صاحب نظران حوزه توسعه، مي توان 
به هشت ويژگي اصلي براي توسعه و شرايط تحقق آن 
ــاره كرد. اين ويژگي ها به اختصار عبارت است از:  اش
ــازماندهي هيات حاكم؛  بافت و توانايي هاي فكري س
ــش اجتماعي و فردي؛ نظام  ــه به علم؛ نظم؛ آرام توج
ــرانجام فرهنگ اقتصادي.  ــي؛ نظام آموزش و س قانون
توسعه داراي ابعاد مختلفي است كه مهم ترين آنها شامل 
ــعه اجتماعي، توسعه سياسي،  ــعه اقتصادي، توس توس
توسعه انساني، توسعه فرهنگي و توسعه ملي مي شود. 
ــالوده هاي  ــادي دگرگوني ش ــعه اقتص منظور از توس
اقتصادي و اجتماعي جامعه است، به طوري كه حاصل 
آن كاهش نابرابري هاي اقتصادي و تحوالتي در توليد، 
توزيع و الگوهاي مصرف جامعه باشد. توسعه اجتماعي 
ــطح زندگي عمومي از طريق ايجاد  ناظر بر ارتقاي س
ــت، مسكن، آموزش و  زمينه هاي مطلوب براي بهداش

فقرزدايي خواهد بود. 
هدف از توسعه سياسي افزايش توانمندي نظام سياسي 
از طريق نهادي كردن تشكل ها و مشاركت سياسي است. 
ــاني مردم را در محور فرآيند توسعه قرار  ــعه انس توس
ــاخص طول عمر، سطح دانش  مي دهد و معطوف به ش
ــطح معاش آبرومند است. توسعه فرهنگي باعث  و س
تغييراتي در حوزه هاي شناختي و ارزشي انسان خواهد 
ــا و باورهاي تازه اي  ــد كه حاصل آن خلق قابليت ه ش
در افراد است. اين باورهاي جديد با كنش و الگوهاي 
رفتاري مناسب توسعه همگام هستند. توسعه فرهنگي 
ــنت نيست، بلكه از طريق آن، سنت ها  به معناي نفي س
و تجارب گذشته با نيازها و شرايط اكنون پيوند خورده 
ــكوفايي توانايي هاي بالقوه آدمي خواهند  و موجب ش
ــعه ملي فراگردي همه جانبه است كه ابعاد  ــد. توس ش
گوناگون توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، 
امنيتي (دفاعي) و ارتباطات و تاثير متقابل اين حوزه ها 

با يكديگر را در بر مي گيرد.
ــد.  ــعه مي تواند برون زا يا درون زا باش از طرفي توس
ــعه برون زا توجه كمتري به شرايط دروني جامعه  توس
ــي را الگو قرار  ــعه يافته غرب ــورهاي توس دارد و كش
مي دهد. حال آنكه توسعه درون زا مبتني بر داشته ها و 
ــورها است. مورد ديگري كه در اين  منابع داخلي كش
مقاله به آن توجه شده است ارتباط توسعه و ارزش هاي 
اجتماعي است. در اين خصوص دو ديدگاه رايج وجود 
دارد. نخست، ديدگاهي كه در دستيابي به توسعه نقش 
ــو در نظر مي گيرد و دوم،  ــتري براي ارزش هاي ن بيش
ــب براي  ــي كه ناظر بر ايجاد زمينه هاي مناس ديدگاه
فرصت ها و از اين طريق شكل گيري كردارهاي متناسب 
است. در ديدگاه اول، اين انسان ها هستند كه با ارزش ها 
و فرهنگ مناسب موجب ايجاد نهادهاي توسعه اي و 
بنابراين هموارسازي مسير توسعه در جامعه مي شوند، 
ــعه اي مقدم  در حالي كه در ديدگاه دوم، نهادهاي توس

ــاز تحقق ارزش هاي  بر انگيزه ها و فرصت ها سبب س
ــد. برخي از  ــعه در جامعه خواهند ش ــب و توس مناس
ــز قائل به آميزش دو نظر فوق اند كه  صاحب نظران ني
بر آن اساس ارزش هاي متناسب با توسعه و نهادهاي 
ــعه اي بر يكديگر اثر گذاشته و نمي توان ضرورتا  توس

هيچ يك از طرفين را مقدم بر ديگري دانست.
توسعه منطقه اي به عنوان موضوع اصلي اين مقاله نيازمند 
تعريف، تبيين و بررسي است. توسعه منطقه اي به آن معنا 
است كه چگونه مي توان براي رسيدن به برتري هاي نسبي 
يك منطقه (اعم از چند شهر بزرگ در يك منطقه يا چند 
استان و ايالت) در سطح ملي و جهاني و توازن در پيشرفت 
ــد آن برنامه ريزي كرد. بر اين اساس، تئوري هاي  و رش
توسعه منطقه اي ريشه در علوم منطقه اي، اقتصاد منطقه اي 
ــه  ــترك اين س و جغرافياي تئوريك دارند. ويژگي مش
شاخه توجه به مفهوم فضا است. به طور كلي، توجه ويژه 
به توسعه منطقه اي ناشي از دو دليل است: اول، اهميت 

ــاد و برقراري روابط اقتصادي و  اقتصادي مناطق و ايج
ــعه زا در منطقه و دليل دوم، حفظ، ارتقا  فرآيندهاي توس
و احياي سنت ها و فرهنگ بومي مناطق در برابر فرآيند 
جهاني شدن. ديدگاه هاي توسعه منطقه اي و الگوهاي آن 

به اوايل قرن بيستم بازمي گردند.
 اما از دهه 1960 ميالدي به بعد، اكثر كشورها به منظور 
ــكاف توسعه توجهي  ــتن از اختالف طبقاتي و ش كاس
روزافزون به اين مقوله داشته اند. با اين وجود، اين برنامه ها 
در برخي از كشورها فاقد استراتژي هاي جامع بود و بيشتر 
شامل سياست هاي تشويق و ترغيب استقرار صنايع در 
ــهرها يا مكان يابي مناسب  مناطقي جز پايتخت و مادرش
مراكز بازار و از اين قبيل موارد مي شد. در برخي كشورها 
نظير ايران، برنامه ريزي منطقه اي شامل ايجاد نهادي براي 
ــعه مناطق عقب افتاده (تشكيل جهاد سازندگي در  توس

سال 1357) بود.
ــعه اقتصادي- ــروزه برنامه ريزي بلندمدت توس ام

ــورها امري اجتناب ناپذير است.  اجتماعي در همه كش
ــدف از تدوين چنين برنامه هايي، ارتقاي همه جانبه  ه
ظرفيت هاست. برنامه ريزي براي توسعه منطقه اي بايد 
بر شناخت دقيق ويژگي هاي كمي و كيفي منطقه مبتني 
باشد. به آن معنا كه از نظر كمي الزم است «خصوصيات 
ــزان منابع طبيعي، توليدي و  ــي، نيروي كار، مي جمعيت
ــرف و بازارهاي درون  ــرمايه اي و ويژگي هاي مص س
منطقه اي» شناسايي شوند و از نظر كيفي برنامه ها بايد 
منطبق بر استعدادها و قابليت هاي منطقه اي طراحي و 
ــوند. نويسنده مقاله در ادامه كشور سوئيس را  اجرا ش
ــعه  و رشد  ــتيابي به توس به عنوان نمونه موفقي از دس

صنايع منطقه اي بررسي مي كند.

رابطه دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي و توسعه

ــتم منتج به  انقالب آكادميك در قرن نوزدهم و بيس
ــگاه هاي پژوهش محور شد و در اواخر  ــكيل دانش تش
ــالوده  ــالب آكادميك ديگري، ش ــا انق ــتم ب قرن بيس
ــگاه هاي كارآفرين نيز ريخته شد. با توجه به اين  دانش
موضوع مي توان گفت دانشگاه هم نهادي اجتماعي و 
ــنفكري و روشنگري است و  فرهنگي با وظايف روش

هم كارآفريني اقتصادي و تربيت نيروي متخصص از 
وظايف و رسالت هاي آن است. 

گفتمان پيوند بين دانشگاه و جامعه را مي توان طوري 
ــرد كه اوال، هر دو طرف رابطه عاليق خود  تعريف ك
ــو در توسعه شركت كنند  را بيان كنند، ثانيا، هر دو س
و ثالثا، طرفين در تالش ها و منافع طرح هاي مشاركتي 
سهيم باشند. توسعه منطقه اي جايي است كه دانشگاه 
ــد به نقش خود  ــوزش عالي مي توانن ــات آم و موسس
ــتري بدهند. توليد دانش و  ــه مدني وزن بيش در جامع
ــگاه ها و موسسات پاسخي به نيازهاي  خروجي دانش
ــوند. از مصاديق نقش دانشگاه ها در  منطقه تلقي مي ش
توسعه منطقه اي تعامل و همكاري مديران دانشگاه ها 
ــهرداران، دولتمردان و مديران رده باالي اجرايي  با ش
صنعت به منظور دستيابي به توسعه و بهبود مناطق است. 
ــه اي عيني از ارتباط ارگانيك  ــه اين مقاله نمون در ادام
ــگاه با محيط پيراموني به تفصيل بررسي مي شود  دانش

ــاره اي مختصر مي كنيم. در  ــه ما اينجا تنها به آن اش ك
اساس نامه دانشگاه اس تي گالن كه يكي از پرچمداران 
ــت تصريح شده كه دانشگاه  مكاتب اقتصادي اروپاس
صرفا نهادي براي تدريس و پژوهش نيست، بلكه ارائه 
ــت. در  خدمات منطقه اي نيز جزئي از وظايف آن اس
نتيجه، برخالف بسياري از دانشگاه ها، دامنه فعاليت هاي 
قانوني داشگاه اس تي گالن بسيار فراتر از فعاليت هاي 
ــنتي است. بررسي چشم انداز و بيانيه ماموريتي اين  س

دانشگاه به خوبي مويد همين نكته است.
بررسي روابط علي و معلولي بين دانشگاه ها و مناطق 
ــگاه مي تواند  ــت كه وجود يك دانش حاكي از آن اس
ــر منطقه پيراموني بگذارد  ــرات فراوان و عميقي ب تاثي
ــگاهي و  ــتم دانش ــاني بين سيس و در صورت همپوش
ــب هر دو طرف خواهد  ــه اي ارزش افزوده نصي منطق
شد. تاثيرات اقتصادي منطقه اي دانشگاه ها از مهم ترين 
ــگاه ها  ــت. فعاليت هاي اقتصادي دانش ــن موارد اس اي
ــان،  ــط كارفرماي ــي توس ــرج نقدينگ ــويي و خ از س
و  ــا  كنفرانس ه در  ــركت كنندگان  ش و  ــجويان  دانش
ــوي ديگر، تاثير مهمي  ــگاهي از س همايش هاي دانش
در اقتصاد منطقه اي خواهد گذاشت. دانشگاه به عنوان 
استخدام كننده و با بستن قرارداد با بنگاه هاي منطقه اي 
ــذارد. برگزاري گردهمايي ها،  در بازار كار تاثير مي گ
ــي مي تواند صنعت  ــات آموزش ــا و جلس كنفرانس ه
گردشگري منطقه را دستخوش تغيير كند. در نتيجه ، اين 
فعاليت ها موجب افزايش قدرت خريد، ارزش افزوده و 
سرمايه گذاري هاي منطقه اي خواهند شد. انتقال دانش و 
نوآوري يكي ديگر از تاثيرات تعامل دانشگاه ها و مناطق 
پيراموني است. انتقال دانش و فناوري مي تواند از طريق 
مشاركت و همكاري در پروژه ها صورت پذيرد. ضمن 
آنكه رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويي فرصت مناسبي 
براي ارتباط بين بنگاه هاي اقتصادي و دانشجويان است. 
از ديگر تاثيرات دانشگاه بر منطقه پيرامون مي توان به 
ــعه فرهنگي و اجتماعي منطقه اشاره كرد. وجود  توس
دانشگاه در يك منطقه سبب دگرگوني حيات اجتماعي 

و فرهنگي آن منطقه خواهد شد.
ــگاه و اقتصاد منطقه اي را مي توان  رابطه متقابل دانش
ــرد. مالك اين  ــيم بندي ك به پنج صورت ممكن تقس

ــگاه و محيط  ــيم بندي ميزان و نحوه ارتباط دانش تقس
ــت. در حالت اول طرفين در سطحي باال  پيراموني اس
ــد. در حالت دوم همكاري در  ــا يكديگر تعامل دارن ب
سطح متوسط آن است. شكل سوم رابطه، عدم ارتباط 
و همكاري بين دانشگاه و اقتصاد منطقه اي است. حالت 
ــتند كه در  چهارم و پنجم، به ترتيب موقعيت هايي هس
منطقه هيچ دانشگاهي وجود ندارد، اما اكنون يا فرصت 
ــگاه در خود منطقه به وجود آمده يا منطقه  ايجاد دانش

امكان تعامل با دانشگاهي برون منطقه اي را دارد.
ــنده مقاله سرانجام اين طور نتيجه مي گيرد كه  نويس
ــووليت آموزش جامعه  ــگاه پيش از هر چيز مس دانش
ــد به پژوهش و  ــگاه نباي ــر عهده دارد. نقش دانش را ب
ــته شود، بلكه  فناوري در چارچوب اقتصادي فروكاس
فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي بايد به موازات يكديگر 

پيش بروند.
ــگاه براي كشور ما نهادي  ــنده، دانش  به زعم نويس
ــده است و به  ــت و از خارج خريداري ش وارداتي اس
ــده ايم فلسفه دانشگاه و آموزش  اين دليل ما موفق نش
ــعه پايدار  ــم. يكي از اركان توس ــي را دروني كني عال
ــه تجربيات جديد در متن  ــت ك توجه به اين نكته اس
ــنت هاي موجود صورت مي پذيرند و دانشگاه ها از  س
ــد به عنوان حلقه  ــتند كه مي توانن جمله  نهادهايي هس
ــط گذار از سنت به تجدد عمل كرده و در فرآيند  واس
توسعه و گذر به دموكراسي به جامعه ياري برسانند. در 
برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توجه هرچه 
ــتر به صنعت دانش، تجاري شدن آن و كارآفريني  بيش
ــوارد زماني محقق  ــت؛ اما تمام اين م ــده اس تاكيد ش
ــگاهي و آزادي علمي  ــد كه استقالل دانش خواهند ش

سرلوحه كار قرار گيرد.
رشد كمي دانشگاه ها بايد در كنار رشد كيفي آموزش 
ــگاهي صورت  عالي و با تاكيد بر كيفيت حيات دانش
ــي به عنوان  ــاختن كالس هاي درس ــرد. صرف س پذي
دانشگاه بدون توجه به معماري و نمادهاي زيباشناختي 
و علمي نشان از عدم درك صحيح از اين نهاد فرهنگي 
ــجويان از  ــت. از طرف ديگر تلقي دانش ــي اس و مدن
ــت. دانشگاه  ــگاه ها نيز نيازمند بازبيني جدي اس دانش
فرصتي براي اكتساب هويتي جديد و مشاركتي عميق 

در زندگي اجتماعي است.
ــينه برنامه ريزي براي توسعه به دو دهه  در ايران پيش
ــردد. در ابتدا،  ــال 1357 باز مي گ ــش از انقالب س پي
برنامه هاي توسعه همه جانبه نبود و به عنوان مثال مناطق 
دورافتاده ناديده گرفته مي شدند. پس از انقالب 57 و 
ــك انقالبيون، تالش براي  ــتوانه ايدئولوژي به دليل پش
ــعار عدالت اجتماعي و محروميت زدايي در  تحقق ش
دستور كار قرار گرفت. تاسيس جهاد سازندگي، نهضت 
سوادآموزي و بنياد مسكن انقالب اسالمي را مي توان در 
اين راستا تلقي كرد. پيامدهاي جنگ هشت ساله ايران و 
عراق نگاه ويژه به توسعه اي را ضروري ساخت. با اين 
ــال مي توان «عدم توجه به نقش مردم در برنامه هاي  ح
توسعه، تعهد دولت به تصدي و اجرا، عوارض فرهنگي 
ناشي از جابه جايي گسترده و سريع جمعيت، نداشتن 
ــعه، فقدان نگاه  ــت و تمركز در برنامه هاي توس اولوي
ــعه، عدم توجه  زنجيره اي به برنامه هاي اقتصادي توس
ــگاهي» را از جمله  به نقش متخصصين و جامعه دانش

عوامل ناكارآمدي اين برنامه ها به شمار آورد.
ــاط متقابل و تعامل  ــتلزم ارتب ــعه منطقه اي مس توس
سازنده بين نهاد دانشگاه و سازمان هاي مرتبط منطقه اي 
است. به عبارت ديگر، دانشگاه زماني بر روند توسعه 
منطقه اي تاثيري آشكار خواهد داشت كه عزم و اراده 
ــووالن منطقه اي نيز در اين مهم  و مشاركت فعال مس
ــود. تنها رابطه متقابل بين عوامل دانشگاهي و  ديده ش
منطقه اي است كه مي تواند منتج به حركت از ركود به 
ــعه شود. متن كامل اين مقاله در  سوي پويايي و توس
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«درباره  قانون برنامه  توسعه  مالزي» عنوان مقاله اي است نوشته  مهسا شعباني كه دفتر مطالعات حقوقي 
ــوراي اسالمي آن را منتشر ساخته است. در اين مقاله پيشينه  برنامه هاي  مركز پژوهش هاي مجلس ش

توسعه در مالزي، فلسفه  اين برنامه ها، ساختار و نتايج آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ــعه بيش از همه در كشورهاي در حال توسعه و خاصه در كشورهاي اروپاي  ــاله توس برنامه  پنج س
شرقي و كشورهايي كه در نتيجه  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي شكل گرفته اند به چشم مي خورد. 
ــابقه  برنامه ريزي توسعه  اقتصادي در آن  ــعه اي است كه س ــورهاي رو به توس مالزي نيز در زمره  كش
ــعه  ــاله «توس ــد. اولين برنامه  پنج س ــعه درمالزي از دهه  1950 آغاز ش وجود دارد.  برنامه ريزي توس
ــتين تغييرات جدي با شروع  ــيد. اما نخس ملت» با نام اولين طرح مالزي 1960-1956 به تصويب رس
سياست هاي جديد اقتصادي در سال 1971 اتفاق افتاد به طوري كه مي توان اين اقدامات را مهم ترين 
ــت ها به شكل غيرمستقيم از اصل 153 قانون اساسي  ــت در تاريخ مالزي ناميد. اين سياس تغيير سياس
ــت. براي رسيدن به اين هدف دو  ــوند و هدف اصلي آنها ايجاد اتحاد ملي بوده اس مالزي منتج مي ش
استراتژي عمده به كار گرفته شد. نخست، كاهش فقر فارغ از مسائل نژادي و از طريق افزايش سطح 
درآمدها و فرصت هاي اشتغال و دوم، بازسازي جامعه در جهت تعديل عدم توازن اقتصادي از طريق 
كاهش و حذف تدريجي تبعيض نژادى در اقتصاد. در سال 1970 بيش از دوسوم شركت هاي مالزي 
در اختيار خارجيان بود و سهم مردم بومي منطقه كه دوسوم كل جمعيت مالزي را تشكيل مي دادند، 
فقط كمي بيش از 2 درصد شركت ها برآورد شده است. وضع سياست هاي جديد اصالحي مبتني بر 
توسعه موجب شد تا در سال 1990 دارايي هاي مردم بومي به 30درصد افزايش يابد. در سال 2002 
ارزش كل شركت ها 75 برابر شده بود و دارايي تمام گروه ها از جمله مردم بومي، شهروندان مالزيايي 

و خارجيان افزايش پيدا كرد.
برنامه ريزي توسعه در مالزي كه به چشم انداز 2020 شهرت دارد شامل سه افق بلندمدت، ميان مدت 
ــي سياست ملي اقتصادي، نحوه  دستيابي به رشد  ــت وبا تاكيد بر حفظ عناصر اساس و كوتاه مدت اس
ــت كه از سال 1971  ــيري اس متوازن اقتصادي را توضيح مي دهد. افق 2020 در واقع ادامه دهنده  مس
ــعه و رويارويي با چالش هاي  ــت هاي جديدي براي ايجاد توازن در توس ــده و در آن سياس آغاز ش
پيش رو در نظر گرفته شده است. اين برنامه اهداف كالن و چارچوب هاي كلي توسعه را طي سه دوره 

ــت هاى بازتوزيعى، به خصوص در كشورهاى برخوردار از  ــتاب توسعه و نيز سياس فرآيندهاى پرش
ــن آنها بروز ناامنى و بى ثباتى  ــدى، پيامدهاى اجتماعى متعددى دارد كه از مهم تري ــاى غيرتولي درآمده
اجتماعى، ايجاد شكاف درآمدى، پديده توده هاى فقير و ظهور طبقات اجتماعى جديد و بروز مطالبات 
ويژه آنها نظير مشاركت جويى است. ايران يكى از نمونه هاى بارز چنين فرآيندهايى است؛ رشد ناموزون 
ــت موجب پديد آمدن نارضايتى ها، مقاومت و طرح  ــكاف هايى از اين دس طبقات اجتماعى و بروز ش
ــط و پايينى شده است كه مستقيما با  ــى و رفاهى متعدد در ميان طبقات متوس مطالبات اجتماعى، سياس

مساله امنيت در ارتباطند. 
ــت تا تحركات طبقات متوسط و پايين جامعه را با دو روش مطالعه پيمايشى و  ــيده اس اين مقاله كوش
ــتار امنيت مفهومى چند بُعدى ديده شده است: امنيت  ــى قرار دهد. در اين جس كتابخانه اى مورد بررس
سياسى متضمن بقاى سياسى كشور و يكپارچگى ملى است و امنيت اجتماعى مربوط به امنيت اجتماعى، 

رفاه و تامين اجتماعى كشور. 
آمارهاي منتشرشده در خصوص كشور ايران حاكى از افزايش ضريب شكاف درآمدي ايرانى ها بوده  
ــد علل فقر در ايران با تئوري ناهنجاري هاي سياسى- اقتصادي و علل انباشتى و  ــت. به نظر مى رس اس
معيشتى تا حدودي مى تواند تبيين شود. نويسنده براى بررسى علت هاى ناآرامى ها، محروميت ها، انواع 
شكاف هاى اجتماعى، طبقاتى و قوميتى، عوامل گسست اجتماعى- سياسى در ايران را بررسى كرده و راه 
حل مناسب براى جذب ساختارى طبقات اجتماعى را در موارد زير مى داند: لحاظ كردن آستانه تحمل 
طبقات فرودست جامعه در برنامه هاى اقتصادى، توزيع مناسب ثروت، فقرزدايى و اشتغالزايى، باال بردن 
ظرفيت هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط جهت مشاركت طبقات ميانى، 
كوچك كردن دولت و توانمندسازي آن در مقابل بازكردن فضاي عمومى، براي فعاليت هاي اقتصادي، 
ــى اين روند را كاهش و تا حدود قابل  ــى مردم؛ موارد پيش گفته مى تواند آثار امنيت ــى و فرهنگ اجتماع

توجهى كنترل كند.
ــته  علي  ــورهاي در حال گذار؛ مطالعه موردي ايران» نوش ــكاف درآمدي، دغدغه امنيتى كش مقاله  «ش
ربيعي است و در شماره  57 فصلنامه  راهبرد منتشر شده است. متن كامل مقاله در پايگاه اينترنتي مركز 
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نوسانات بازار ارز موجب شده تا سياست گذاران و كارشناسان اقتصادي تاثير عدم تعادل بازار ارز بر 
ــي «بررسي  ــي هاي خود قرار دهند. مقاله  علمي پژوهش متغيرهاي اقتصادي را موضوع مطالعات و بررس
ــاد ايران(1393-1355)» از  ــد اقتصادي بخش هاي عمده  اقتص ــي آثار افزايش نرخ ارز بر رش و پيش بين
ــط دكتر هادي غفاري، مهدي جلولي و علي چنگي آشتياني  ــت. اين مقاله توس جمله  اين پژوهش ها اس
به رشته  تحرير درآمده و در شماره  دهم فصلنامه  علمي پژوهشي پژوهش هاي رشد و توسعه  اقتصادي 

منتشر شده است.
نرخ ارز از متغيرهاي مهم در هر نظام اقتصادي است. در كشور ايران كه عمده  درآمد دولت از محل 
ــد. از آنجا كه نوسانات نرخ ارز در عملكرد  ــت، اهميت نرخ ارز دوچندان خواهد ش عايدات ارزي اس
ــتقيم دارند، از اين رو بررسي اين نوسانات امري گريزناپذير خواهد بود. اين  ــور تاثير مس اقتصادي كش
مقاله «به بررسي اثر افزايش نرخ ارز پرداخته و با تدوين يك الگوي اقتصادسنجي كالن ساختاري كوچك 
مقياس كه به روش نوين همجمعي برآورد شده»، تاثير نوسانات بازار ارز را بر چهار بخش عمده  اقتصاد 
كالن، يعني كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و گاز و خدمات مورد بررسي قرار مي دهد. نويسندگان اين 
مقاله پس از تبيين و توضيح ساختار الگوي اقتصاد كالن تنظيم شده و مبناي نظري معادالت اين الگو به 

ارزيابي آثار شوك ناشي از افزايش نرخ ارز بر توليد چهار بخش  عمده  اقتصاد ايران مي پردازند.
نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه شوك ارزي مثبت، توليد واقعي را در چهار بخش مذكور مختل 
كرده و منجر به كاهش ميزان توليد در اين بخش ها مي شود و در نتيجه  اين امر، ساختار عرضه و تقاضاي 
كل اقتصاد نامتعادل مي شود. طبق اين نتايج بخش نفت و گاز بيشترين كاهش را در ميزان توليد در اثر 
شوك افزايش نرخ ارز متحمل شده است. نكته  ديگر آنكه پس از شوك ارزي نرخ رشد توليد در همه  
ــير صعودي را در  ــيدن به حداقل خود دوباره مس بخش هاي عمده  اقتصادي كاهش يافته و پس از رس
پيش مي گيرد. در پايان پيشنهادهايي براي خنثي سازي آثار شوك ارزي مطرح مي شود. اين راهكارها به 
طور عمده مبتني بر اصالح ساختار توليد، شفاف سازي سياست هاي پولي و مالي، پرهيز از يكسونگري 
و تعامل وزارتخانه هاي مربوطه در تامين مواد اوليه و واسطه اي در بخش هاي مورد پژوهش است. متن 
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سياست ماليات تورمى يا همان كاهش ارزش پول به توزيع ناعادالنه درآمدها و افزايش شكاف طبقاتى منتج مى شود

ماليات تورمى در ترازوى عدالت
  اثرات مخرب ماليات تورمى در كاهش ارزش پول و استهالك ارزش هاى ذخيره شده است كه به بى عدالتى و تضييع حقوق آحاد 

جامعه منجر مى شود
  بررسي روابط علي و معلولي بين دانشگاه ها و مناطق حاكي از آن است كه وجود يك دانشگاه مي تواند تاثيرات فراوان و عميقي 
بر منطقه پيراموني بگذارد و در صورت همپوشاني بين سيستم دانشگاهي و منطقه اي ارزش افزوده نصيب هر دو طرف خواهد شد

دانشگاه فرصتي براي اكتساب هويتي جديد و مشاركتي عميق در زندگي اجتماعي

دانشگاه و توسعه  منطقه اي

مشخص مي كند. دوره  اول، يا اولين برنامه  چشم انداز، از سال 1971 تا سال 1991 را شامل مي شود. 
دوره  دوم از سال 1991 تا 2000 و دوره  سوم سال هاي 2000 تا 2020 را در بر مي گيرند. برنامه ريزي 
ميان مدت در بازه  زماني پنج ساله تهيه مي شود. اين برنامه سند عملي اجراي طرح  هاي توسعه است. 
برنامه  پنج ساله توسعه ميزان و منابع توسعه  بخش عمومي را معين مي كند. برنامه  كوتاه مدت شامل 

بودجه ساالنه اي است كه وزارت ماليه با مشورت بخش خصوصي آن را تعيين مي كند.
برنامه ريزي و طرح هاي توسعه در مالزي مبتني بر سياست حمايت از رشد تجارت است. در اين 
ــد و توسعه در نظر گرفته مي شود و وظيفه   ــت ها بخش خصوصي به عنوان موتور محركه  رش سياس
دولت تسهيل و تضمين دستيابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي توسعه است. به اين منظور دولت از 
سياست هاي بازارمحور براي تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي حمايت مي كند. 
ــوراي برنامه ريزي ملي» كه شامل وزيران اقتصادي كليدي است باالترين مقام مسوول در تدوين  «ش
ــت. در كنار اين شورا،«شوراي اَعمال ملي» كه نقش اجراي پروژه هاي  ــت هاي كالن دولتي اس سياس
توسعه را بر عهده دارد و «شوراي امنيت ملي» كه برنامه هاي توسعه را از منظري امنيتي رصد مي كند 
نيز فعاليت دارند. نخست وزيرعهده دار رياست هر سه شورا است. فرآيند برنامه ريزي همراه با مشاوره  
مستمر و دائم با بخش خصوصي و جامعه  مدني پيش مي رود. مشاوره  نهادينه شده نقش بسزايي در 
ــب براي تعامل با دولت ايفا مي كند. به موجب اين تعامل دولت از بازتاب  فراهم آوردن زمينه  مناس

سياست هاي خود و اثرات اين سياست ها بر بخش هاي مختلف جامعه آگاهي مي يابد.
ــت بنيادها در اين كشور  ــعه  پايدار، طراحي درس ــد و توس ــيدن به رش راز موفقيت مالزي در رس
ــعه، اداره  اقتصاد، افزايش سرمايه گذاري  ــت سياست هاي توس ــت. اين امر به معناي طراحي درس اس
بخش خصوصي و توسعه  منابع انساني است. دولت از طريق ترغيب به پس انداز سرمايه گذاري در 
ــي بنيادي دارد. با  ــاختاري و جهت گيري ها نقش ــت هاي مالي در تنظيم س زمينه هاي درآمدزا و سياس
ــد. توسعه  پايدار و زدودن فقر از  ــعه  مالزي غافل ش وجود اين نبايد از نقش بخش خصوصي در توس
ــب درآمد با همكاري بخش خصوصي ممكن مي شود. متن كامل  طريق فراهم كردن فرصت هاي كس
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  گرچه تورم،  ضرر خود را به همه مى رساند، اما طبقه مرفه جامعه كه امكان تبديل 
پول به زمين،  مسكن،  طال و جواهرات و دارايى هايى از اين قبيل را دارند؛  با اين انتقال 
از زيان كاهش قدرت خريد پول تا حدى مصون مى مانند؛  در حالى كه طبقات پايين 
درآمدى كه پول چندانى براى خريد كاالهاى بادوام همچون زمين و مسكن ندارند 
و غالبا عمده درآمد خود را صرف كاالهاى ضرورى و مصرفى مى كنند ، بيشتر از 

تبعات تورم ضربه مى پذيرند

  افرادى هستند كه با اعتماد به اعتبارى كه دولت به پول بخشيده است ، سرمايه 
خود را در قالب آن ذخيره كرده اند و از اين رو توقع دارند اين ارزش بدون دليل و 
در پى اقدامات نهادى همچون دولت كاهش نيابد و وظيفه ذخيره ارزش بودن پول 
به طور كامل ايفا شود. اجراى عدالت به مفهوم رعايت استحقاق ها و رعايت حقوق 
افراد مستلزم همين معنا است كه ارزش پول به مرور زمان كاهش نيابد و سرمايه 

و ثروت افراد خارج از اختيار و عملكرد آنان مستهلك نشود

دانشگاه هاي  تشكيل  به  منتج  بيستم  و  نوزدهم  قرن  در  آكادميك  انقالب    
شالوده  ديگري،  آكادميك  انقالب  با  بيستم  قرن  اواخر  در  و  شد  پژوهش محور 
دانشگاه هاي كارآفرين نيز ريخته شد. با توجه به اين موضوع مي توان گفت دانشگاه 
هم  و  است  روشنگري  و  روشنفكري  وظايف  با  فرهنگي  و  اجتماعي  نهادي  هم 
كارآفريني اقتصادي و تربيت نيروي متخصص از وظايف و رسالت هاي آن است

 تلخيص: علي سياح *

ــياح- پژوهش و تحقيق از اركان اساســي توسعه و رشد يك جامعه است. جامعه اي رو  على س
به توســعه نيازمند نهادهايي اســت كه فرهنگ پژوهش را در مسيرهاي عقالني به جريان بيندازند. 
ارتباط توسعه  پايدار با ساختارهاي علمي و پژوهشي جامعه، رابطه اي تنگاتنگ است كه از خالل 
آن مي توان از يافته ها و نظريات ارزشمند در جهت اهداف ملي بهره برداري كرد. فرهنگ تحقيقات 
همراه خود نوعي آينده نگري را همراه دارد. شناخت ظرفيت هاي علمي و پژوهشي مي تواند در اشاعه 
ــنايي و معرفي دستاوردهاي پژوهشي  و تقويت فرهنگ پژوهش موثر باشــد. هدف اين صفحه، آش
در قالب مقاالت، گزارش هاى راهبردي و پايان نامه ها در جهت رشــد و ارتقاي فرهنگ پژوهشــي 
جامعه اســت. خط رابط اين پژوهش ها اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن خواهد بود. مطالب اين 

شماره به شرح زير است:
مقاله  «دانشگاه و توسعه  منطقه اي» را كه خالصه اي از آن در اين شماره ارائه شده محمد عزيزي 
با همكاري احمد داوري، احمد خدادادي، فرهاد نصرتي و فاطمه سبزعلي نوشته و دفتر مطالعات 
اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اقدام به انتشار آن كرده است. موضوع اصلي 
اين مقاله ارتباط متقابل دانشــگاه و محيط پيراموني در دســت يافتن به توسعه  منطقه اي است. مقاله 
ابتدا مفهوم توسعه  منطقه اي را تشريح مي كند و بعد از آن به بررسي ارتباط دانشگاه و منطقه  پيرامون 

و اشكال مختلف اين ارتباط مي پردازد.
«درباره  قانون برنامه  توســعه  مالزي» عنوان مقاله اي اســت كه مهسا شعباني آن را به رشته  تحرير 
درآورده و دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي آن را منتشر كرده است. 

پژوهش و قدرت آينده نگري
اين مقاله به بررسي اهداف، فلسفه، ساختار و نحوه  اجراي برنامه هاي توسعه در كشور مالزي مي پردازد 

و داليل كاميابي مالزي در مسير توسعه را از خالل تدوين برنامه هاي توسعه مي كاود.
مقاله  علمي پژوهشــي «بررســي و پيش بيني آثار افزايش نرخ ارز بر رشد بخش هاي عمده اقتصاد 
ايران(1393-1355)» نيز به صورت اجمالي معرفي مي شود. نويسندگان اين مقاله دكتر هادي غفاري، 
مهدي جلولي و علي چنگي آشتياني، با توجه به نوسانات بازار ارز و اهميت اين نوسانات بر اقتصاد 
ــانات بر چهار بخش عمده  اقتصادي، يعني كشاورزي،  كشــور اقدام به بررسي علمي آثار اين نوس
صنايع و معادن، نفت و گاز و خدمات پرداخته اند. اين مقاله در شماره  دهم فصلنامه  علمي پژوهشي 

پژوهش هاي رشد و توسعه  اقتصادي منتشر شده است.
ــته  علي  «شــكاف درآمدي، دغدغه امنيتى كشــورهاي در حال گذار؛ مطالعه موردي ايران» نوش
ربيعي، به بررســى علت ناآرامى ها، محروميت ها، انواع شــكاف هاى اجتماعى، طبقاتى و قوميتى در 
ــاختارى طبقات اجتماعى پيشنهاد داده است.  ايران پرداخته و راه حل هاي مناســبي را براى جذب س

اين مقاله در شماره 57 فصلنامه  راهبرد منتشر شده است.
«ماليات تورمى در ترازوى عدالت» عنوان پژوهش ديگرى است كه در آن محمد اسماعيل توسلى 
استاد اقتصاد و وهاب قليچ زاده دانشجوى دكترى اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى با در نظر گرفتن 
آثار تورم بر زندگى طبقات مختلف جامعه،  بر نقش دولت در جبران خســارت هاى ناشــى شده  از 
تورم به ويژه بر زندگى طبقه متوســط و پايين تاكيد مى كنند. اين پژوهش از ســوى پژوهشكده پولى 

و بانكى منتشر شده است. 

درباره  قانون برنامه  توسعه  مالزي

 دغدغه امنيتى كشورهاي 
در حال گذار

آثار افزايش نرخ ارز
 بر رشد اقتصادي
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كارآفريني

اعتقاد گرى برنيسون به قدرت برند كورن/فرى 
 (Korn/Ferry International) اينترنشنال
باعث شد او اين شركت خدمات استخدامى را 
ــتراتژيك جديدى كند؛ مسيرى  ــير اس وارد مس
ــف  ــركت و نيز خدمات كش كه منابع درآمد ش
ــتعدادهاى مديريتى براى مشتريان را توسعه  اس
ــن كار را از زبان خود  ــى انجام اي داد. چگونگ

برنيسون مى خوانيم: 
اولين بار در سال 2001 سهام شركت كورن /فرى 
را خريدارى كردم. در طول 20 سال قبل از آن، در 
شغل هاى مختلف از جمله شراكت يك شركت 
ــابدارى، كارمند يك بانك سرمايه گذارى و  حس
مشاور تكنولوژى كار كرده بودم، اما در آن زمان، 
بين اين دو شغل گير كرده بودم و وقتى فرصت ها 
ــرى را ترجيح دادم. اين  ــرور كردم، كورن/ ف را م
ــاب دات  كام  ــد از تركيدن حب ــت بع اتفاق درس
(حباب اقتصادى بين سال هاى 1995 تا 2000 كه 
طى آن بازارهاى سهام كشورهاى صنعتى شاهد 
رشد سريع ناشى از بخش اينترنت و شاخه هاى 
ــركت هاى اينترنتى كه به  آن بودند. تعدادى از ش
طور كلى به آنها شركت هاى دات كام گفته مى شد 
در اين دوره ظهور كردند.) رخ داده بود و شرايط 
سختى براى بسيارى از شركت هاى آمريكايى و 
ــده بود و سهام  به خصوص كورن/فرى ايجاد ش
ــركت به ميزان قابل توجهى كاهش يافته بود.  ش
به هر حال، من جذب اين برند كه فكر مى كردم 
خيلى قدرتمند است شده بودم و بنابراين مبلغ قابل 

توجهى را در آن سرمايه گذارى كردم. 
ــت چند ماه با مديرعامل شركت  بعد از گذش
ديدار كردم. به او گفتم كه روند كار شركت را 
دنبال كرده ام و فكر مى كنم مى توانم به آنها كمك 
كنم. فرهنگ موجود در كورن/فرى به فرهنگ 
ــال در آن كار كرده  ــرمايه گذارى كه قب بانك س
ــباهت زيادى داشت. من قصد داشتم  بودم، ش
ــركت كمك كنم.  ــه ايجاد تغييرات در اين ش ب
مديريت شركت در اقدامى آزمايشى توافق كرد 
كه من را به عنوان مدير مالى منصوب كند. در 
ــمت جديد، تحليلگرى  اولين روز كارى در س
ــنيده ام امروز  ــن تماس گرفت و گفت «ش با م
ــت. مى دانستيد قرار  ــما اس اولين روز كارى ش
است كورن/فرى ورشكست شود؟» به او گفتم 
ــكر مى كنم و به كارم  ــه اطالع داديد تش از اينك

ادامه دادم. 
ــت نشد، اما تا آستانه آن  كورن/فرى ورشكس
ــاله  ــركت 32 س پيش رفت. در آن زمان اين ش
بود و كل كسب وكارش مختص يافتن و معرفى 
مديران سطوح باال به شركت ها بود و در ازاى آن 
مبلغى معادل يك سوم حقوق يك سال اول فرد 
ــب وكارهاى استخدامى  را دريافت مى كرد. كس
به شدت گردشى هستند. وقتى اقتصاد ضعيف 
ــركت ها ديگر نيروى تازه استخدام  مى شود، ش
نمى كنند و شركت هاى استخدامى هم نمى توانند 
ــرايط كارى انجام دهند. از بعد از  براى تغيير ش
ــى دوم، درآمد اين صنعت هر پنج  جنگ جهان
ــى بيش از 20درصد كاهش  ــال و به طور كل س
يافته است. بازار استخدام سمت هاى مديريتى 
هم نسبتا كوچك است، به طورى كه در آمريكا 
ارزش اين بازار براى مديران ارشد سه يا چهار 
ميليارد دالر بوده كه آن هم عمدتا تحت تسلط 

پنج شركت بزرگ است.   
ــوان مديرعامل  ــال 2007 به عن ــى در س وقت
ــركت را در  ــدم، مصمم بودم كه ش انتخاب ش
ــير استراتژيك متفاوتى قرار دهم. قصد من  مس
ــتخدام نيرو براى  اين بود كه كار را فراتر از اس
ــتريان از  ــركت هاى ديگر ارتقا دهم و به مش ش
ــتگى به  ــاى ديگرى كمك كنم و وابس جنبه ه
حق الزحمه اين استخدام ها را به عنوان تنها منبع 
درآمد شركت كاهش دهم. تحقق اين هدف با 
ــزرگ اقتصادى در آن  ــه وقوع ركود ب توجه ب
ــيار بزرگى بود، اما بعد از 6  ــال ها چالش بس س

سال اكنون شاهد ثمرات آن هستيم. 

قياسى با بخش اورژانس 
ــدم، فقط تركيدن  ــى وارد كورن/فرى ش وقت
ــب وكار  حباب انقالب دات كام نبود كه به كس
ــركت آسيب رسانده بود. در سال 1999  اين ش
ــركت به قيمت هر سهم 14 دالر عرضه  اين ش
ــرعت به  ــود و اين ميزان به س ــده ب عمومى ش
بيش از 43 دالر افزايش يافت. بنابراين بسيارى 
از سهامداران، از جمله شركاى شركت ناگهان 
پول زيادى به دست آوردند، اما اين دارايى بيشتر 
بر اساس ارزش پولى بود نه ارزش واقعى و به 
همين دليل به سرعت از بين رفت. شركت پول 
به دست آمده از عرضه عمومى را صرف توسعه 
ــتراتژى دات كام كرده بود، اما اين استراتژى  اس

موثر واقع نشد.
ــرمايه مازاد خود به سرعت  كورن/فرى از س
ــال ده ها ميليون  ــرج مى كرد و ظرف يك س خ
دالر را از دست داد و پول نقد زيادى براى آن 
باقى نماند. وقتى من به شركت پيوستم، ارزش 
ــر از 6/5 دالر به ازاى هر  ــهام به حدود كمت س
سهم كاهش يافته و روحيه سازمان هم به شدت 

تخريب شده بود. 
طى چند سال به عنوان عضوى از تيم مديريتى 
ــركت كار  براى هدايت يك تحول عظيم در ش
كردم. ما مجبور شديم تقريبا 50 درصد نيروى 

ــل كنيم و از اين طريق بازپرداخت  كار را تعدي
ــم و بدهى هايمان را  ــاى بانكى را بپردازي وام ه
كاهش دهيم. تعدادى از دفاتر شركت را تعطيل 
ــم و 37 هزار متر مربع از فضاى باقيمانده  كردي
ــاره داديم. فكر كردن در مورد ايجاد يك  را اج
ــيار  ــتراتژى جديد براى كورن/فرى كار بس اس
ــه فقط نگران  ــون در آن مرحل ــختى بود، چ س

بقاى شركت بوديم.
ــتم بايد در مورد  ــا اين حال، من اعتقاد داش ب
ــترده ترى  ــب وكارمان به طور گس رويكرد كس
فكر كنيم. بين يك شركت استخدامى و بخش 
ــتان شباهت هايى وجود  اورژانس يك بيمارس
ــا مى آيند كه  ــراغ م ــتريان وقتى به س دارد. مش
مشكل بزرگى در شركت آنها وجود داشته باشد، 
همان طور كه افراد در مواقع اضطرارى به بخش 
اورژانس مراجعه مى كنند.  مشترى در مواقعى با 
ما تماس مى گيرد كه مديرعاملى فوت مى كند، 
يك مدير مالى بايد فورا جايگزين شود، شركتى 
بخش جديدى تاسيس كرده يا مديرى به طور 
غيرمنتظره در آستانه بازنشستگى قرار مى گيرد.

ــراى بيمارانى كه وضعيت  ــش اورژانس ب بخ
ــركت هاى  ــت. ش ــب نيس بحرانى ندارند مناس
ــتخدامى هم چنين موقعيتى دارند، اما همان  اس
طور كه بسيارى از كسب وكارهاى حوزه پزشكى 
فعاليت خود را حول توسعه بهداشت و پيشگيرى 
ــتم  از بيمارى ها اداره مى كنند، من هم قصد داش

ــت كورن/فرى را در همين  فعالي
راستا تنوع سازى كنم؛ يعنى كارى 
انجام دهم كه مشتريان ما بتوانند 
ــود را در مورد  ــه نيازهاى خ كلي
نيروى كار برطرف كنند و بنابراين 
فقط در مواقع بحران نباشد كه با ما 
تماس مى گيرند. من اعتقاد داشتم 
ــتراتژى  زمان دنبال كردن اين اس

گسترده تر فرا رسيده است. 
يك تهديد و يك فرصت

ــال هاى  ــاد جهانى در س اقتص

اخير تغيير كرده است. مديران عامل شركت ها 
ــتخدام نيروى بيشتر ندارند  ديگر تمايلى به اس
ــدان كمتر  ــد از تعداد كارمن ــح مى دهن و ترجي
ــه كارمندانى نياز  ــد. آنها ب ــتر كار بخواهن بيش
ــواب برمى خيزند  ــح زود از خ ــد كه صب دارن
ــود را آغاز  ــراوان روز كارى خ ــتياق ف و با اش
ــتعدادها عمدتا در  ــد. از آنجايى كه اس مى كنن
يك جا ثابت نمى مانند و شركت ها هم خود را 
ــتعداد  با اين حقيقت وفق داده اند، مديريت اس
ــت.  ــزايى پيدا كرده اس اين روزها اهميت بس
ــتخدام نيروى جديد بسيار هزينه بر است و  اس
ــتعفاى مداوم كارمندان مى تواند  استخدام و اس
ــره ورى و ميزان خدمات دهى  اثر مخربى بر به
ــد. اگر مى توانستيم به  ــته باش ــترى داش به مش
مشتريانمان در مديريت استعدادهايشان كمك 
كنيم، به طورى كه كارمندانى كه به طور طبيعى 
سه سال در يك شركت كار مى كنند، سال هاى 
بيشترى بمانند، تاثير آن بر سوددهى ما چشمگير

بود. 
همان طور كه به پيشبرد استراتژى جديد فكر 
ــايت LinkedIn و اثرات  مى كرديم، رشد س
ــب وكارهاى استخدامى را هم مورد  آن در كس
ــى قرار داديم و متوجه شديم با موضوع  بررس

ــتيم. وقتى استفاده از گوگل  تازه اى روبه رو نيس
ــد، مكان يابى افراد در  ــه تدريج عمومى مى ش ب
ــد و البته اين امر در روند  ــان تر ش اينترنت آس
 LinkedIn ــتخدام اثرات مثبتى داشت. اما اس
ــزار عجيبى  ــتخدامى اب ــركت هاى اس براى ش
ــوب  ــت كه هم فرصت و هم تهديد محس اس
ــت: مسلما  ــخص اس ــود. تهديد آن مش مى ش
برخى شركت ها با كمك نيروهاى منابع انسانى 
ــايت LinkedIn متقاضيان كار را  خود در س
ــت وجو مى كنند و ممكن است ديگر به ما  جس
ــه نكنند. اما ما فرصت موجود را هم در  مراجع
نظر گرفتيم. با شروع ارزيابى استعدادها، برخى 
ــا را از طريق پايگاه LinkedIn معرفى  از آنه
ــبكه هاى اجتماعى  كرديم. اين پايگاه و ديگر ش
ــال اضافه اى براى جمع آورى داده هاى غنى  كان
ــده به ما دادند كه با استفاده از آنها  و شخصى ش
مى توانيم متخصصان را با نقش ها و فرهنگ هاى 

مناسب تطبيق دهيم. 

توسعه قابليت ها
براى اينكه فراتر از عملكرد اصلى مان حركت 
ــت  ــركت را به دس ــم، بايد تملك چند ش كني
ــال 2006 شركت  مى آورديم. كورن/فرى در س
ــر (Lominger) را  ــعه مديريتى لومينگ توس
ــا با اينكه  ــود درآورده بود. ام ــت تملك خ تح
ركود اقتصادى به اوج خود رسيد، ما اين روند 
ــم و مالكيت  ــف نكردي را متوق
چند شركت را به دست آورديم. 
ــه از  ــه ك ــك دوره 6 ماه در ي
ــد، درآمد  ــروع ش پاييز 2008 ش
ــا كاهش 50  ــركت ب ناخالص ش
ــد، اما ما  ــه رو ش ــدى روب درص
ــدى را  ــرارداد جدي ــان ق همچن
ــركت توسعه  براى خريد يك ش
ــه  ــى ديگر به نام «موسس مديريت
ــى لور» امضا كرديم. در  بين الملل
ــركت  ــران نيز يك ش ــق بح عم

اروپايى را در راستاى تقويت قابليت هاى ارائه 
مشاوره مديريتى مان خريدارى كرديم. انعقاد اين 
قراردادها كار ساده اى نبود، چون در زمانى انجام 
مى شد كه در حال تعديل نيرو يا كاهش حقوق 
كارمندان بوديم. اما اين كار براى تضمين آينده 

شركت ضرورى بود. 
ــبت به اين  ــركت نس خيلى از افراد درون ش
ــد. برخى از  ــار ترديد مى كردن ــتراتژى اظه اس
ــازى به تغيير وجود  ــاس مى كردند ني آنها احس
ــن كار را انجام  ــيدند «چرا اي ــدارد و مى پرس ن
ــرمايه گذارى ها چه  ــن س ــم؟ انجام اي مى دهي
ــى دارد؟» اما از نظر من، خود برند كورن/ لزوم

ــوى اين راهكارها  فرى مجوز حركت ما به س
ــب وكار همه كورن/فرى را  بود. در محافل كس
ــه براى آنها  ــند و مى دانند مديرانى ك مى شناس
استخدام مى كنيم، مى توانند زندگى كارى آنها را 
دگرگون كنند و به همين دليل در مورد شركت 
ما كنجكاوند. اما ديگر جنبه شناخت برند ما اين 
است كه چون چهار دهه بر استخدام پست هاى 
مديريتى متمركز بوده ايم، برخى افراد از وسعت 
ــدى كه ايجاد كرده ايم آگاهى  قابليت هاى جدي
ــدرت برندمان را  ــد. بنابراين مجبوريم ق ندارن

انعطاف پذيرتر كنيم. 

ــركت هاى مديريت استعداد  اگرچه ديگر ش
نيز براى تنوع سازى خدمات خود تالش زيادى 
ــد، اما كورن/فرى تا حدى به دليل رابطه  كرده ان
نزديكى كه با پست هاى مديريتى دارد، به طور 
ــت.  ــردى در اين زمينه موفق اس ــر به ف منحص
دارايى هاى فكرى شركت ما بى نظيرند و بيش از 
هر منبع ديگرى از مديران زيادى شناخت داريم. 
ما از قدرت و پتانسيل اين مديران آگاهى كامل 
داريم، مى دانيم چه چيزى آنها را متمايز كرده و 
نيز مى دانيم كه مى خواهند مسير شغلى خود را 
به كدام سمت هدايت كنند. گاهى حتى احساس 

مى كنيم آنها را بهتر از خودشان مى شناسيم!
به رغم چالش هايى كه براى انتقال استراتژى مان 
به ديگران داشتيم، امروز اطمينان داريم كه اين 
روش كامال درست است. يك رويكرد تكه تكه 
ــتعدادمحور كافى و قابل دوام  براى خدمات اس
نيست. شركت ها به يك شريك واقعى نياز دارند 
ــتعداد  كه مى تواند نقطه ها را در يك زنجيره اس
ــد و نيازهاى كل نيروى  ــى به هم متصل كن كل
ــى قرار دهد. واضح است كه  كار را مورد بررس
جنگ براى جذب استعدادها تغيير يافته است. 
ــد – كه  ــراى 20 درصد مديران ارش ــا ب تقاض
ــوند – افزايش  ــوب مى ش نخبگان كارى محس
ــت. پس يك شركت چگونه مى تواند  يافته اس
ــائل  آنها را جذب، درگير و حفظ كند؟ اين مس
جزو اولويت هاى هر مديرعاملى هستند. كورن/
فرى اكنون مى تواند پورتفوى متنوعى از مشاوره 
مديريت استعدادها را ارائه دهد كه تقريبا هيچ 
ــش هم وجود  ــال پي ــا حتى 10 س ــك از آنه ي

نداشته اند. 
ــركت  ــرى امروز ديگر صرفا يك ش كورن/ف
ــت كه فقط در  ــتخدامى بزرگ در دنيا نيس اس
جست وجوى پست هاى مديريتى براى شركت ها 
ــد، بلكه به سرعت در حال تبديل شدن به  باش
يكى از بزرگ ترين سازمان هاى مشاوره رهبرى 
ــركت ها  ــت كه به ش ــتعداد اس و مديريت اس
ــتراتژى هاى كسب وكار خود  كمك مى كند اس
ــروى كار مرتبط كنند و  ــتراتژى هاى ني را با اس
استعدادهاى كارى را به عنوان يك متمايزكننده 

رقابتى صرف در نظر بگيرند. 

شراكت با مشترى
ــتريان ما به تحول شركت واكنش مثبتى  مش
ــركت صنايع  ــان دادند. يكى از آنها يك ش نش
غذايى چندمليتى است كه در سال 2007 به ما 
ــاالنه 300 هزار دالرى  مراجعه كرد و درآمد س
به همراه داشت. از طريق رابطه مستحكمى كه 
با مديران منابع انسانى اين شركت ايجاد كرديم، 
ــا از كورن/فرى براى نيازهاى مختلف خود  آنه
ــتفاده كردند، از جمله دريافت مشاوره هاى  اس
ــتعداد در نقاط مختلف  مديريتى و مديريت اس
جهان. آن شركت امروز 6 ميليون دالر در سال 

براى ما درآمد دارد. 
همچنين شركت ديگرى در حوزه دارو براى 
جذب استعدادهاى خود ما را به عنوان شريكى 
ــا يك بانك  ــده و همكارى ما ب ــدى برگزي كلي
ــعه اى  ــه اى از طريق ايجاد طرح هاى توس منطق
جامع براى مديران بانك و كمك به تحول 360 
درجه اى درون سازمانى آن، عملكرد بانك را به 

ميزان قابل توجهى ارتقا داده است. 
در سه ماه چهارم سال 2013 بيش از 40 درصد 
ــب وكار اصلى ما،  درآمد ما خارج از حوزه كس
ــتخدام نيرو براى شركت هاى ديگر به  يعنى اس
دست آمده است. جمع آورى مجموعه باارزشى 
ــرى و راهكارهاى مديريت  ــاى فك از دارايى ه
ــتريان ما كمك كرده رويكرد  ــتعداد، به مش اس

جامعى در اين زمينه داشته باشند. 
در دورانى كه نمى دانستيم با وجود مشكالت 
ــته باشيم، نگران بقاى  مى توانيم بازنوآورى داش
شركت بوديم و امروز احساس مى كنيم مسيرى 
به سمت رشد درآمد و نيز ارتباط گسترده تر با 

مشتريان پيدا كرده ايم.  

تجربه مديرعامل شركت كورن/ فرى 

چگونگى ايجاد تحول در شركت ها در اوج بحران

  كورن/فرى امروز ديگر صرفا يك شركت استخدامى بزرگ در دنيا نيست كه 
فقط در جست وجوى پست هاى مديريتى براى شركت ها باشد، بلكه به سرعت 
در حال تبديل شدن به يكى از بزرگ ترين سازمان هاى مشاوره رهبرى و مديريت 
استعداد است كه به شركت ها كمك مى كند استراتژى هاى كسب وكار خود را با 
استراتژى هاى نيروى كار مرتبط كنند و استعدادهاى كارى را به عنوان يك 

متمايزكننده رقابتى صرف در نظر بگيرند

ابزارهاى ذهن

انضباط سازمانى
ابزار بهره ورى پايدار كاركنان سازمان   

انضباط سازمانى يكى از الزامات 
ــه جلو در هر  ــم براى حركت ب مه
ــت. تهيه، تدوين و  كسب وكار اس

رعايت يك برنامه انضباطى مناسب مى تواند سازمان را به محلى 
امن تر و بهره ورتر تبديل كند. 

ــازمان انضباط كارى حاكم باشد، شرايطى فراهم  وقتى در س
ــود تا كاركنان و مديران بهترين رفتار ممكن را براى كار  مى ش

از خود نشان دهند. 
معرفى ابزار 

ــازمانى به معناى تعهد ريشه دار و عميق هر يك از  انضباط س
ــازمان است. به تعبيرى ديگر انضباط در سازمان  كاركنان در س
ــه زمان ها.  ــط همه افراد در هم ــت توس ــى انجام كار درس يعن
ــت نشان دهنده بخشى از فرهنگ هر  رعايت انضباط ممكن اس

سازمان باشد.
اغلب سازمان ها براى اينكه بتوانند فرآيندهاى كليدى خود را 
با شرايط بهترى مديريت كرده و شرايطى انضباطى بر آن حاكم 
ــيوه نامه  ــتورالعمل و ش كنند، از رويكردهاي تهيه و تدوين دس
ــتفاده مى كنند، اما با وجود مناسب بودن اين رويكردها، چرا  اس
ــندهاى انضباطى عمل  ــازمان ها، كاركنان به اين س در اغلب س
ــتار گام هاى اجرايي ابزار رعايت انضباط  نمى كنند؟ در اين نوش

سازمانى معرفى خواهد شد: 
ــته باشيد كه انضباط سازمانى يك الزام است.  1. باور داش
هرچقدر فرآيندهاى كارى در سازمان از حساسيت هاى بيشترى 
برخوردار باشد، نياز به وجود انضباط در سازمان بيشتر احساس 
مى شود. براى مثال وقتى ماهيت سازمان حمل و نقل هوايي يا 
يك نيروگاه هسته اى باشد، استفاده از برگه هاى كنترلى و انجام 
تاييديه در هر مرحله كه بخشى از انضباط سازمانى است كامال 
ضرورى خواهد بود. بايد در سازمان خود به اين باور برسيد كه 

براى رعايت انضباط هيچ راه ميانبرى وجود ندارد. 
يادآورى اين نكته مهم است كه هر محصول يا خدمت با سطح 
كيفي پايين نتيجه عدم رعايت انضباط در فرآيندهاى كارى است 
و مى تواند منجر به ايجاد هزينه هاى زيادى براى سازمان شود. 
ــازمان را مورد ارزيابى قرار دهيد. با  2. وضعيت موجود س
تعريف شاخص هايي جهت ارزيابى انضباط سازمانى، وضعيت 

موجود سازمان را با استفاده از يك تيم مجرب، ارزيابى كنيد.
ــاط قوت و قابل بهبود را  ــت نق به اين ترتيب خواهيد توانس
شناسايي و برجسته كنيد. براى اينكه بتوانيد تصويرى واقعى از 
ــطح اعتماد بااليي از  ــت آوريد نياز به س وضعيت موجود به دس
ــود براى ارزيابى از يك ابزار  ــنهاد مى ش تيم ارزيابى داريد. پيش

مشخص و در بازه هاى زمانى معين استفاده كنيد. 
ــازمانى، طرح جامع تهيه كنيد. با ابتكار  3. براى انضباط س
ــتفاده از افراد تاثيرگذار سازمان، برنامه ريزى دقيق،  عمل و با اس
جامع و منطبق بر ارزش ها و فرهنگ هاى سازمان براى انضباط 
سازمانى تدوين كنيد. طرح جامع تدوين شده، بايد قابليت اجرا 

در سازمان را داشته باشد.
4. بر انضباط سازمانى تمركز كنيد. منظور تمركز بر تك تك 
ــط كاركنان در حال انجام  ــت كه توس فعاليت هاى روزانه اى اس
ــازمان  ــوع به ويژه براى فرآيندهاى كليدى س ــت. اين موض اس
اهميت دوچندان دارد. با استفاده از مشاركت حداكثرى كاركنان 
ــدى و با دقت كامل روش هاى انجام  ــر در فرآيندهاى كلي درگي
كار را مستند كنيد و آن را در صورت كمترين تغيير به روز نگه 
داريد. به ياد داشته باشيد كه در موضوع انضباط كارى، با فرآيند 

بهبود مستمر روبه رو هستيد.
ــتورالعمل ها و روش ها از  ــازمان در ارائه دس اگر مديريت س
ــى سازمان استفاده نكند، كاركنان  تمام ظرفيت هاى فنى و دانش
بر سر يك دوراهى خطرناك قرار مى گيرند، ممكن است از سند 
انضباطى نامناسبى كه تهيه شده است پيروى كنند و يك نتيجه 
بد براى سازمان ايجاد كنند يا اينكه آنچه تهيه شده است، ناديده 
بگيرند و فعاليت هاى خود را با «روشى بهتر» انجام دهند كه در 
ــتورات مديريت سازمان دچار  اين صورت با ناديده گرفتن دس

بى انضباطى سازمانى خواهند شد. 
ــت  ــازمانى اولويت بندى كنيد. قرار نيس 5. براى انضباط س
ــد، ضمن اينكه همه  ــازمان منضبط ايجاد كني ــبه يك س يك ش
فرآيندهاى سازمان نيز داراى يك درجه از اهميت نيستند. بنابراين 
ــت براى تهيه دستورالعمل، روش و شيوه نامه فرآيندها  بهتر اس
ــت مواردى كه با مسائل ايمنى  را اولويت بندى كنيد. بديهى اس
كاركنان و پس از آن با مسائل مالى سازمان ارتباط دارد مى توانند 

در ابتداى فهرست اين اولويت ها قرار گيرند. 
6. فرآيندهاى انضباطى سازمان را تقويت و حمايت كنيد. با 
وجود اينكه انضباط مى تواند عالمتى مثبت در فرهنگ سازمانى 
باشد، نياز است براى افرادى كه احتماال از قوانين انضباطى پيروى 
نمى كنند بيانيه اى روشن در خصوص پيامدهاى بى انضباطى در 
سازمان تدوين شود. پيامدهاى بى انضباطى در سازمان شامل پنج 
مرحله: 1) اخطار شفاهى، 2) اخطار كتبى، 3) ادامه كار به صورت 
مشروط، 4) مرخصى اجبارى بدون حقوق و 5) اخراج باشد. 

به خاطر داشته باشيد براى افراد باانضباط سازمان نيز بايد برنامه 
تشويقى تهيه كنيد. نكته قابل توجه در اين گام برابرى همه سطوح 
كاركنان از پايين ترين سطح تا باالترين رده سازمانى است، چرا كه همه 

سازمان بايد رعايت انضباط را بخشى از وظايف محوله بدانند. 
ــن انضباطى را پياده ســازى و اجــرا كنيد. قوانين  7. قواني
انضباطى بايد به ساده ترين شكل ممكن قابل اجرا و پياده سازى 
باشد. اين قوانين و انتظارات سازمان از كاركنان در قبال آنها بايد 
به طور شفاف به اعضاى سازمان ابالغ شود. هر فردى در سازمان 
بايد مسووليت دقيق خود را در هر يك از سندهاى انضباطى به 
خوبى درك كرده باشد. مهم ترين موضوعات در اين گام پيگيرى 
ــتمر دوسويه با افراد و پاسخگويي  مصرانه مديريت، ارتباط مس

سريع به پرسش ها و ابهامات آنها است. 
8. به طور مســتمر سازمان را از نظر قوانين انضباطى مورد 
ارزيابى قرار دهيد. بعد از اطمينان از برداشته شدن گام هاى 2 
به بعد، به طور مداوم وضعيت سازمان را مورد ارزيابى و پايش 
قرار دهيد. در اين ارزيابى ها بايد بتوانيد پيشرفت واقعى سازمان 

در رعايت انضباط را به خوبى مشاهده كنيد. 
به ياد داشته باشيد با وجود اينكه در اغلب اوقات واژه «انضباط» 
ــازمانى به  ــار منفى و تنبيهى براى كاركنان دارد، اما انضباط س ب
عنوان يكى از عوامل موثر در فرهنگ سازمانى، مى تواند سازمان 

را براى رسيدن به شرايط آرمانى توانمند و آماده كند. 
* عضو هيات رئيسه كميته تخصصي توسعه - انجمن مديريت 
(hrjournalist.blogfa.com) منابع انساني ايران

مجموعه 17 گانه «ايده تا اجرا»
هميشه قرارداد ببنديد!

شما بيشتر از آنچه كه فكر مى كنيد پول الزم داريد. مقدار 
ــرمايه اى كه براي شروع نياز داريد يك مساله حياتي است.  س
ــت كه برايش  ــتر از آن چيزي اس ــتر اوقات هزينه ها بيش بيش
برنامه ريزي كرده ايد. الزم است كه توانايي مالي پوشش مواقع 
ــرمايه اى به عنوان پشتيبان داشته باشيد. همچنين  بحراني و س
ــرمايه مى توانيد از اقوام ثروتمند خود يا  ــما براي تامين س ش
سرمايه گذاران فرشته بهره بگيريد، اما توجه داشته باشيد به ازاي 
هر جذب سرمايه ارزش سهم شما كاهش مى يابد. كسب وكار 
ــد. يعني  خود را به گونه اى طراحي كنيد كه زود به پول برس
ــاى طوالني مدت براي  ــركت هاى بزرگ كه برنامه ه مانند ش
ــما شركت كوچكي هستيد  بازدهي مالي دارند رفتار نكنيد. ش
ــريع به درآمد برسيد. براي آن برنامه ريزي 6  ــت س و الزم اس

ماهه الزم داريد. 
ــوان و پر انرژي  ــد. هنگامي كه ج هميشــه قرارداد ببندي
ــتيد يك استارتاپ را تشكيل مى دهيد و براساس تعهدي  هس
ــتان هم تيمي خود داريد كار را جلو مى بريد. در  كه بين دوس
ــاس دوستي و احساسات مثبت بنا نهاده  ابتدا همه چيز بر اس

شده است. 
اين زماني است كه كار ساختار مشخصي پيدا نكرده است. اما 
به مرور كه كارها جلو مى رود و پيشرفت يا حتي ورشكستگي 
حاصل مى شود انسان ها هم ممكن است تغيير كنند. سوءتفاهم 
ــيار در كارهاي تيمي به وجود مى آيد.  ــاله اى است كه بس مس
ــود براي حالت هاى بغرنج برنامه ريزي  لذا اكيدا توصيه مى ش
ــون آنها را به صورت توافقاتي  ــي كنيد و از هم اكن و پيش بين
روي كاغذ بياوريد. خصوصا مسائل مالي بايد روشن و شفاف 
ــد. توافقات خود را با افراد تيم مكتوب سازيد. نقش ها-  باش
مسووليت ها- مالكيت ها و جزئيات مالي را مشخص و مكتوب 
ــيد پول خيلي چيز ها را تغيير مى دهد.  ــته باش كنيد. به ياد داش
ــد آنگاه هر فرد حدود انتظارات و  ــن باش اگر اين موارد روش
اختيارات و مسووليت هاى خود را خواهد دانست و راحت تر 

با واقعيت كنار خواهد آمد.
قرارداد مكتوب خصوصا به افرادي كه نقش آنها نامحسوس 
و مبهم است انگيزه زيادي مى دهد. براي رسيدن به بهترين ها 
ــيد اما براي بدترين ها برنامه ريزي كنيد: اين يك  اميدوار باش
استراتژي منطقي است. تمامي حاالت و پيشامدهاي ممكن را 
پيش بيني كرده و براي آن برنامه ريزي كنيد. اعم از اينكه يك 
ريال هم درآمد نداشته يا فروش خوبي داشته باشيد. سعي كنيد 
ــكافانه پيشامدهاي ممكن را حدس  با ديدگاه بدبينانه و موش
بزنيد. از امضا نكردن مجوز توسط يك مقام دولتي تا داليل و 

برهان (منطقي و غيرمنطقي) كه پشت آن است.
اين فقط يك پيش بيني احتياطي نيست. در واقع زماني كه شما 
ــعي مى كنيد تمام  خود را در دنياي واقعي تصور مى كنيد و س
ــاالت پيش آمده را حدس بزنيد آنگاه به مرور اين مهارت  ح
ــا را انجام دهيد.  ــد كرد كه بهترين پيش بيني ه ــدا خواهي را پي
پيش بيني هاى خود با پيشامدهاي واقعي را بسنجيد تا مهارت 
تشخيص تان باال رود. كم كم مشكالت اولويت دار و گلوگاهي 

را تشخيص داده و براي آن نيروي بيشتري صرف  كنيد.
شبكه بســازيد! از تنهايي بپرهيزيد! ايزوله نباشيد. هنگام 
شروع كار منابع مختلفي از قبيل توليدكنندگان و تامين كنندگان 
ــتارتاپي كه بتواند ارتباط  مختلفي در اطراف ما قرار دارند. اس
ــبكه اى با منابع اطراف خود برقرار كند، موفق تر است. اين  ش
يعني يكپارچه سازي خود با منابع اطراف اعم از توليدكنندگان 
يا تامين كنندگان. در اطراف ما پتانسيل ها و نيروهاي مختلفي 

وجود دارند.
ــيل هاى  ايده پرداز موفق مى تواند هم افزايي مثبتي با پتانس
ــد. مهارت  اطراف خود برقرار نمايد كه باعث نفع طرفين باش
يكپارچه سازي و شبكه سازي با منابع اطراف نياز به مهات هايي 
ــابى هستند. مهارت حسابداري خود را تقويت  دارد كه اكتس
كنيد. با اعداد و ارقام بيشتر آشنا شويد. ماشين حساب جيبي 
ــعي كنيد هر هزينه و سودي را  ــته باشيد. س همراه خود داش
ــروع و ادامه كسب وكار را  ــبه كنيد. انواع هزينه هاى ش محاس
شناسايي كنيد. بسياري از اين هزينه ها پنهان هستند و نياز به 

مهارت و تجربه در برآورد آنها دارند. 
مصاحبه با كارآفرينان تازه كار نشان داده كه برآورد درستي از 
هزينه ها ندارند. آنها خيلي خوشبينانه به موضوع نگاه مي كنند. 
هنگامي كه از آنها سوال مى شود كه چقدر سرمايه نياز دارند؟ 
ــدد تقريبي را اعالم كنند. براي همين  هيچ كدام نمى توانند، ع

موفق به جذب سرمايه الزم هم نخواهند شد.
 بزرگ ترين هزينه پنهاني كه در شروع كسب وكار (خصوصا 
ــود، همانا زمان است. اينها  ــب وكار اينترنتى) بايد ديده ش كس
ــتي از  ــما را تصحيح خواهد كرد. آنگاه تصور درس برآورد ش
ــا در مذاكره با  ــدا خواهيد كرد و قاعدت ــرمايه مورد نياز پي س
سرمايه گذار موفق تر خواهيد بود. اگر هزينه ها را خوب نبينيم، 
ــبينانه اى از سود خواهيم داشت. اين باعث  آنگاه تصور خوش
ــده و مبالغي را كه به ظاهر سود  ــود كه دست و دلباز ش مى ش

هستند به راحتي هدر دهيم. 
آيا مى توانيد سرمايه گذار را قانع كنيد؟ براي شروع كار توصيه 
ــرمايه گذارها كمك بگيريد. اما بايد هميشه اين  نمى شود از س
ــته باشيد كه ايده خود را براي يك شخص سوم  آمادگي را داش
ــرمايه گذار دارد، تشريح كنيد. بايد ايده شما  كه نقش فرضي س
حتي اگر نياز به سرمايه هم نداشته باشد، بتواند به صورت فرضي 
يك سرمايه گذار سختگير را راضي كند. توصيف شما بايد متقاعد 
ــد. بر روي آن تمرين كنيد. زماني كه سعي  كننده و جذاب باش
مى كنيد آنچه را در ذهن داريد به روي كاغذ بياوريد قسمت هاى 
جديدي از مغز شما به كمك مى آيند و سعي مى كنند به ذهن شما 
رنگ واقعيت بدهند. از لغات بهترين استفاده را ببريد و ايده خود 
را بنويسيد. ممكن است نوشته شما خيلي كمتر از آنچه در ذهن 
خود داشته ايد، شود. اين يك ضعف است. ايده اى مى تواند موفق 
شود كه غناي خود را در نوشته هاى مكتوب هم نشان دهد.آنگاه 
مى توانيد بر روي آن چانه زني كنيد و آن را بهتر و غني تر سازيد، 

حتي اگر اين كار را يك نفره انجام مى دهيد.
پى نوشت:

مجموعه «ايده تا اجرا» مشتمل بر 17 نوشته گام به گام شامل 
راهنماى عملى و مرحله به مرحله است تا بتوان ايده هاى موفق 
را پيدا كرده يا اگر ايده خامى در سر داريد، پرورش داده و به 

آن رنگ واقعيت بدهيد. 
*info@hamfekri.com

 سيدمحمد اعظمي نژاد * 
 Mindtools-Smart منبع 

Manager
 مترجم: مريم رضايى
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 چيا چاره خواه*
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تجارت چوب ميرزا مسعودخان  نامه ها و نكته ها
گروه تاريخ اقتصاد- آنچه مي خوانيد بخشى از  نامه   ميرزا مسعود 
خان انصارى (وزير امور خارجه در دوره محمدشاه) به ميرزا سعيد 
ــت: «... هركس از تبعه داخله و خارجه  خان انصارى برادرش، اس
آن قدرها كه توانسته [به روس ها] چوب فروخته و حمل قفقازيه و 
اينجا نموده است. درخت آشوراده را هم به موجب قرارداد وزارت 

جليله امور خارجه دولت عليه، به اجازه بنده محول شده و در فصل 
اول قرارنامه اين طور مرقوم فرموده اند: اوال، چوب  آالت جنگل هاى 
سواحل بحر خزر از بندر آستارا الى بندر جز استرآباد، از چوب گردو 
و شمشاد و هيزم تر و پخته كه از خاك دولت عليه به واليت خارجه 
حمل مى شود، بالاستثنا به موجب فرمان جهان مطاع به طور اجاره 

به مقرب الحضرت همايونيه ميرزا مسعود خان كارپرداز مخصوص 
دولت عليه در حجى ترخان محول و مدت اجاره چنانچه از قرار فرمان 
مبارك معين است از ابتداى سنه لوى ئيل [سال نهنگ] بابت 10 سال 

شمسى تا آخر سنه قوى ئيل [سال گوسفند] خواهد بود.»
منبع: مركز اسناد مجلس

مجلس اول

واكاوي

گاهشمار

برگي از تاريخ

به راى گذاشتن شرايط پذيرش
قشون داوطلب

گروه تاريخ اقتصاد- آنچه مى خوانيد بخش سوم (پايانى) 
از مذاكرات نمايندگان مجلس شــوراى ملى است در روز 
ــنبه، 30 آبان 1286 شمســى، درباره لزوم تشكيل قشون  ش

ملى و برآورد هزينه ها و مخارج و شرايط آن:
حاجى محمداسمعيل آقا: اگر پنجاه مرتبه هم در اين باب از 
طرف انجمن ها به مجلس بنويسند كامال و تمام مذاكره نخواهد 
ــد و امروزه تا قشون سابقه حاضر ما به طور صحيح مرتب  ش
ــود و آنها را به يك ترتيب صحيحى منظم نكنيم  و حاضر نش
و داخله كامال امن نشود و يك اندازه از ماليه را زياد آورده به 
جهت مصرف نظام جديد تهيه نكنيم، نمى شود دست به اين 
كار زد. بر فرض نظام جديدى ترتيب داده خواستيد يك عده 
ــا را به يك جايى مامور نماييد مخارج آنها از كجا داده  از آنه
ــون سابقه حاضرى كه هست  ــد، پس فعال بايد قش خواهد ش

مرتب و منظم نمود.
آقا سيدحسن تقى زاده: گويا در قشون داوطلب اشتباه شد. 
قشون داوطلب اين است كه فقط روزى چند ساعتى به ترتيبى 
ــالح گرفته مشق مى كند و پس  ــود از دولت س كه معين مى ش
از مشق سالح خود را رد مى نمايند. يك وقتى كه مملكت كه 

محتاج به قشون شد اينها حاضر هستند.
اسداهللا ميرزا: به عقيده بنده ممكن است هر دو مساله را جمع 
نماييم، اما در باب قشون سابقه حاضره كه داريم البته بايد آنها 
را هر چه زودتر منظم و مرتب نمود، اما در خصوص قشون 
ــت كه گفته شد فقط اجازه  داوطلب اگر مقصود به طورى اس
داده شود روزى چند ساعتى مشغول مشق نظام شوند گمانم 
ــت كه مراد انجمن ها هم همين باشد. در اين صورت  اين اس
ــه مملكتى چيزى براى آنها  ــى ندارد و نبايد از بودج مخارج
ــيون  خرج كرد و اين ترتيب را هم عرض كردم كه در كميس
ــده است كه به جهت حفظ مملكت و وطن  جنگى مطرح ش
ــد تمام جوانان مملكت از يك سن معينى به جهت مشق  باش
نظامى حاضر شوند حال بايد يك قانونى براى اين ترتيب داد، 
اما اگر مراد آن است كه بايد وقتى براى اين كار مصرف كرد 
در اين صورت البته بايد اول قشون حاضرى كه هست مرتب 

و منظم و آماده نماييم.
ــواب مختصرى عرض  حــاج محمداســمعيل آقا: يك ج
ــد، همين قدر كه اينجا  ــم آقايان وكال هم توجه نماين مى نماي
اجازه داد كه يك عده مشغول مشق نظام باشند در ساير واليات 

انتشاريافته موجب انقالب و اغتشاش خواهد شد.
آقا ميرزا محمود خوانسارى: به عقيده بنده چيزى كه مفاسد 
آن معلوم نيست نمى شود آن را رد كرد و گويا انجمن ها و ملت 
ــته باشند كه اين مطلب را از مجلس بخواهند  اين حق را داش
ــش طبيعى ايشان را وادار به اين  و حاال يك حرارت و جوش
كار كرده نبايد بى دليل آنها را از اقدام و درخواست اين مطلب 
ــامحه شود ديگر مشكل است استفاده  مايوس كرد و اگر مس
صحيح حاصل كنيم و شاهد بر اين مطلب كه حسى است مساله 
بانك است چنانچه پارسال درخصوص بانك با آن حرارت و 
جوششى كه ملت داشت در همان بدو امر اگر اقدام صحيحى 
ــد، ولى بعد مردم از آن  ــرمايه خوبى جمع مى ش ــده بود س ش
ــوقى كه داشتند سست شدند. در اين خصوص  حرارت و ش
هم اگر مسامحه شود و ما يك وقتى محتاج به قشون داوطلب 
ــويم آن وقت نه ملت را اين حرارت و هيجان خواهد بود  ش
ــه صحيحى مى توانيم حاصل نماييم، پس خوب  و نه ما نتيج

است در اين موقع آنها را مايوس نكنيم.
حاج سيدعبدالحسين شهشــهانى: بايد قشون داوطلب به 
اندازه كفايت حفظ مملكت تحت يك قانون صحيحى مرتب 

شود و به اين ترتيبات كه گفته مى شود فايده ندارد.
ــد.  ــاله كه اين همه مذاكره ش ــر ولى اهللا خان: اين مس دكت
ــيون بشود يا نه؟  ــود كه راجع به كميس اوال بايد راى گرفته ش
ــس از رجوع هم بايد قانونى به جهت ترتيبات آن مرتب و  پ

تنقيح شود.
ــخاص قانون دان خيلى  اســداهللا ميرزا: در اين انجمن ها اش
هستند، به عقيده بنده خوب است يك اليحه مثل اليحه قانونى 
كه در حقيقت پروگرام اين كار باشد بنويسند ببينيم به چه قسم 
قشون داوطلب مى خواهند گرفته شود منحصر به اين جا است 

يا تمام واليات و همچنين ترتيبات ديگر آن را معلوم كنند.
ــت قبل از اخذ راى يك همچو  نايب رئيس: بلى خوب اس

پروگرامى بنويسند كه به چه ترتيب مى خواهند معلوم شود.
ــد در اكثر جاها بدون اينكه  ــاى تقى زاده: مالحظه نمايي آق
اجازه داده شود مردم به شوق خود و محض اينكه از علماى 
اعالم شنيده اند علم جهاد الزم است مشق مى كنند، ولى چون 
ــده  ــت كه هيچ نتيجه حاصل نش در تحت ترتيبى نبود اين اس
است، پس اگر به يك ترتيب صحيحى اقدام به اين كار شود 

ممكن است استفاده كاملى به عمل آيد.
آقا ميرزا ابوالحسن خان: به عقيده بنده به جهت حفظ اين 
مملكت تمام جوانان اين مملكت بايد مشق نظامى بكنند حرفى 
ــد كه  ــت، اما بايد تحت يك قاعده و قانون صحيحى باش نيس
روزى چند ساعتى مشق كرده و بعد اسلحه خود را رد نمايند 
و به اين ترتيب خيلى خوب است، اما اول مجلس عرض كردم 
كه براى اين مساله يك اليحه قانونى بايد نوشته شود و 15 نفر 

هم راى دهند، آن وقت مطرح و مذاكره شود.

ــي داخلي و خارجي  بازرگان
از  ــي  يك ــتان  باس روزگار  از 
ــاي اقتصاد  ــن بخش ه مهم تري
ايران بوده است. صنعتي شدن 
ــكلي كه در جوامع غربي  به ش
ــعه يافت،  ــد و توس ــد آم پدي
نيازمند به چندين عامل اساسي، 
ــرمايه يا  ــت س از جمله انباش
سرمايه گذاري درازمدت است 
و سرمايه گذاري درازمدت نياز به اين دارد كه چشم انداز آينده 
ــد تا سرمايه داران حاضر باشند  تا اندازه اي قابل پيش بيني باش
ــر كنند. اما جامعه  ــود را در صنايع بلندمدت خط ــرمايه خ س
كوتاه مدت ايران جامعه اي است كه اساسا در آن نظم، ضابطه 
و قانون حاكم نيست و در نتيجه سرعت تغيير بي نظم و ترتيب 
همه چيز چنان است كه نمي توان اوضاع آيندهـ  حتي پنج سال 
ــتم كه در جامعه  ــرـ  را پيش بيني كرد. من در جايي نوش ديگ
ــت، سال ديگر وزير مي شود و  ــال تاجر اس ايران يك نفر امس
ــال بعد به زندان مي افتد. البته اين حرف مبالغه آميزي است  س

كه واقعيت را برساند.
ــتقيم  ــتقيم يا غيرمس ــن صنايع هم كه وجود دارد مس همي
وابسته به درآمد نفت است. به زبان ديگر اگر بر فرض درآمد 
نفت قطع شود همه اين صنايع ورشكست خواهند شد، زيرا 
نمى توانند در بازار جهاني رقابت كنند، گذشته از اينكه بيشتر 
ــت خواهند داد. جامعه صنعتي فقط  بازار داخلي را نيز از دس
ــداري كارخانه مدرن ـ آن هم  ــت كه در آن مق جامعه اي نيس
ــته باشد، بلكه جامعه بلندمدتي  با پول باد آورده ـ وجود داش
ــت كه در آن پس انداز، سرمايه گذاري،  بازاريابي، تغييرات  اس
ــت. ازجمله، اين  تكنولوژيك و غيره داراي روندي متداوم اس
ميزان مصرف بي حساب كه پولداران ايران، هر يك در حدود 
ــود مي كنند و پولي كه براي خانه، اتومبيل و اثاثيه جديد و  خ
جديدتر و براي عروس و دامادي و چنين و چنان تلف مى كنند 

نشانه اي از صنعتي شدن در آن نيست.
-به نقل از يك گفت وگو با دكتر همايون كاتوزيان

ــروع شد، سه وسيله يا به قول  ــروطه ش وقتى نهضت مش
ــا بود براى  ــا» در آن زمان در اختيار آنه ــا «مدي امروزى ه
ــاندن پيام خود. آنها به خوبى از اين سه وسيله ارتباطى  رس
ــتفاده كردند؛ روزنامه، شعر و تئا تر. البته در آن زمان به  اس
ــتند، پيام نهضت كه  ــى متوجه بودند كه اگر مى خواس خوب
ــم» با «بورژوازى ملى»  عبارت بود از جايگزينى «فئوداليس
ــانند  ــتبداد قاجار» با «نظام پارلمانى» را به مردم برس و «اس
ــتند.  ــتفاده از بيان هاى نو اجتماعى و هنرى داش نياز به اس
تئاتر يكى از آن ها بود. «كابوس استبداد» نوشته ظهيرالدوله 
ــى ظرفيت تئاتر در  ــت كه به خوب ــى از نمايش هايى اس يك
نهضت را نشان مى دهد و حتى به خود نهضت هم به چشم 
ــان مى دهد كه چگونه  انتقادى نگاه مى كند. اين نمايش نش
ــروطه خود را رنگ كرده و  ــى از مخالفان نهضت مش بعض
ــروطه قرار مى دهند و بعد ضربه كارى را  در صف اول مش

به آن وارد مى كنند.
- به نقل از دكتر جمشيد ملك پور، نويسنده كتاب سه 
جلدى «ادبيات نمايشى در ايران»

چند چهره اثرگذار در روزگار قاجار- بخش پاياني
ديپلمات هاي اروپا نشين

ــى خوانيد  ــخ اقتصاد- آنچه م ــروه تاري گ
بخــش دوم (پايانى) از مقاله دكتر عبدالرضا 
هوشنگ مهدوى است كه به بررسى عملكرد 
ــره هاى ديپلمــات دوران قاجار پرداخته  چه
اســت. قسمت اول اين مقاله با عنوان « چند 
چهره اثرگذار در روزگار قاجار» در شــماره 

پيشين منتشر شد:
ماموريت هاي ملكم خان

ــفارت و  ــم از هنگام س ــرفت هاى ملك پيش
ــين خان آغاز شد. يك سال  صدارت ميرزا حس
بعد، ميرزا حسين خان به وى عنوان «سفير كبير 
كل فرنگستان» داد و با لقب ناظم الملك و نشان 
ــتاد،  ــال همايون از درجه اول به لندن فرس تمث
ــاى اروپايى  ــت درباره ــى هنگامى كه دانس ول
چنين سمتى را به رسميت نمى شناسند و ملكم 
ــوان او را به وزيرمختارى در  را نمى پذيرند عن

انگلستان تغيير داد.
ــن بود كه  ــاى ملكم اي ــى از ماموريت ه يك
درباره سفر ناصرالدين شاه به اروپا با دربارهاى 
ــاه  اروپايى گفت وگو كند و قرار پذيرايى از ش
ــا بگذارد. ملكم  ــا دربارهاى ديگر دولت ه را ب
ــن ماموريت را به خوبى انجام داد و در همه  اي
كشورهاى اروپايى از شاه ايران پذيرايى باشكوه 

به عمل آمد.
ــال  ملكم از 1872 تا 1891 به مدت هجده س
ــود و با مهارت و  ــار ايران در لندن ب وزيرمخت
زيركى گزارش هايى درباره وضع حكومت در 
انگلستان و حاكميت قانون براى ناصرالدين شاه 
ــتاد تا شايد او را به راه دادن آزادى هاى  مى فرس

سياسى و اصالحات در ايران بيندازد.
ــت ايران مامور  ــوى دول وى در 1878 از س
ــس از پايان  ــد و پ ــركت در كنگره برلين ش ش
ــفير كبير، عنوان پرنس و  ــت، به مقام س ماموري
لقب جناب اشرف دست يافت. ملكم در طول 
ــفارت در لندن برادر خود، ميكائيل خان، را  س
كه درجه سرتيپى افتخارى داشت به سمت نايب 
اول سفارت گماشت و دو برادر خدمات شايانى 
به ناصرالدين شاه و دولت ايران كردند، ولى در 
اواخر ماموريت در لندن، ميان ملكم و ميرزاعلى 
اصغرخان اتابك، صدراعظم وقت، برسر مساله 
ــارى) اختالف افتاد و  امتياز بخت آزمايى (الت

ــاخت حكم  ــاه را وادار س اتابك ناصرالدين ش
عزل ملكم را در مارس 1891 امضا كند. ملكم 
ــت به ايران خوددارى كرد و در لندن  از بازگش
ــدآبادى به انتشار  ــيدجمال الدين اس با كمك س
روزنامه قانون دست زد كه در شماره هاى آن از 
حكومت قانون و مشروطيت طرفدارى مى شد و 
آنها را پنهانى به ايران مى فرستاد كه تاثير بسزايى 

در روشنگرى جوانان ايرانى داشت.
ــاه در مه  ــدن ناصرالدين ش ــته ش پس از كش
1896 و تاجگذارى مظّفرالدين شاه، شاه جديد 
در 1900 براى نخستين بار به اروپا رفت. ملكم 
در پاريس به حضور شاه رسيد و وى را راضى 
ــاه او را  كرد كارى به وى بدهد. مظّفرالدين ش
ملّقب به ناظم الدوله كرد و به وزيرمختارى در 
ايتاليا گماشت. آخرين ماموريت ملكم نزديك به 
9 سال طول كشيد و وى در سال 1908، در 77 

سالگى، در لوزان سوئيس، درگذشت.
وزير صنايع ناصرالدين شاه

نريمان خان قوام السلطنه، پسر سليمان خان 
سهام الدوله و برادر جهانگيرخان، وزير صنايع 
ــاه بود. او تحصيالت خود را در  ناصرالدين ش
ــته نظامى در دارالفنون به پايان رساند و در  رش
ــمت نايب آجودان باشى منصوب  1852 به س
ــه  گرديد و پس از چندى، چون به زبان فرانس
ــان وزارت امور  ــمار مترجم ــلط بود در ش مس

خارجه درآمد.
ــس بر  ــران و انگلي ــگ اي ــه جن در 1856، ك
ــد و ناصرالدين شاه  ــاله هرات آغاز ش سر مس
ــه اين جنگ پايان  ــت هرچه زودتر ب مى خواس
ــفارت  ــمت نايب س ــد، نريمان خان به س ده
تعيين و همراه فّرخ خان امين الملك به پاريس 
ــد. پس از امضاى عهدنامه پاريس  ــتاده ش فرس
ــان نريمان خان  ــّرخ خ ــارس1857، ف در 4 م
ــه را به امضاى  ــتاد تا عهدنام ــه تهران فرس را ب
ــاند.  ــاه و صدراعظم نورى برس ناصرالدين ش
ــاه و صدراعظم بى درنگ عهدنامه را امضا و  ش
ــرتيپ، برادر نريمان  به وسيله جهانگيرخان س
خان، به بغداد فرستادند تا هرچه زودتر آن را با 

نمايندگان انگليس مبادله كند.
پس از اين ماموريت، نريمان خان به سرعت 
ــارى يافت.  ــرتيپى افتخ ــى كرد و درجه س ترق

ــيرالدوله  ــين خان مش در1859، كه ميرزا حس
(سپهساالر بعدى) وزيرمختار در دربار عثمانى 
ــد، نريمان خان با سمت مستشار سفارت با  ش
وزيرمختار به استانبول رفت و جز مدتى كه در 
1873 كنسول ايران در مصر بود تا سال 1880 با 

سمت مستشارى آن سفارت خدمت كرد.
يك سال بعد، نريمان خان به سمت وزيرمختار 
ــا 1898 به مدت  ــد و ت در اتريش منصوب ش
ــلطنه در آن  ــتن لقب قوام الس ــال با داش 25 س
ــود. در اوت1891، ناصرالدين  ــمت باقى ب س
ــه از جلفا به تهران را  ــاه ساختمان راه شوس ش
ــا وزيرمختار در پاريس و  با ميانجيگرى نظرآق
نريمان خان وزيرمختار در وين به يك شركت 
بلژيكى واگذار كرد. نريمان خان به تهران آمد و 
براى به امضا رساندن قرارداد تالش بسيار كرد 
ــپس، به محل ماموريتش برگشت و از اين  و س

راه پول خوبى به جيب زد.
ــفرنامه مكه مى نويسد:  ــلطنه در س مخبرالس
ــت  ــلطنه از ارامنه مهاجر مردى اس ــّوام الس «ق
ــى كه عيوب  ــاز و خوش پذيراي ــت و دلب دس

ملكم را ندارد».
معلم دارالفنون

ــپس  ــلطنه، كاردار و س ــن الس ــا يمي نظرآق
ــد از  ــر چن ــس، ه ــران در پاري ــار اي وزيرمخت
آسورى هاى اروميه بوده نامش بيشتر در شمار 
سفيران ارمنى در دوران قاجار آمده است. وى، 
ــه وزارت امور خارجه  ــه از كارمندان بلندپاي ك
ــد  ــالدى، در اروميه، زاده ش ــود، در 1828 مي ب
ــه  ــتانبول رفت و در مدرس و در جوانى، به اس
كشيش هاى الزاريست، به تحصيل پرداخت و 
ــت از تحصيل، به تهران آمد و در  پس از فراغ

مدرسه دارالفنون، معلم تاريخ و جغرافيا شد.
ــمت نايب دوم سفارت  نظرآقا در 1855 با س
ــيه رفت و  ــن پترزبورگ به روس ــران در س اي
در1859، كه حسنعلى خان اميرنظام گروسى به 
وزيرمختارى در پاريس و لندن رسيد، نظرآقا را 
با سمت نايب اولى همراه خود به پاريس برد و 
تا1866، كه اميرنظام با همه اعضاى سفارت به 
تهران بازگشت، نظرآقا در پاريس بود و سپس 
ــه  ــور خارجه به كار پرداخت. س در وزارت ام
سال بعد، به جاى يوسف خان مستشارالدوله به 

سمت كاردار در پاريس منصوب و روانه محل 
ــد. در1873، كاردارى او تبديل به  ماموريت ش
وزيرمختارى گرديد و ساليان دراز، وزيرمختار 
ايران در پاريس بود. نظرآقا در 1893 ملّقب به 
ــلطنه شد و برروى هم نزديك به 26  يمين الس
سال با سمت هاى گوناگون در فرانسه ماموريت 
داشت. نظرآقا در 1904 در پاريس درگذشت.

ارمني وزير مختار
ــفير ارمنى در دوران قاجار آوانس  آخرين س
ــحيان ملّقب به مساعدالسلطنه بود كه  خان ماس
ــه وزارت امور  ــت دارالترجم ــال رياس چند س
ــت و از 1900 تا 1906  خارجه را به عهده داش
نايب اول سفارت ايران در برلين بود و در1912، 
به وزيرمختارى در برلين رسيد، ولى در1915، 
ــده بود، از آن رو  كه جنگ جهانى اول آغاز ش
كه آلمانى ها به علت ارمنى بودن آوانس خان به 
ــبين نبودند تغيير سمت او را از دولت  او خوش
ايران خواستند و دولت ايران آوانس خان را به 
ــم از  تهران فرا خواند.آوانس خان در دوره شش
ــوى ارمنيان جنوب به نمايندگى در مجلس  س
ــوراى ملى برگزيده شد، ولى يك سال بعد،  ش
در شهريور1306، به وزيرمختارى ايران در لندن 
منصوب شد. اين ماموريت پس از آن صورت 
ــوروى ژاك داوتيان ارمنى  گرفت كه دولت ش
ــمت سفير به ايران فرستاد و انگليسى ها  را با س
ــوى خود جلب و  ــراى اينكه ارمنيان را به س ب
ــد آورند، به دولت  ــى در افكار آنان پدي تعادل
ــه آوانس خان را به لندن  ــار آوردند ك ايران فش
بفرستد. آوانس خان تا شهريور 1308 در لندن 
ــپس، وزيرمختار در  ــام وظيفه مى كرد و س انج
ــد، ولى در ميانه سال1310خورشيدى  ژاپن ش
ــد و در راه بازگشت، در  به تهران فراخوانده ش

شهر خاربين، درگذشت.
آوانس خان احاطه كاملى به زبان هاى ارمنى، 
ــه و آلمانى داشت و  ــى، فارسى، فرانس انگليس
ــپير كرده  ــته هاى شكس ترجمه هايى كه از نوش
است از جمله آثار برجسته ادبى در زبان ارمنى به 
شمار مى رود. او همچنين برخى از آثار شكسپير 
ــفرنامه برادران شرلى به ايران را به فارسى  و س
ــى از شاهنامه فردوسى را  ترجمه كرده و بخش

به زبان ارمنى به نظم درآورده است.

زمان سنج

 Sveriges ــك ــال 1668 بان ــروه تاريخ اقتصاد –  در س  گ
ــوئد بنيان گذاشته شد. اين نخستين بانك در  Riksbank در س
جهان است كه عمليات مدرن بانكدارى در آن انجام شده است. 
پيشينه  اين بانك به Stockholms Banco بر مى گردد كه در 
سال 1656 به عنوان يك بانك خصوصى كار خود را آغاز كرده 
بود. استكهلم بانكو،  نخستين بانكى بود كه اقدام به چاپ اسكناس 
كرد.با اين حال  به دليل نشر بى پشتوانه اسكناس ورشكست شد. 
پالمستروچ ، بنيانگذار استكهلم بانكو كه موجب به هم ريختگى 
اقتصاد سوئد شده بود  ، به اعدام محكوم شد اما بخشودگى گرفت 
و از مرگ نجات يافت. Sveriges Riksbank بعدها به بانك 

مركزى سوئد تبديل شد. 

خودسوزى كريم پورشيرازى 
تاريخ اقتصــاد-  ــروه  گ
ــان در تاريخ  ــه كيه روزنام
ــال 1332 خبر  15 دى ماه س
خودكشى كريم پورشيرازى، 
ــنده و روزنامه نگار را  نويس
ــر كرد:  به اين صورت منتش
ــيرازى، مدير  ــور ش «كريم پ
ــورش كه براى  ــه ش روزنام
ــتون  س از  ــبردارى  عكس
فقراتش به بيمارستان ارتش 
برده شده بود، به خبرنگاران 
گفت: «من مى خواستم خودم 
را بكشم، زيرا طاقت تحمل اين همه اتهام را نداشتم، ولى موفق 
به اجراى مقصود خود نشدم.» او ديروز در حالى كه براى اخذ 
ــده بود، خود را از طبقه  ــى ارتش برده ش آخرين دفاع به دادرس
دوم عمارت دادرسى ارتش به خيابان پرتاب كرد، اما از سوى دو 
نفر گروهبان ارتش دستگير شد.» كريم پورشيرازى، در روزنانه 
«شورش» در نقد عملكرد اشرف پهلوى مطلبى نوشته بود؛ «مردم 
مى گويند اشرف چه حق دارد كه در تمام شئون مملكت دخالت 
كرده و با مقدرات و حيثيت يك ملت كهنسال بازى كند. مردم 
ــرف به نام سازمان شاهنشاهى  مى گويند اين پول هايى را كه اش
ــواد اين مملكت فقير و  از مردم كور و كچل، تراخمى و بى س
بدبخت مى گيرد به چه مصرفى مى رساند.... مردم مى گويند چرا 
خواهر شاه در امور قضائيه، مقننه و اجرايى اين مملكت دخالت 

نا مشروع مى كند. 
ــتان تهران را احضار كرده و نسبت به  ــاه دادس چرا خواهر ش
توقيف ملك افضلى جنايتكار و آدم كش اعتراض كرده و دستور 
ــد. چرا بايد يك نفر مفتخور نااليق  ــض بازپرس را مى ده تعوي
ــاه دربار سلطنتى يك مملكت تاريخى  ــر خواهر ش به نام همس
ــاه اگر با  ــى و خوش گذرانى خود قرار دهد... ش را ملعبه عياش
طرد اشرف، فاطمه و احمد شفيق عرب و هيلر آمريكايى افكار 
ــكين ندهد، عاصيان جان به لب آمده و كارد به  عمومى را تس
استخوان رسيده، ناچار خواهند شد براى حفظ استقالل و آبروى 
ــه با دربار و  ايران كارى بكنند كه ملت قهرمان و بزرگ فرانس

لوئى شانزدهم كردند.
ــال خود دانيد با آتش قهر و نفرت مردم.»در زندان، ميزان   ح
ــر تمام زندانيان  ــد از آنچه ب ــكنجه هايى كه بر وى اعمال ش ش
ــود تا جايى كه در مدت 6  ــديدتر و دردناك تر ب ديگر رفت ش
ماه موهايش سفيد شد. در مورد مرگ او روايات گوناگونى در 
دست است. هم سلولى هاى او از افسران و سربازان و نگهبانان 
ــنيدند كه وى در جريان اقدام براى فرار، خودش را با نفت  ش
ــت. كريم پورشيرازى ساعت  بخارى آلوده كرده و آتش زده اس
3 بامداد روز دوشنبه 17 اسفندماه 1332 در ميان شعله هاى آتش 
سوخت. ساعت ده صبح به بيمارستان برده شد و ساعت 4 بعد 

از ظهر همان روز، خبر درگذشت او منتشر شد. 
منبع: شورش، زندگى و مبارزات كريم پورشيرازى، على 
اشرف درويشيان، محمدرضا آل ابراهيم نشر چشمه، 1383.

غالمرضا عظيمى- پس از دو انقالب ميجى 
در ژاپن و مشروطه در ايران كه هر دو در اوايل 
قرن نوزدهم رخ داده، ساختارتجارت و اقتصاد 
اين كشورها نيز متحول شده است. در ابتداى اين 
بحث، بايد به تفاوت ساختار قدرت سياسى در 
ژاپن و ايران قرن 19 اشاره كرد. ساختار سياسى 
ــباهت  رژيم توكوگاوا (1868-1603)داراى ش
ــاختار فئوداليسم سياسى است. اين  زيادى با س
ــاختار از امپراتور، شوگان، دايميو، سامورايى  س
و دهقان ها به عنوان طبقات اصلى جامعه ژاپنى 
ــكيل شده بود و بين اين اجزا نوعى قرارداد  تش
ــود. در اين  ــويه حاكم ب ــد اخالقى دوس و تعه
ساختار، امپراتور بعد نمادين داشت و از قدرت 
اجرايى برخوردار نبود. قدرت در بين شوگان ها 
و دايميوها پراكنده بود؛ هر چند ابزار موثرى براى 
كنترل طبقه دايميو از طرف شوگان اعمال مى شد. 
ــو داراى فيف موروثى بود و در اين دوره،  دايمي
ــت. از طرفى،  ــت زمين امنيت بااليى داش مالكي
ــتى خارج شده بود  ــاورزى از حالت معيش كش
و بين دايميوها تجارت وجود داشت كه باعث 
ــد. تجارت بين شهرها نيز  ايجاد اقتصاد پولى ش
ــار را ايجاد كرد. بنابراين؛ تكثر  طبقه جديد تج
ــكل گيرى  ــدرت در دوره توكوگاوا اجازه ش ق

كشاورزى تجارى را  داد.
ــن دايميو و با كوفو  ــام زمين دارى ژاپن بي نظ
ــه دايميو تعلق  ــده بود. مازاد توليد ب ــيم ش تقس
مى گرفت كه مقدارى از آن به سامورايى ها داده 
شده و بقيه بين دايميوهاي مختلف مبادله مى  شد. 
اين وضعيت، شكل گيرى نوعى كشاورزى تجارى 
را در پى داشت؛ يعنى دايميو اضافه محصول را 
ــتا خارج نمى كرد تا  به صورت پول نقد از روس
در كارى غير توليدى در شهر به مصرف برساند؛ 
بلكه به تجارت با ديگر دايميوها مى پرداخت. اين 
ــت هاى ساختار  امر را بايد در كنار ديگر سياس
سياسى توكاگاوا مشاهده كرد. دايميو بايد مدتى 
از سال را در ادو (توكيو امروزى) اقامت مى گزيد 
اين امر رفت و آمد مكرر از مناطق اطراف به ادو 
را سبب مى شد كه خود افزايش راه هاى ارتباطى 
ــو مقدار قابل توجهى از  ــت. دايمي را در پى داش
محصول (مازاد) را به خريد لوازم مورد نياز در 
ــن رفت و آمد اختصاص مى داد؛ بنابراين اين  اي
ــكل گيرى نوعى تجارت بين ادو و  امر باعث ش
ــود دايميوها  ــهرهاى مختلف و حتى بين خ ش

ــد. اين وضعيت به تعبير گوردن، باعث به  مى ش
حركت در آمدن بقيه بخش هاى اقتصاد مى شد. 
ــامورايى با جداشدن از  از طرف ديگر، گروه س
ــدند كه در  ــه بوروكرات هايى تبديل ش زمين ب
شهرهاى قلعه اى ساكن شده بودند. استقرار اين 
جمعيت در شهرهاى قلعه اى رشد شهرنشينى را 
در ژاپن در پى داشت. هر هان (محدوده استقرار 
ــعى مى  كرد به محصوالت  حكومت دايميو) س
محلى (داخلى) خود بيفزايد تا بتواند وارد بازار 
ــود. بازار مازاد  ــديد بين دايميوها ش رقابت ش
ــيم  ــا نيز معموال به دو گروه تقس توليدات هان ه
ــود در محدوده هان و  ــد: يكى بازار موج مى ش
ــارج از هان.  ــاى موجود در خ ــرى بازاره ديگ
رقابت شديدى بين هان ها براى نفوذ بر بازارهاى 
يكديگر وجوداشت. با شكل گيرى مازاد توليد، 
ــتم مبادله پولى،  ــا و سيس ــارت بين تيول ه تج
ــدند. بر اين اساس، به  گروه تجار نيز پديدار ش
ــه مى توان گفت كه در ژاپن دوران  طور خالص
ــى بر زمين وجود  ــوگاوا، مالكيت خصوص توك
ــت و داراى امنيت بود. كشاورزى ژاپن در  داش
ــاورزى معيشتى؛ بلكه يك  قرن 19، نه يك كش
ــاورزى تجارى بود كه شهرها و طبقه تجار  كش

از آن بيرون آمدند.
اين در حالى است كه سيستم حكومتى زمان 
ــت. در زمان  ــكلى پاتريمونيالى داش قاجار ش
ــار، در حدود 90 درصد از نيروى كار در  قاج

بخش كشاورزى متمركز بود و كشاورزى 80 
ــكيل  ــا 90 درصد توليد ناخالص ملى را تش ت
ــى داد. ماليات كه از منابع مهم درآمد دولت  م
ــامل ماليات ارضى، ماليات  بود، اين ماليات ش
ــه وران و تعرفه  ــرانه، ماليات بر درآمد پيش س
گمركى مى شد كه در اين ميان، ماليات ارضى 
ــت. اين امر به اضافه  ــهم را داش ــترين س بيش
ــذارى امتيازات  ــم و واگ ــاى نامنظ مصادره ه
ــاى خارجى و  ــه خارجيان و وام ه ــارى ب تج
فروش مناصب دولتى، درآمد دولت را تشكيل 
مى داد. مى توان مازاد اخذ شده در ايران را به 
ــرد: 1) ماليات  ــه گروه عمده طبقه بندى ك س
ــكل  ــه دولت اخذ مى كرد و از ش (Tax)آنچ
مالكيت زمين مستقل بود و همگان موظف به 
پرداخت آن بودند. 2) بهره مالكانه (Rent) كه 
به مالكان زمين پرداخت مى شد 3) تركيب بهره 
– ماليات (Tax-Rent combination) كه 
ــاه بود. بخش  مربوط به زمين هاى درتملك ش
ــن گروه اخير  ــى از ماليات ها را اي قابل توجه
ــدارى زمان  ــتم تيول ــكيل مى داد. در سيس تش
ــدار از فردايش مطمئن نبود و  ــار كه تيول قاج
بيشتر نقش يك مامور ماليات را بازى مى كرد، 
ــاورزى نيز نمى توانست اهميتى  دهقان و كش
ــو تيولدار مى كوشيد  ــد. از يك س ــته باش داش
ــترين مقدار مازاد را اخذ  ــاه مدت بيش در كوت
ــت و از  ــد، چون به فردايش اطمينان نداش كن

ــوى ديگر مقدار كمى از مازاد اخذ شده را  س
ــاورزى  ــرمايه گذارى مى كرد؛ بنابراين كش س
ــه بدوى بوده و در سطح معيشتى باقى  هميش
ــه در اواخر دوران قاجار گرايش  مى ماند. البت
ــوى واگذارى زمين هاى خالصه افزايش  به س
يافت. چنين وضعيتى سرآغاز نوعي تيولدارى 
ــق باز پس  ــا دولت ح ــاه ي ــد بود كه ش جدي
ــران با نظام  ــت. برخورد اي گرفتن آن را داش
ــت مركزى و احتياج به  ــى و ضعف دول جهان
ــا، خود باعث  ــراى پرداخت غرامت ه پول ب
ــد كه اغلب به  فروش زمين هاى خالصه مى ش
مزايده گذاشته شده و شاهزادگان و درباريان 
ــتند.  ــركت مى جس مختلف در اين مزايده ش
آنها بعد از خريدارى يك منطقه، براى جبران 
ــى بااليى  ــار ماليات ــده، فش ــغ پرداخت ش مبل
ــه وارد مى كردند. از اين  ــتاييان منطق بر روس
ــاه (يا حتى در زمان  ــته، با درگذشت ش گذش
ــت كه حق  ــاه)، اين امكان وجود داش خود ش
تيولدارى لغو شود. در چنين شرايطى، شخص 
ــاه جديد را بر تيول  موظف بود كه حمايت ش
خود به دست آورد. بنابراين در ايران زمان قاجار، 
ــر ارشد و زمين دارى بزرگ  خبرى از قانون پس
نيست. در چنين وضعيتى، كشاورزى تجارى نيز 
وجود ندارد؛ البته در يك سرى از محصوالت، 
ــود كه اين  ــكل گرفته ب ــاورزى تجارى ش كش

محصوالت اغلب صادراتى بودند.
ــيروانى و گيلبار بر  از ميان متفكران، تنها نوش
ــاورزى تجارى در اين دوره تاكيد دارند كه  كش
ــتر در كاالهاى  حتى به نظر آنها نيز اين امر بيش
ــت، اما از نظر نيكي  ــى انجام  گرفته اس صادرات
ــاورزى  ــوى، كش ــيف، لمبتون و عيس كدى، س
ايران در قرن 19 در سطح معيشتى باقى ماند و 
ــبكه وسيع تجارى در آن شكل نگرفته است.  ش
ــز بر نبود راه هاى اتصال بين نقاط  آبراهاميان ني
كشور تاكيد دارد كه امر تجارت را دچار مشكل 
ــازاد محصول  ــف مى كرد. در حقيقت م مضاع
كشاورزى اغلب توسط تيولدار در شكل ماليات 
به دولت پرداخت مى شد؛ بنابراين در اينجا رابطه 
تيولدار با دولت نه تنها عامل توليد (زمين) او را 
به اخذ مازاد توانا نمى ساخت؛ بلكه اين وضعيت 
ــاورزى و جلوگيرى از  ــعه كش باعث عدم توس

شكل گيرى كشاورزى تجارى مى شد.
* بخشى از يك سخنرانى

نگاهي به دو انقالب ژاپن و ايران

شكل گيرى كشاورزى تجارى
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كوتاه از فرهنگ و هنر

چهره ها

هفت هنر جهان

تازه ها

آغاز جشنواره موسيقى فجر از 24بهمن ماه
جمشيد مشايخى در مستند «از ايران تا 
آرژانتين» به جهان پيام صلح مى دهد

ــتند «از ايران تا  ــيد مشايخى درباره حضورش در مس جمش
آرژانتين» كه با هدف انتقال پيام فرهنگى و صلح دوستانه ايرانيان 

به جهان ساخته مى شود، توضيحاتى ارائه كرد.
ــينما، تئاتر و تلويزيون درباره حضور  بازيگر پيشكسوت س
خود در اين مستند به خبرگزارى مهر گفت: على فتح اليق زاده 
كارگردان جوان سينماى ايران را با برخى از فيلم هاى مستندى 
كه پيش از اين با نگاه انسان دوستانه ساخته است، مى شناسم و به 
دليل اين ويژگى كه در آثار او ديدم، پيشنهاد ساخت فيلم مستندى 
با موضوع پيام صلح و انسان دوستى مردم ايران به جهان را به او 

دادم و او هم پذيرفت.
بازيگر سريال «هزار دستان» با اشاره به اتفاقى كه در صفحه 
يكى از شبكه هاى اجتماعى براى مسى بازيكن فوتبال افتاده است، 
گفت: آنچه در صفحه فيس بوك ليونل مسى بازيكن آرژانتينى بعد 
از اعالم گروه بندى جام جهانى از سوى برخى از ايرانيان رخ داد، 
اتفاق ساده و معمولى نبود بلكه يك اتفاق ناخوشايند فرهنگى 
براى ايران و ايرانى بود. زمانى كه اين اتفاق افتاد تصميم گرفتم 
از هر طريق ممكن صداى مردم ايران را به گوش جهان برسانم 
و بگويم آنچه را براى مسى رخ داد نبايد به حساب همه ايران 
نوشت. مشايخى در پاسخ به اين پرسش كه آيا براى حضور در 
آرژانتين اقدام كرده است، گفت: به شكل رسمى اقدامى نكرده ام؛ 
اما مذاكراتى در حال انجام است و اگر به نتيجه برسد قطعا براى 

حضور در آرژانتين اقدام خواهم كرد.

فيلم هاى بلند تاريخ سينما
جمعه ها در شبكه نمايش

 شبكه نمايش سيما جمعه ها فيلم هاى سينمايى بلند تاريخ سينما 
را ساعت 13 تا 17 پخش خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومى سيما، مدير تامين برنامه شبكه نمايش 
اين خبر را به عنوان يكى از تغييرات ويژه جدول پخش شبكه 
ــام پور، مدير تامين برنامه شبكه  نمايش اعالم كرد. محمد حس
نمايش از پخش فيلم هاى سينمايى بلند تاريخ سينما كه جمعه ها 
از ساعت 13 تا 17پخش مى شود به عنوان تغييرات ويژه و متنوع 
در جدول پخش شبكه عنوان كرد كه تاكنون فيلم هاى سينمايى 
ــپارتاكوس، سقوط امپراتورى روم و... با تايم هاى بلند  مانند اس
ــاره كرد: در اين باكس  ــت. وى در ادامه اش روى آنتن رفته اس
 Director s cut  نسخه هاى طوالنى آثار سينمايى كه به عنوان
(مونتاژ كارگردان) مجدد ارائه شده است، پخش خواهد شد و از 
پخش نسخه هاى طوالنى و جديد «تروى، گالدياتور، حرفه اى 

و...» كه به عنوان نسخه هاى كارگردان معروف است، خبر داد.
مدير تامين برنامه شبكه نمايش در پايان از برنامه ريزى براى 
پخش فيلم هاى سينمايى جديد كه برداشت هايى از داستان هاى 
كالسيك است، خبر داد كه تا پايان سال جارى اين روند ادامه 
خواهد داشت و درصورت تامين منابع تصويرى اين باكس در 

جدول پخش سال آينده نيز قرار خواهد گرفت.

نمايشگاه ابراهيم حقيقى
همزمان با رونمايى دومين كتابش

ــار دهه از  ــش از چه بي
فعاليت هاى ابراهيم حقيقى 
همراه با كتاب گزيده آثار 
ــال 48  ــن هنرمند از س اي
ــوزه گالرى  ــون در م تاكن
على اكبر صادقى رونمايى 

مى شود.
ــا»،  «ايلن ــزارش  گ ــه  ب
ــم حقيقى در  ــار ابراهي آث
ــوان  ــا عن ــگاهى ب نمايش
ــپكتيو (نگاهى از  ريتروس

گذشته تا امروز) به نمايش گذاشته مى شود. در اين نمايشگاه 300 
اثر در زمينه هنرهاى تجسمى و سينما همچون پوس تر، آرم، لوگو، 
نشانه، طراحى جلد كتاب، عكس و خط نگاره هايى كه او از سال 

1348 تاكنون خلق كرده است، به روى ديوار مى رود.
ــگاه، «كتاب حقيقى»  ــم افتتاحيه اين نمايش همزمان با مراس
ــال كارنامه هنرى اين طراح گرافيك،  ــز كه مرورى بر 45 س ني
عكاس، نقاش و نويسنده است، در 320 صفحه با مقدمه عليرضا 
ــعود سپهر، هوشنگ گلمكانى و محمودرضا  مصطفى زاده، مس

بهمن پور از سوى نشر نظر رونمايى خواهد شد.
پيش از اين نيز كتاب گزيده آثار ابراهيم حقيقى از سال 1348 
تا 1385 در قطع جيبى از سوى نشر نظر منتشر شده بود؛ اما با 
ــال ها در شاخه هاى  توجه به تعدد آثارى كه حقيقى طى اين س
مختلف هنرى پديد آورده است، اين بار كتابى در قطع رحلى 
در 320 صفحه و جلدى خاص با رويكرد مرور آثار 45 ساله او 
از همين ناشر منتشر مى شود. مراسم افتتاحيه و رونمايى كتاب 
ابراهيم حقيقى از ساعت 16 الى 20 روز جمعه، 20 دى در موزه 

گالرى سبز برگزار مى شود.

فيلم برادران كوئن جايزه بهترين فيلم 
انجمن ملى منتقدان را برد

ــن لوييس» جديدترين فيلم برادران كوئن با بردن  «درون لوي
جايزه بهترين فيلم انجمن ملى منتقدان فيلم آمريكا، يك موفقيت 
ديگر به موفقيت هاى قبلى اش اضافه كرد. به گزارش خبرگزارى 
مهر به نقل از هاليوود ريپورتر، گروهى متشكل از 56 نويسنده، 
ديروز شنبه اين فيلم را به عنوان فيلم منتخب خود معرفى كردند. 
انجمن ملى منتقدان فيلم آمريكا كه متشكل از 56 منتقد برجسته 
از سراسر آمريكا است، با بررسى تمام فيلم هاى نمايش داده شده 

در طول سال 2013 در آمريكا، اين فيلم را انتخاب كرد.
ديگر برندگان جوايز انجمن منتقدان عبارتند از:

بهترين كارگردان: جوئل و اتان كوئن براى «درون لوين ديويس» 
/ بهترين فيلم زبان خارجى: «آبى گرم ترين رنگ است» از فرانسه 
ساخته عبدالطيف كشيشه / بهترين فيلم غيرداستانى: «عمل كشتن» 
ــاخته جاشوآ اوپنهايمر و «در بركلى» ساخته فرديك وايزمن  س
به صورت مشترك / بهترين فيلمنامه: «پيش از نيمه شب» نوشته 
ريچارد لينك ليتز، جولى دلپى و اتان هاوك/ بهترين بازيگر مرد: 
اسكار ديويس براى «درون لوين ديويس» / بهترين بازيگر زن: 
كيت بالنشت براى «ياسمن آبى» / بهترين فيلم تجربى: «لوياتان» 

ساخته لوسين كستينگ تيلور و ورونا پاراول.

بازگشت شاعر تاثيرگذار دهه هفتاد
با  «مادرد» 

تازه ترين مجموعه شعر علي 
عبدالرضايي شاعر مطرح و تاثير 
ــر شد. اين  گذار دهه 70 منتش
كتاب «مادرد» نام دارد و نخستين 
مجموعه شعر عبدالرضايي است 
ــاله در  كه پس از غيبت يازده س
فضاي ادبيات ايران روانه بازار 
كتاب شده است. اين مجموعه 
از دو بخش تشكيل شده است 
ــق  كه «آلبوم خانوادگى» و «عش
ــتند و  تبليغاتى» عناوين آن هس
در بخش اول 22 شعر و در بخش دوم 19 شعر گنجانده شده 
است. عبدالرضايي درباره انتشار اين كتاب مي گويد: از 10 سال 
پيش تا كنون بحثي را در ادبيات به عنوان شعر پساهفتاد مطرح 
كرده ام كه اين مجموعه نمونه هايي از شعرهاي پسا هفتادي من 
را در بر مي گيرد. در اين شعرها به انسجام فكري و ساختاري 
ــعرها توجه ويژه اي كرده ام و شعرها با توجه به تكنيك هايى  ش

كه با فضاي معنايي همخواني دارد نوشته شده اند.
ــاعر و نويسنده و نظريه پرداز ادبيات كه  على عبدالرضايى ش
ــر كتاب هاى «تنها آدم هاى آهنى در باران زنگ مى زنند»،  پيش ت
«پاريس در رنو»، «اين گربه عزيز»، «جامعه» و «فى البداهه» را منتشر 
كرده بود. اين شاعر در دهه هفتاد به عنوان يكي از مطرح ترين 
شاعر ايران در رسانه ها حضور فعالي داشت و يكي از مهم ترين 
ــاعران ايران به شمار مي آيد كه همواره حرف و حديث هاي  ش

زيادي درباره  آثارش وجود داشته است.
او در زمره سى و سه شاعر برگزيده از سراسر جهان است كه 
شعرخوانى اش در آرشيو صداى كتابخانه ملى بريتانيا نگهدارى 
مى شود. «مادرد» از سوي انتشارات بوتيمار با قيمت 7500 تومان 

منتشر شده است.

نامزدهاى بخش تله فيلم جشنواره جام جم اعالم شد
رقابت سينمايى ها با تلويزيونى ها

تلويزيونى  ــاى  فيلم ه بخش  نامزدهاى 
سومين جشنواره بين المللى جام جم سيما 

در رشته هاى مختلف اعالم شدند.
ــيد  ــزارى مهر، س ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــينى براى بازى در فيلم  شهاب الدين حس
ــعيد پورصميمى براى  «تعبير خواب»، س
بازى در فيلم «دست ها نگاه مى كنند»، بيژن 
امكانيان و رضا بهبودى براى فيلم «آبروى 
ــيروس  ــت رفته آقاى صادقى» و س از دس
همتى براى بازى در فيلم «رقص روى يخ» 

كانديداى دريافت بهترين بازيگر مرد شدند. در رشته بازيگرى زن هم فاطمه گودرزى براى «بهار»، مهتاب 
كرامتى براى «آذر»، الله اسكندرى براى «خراش»، غزل شاكرى براى «حتى اگر شب باشد»، معصومه 
ميرحسينى براى «يك روز سرد» و شبنم مقدمى براى «قصه من و دوچرخه بابام» نامزد دريافت جايزه 
شده اند. همچنين بر اساس اعالم دبيرخانه جشنواره در رشته كارگردانى فيلم هاى «زمانى براى ايستادن» 
به كارگردانى على سراهنگ، «يك روز سرد» به كارگردانى محمد على طالبى و «آبروى از دست رفته 

آقاى صادقى» به كارگردانى آيدا پناهنده به عنوان كانديداى دريافت جايزه معرفى شدند.
تهيه كنندگان فيلم هاى «زمانى براى ايستادن» به تهيه كنندگى مجيد اسماعيلى و كامران مجيدى، «قصه من 
و دوچرخه بابام» به تهيه كنندگى على حجازى مهر، «آبروى از دست رفته آقاى صادقى» به تهيه كنندگى 
مهدى شفيعى، «حتى اگر شب باشد» به تهيه كنندگى محمد پيرهادى و «يك روز سرد» به تهيه كنندگى 

جعفر قلى زاده هم كانديداى دريافت جايزه شدند.
داوران اين بخش از جشنواره در رشته فيلمنامه هم چهار فيلم «حتى اگر شب باشد» نوشته سمانه 
ــته على سراهنگ، «آبروى از دست رفته آقاى صادقى» نوشته آيدا  ــتادن» نوش نامدار، «زمانى براى ايس
پناهنده و «يك روز سرد» نوشته محمد على طالبى را نامزد برگزيده شدن كردند و فيلم هاى «نخل هاى 
سربى» به آهنگ سازى محمد مهدى گورنگى، آهنگ ساز «دست ها نگاه مى كنند»، «خراش» به آهنگ سازى 
حميدرضا صدرى و «رقص روى يخ» به آهنگ سازى مسعود سخاوت دوست هم در رشته موسيقى 
ــته تدوين چهار فيلم «آبروى از دست رفته آقاى صادقى» ارسالن  ــدند. در رش متن و تيتراژ كانديدا ش
ــجاد پهلوان زاده، «عمليات كركس» كاوه ايمانى و  ــتادن» س اميرى و عماد خدابخش، «زمانى براى ايس
«تعبير خواب» نازنين مفخم و در رشته تصويربردارى فيلم هاى «آذر» داريوش عيارى، «نيال زنده است» 
ابراهيم غفورى، «يك روز سرد» هاشم مرادى، «زمانى براى ايستادن» هاشم مرادى و «آبروى از دست 

رفته آقاى صادقى» مرتضى قيدى كانديداى دريافت جايزه شدند.
تاجبخش فنائيان، على اصغر داوود آبادى، اكبر نبوى، پرويز شيخ طادى، حسين يارى، محمد كاسبى 
و مسعود نقاش زاده داورى بخش فيلم هاى تلويزيونى سومين جشنواره بين المللى تلويزيونى جام جم 

سيما را برعهده دارند.

بيست و نهمين جشنواره بين المللى موسيقى فجر 24 بهمن تا 
يكم اسفندماه در تهران و شهرستان ها برگزار مى شود.

ــنواره كه 24 بهمن ماه  ــنا»، اين دوره از جش به گزارش «ايس
ــيقى در دو بخش جنبى و  ــاز به كار مى كند گروه هاى موس آغ

رقابتى تا 30 بهمن ماه به اجرا خواهند پرداخت.
در بخش جنبى اين جشنواره گروه هاى موسيقى سنتى، محلى، 
ــاپ و نيز گروه هاى بين الملل به  ــيك، بانوان، كودك و پ كالس
ــد رفت. همچنين گروه هاى بخش رقابتى  روى صحنه خواهن
نيز كه رشد 61درصدى را نسبت به سال گذشته داشته اند، در 
شاخه هاى كالسيك ايرانى، كالسيك غيرايرانى و آواز جمعى 

در حضور هيات داوران رپرتوار خود را اجرا مى كنند.
ــم اختتاميه بيست و نهمين جشنواره بين المللى موسيقى  مراس
فجر يكم اسفندماه با معرفى گروه هاى برگزيده برگزار خواهد 
ــد كه طى آن در بخش آهنگ سازى كه امسال در شاخه هاى  ش
آهنگ سازى موسيقى غيرايرانى، پايان نامه و آهنگ سازى بخش 
ويژه با موضوع حماسى برگزار مى شود، نفرات برگزيده از نگاه 

هيات داوران نيز اعالم مى شوند.
امسال نيز همانند دوره هاى گذشته برخى استان هاى كشورمان 
ميزبان جشنواره بيست و نهم خواهند بود كه اسامى اين استان ها 

به زودى از سوى ستاد خبرى جشنواره اعالم خواهد شد.

سرانجام ليست دوم فيلم هاى راه يافته به بخش 
ــنواره فيلم فجر توسط  مسابقه سى و دومين جش
ــى و دومين جشنواره بين المللى  روابط عمومى س
ــد. با اعالم ليست  ــنواره فيلم فجر اعالم ش جش
نهايى فيلم هاى بازبينى شده توسط هيات انتخاب 
ــنواره فيلم فجر، تعداد فيلم هاى راه يافته به  جش
بخش مسابقه سينماى ايران به 21 فيلم رسيد. در 
ــباح (داريوش مهرجويى)،  اين ميان فيلم هاى اش
سايه روشن (فرزاد موتمن)، معراجى ها (مسعود 
ــش غليظ (حميد نعمت اهللا) از  ده نمكى) و آراي
شاخص ترين فيلم هايى هستند كه تاكنون به بخش 
مسابقه سينماى ايران (سوداى سيمرغ) راه نيافته اند، 
البته احتمال دارد در روزهاى آينده چند فيلم ديگر 
به اين فهرست اضافه شود كه فيلم هايى كه ذكر شد 

هم در آن فهرست جاى داشته باشد.
ــش از اين نام ده فيلم براى رقابت در بخش  پي
مسابقه سينماى ايران و 6 فيلم براى بخش مسابقه 
ــده بود و در اينجا مرورى  فيلم هاى اول اعالم ش
ــت بر فيلم هايى كه ديروز به بخش  خواهيم داش

مسابقه سينماى ايران اضافه شده اند.
«آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»

بهروز افخمى
فيلم «آذر، شهدخت،  پرويز و ديگران» قصه اى 
ــا دارد، اين فيلم  ــاس روابط آدم ه اجتماعى براس
ــته بهروز افخمى بر اساس رمانى از مرجان  نوش
ــاداتيان و  ــت كه سيدجمال س ــيرمحمدى اس ش
ــى آن را بر عهده دارند. گوهر  افخمى تهيه كنندگ
خيرانديش، مهدى فخيم زاده، رامبد جوان، مرجان 
شيرمحمدى، اميرعلى دانايى و... در اين فيلم ايفاى 

نقش مى كنند.
«امروز» سيد رضا ميركريمى

اين فيلم براساِس طرحى از رضا ميركريمى است 

و فيلمنامه آن را رضا ميركريمى و شادمهر راستين 
نوشته اند. در خالصه داستان «اِمروز» آمده است: 
ــِى كهنه كار، در پايان يك روزِ  يونس راننده  تاكس
كارى به زن جوانى كمك مى كند تا به بيمارستان 
برسد. غافل از اينكه در بيمارستان اتفاقات زيادى 

در انتظار او است.
«برف» مهدى رحمانى

«برف»، سومين ساخته رحمانى شرح حال يك 
ــت كه در  ــهرى اس روز از زندگى خانواده اى ش
ــم خواستگارى دخترشان  تدارك برگزارى مراس
هستند. در اين فيلم رويا تيموريان، افشين هاشمى، 
محمدرضا غفارى، آناهيتا افشار، مينا ساداتى، رابعه 
ــيرين يزدانبخش و ميالد كى مرام ايفاى  مدنى، ش

نقش كرده اند.
«بيگانه» بهرام توكلى

ــعيد ملكان  ــه تهيه كنندگى س ــم كه ب اين فيل
ساخته شده و ساخت موسيقى آن را هم حسين 
عليزاده برعهده داشته، داستان چند روز از زندگى 
ــكالت روزمره  ــت كه درگير مش خانواده اى اس

خود هستند.
«شهابى از جنس نور»
محمد رضا اسالملو

اين فيلم كه به گفته  كارگردانش اولين فيلم درباره  
تكفيرى ها است، به زبان عربى ساخته شده است و 
احتماال براى نمايش در ايران بايد به فارسى دوبله 
ــود. بازيگر نقش اصلى «شهابى از جنس نور»  ش

امين زندگانى است.
«طبقه حساس» كمال تبريزى

ــاس» براساس  فيلمنامه  فيلم كمدى «طبقه حس
طرحى از سيروس همتى و توسط پيمان قاسم خانى 
ــته شده و داستان مردى را روايت مى كند كه  نوش
ــرش او را در يك قبر دو طبقه  بعد از مرگ همس

دفن مى كند، اما پس از مدتى كه سر مزار همسرش 
مى رود متوجه مى شود به اشتباه مردى غريبه در آن 
ــده است. رضا عطاران،  مكان (قبر ديگر) دفن ش
پانته آ بهرام، حبيب رضايى، پيمان قاسم خانى، آزاده 

صمدى، از بازيگران اين فيلم هستند.
«50 قدم آخر» كيومرث پوراحمد

فيلم «50 قدم آخر» به تهيه كنندگى سعيد سعدى،  
ــاى اطالعات  ــت واقعى يكى از نيروه سرگذش
ــت نجف اشرف در  ــگر زرهى هش عمليات لش
ــش مى دهد كه براى  ــات والفجر 4 را نماي عملي
شناسايى به يك منطقه مين گذارى شده در خاك 
عراق مى رود و 17 روز تمام با پايى زخمى انتظار 
ــش مى آيند. بابك  ــره به كمك ــد تا باالخ مى كش
حميديان و طناز طباطبايى از جمله بازيگران اين 

فيلم هستند.
«عصبانى نيستم!» رضا درميشيان

فيلم اجتماعى «عصبانى نيستم!»، داستان دو جوان 
به نام هاى نويد و ستاره است كه در تهران زندگى 
مى كنند. باران كوثرى و نويد محمدزاده بازيگران 
ــتند. «عصبانى نيستم!» از  ــتم!» هس «عصبانى نيس
ــينماى ايران است  كه براى  ــتقل س توليدات مس
ــاخت آن از هيچ نهاد، سازمان، مركز، موسسه،  س
ارگان، شبكه، بنياد دولتى و غير دولتى هزينه، وام 

و كمك هزينه اى دريافت نشده است.
«كالشينكف» سعيد سهيلى

اين فيلم كه به گفته سهيلى حال و هوايى شبيه 
ــهرام حقيقت دوست،  ــاد» دارد،  ش «گشت ارش
ــاعد سهيلى، جمشيد هاشم پور،  رضا عطاران، س
ــى و جواد عزتى  ــقايق فراهان فرهاد اصالنى، ش

بازى كرده اند.
***

اسامى تعدادى از فيلم هاى بخش رقابتى جشنواره 

فيلم فجر هفته  گذشته اعالم شد كه عبارت بودند 
از: تمشك (سامان سالور)، چ (ابراهيم حاتمى كيا)، 
خط ويژه (مصطفى كيايى)، رستاخيز (احمدرضا 
ــت (منوچهر  درويش)، زندگى جاى ديگرى اس
هادى)، قصه ها (رخشان بنى اعتماد)، گنجشگك 
اشى مشى (وحيد نيكخواه آزاد- مسعود كرامتى- 
ــعود كيميايى)،  غالمرضا رمضانى)، متروپل (مس
مهمان داريم (محمد مهدى عسگرپور)، همه چيز 
براى فروش (اميرحسين ثقفى). همچنين در بخش 
ــالوه بر فيلم هاى  ــاى اول (نگاه نو) هم ع فيلم ه
ــال يك آگهى تسليت براى روزنامه (ابراهيم  ارس
ابراهيميان)، انارهاى نارس (مجيدرضا مصطفوى)، 
با ديگران (ناصر ضميرى)، چند مترمكعب عشق 
ــيزده (هومن سيدى) و  (جمشيد محمودى)، س
ملبورن (نيما جاويدى) كه هفته گذشته اعالم شد، 
فيلم هاى پايان خدمت (حميد زرگرنژاد)، پنج ستاره 
(مهشيد افشارزاده)، روزگاري عشق و خيانت (داود 
بيدل)، فردا (ايمان افشاريان، مهدي پاكدل)، المپ 
100 (سعيد آقاخاني)، ناخواسته (برزو نيك نژاد)، 
عاشق ها ايستاده مي ميرند (شهرام مسلخي)، خانوم 
ــم مي آيند (حامد  ــته ها با ه (تينا پاكروان)، فرش
محمدي) به اين بخش اضافه شد كه در اين ميان 
دو فيلم ارسال يك آگهى تسليت براى روزنامه و 
انارهاى نارس در بخش مسابقه سينماى ايران هم 

همزمان حضور دارند.
ــران از اول آذر كار  ــينماي اي هيات انتخاب س
بازبيني فيلم هاي ارسال شده به جشنواره فيلم فجر 
ــاز كرده بود. ابراهيم داروغه زاده، مجيدرضا  را آغ
ــوش فرهنگ، محمد  ــي، داري ــين كرم باال، حس
حسين لطيفي، علي معلم و مازيار ميري اعضاي 
هيات انتخاب سينماى ايران سي ودومين جشنواره 

بين المللي فيلم فجر را تشكيل مي دادند.

اسامى فيلم هاى بخش مسابقه سينماى ايران و مسابقه فيلم هاى اول جشنواره فيلم فجر اعالم شد
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