
ویژه  بسته  تدوین  به  اشاره  با  کار  وزیر  معاون 
اشتغال متناسب با شرایط اقتصادی پیش رو، از ارائه 
راهکارهای مشخص تثبیت شغل و ایجاد فرصت 

های جدید شغلی متناسب با اندازه صنایع خبر داد.
با  ازمهر، عیسی منصوری  به نقل  به گزارش زمان 
بیان اینکه »برنامه اشتغال فراگیر« به عنوان یک برنامه 
انعطاف پذیر منطبق با دوران رشد یا رکود از سال 
گذشته در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: این 
برنامه، الگوی کلی و رویکرد مشخص مبتنی بر رشد 
اشتغالزایی ضدفقر تدوین و اجرا شد.وی افزود: آنچه 
که در حال حاضر نسبت به سال گذشته روند را 
تغییر می دهد تحریم هایی است که موضوع کشور 
شده و احتماال رشد اقتصادی باالیی را کشور تجربه 
نکند؛ به این معنا که مسیرهای کالسیکی نمی تواند 
ظرفیت های جدید شغلی را ایجاد کنند، بنابراین بسته 
جدید اشتغال برای سالهای ۹۷ و ۹۸ با محوریت تاثیر 

تحریم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان برنامه و 
بودجه برای بررسی به دولت پیشنهاد شده است.وی 
با تاکید بر اتخاذ سیاست های انتخابی در حوزه کسب 
و کار، گفت: ما باید بنا به اقتضائات سیاسی و اقتصادی 
توان انتخاب فعالیت در بخش و رسته های مشخص را 
داشته باشیم، به این معنا که نمی توانیم در هر شرایطی 
تمرکز بر رسته فعالیت های موجود داشته باشیم بلکه 
کشاورزی،  اقتصادی  فعالیت های  عمده  بین  باید 
صنعت و خدمات سیاست انتخابی را در پیش بگیریم 
و کشور نیازمند ورود به این نوع از مواجهه است.
منصوری تاکید کرد: بنابراین کشور نیازمند یک بسته 
منعطف از سیاست های اشتغال و کسب وکار است 
تا به محض ایجاد یک نوسان بتواند از بین سبدی از 
سیاست ها، سیاست مورد نیاز همان دوره را در پی 
بگیرد. در همین راستا در بسته ویژه اشتغالی جدید 
یکی از پیشنهادات ما استفاده از منابع بیمه بیکاری و 

منابعی از این نوع برای تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال 
است تا از این نوع منابع برای تثبیت اشتغال واحدهایی 
که در بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال 
این صنایع ریزش کند هزینه برگرداندن اشتغال مجدد 

این افراد بسیار باالتر است.
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وزارت نفت اعالم کرد: میانگین 
چهار  در  ایران  نفت  صادرات 
میانگین  از  امسال  نخست  ماه 
صادرات نفت ایران در کل سال 

۹۶ باالتر است.
از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهار  در  ایران  نفت،  وزارت 
به طور   ،)۹۷( امسال  نخست  ماه 
میلیون   ۲ حدود  روزانه  میانگین 
خام  نفت  بشکه  هزار   ۳۰۰ و 
آسیایی  کشورهای  مقصد  به 
است.  کرده  صادر  اروپایی  و 
ایران  نفت خام  میانگین صادرات 
 ۲ میانگین  به طور   ،۹۶ سال  در 

است. بوده  روز  در  بشکه  هزار   ۱۱۵ و  میلیون 
خام  نفت  مشتریان  بزرگ ترین  از  هند  و  چین 

ایران هستند که پس از خروج آمریکا از برجام 
در ۱۸ اردیبهشت ماه تحت فشارهای این کشور 
قرار نگرفته و مصمم به ادامه واردات نفت خود 

اسپوتنیک  ایران هستند.خبرگزاری  از 
به نقل از دارمندرا پرادان، وزیر نفت و 
گاز هند به تازگی خبر داد که واردات 
ماه  در  ایران  از  کشور  این  نفت 
به دوره  نسبت  تیر(   - ژوئن )خرداد 
درصد   ۵۰ به  نزدیک  پارسال  مشابه 
و  جنوبی  است.کره  داشته  افزایش 
مشتریان  دیگر  به عنوان  نیز  ژاپن 
از  پس  ایران  گازی  میعانات  و  نفت 
محدودیت های ترامپ در پی دریافت 
مجوز از این کشور برای واردات نفت 
بازار  می رسد  نظر  هستند.به  ایران  از 
نفت توان حذف نفت ایران را ندارد، 
بزرگ  پاالیشگران  از  بسیاری  زیرا 
آسیایی پاالیشگاه های خود را بر پایه نفت ایران 

بنا نهادند.

جزئیات آمار فروش نفت ایران

 میانگین صادرات، بیش از ۴ماهه نخست ۹۶

طبق اعالم دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک 
این  زودی  به  و  است  بازنگری  حال  در  مرکزی 
بسته جدید ارائه می شود اما آنچه از مسئوالن اتاق 
بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس 
مرجع رسمی نرخ دالر بازار ثانویه است که قیمت 
پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و 
دالر ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کاالهای اساسی 
و دارو اختصاص می یابد و ارز صادرکنندگان عمده 
غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می شود. 

همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.
مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران - درباره این سیاست جدید ارزی 
اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که 
دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و 
می خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و 
کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر 

کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد. 
به گفته وی، بر این اساس دولت می خواهد روی 
و  صادرکننده  و  باشد  داشته  نظارت  ثانویه  بازار 
واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند 

و دولت فقط ناظر باشد. 
کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست  ارزی که از اول 
امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ 
دالر ۴۲۰۰ تومان اعالم شد، سایر قیمت ها برای این 
نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند »غیر از ارز  ۴۲۰۰ 
تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم«. از 
فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست،   
موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعالم کردند 
که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی 
نیست و کار عجوالنه، غیرکارشناسانه و نسنجیده ای 

بوده است.  وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، 
دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی 
نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده 
کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
شدت باال رفت. در همان ماه های اول نزدیک به ۳۰ 
میلیارد دالر ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای بعضا لوکس، 
مصرفی یا کاالهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این 
حجم باالی تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا 
قیمت  دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دالر کارایی الزم 
را ندارد.  این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ثانویه به عنوان  بازار  ایران گفت: در بسته جدید، 
مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دالر 
۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کاالهای اساسی و 
دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما 
نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فوالد 
یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به 
سمت بازار ثانویه می روند و در آنجا قیمت توافقی 
و  می گیرد  صورت  واردکننده  و  صادرکننده  بین 
اختصاص  واردکننده  به  را  خود  ارز  صادرکننده، 
می دهد.  به گزارش ایسنا، طبق اعالم اتاق بازرگانی 
بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت 
به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است 
که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه 

جلوگیری از توزیع رانت اعالم  شده است. 
بازار  به  انتقال مبادالت ارزی صادرکنندگان عمده 
ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی 
است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر 
قرار  شد.  خواهد  مشخص  برنامه وبودجه  سازمان 

است صنایع پتروشیمی، فوالدی و معدنی که ۸۰ 
درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد 
و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ 
مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم 
کاالیی می فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان 
بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به 

واردکنندگان تخصیص دهند. 
خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال 
بازگرداندن صرافی های مجاز به چرخه ارزی است و 
احتماال توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان 
بر بستر صرافی ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی 
برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعالم  شده است. 
سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار 
ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است 
که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص 
می یابد. در شرایط فعلی به  واسطه اختالف بیش از 
۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عمال 
تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و 
پیش  از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ 

سفر رایگان تشویق کرده بود. 
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته 
به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا 
هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می کند که بهای 
آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون 
تومان خواهد بود اما به  واسطه اختالف قیمتی شدید 
میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز 
در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان 
برآورد می شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی 
به هر مسافر به  منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت 

میلیون تومانی به هر مسافر بوده است. 

آخرین خبرها از بسته جدید ارزی و نرخ دالر
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 سوال از رئیس جمهور
 در 5 محور اعالم وصول شد

شد تصویب  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  تشکیل  ح  طر
دولت  کابینه  حداکثری  تغییر  خواهان  نمایندگان  از  نفر   193

مهلت یک ماهه روحانی برای حضور در مجلس

2

حباب بازار خودرو بزرگتر شد



 قیمت حداکثر هر کیلو مرغ
 ۸۲۰۰ تومان اعالم شد

 مجازات شدید در انتظار
 اخاللگران اقتصادی کشور

هر  قیمت  بازار  تنظیم  ستاد  تصویب  طبق 
قیمت،  افزایش  درصد   ۹ با  مرغ  کیلوگرم 
اما  شود  فروخته  تومان   ۸۱۷۵ باید  حداکثر 
در بازار مصرف بیش از کیلویی هزار تومان 
که  می شود  عرضه  مصوب  نرخ  از  گران تر 
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
می گوید قیمت های تصویب شده مورد تایید 
در  دخالتی  هیچ  آنها  و  نیست  مرغداران 

تعیین آن نداشته اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طبق آخرین 
قیمت  حداکثر  بازار،  تنظیم  ستاد  تصویب 
مرغ زنده تحویل درب واحد مرغداری با ۹ 
درصد افزایش هر کیلوگرم ۵۱ هزار و ۵۵۰ 
ریال و حداکثر قیمت مصرف کننده مرغ با 
۹ درصد افزایش معادل ۸۱ هزار و ۷۵۰ ریال 
تعیین شده است اما محمد یوسفی - رییس 
انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
قبل  مدتی  گفت:  ایسنا،  به  باره  این  در   -
قیمت تصویب شده ۹۲۵۰ تومان تایید شده 
بود اما در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و 
تجارت قیمت را ۸۲۰۰ تومان برای مصرف 
نیستیم  جریان  در  ما  که  کرده  اعالم  کننده 
چراکه  نداشته ایم،  آن  در  دخالتی  هیچ  و 
قیمت اعالم شده در حد قیمت کارشناسی 
این شرایط اگر قصد تعطیلی  با  هم نیست. 
مرغداری ها را دارند، بگویند که تعطیل  کنیم.

وی افزود: برای اعالم و تصویب قیمت باید 
معقول  سود  یکروزه،  جوجه  نهاده،  قیمت 
تمام  قیمت  که  اقالمی  سایر  و  تولیدکننده 
در  دهد،  می  قرار  تاثیر  تحت  را  مرغ  شده 
نظر بگیرند و براساس آن قیمت گذاری کنند. 
عالوه بر این، سود هم بایستی مبنای ساالنه 

سوال  جای  دیگر  طرف  از  باشد.  داشته 
کاهش  مرغ  قیمت  که  زمانی  چرا  که  است 
می شوند،  معترض  تولیدکنندگان  و  می یابد 
اینکه قیمت  اما به محض  توجهی نمی شود 
مرغ کمی به مقدار واقعی می رسد، مسئوالن 
اعالم  کارشناسی  غیر  قیمت  و  دخالت 
احتکاری  اینکه  به  اشاره  با  می کنند.یوسفی 
این  اما  نیست  مصرفی  نهاده های  بازار  در 
عرضه  باالیی  های  قیمت  با  محصوالت 
سازمان  از  درخواست  گفت:  شوند،  می 
تولیدکنندگان   و  مصرف کنندگان  حمایت 
این است که به این بحث ورود کنند و اگر 
تومانی   ۴۲۰۰ یا   ۳۸۰۰ ارز  واردکنندگان 
دریافت کرده اند، چرا با قیمت باال محصول 
را می فروشند؟ اگر هم ارز دولتی نگرفته اند، 
اعالم کنند واردات خود را با چه ارزی انجام 

داده اند؟
مرغ  پرورش دهندگان  صنفی  انجمن  رییس 
نرخ  براین،  عالوه  کرد:  تصریح  گوشتی 
ارزی که ثبت سفارش شده و تعلق گرفته، 
قیمت های جهانی و  تمام شده ذرت، سویا 
برای  آنها  معقول  سود  همچنین  و  کنجد  و 
گرفته  درنظر  باید  مرغ  قیمت  تصویب 
بازار  التهاب  ادامه  به  اشاره  با  شود.یوسفی 
بازار همچنان به  اینکه  نهاده های مصرفی و 
طور ۱۰۰ درصد با مشکل روبرو است، اعالم 
کرد: از نظر ما قیمت نهاده های تولید بیش از 
قیمتی است که سازمان حمایت اعالم کرده 
این  به  قویا  سازمان  این  مسئوالن  باید  لذا 
بخش ورود کنند و قیمت تمام شده مرغ را 
هم براساس این قیمت ها و یا هرقیمتی که 

مورد تاییدشان است، اعالم کنند.  

مفسدان  به  خطاب  کشور  کل  دادستان 
اقتصادی گفت: دستگاه قضا با کسانیکه در 
فعالیت های اقتصادی کشور خدشه وارد و 
برنامه های  یا ناخواسته در جهت  خواسته 
شکل  شدیدترین  با  کنند،  حرکت  دشمن 

ممکن برخورد خواهد کرد.
حجت  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منتظری  محمدجعفر  والمسلمین  االسالم 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
نشیب  و  فراز  ایران  ملت  تاکنون  اسالمی 
های بسیاری را چون دوران جنگ ، شرارت 
بسیار  های  تحریم  و  انقالب  ضد  های 
امروز  افزود:  است.وی  گذاشته  سر  پشت 
این مساله برای ما پدیده ای نو نیست که 
آمریکا دنبال آشوب و تقویت عناصر خود 
فروخته داخلی و خارجی و فشار اقتصادی 
را در دوران  ایران است، جنگ  علیه ملت 
تحریم به پیروزی رساندیم و دشمنان بدانند 
نخواهند  نابخردانه  حرکات  این  با  ایرانیان 
کل  ببرند.دادستان  پیش  از  کاری  توانست 
اسالمی  نظام  دشمنان  کرد:  تاکید  کشور 
که  دارند  تالش  جنایتکار  آمریکای  بویژه 
ناامیدی  موج  روانی  جنگ  از  استفاده  با 
این  از  و  کنند  ایجاد  عمومی  اذهان  در  را 
یابند.حجت  دست  خود  اهداف  به  طریق 
ایران  ملت  کرد:  اضافه  منتظری  االسالم 
باید بدانند حربه ناامید کردن مردم از آینده 
در  است،  خطرناک  بسیار  دشمن  توسط 
جنگ نظامی باید حربه دشمن را شناسایی 
کنیم.وی  مجهز  را  خود  آن  با  متناسب  و 
یادآور شد: دشمن تالش می کند با استفاده 
از فشار اقتصادی زندگی عادی و معیشت 
اثر  بر  و  کند  مواجه  مشکالتی  با  را  مردم 
این فشارها موجی از نارضایتی را در داخل 
گفت:  کشور  دهد.دادستان  رواج  کشور 
دشمن در صدد ایجاد شکاف و تفرقه بین 
مردم و حاکمیت است و با توسل به انواع 
بزرگ   ، شیطانی  های  نیرنگ  و  ها  توطئه 
جلوه دادن ضعف ها و مشکالت نارضایتی 
داند  می  که  چرا  کند،  ایجاد  را  عمومی 
همیشگی  حضور  نظام  سرمایه  بزرگترین 
تاکید  منتظری  االسالم  است.حجت  مردم 
چیز  همه  گفت  باید  وجود  این  با  کرد: 

اشکاالت  یکسری  و  نیست  دشمن  دست 
و  اندرکاران  دست  دارد،  وجود  داخل  در 
کنند  می  کار  اقتصاد  عرصه  در  کسانیکه 
باید شرایط حاد کشور و امروز را در نظر 
بگیرند و متناسب با آن تصمیم بگیرند.وی 
با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
قوای  هماهنگی  شورای  تشکیل  خصوص 
سه گانه اظهار داشت: باید متناسب با جنگ 
قطع  طور  به  کنیم،  ریزی  برنامه  اقتصادی 
با  مبارزه  در خصوص  هم  قضایی  دستگاه 
این ترفندها و جنگ اقتصادی دشمن، خود 
افزود:  است.دادستان کشور  کرده  مجهز  را 
عوامل مرتبط قوه قضائیه چون دادستان ها، 
آمادگی  قضات  و  دادگستری  کل  مدیران 
مفسد  عناصر  و  فساد  با  مبارزه  در  دارند 
دشمنان  به  کمک  مسیر  در  که  کسانی  و 
زمینه فشار اقتصادی را به مردم وارد کرده 
االسالم  کند.حجت  برخورد  قاطعانه  اند 
و  اقتصادی  مفسدان  به  خطاب  منتظری 
اینکه  از  قبل  کرد:  تاکید  گر  اخالل  عوامل 
گرفتار  قضایی  دستگاه  دام  به  افراد  این 
شوند و چنگال عدالت آنها را بگیرد از این 
فعالیت  این  چراکه  بکشند  دست  اقدامات 
و  است  ریختن  دشمن  آسیاب  به  آب  ها 
ایرانی که در این مسیر حرکت کند به  هر 
ملت خیانت و و مرتکب جرمی شد که با 
جرایم زمان عادی تفاوت بسیاری دارد.وی 
که  کسانی  و  افراد  این  به  ما  تذکر  گفت: 
اقدام  این  که  است  این  اند  خورده  فریب 
آنها هم داستان شدن با دشمنان نظام است 
و دستگاه قضا به زودی و با قاطعیت تمام 

با آنها برخورد خواهد کرد.
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بازدید از تاسیسات هسته ای برای بررسی 
اجرای فرمان رهبرانقالب

این  برنامه  از  اسالمی،  شورای  مجلس  هسته ای  کمیته  رئیس 
کمیته برای بازدید از تاسیسات هسته ای جهت بررسی اجرای 

فرمان رهبر انقالب خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم مجتبی ذوالنور با 
انقالب مبنی  اشاره به فرمان ۱۴ خردادماه امسال رهبر معظم 
بر فراهم کردن مقدمات غنی سازی ۱۹۰ هزار سو و جلوگیری 
اجمالی  به صورت  تاکنون  داشت:  اظهار  از »حبس هسته ای« 
روند تحقق این فرمان را بررسی کرده ایم و در آینده نزدیک 
کردن  محقق  زمینه  در  اتمی  انرژی  سازمان  اقدامات  از  هم، 
این  در  که  کارخانه هایی  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  این 
زمینه فعال شده اند، بازدید خواهیم کرد.وی تصریح کرد: این 
کمیته  ویژه  به  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سوی  از  که  بازدیدها 
روز   ۱۵ گرفته شده، حداکثر طی  نظر  در  کمیسیون  هسته ای 
بر اساس گزارش هایی  افزود:  انجام خواهد شد.وی  پیش  رو 
انرژی  با سازمان  ارتباطاتی که  تاکنون دریافت کرده ایم و  که 
اتمی داریم، خوشبختانه گام های خوب و امیدوارکننده ای برای 
تحقق این فرمان برداشته شده است؛ هدف از بازدید ما هم این 
است که جزئیات فعالیت های صورت گرفته را بررسی کنیم.
ذوالنور همچنین درباره زمان ارائه گزارش ۶ ماهه چهارم روند 
اجرای برجام از سوی کمیته هسته ای و کمیسیون امنیت ملی 
به صحن مجلس گفت: این گزارش در کمیته هسته ای نهایی 
شده و منتظریم تا در کمیسیون امنیت ملی نیز بررسی، تصویب 

و در نهایت، تقدیم صحن علنی مجلس شود.

رییس جمهوری با تغییر سخنگوی دولت 
موافقت کرد

تغییر  با  جمهوری  رییس  موافقت  از  نوبخت  باقر  محمد 
سخنگوی دولت خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی 
دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره در فضای 
اثر  کم  بودم  گفته  هم  پیشتر  که  همانگونه  نوشت:  مجازی 
کردن فشارهای اخیر دشمنان و شرایط جدید اداره کشور، کار 
مضاعف همه مدیران را می طلبد. وی در ادامه این پیام آورده 
است: هرچند که تاکنون بر هر دو مسؤولیت ریاست سازمان 
برنامه و بودجه و سخنگویی دولت تمرکز داشته ام و این دو 
رییس جمهور  از  اما  دارند  بسیاری  همپوشانی  یکدیگر  با  نیز 
توان  اجازه دهند همه  بدلیل شرایط جدید،  درخواست کردم 
خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه کنم و 
مسؤولیت سخنگویی دولت را عزیز دیگری برعهده بگیرند، که 
خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.نوبخت پیشتر 
و در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
»اکنون وقت تسویه حساب سیاسی نیست«، گفت: برای اینکه 
دست رئیس جمهوری برای ترمیم کابینه باز باشد، داوطلبانه 
درخواست کردم از همه مسئولیت های دولت کناره گیری کنم 

اما هنوز نتوانسته ام ایشان را قانع کنم.   

تالش 4 کشور برای بازگرداندن ایران به لیست 
FATF سیاه

سفیر ایران در انگلیس از تالش چهار کشور برای برگرداندن ایران 
به لیست سیاه FATF خبرداد و گفت: اگر ایران نتواند دراین زمینه 
به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است با دست خودمان 

نظام بانکی و مالی را دچار تحریم های تحمیلی کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »حمید بعیدی نژاد« با بیان اینکه 
اولویت های سیاست  از  به عنوان یکی  امروز   FATF موضوع
اقتصادی کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، افزود: 
خوشبختانه پس از بحث های زیادی که درباره FATF صورت 
گرفته مفاهمه بیشتری بین مخالفان و موافقان شکل گرفته و بسیاری 
از مطالب روشن شده است.سفیر ایران در انگلیس ادامه داد: موضوع 
FATF در مجلس به صورت شفاف و کارشناسانه مورد بحث قرار 
گرفته است که با توجه به اهمیت موضوع امیدوارم تصمیم مقتضی 
اتخاذ شود.وی با اشاره به مشکالتی که برای برجام ایجاد شده و 
اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار داشت: اگر ایران نتواند 
درباره FATF به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است 
به این موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را 
دچار تحریم های تحمیلی کنیم.بعیدی نژاد یادآور شد: در آخرین 
جلسه که در پاریس برگزار شد آمریکا، اسرائیل، عربستان و آرژانتین 
تالش زیادی کردند که ایران را دوباره به لیست سیاه بازگردانند.
سفیر ایران در انگلیس در عین حال گفت: خوشبختانه کشورهایی 
که ارتباطات خوبی با ایران دارند با تالش های این ۴ کشور مقابله 
کردند و در نهایت اجالس تصمیم گرفت که زمان سه ماهه به ایران 
دهد تا ایران به جمع بندی نهایی برسد.وی ابراز امیدواری کرد: با 
این بحث های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم تا 
نظام مالی و بانکی کشور بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی وجود 
دارد بهره مند شود.گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است 
که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه »جی ۷« تشکیل 
شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در 
بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.مقررات مبارزه 
با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف 
می کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند، 
از این راه، پول هایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و 
تخلف های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی 
با دشواری بیشتری رو به رو می شود.در سال ۲۰۰۱ بعد از حمالت 
تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، 
یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن 
این که »بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان 

تامین مالی تروریسم« بررسی کنند.

توصیه ظریف به آمریکا: احترام به 
ایران و تعهدات را امتحان کنید

می تواند خود  فقط  آمریکا  امور خارجه:  وزیر 
را بابت خروج از این توافق و ترک میز مذاکره 
مقصر بداند. تهدیدها، تحریم ها و تردستی های 

تبلیغاتی کارایی نخواهند داشت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، درپی اظهارات 
ضد و نقیض مقامات آمریکا درباره مالقات و 
ظریف  محمدجواد  ایرانی،  مقامات  با  مذاکره 
ایران در  امور خارجه جمهوری اسالمی  وزیر 
توییتر نوشت:  ایران و آمریکا دو سال گفتگو 
اروپایی  اروپا، سه کشور  اتحادیه  با  ما  کردند. 
و روسیه و چین به توافقی چندجانبه -برجام- 
است.  بوده  کارساز  توافق،  این  یافتیم.  دست 
آمریکا فقط می تواند خود را بابت خروج از این 
توافق و ترک میز مذاکره مقصر بداند. تهدیدها، 
کارایی  تبلیغاتی  تردستی های  و  ها  تحریم 
نخواهند داشت. احترام گذاشتن به ایران و به 

تعهدات بین المللی را امتحان کنید.

شرط مشاور روحانی برای مذاکره 
با آمریکا

با  مذاکره  شرط  ایران  جمهور  رییس  مشاور   
که  برشمرد  اقتصادی  جنگ  توقف  را  آمریکا 

ترامپ علیه ایران آغاز کرده است.
یادداشت  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توئیتری حسام  الدین آشنا آمده است: به نظر می 
رسد@JZarif می گوید که عبور شما از برجام 
با ادعای مذاکرات بدون شرط منافات دارد. شما 
اقتصادی  جنگی  ها  تحریم  بازگشت  اعالم  با 
متوقف  را  جنگ  کردید،این  آغاز  ما  علیه  را 
کنید،آنگاه درخواست مذاکره کنید.«بدون پیش 

شرط« یعنی »بدون اعمال تحریم«.

معاون ترامپ مداخله روسیه در 
انتخابات 2016 آمریکا را تایید کرد

معاون رئیس جمهور آمریکا بابت اتهام مداخله 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به روسیه 
به  »توهین  را  خارجی  مداخله  و  کرده  حمله 
نخواهد  تحمل  که  خواند  آمریکا«  دموکراسی 

شد.
اظهارات  این  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
در  آمریکا  رئیس جمهور  معاون  پنس،  مایک 
تایید نتیجه گیری جامعه اطالعاتی آمریکا درباره 
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ دو هفته بعد از آن مطرح شده که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به هنگام دیدارش 
در  روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر  با 
هلسینکی این ارزیابی را زیرسوال برد اما بعدا 
از این کار خود عقب نشینی کرد.مایک پنس در 
سخنرانی در اجالس امنیت سایبری برگزار شده 
از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در شهر 
نیویورک گفت: با وجود آنکه کشورهای دیگر 
نیز مطمئنا این قابلیت را دارند اما حقیقت این 
است که روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ما مداخله 
جامعه  یکپارچه  قضاوت  این  است.  کرده 
اطالعاتی ما بوده و همانطور که رئیس جمهور 
را  اطالعاتی  جامعه  نتیجه گیری  ما  گفت 

می پذیریم.

 تِیک آف چراغ خاموش
 نرخ بلیت هواپیما

با وجود آن که سیاست جدیدی در رابطه با افزایش 
نرخ بلیت پروازهای بین المللی ارائه نشده، اما با 
باال رفتن نرخ ارز عمال قیمت بلیت این پروازها به 

شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
هواپیما  بلیت  بازار  رصد  جاری  سال  ابتدای  از 
کشورهای  از  بسیاری  به  سفر  که  می داد  نشان 
و  ایرانی  ایرالین های  فعال  حضور  با  که  منطقه 
ایرالین های کشورهای مقصد انجام می شد، قابلیت 
آن را داشت که با نرخی کمتر از یک میلیون تومان 

در پروازهای یکطرفه انجام شود.
نرخ  در  گرفته  صورت  آزادسازی  به  توجه  با 
ایرالین های  میان  که  رقابتی  شرایط  و  پروازها 
که  روزهایی  در  بعضا  داشت،  وجود  مختلف 
تقاضای سفر کاهش پیدا می کرد، حتی برخی از 
شرکت ها قیمت بلیت پروازهای منطقه ای شان را 

تا کمتر از ۵۰۰ هزار تومان نیز کاهش می دادند.
در چنین شرایطی حتی هزینه سفر به کشورهای 
پرمسافر منطقه در قالب تور نیز نرخ هایی بین یک 

میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت.
در طول هفته های گذشته و با توجه به باال رفتن 
نرخ ارزهای خارجی و بر هم خوردن نظم بازار، 
توجهی  قابل  شکل  به  نیز  هواپیما  بلیت  قیمت 
که  نشان می دهد  بررسی ها   است.  یافته  افزایش 
در حال حاضر نرخ بلیت سفر یک طرفه از تهران 
به مقصد شهرهایی مانند تفلیس، استانبول، مسکو 
و تعدادی از دیگر شهرهایی که مسافران ایرانی با 
آنها سفر می کردند، افزایش جدی پیدا کرده و جز 
مواردی معدود هزینه بلیت یک طرفه باالتر از یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده می شود.

اخبار

خبر

که  مکن  ستیزه  و  جدال 
درخشندگی و آبرویت می رود.

کالمامیر

رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص 
اقتصادی  اخاللگران  با  برخورد  ضرورت 
قضائیه  قوه  با  خصوص  این  در  گفت: 
صحبت شده و احتماال تا روز شنبه ضوابطی 

را در این زمینه اعالم خواهند کرد.
جلسه  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دلخوش  کاظم  سید  مجلس،  دیروز  علنی 
نماینده مردم صومعه سرا و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در تذکری 
خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: 
با توجه به مشکالتی که امروز با آن درگیر 
هستیم ضروری است بیشتر جلسات مجلس 
که  چرا  برود،  اقتصادی  مباحث  سمت  به 
است  الزم  و  نیست  عادی  کشور  شرایط 
برگزار  خصوص  این  در  خاصی  جلسات 
تیم  ترمیم  ضرورت  به  اشاره  با  شود.وی 
اقتصادی کابینه افزود: کسانی که در بخش 
اقتصاد کشور فساد  خصوصی و دولتی در 
مردم  ضروری  کاالهای  و  کنند  می  ایجاد 
برخورد شود. آنها  با  باید  کنند  انبار می  را 
همچنین  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
با  االن  تا  جمهور  رئیس  اگر  کرد:  تأکید 
مردم صحبت می کرد این مشکالت ایجاد 
در  مجلس  رئیس  الریجانی،  شد.علی  نمی 
پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: در 
مجلس  نمایندگان  کابینه،  ترمیم  خصوص 
دست  به  که  اند  کرده  تدوین  را  ای  نامه 
پیگیری  و  رسیده  هم  جمهور  رئیس  آقای 
شده و این مطالبه به حقی است که در این 
بر سر  اقتصادی قوی  تیم  باید یک  شرایط 
کار باشد.وی افزود: در خصوص برخورد با 
اخاللگران اقتصاد نیز با قوه قضائیه صحبت 

شده و ضوابطی را برای پیگیری و برخورد 
با این افراد اعالم خواهند کرد که احتماالً تا 

روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد.
 طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری تصویب شد
طرح  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت  تشکیل 
کردند. تصویب  را  گردشگری  و  دستی 
شورای  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در 
تشکیل  فوریتی  یک  بررسی طرح  اسالمی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  گردشگری 
و  مخالف  نمایندگان  اظهارات  از  پس  و 
تصویب  به  طرح  این  واحده  ماده  موافق، 

و  طرح  این  نهایی  تأئید  رسید.در صورت 
میراث  »سازمان  آن  واحده  ماده  اساس  بر 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه 
قوانین  موجب  به  که  وظایفی  و  اختیارات 
و مقررات دارد، با رعایت بند »د« ماده ۲۹ 
مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
 ۲۸ ماده  »الف«  بند  ۱۳۸۶ و  مهرماه  هشتم 
قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند 
۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکیالت و افزایش 
نیروی انسانی، به وزارت میراث فرهنگی، 
تبدیل می شود  گردشگری و صنایع دستی 
محل  از  عنوان،  تغییر  از  ناشی  مالی  بار  و 
منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد 
کلیه  این طرح،  یک  تبصره  اساس  شد«.بر 

سازمان  انسانی  نیروی  و  اموال  امکانات، 
مورد اشاره در اختیار وزارتخانه جدید قرار 
می گیرد؛ همچنین بر اساس تبصره ۲، شرح 
وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد 
بود  خواهد  فرهنگی  میراث  سازمان  عمل 
شرح  در  تغییرات  است  موظف  دولت  و 
وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف 
مجلس  به  تصویب  برای  سال  یک  مدت 
این   ۳ کند.تبصره  ارائه  اسالمی  شورای 
نیز تأکید می کند که هرگونه افزایش  طرح 
برای  مالی  بار  و  امکانات  انسانی،  نیروی 
وزارتخانه موضوع این ماده در طول اجرای 
برنامه ششم توسعه ممنوع است.ماده واحده 
قبلی  جلسات  در  آن  کلیات  که  طرح  این 
مجلس به تصویب رسیده بود، با ۱۳۷ رأی 
موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع 
از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به 

تصویب رسید.
193 نفر از نمایندگان خواهان تغییر حداکثری 

کابینه دولت 
ضمن  بیانیه ای  در  نمایندگان  از  نفر   ۱۹۳
تشکر از تغییر رییس بانک مرکزی، خواهان 
تغییر حداکثری کابینه دولت شدند.متن این 
بیانیه که توسط محمدعلی وکیلی در صحن 
علنی مجلس قرائت شد، به این شرح است: 
اصالحات  آغاز  نقطه  عنوان  به  اقدام  این 
خوب است ولی محدود کردن تغییرات به 
پاک کردن صورت مساله است.  یک مورد 
نیز  گذشته  در  که  همچنان  اساس  این  بر 
یادآور شدیم شرایط کنونی اقتضای تغییرات 
حداکثری را دارد و خیر و صالح کشور در 

تغییرات حداکثری کابینه است.

الریجانی: ضوابط برخورد 

با اخاللگران اقتصادی تا 

شنبه اعالم می شود

سوال از رئیس جمهور اعالم وصول شد
طرح سـوال از رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس اعالم وصول شد.

درجلسـه علنـی دیـروز مجلـس شـورای اسـالمی سـوال از رئیـس جمهور 
اعـالم وصـول شـد.بر ایـن اسـاس علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: 9۲ نفـر از نمایندگان از رئیس جمهور سـوالی داشـتند که در 
کمیسـیون اقتصاد بررسـی شـد بعـد از بررسـی 80 نماینده بـر تقاضای خود 
باقـی ماندنـد بنابراین مسـتند به اصـل 88 قانون اساسـی این سـوال اعالم 
وصـول می شـود.وی ادامـه داد: بنـا بر گـزارش کمیسـیون اقتصـاد مجلس 
شـورای اسـالمی کـه در تاریـخ دوم مـرداد ماه سـال 97 بـه هیات رئیسـه 
مجلس ارسـال شـد سـوال نماینـدگان از آقـای روحانـی مورد بررسـی قرار 
گرفـت، با عنایت بـه اتمام مهلـت مقرر در آییـن نامه داخلـی مجلس و عدم 
اغنـای بیـش از یـک چهـارم نماینـدگان مجلـس از پاسـخ هـای نمایندگان 
رئیـس جمهـور سـوال بـا ۵ محور اعـالم وصـول مـی شـود.الریجانی اظهار 
داشـت: لـذا مطابق بـا مـاده ۲13 آیین نامـه داخلـی مجلس رئیـس جمهور 
موظف اسـت ظـرف مدت یـک مـاه حداکثـر در مجلس حضـور پیـدا کند و 

بـه سـواالت مطروحه پاسـخ دهد.
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اقتصادی

تصمیمات یک شبه و آشفته بازار اقتصادی
* فریال مستوفی

ایجاد مافیا و رانت در اقتصاد به دلیل تصمیمات یک شبه و بدون 
مطالعه ای است که از طرف تصمیم گیران گرفته می شود. دولت اکنون 
تصمیم گیرنده اصلی و تعیین کننده سیاست ها است. دولت زمانی اعالم 
کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد شد و فقط این ارز در دست یک عده 
خاص قرار می گیرد. طبیعتاً افرادی که به ارز نیاز دارند و در دسته بندی 
دولت جایی ندارند نمی توانند نیازهای ارزی خود را برطرف کنند 

درنتیجه بازاری دیگر برای تأمین ارز موردنیاز شکل خواهد گرفت.
اگر دولت از ابتدا با برنامه ، تصمیم های منطقی می گرفت که به چه 
کاالهایی ارز دولتی تعلق می گیرد، شرایط آشفته کنونی در بازار شکل 
نمی گرفت. مشکل کنونی سیستمی و ساختاری است و سیاست های 
اشتباه باعث به وجود آمدن آن هستند. نباید برنامه های آنی و عجوالنه 
را تنظیم کرد که توان اجرایی آن نباشد. اگر برنامه ریزی های درست 
صورت گیرد و طبق آن برنامه ها پیش رود، مشکلی پیش نخواهد آمد. 
قوانین، مقررات، بخشنامه ها و لوایح را دولت تنظیم می کند. بی شک 
مافیا اقتصادی نمی تواند این قانون ها را تنظیم کند تنها می تواند از 
فرصت پیش آمده سوءاستفاده کند. زمانی که زمینه برای فعالیت مافیا 
اقتصادی فراهم باشد و آن را با دست خودمان ایجاد کنیم زمین بازی 
که همان کشور و اقتصاد آن است در دست این افراد قرار می گیرد.
از سوی دولت گفته شد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است، بدون آنکه به 
راهکارها و مسائل مرتبط دیگر توجه شود. در اتاق بازرگانی حدود 
پنج سال است که به دنبال آن هستیم که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق 
بیفتد و بارها پیشنهاد آن از سوی اتاق به دولت داده شده است. نرخ 
ارز باید پیش تر از این ها تعیین و تک رقمی می شد اما زمانش و اینکه 
با چه پشتوانه ای اتفاق بیفتد بسیار مهم است. دولت در سیاست ارزی 
اخیر راه را باز گذاشته و اعالم کرده است که تمامی تقاضاها برای ارز 
و سکه را بدون محدودیت تأمین می کند؛ بنابراین افراد اقدام به خرید 
سکه با تعداد باال کردند و آن را در سامانه به ثبت رساندند؛ اما بعد از 
مدتی با این اشخاص برخورد شد. درصورتی که ازنظر قانونی و عرفی 
کار خالف و اشتباهی صورت نگرفته بود؛ اما چون تصمیم یک شبه 
و بدون برنامه ریزی بود، سبب التهابات بازار اقتصادی و تورم ها شد. 
حتی فردی که چند هزار سکه خریده بود بازداشت شد. امر بدیهی 
است که یک فرد عادی نمی تواند این تعداد سکه را خریداری کند و 
بی شک عملی خالف قانون صورت گرفته اما باید دید چه تصمیم و 
ساختاری به او اجازه این خرید را داده است.دولت با تصمیمات خود 
موجب به وجود آمدن مشکل می شود و در ادامه تالش می کند که از 
این روند جلوگیری کند. باید پرسید چرا ابتدا خود دولت چنین فضایی 
را مهیا می کند که بعدازآن بخواهد با صرف نیرویی بیشتر مانع آن 
شود؟ افراد سودجو که روابط خاصی دارند منتظر هستند که از چنین 
شرایطی استفاده کنند و نتیجه آن نرخ ارزی خواهد شد که حتی در 
یک ۲۴ ساعت نمی تواند ثبات داشته باشد. پیش ازاین هم کاهش نرخ 
سودهای بانکی سیاست اشتباهی بود چراکه باعث شد مقدار کثیری 
پول  سرگردان و خارج از خدمت بانک ها تولید شود و باعث افزایش 
نقدینگی ها شود و به سمت سفته بازی، خریدوفروش ارز، سکه و ... 
جهت بگیرند. اگر از ابتدا برای این سیاست ها محدودیت در نظر گرفته 
می شد و با هر کس که تعدی می کرد، برخورد صورت می گرفت، 
مشکل به وجود نمی آمد. البته الزم به ذکر است که رانتی وجود دارد 

که کسی می تواند هزار عدد سکه خریداری کند.   

 تغییر سال پایه محاسبه شاخص 
بهای تولید کننده

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر 
کرد، با این تغییر شرایط اقتصادی بهتر تبیین می شود.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی 
این بانک با اشاره به تغییر سال پایه شاخص های قیمت از سال 
تغییر  این  پایه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت  به سال  پایه ۱۳۹۰ 
است.  استوار  محور  دو  بر  قیمت  های  شاخص  محاسبه  گفت: 
محور اول سبد اقالم شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت 
اقالم مشمول شاخص در طول زمان است. به دالیل علمی مختلف 
و  قیمت«  نماینده مشمول شاخص  »اقالم  المللی،  بین  اجماع  و 
»ضرایب اهمیت اقالم« که در سال پایه تعیین می شوند، تا سال 
با گذر  از طرفی دیگر،  نظر گرفته می شود.  ثابت در  بعدی  پایه 
زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقالم سبد به 
وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. 
به همین دالیل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص های 
سبد  اقالم  ترکیب  رسانی  به  روز  بار  یک  سال  چند  هر  قیمت 
شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.وی افزود: در 
استانداردهای بین المللی توصیه می شود سبد شاخص های قیمت 
و وزن های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص 
اطالق می شود.محمود چلویان در پاسخ به این موضوع که تغییر 
سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، 
تولید کننده  بهای  از جمله شاخص  گفت: شاخص های قیمت 
و  ملی  های  حساب  مبحث  در  استفاده  مورد  مهم  ابزارهای  از 
محاسبه متغیرهای اقتصادی است لذا نتیجه تغییر سال پایه تالش 
در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص است و 
استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط 

اقتصادی کشور خواهد شد.

ارز شناور در بسته جدید ارزی بانک 
مرکزی 

نماینده مردم تهران در مجلس بانک مرکزی »ارز 
برای  مرکزی  بانک  راه کارهای  از  یکی  را  شناور« 
مدیریت بازار ارز دانست و از گنجانده شدن این 

راه کار در بسته ارزی جدید بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابوالفضل سروش 
بسته ای  مرکزی  بانک  جدید  ارزی  بسته  گفت: 
علمی تر، کامل تر و دقیق تر است و امیدواری برای 
پایداری نرخ ها در بازار ارز را بیشتر می کند.وی از 
کاهش شدید خرید و فروش فیزیکی کاال در بازار 
در پی تالطم های افسار گسیخته قیمتها در بازار ارز 
سخن گفت و افزود: دستگاه های نظارتی و ماموران 
ستاد مبارزه با مفاسد کاال و ارز هم نمی دانند که یقه 

چه کسی را در این نابسامانی اقتصادی بگیرند.

افزایش قیمت حامل های انرژی 
شایعه است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
افزایش قیمت حامل های  گفت: شایعه ها مبنی بر 

انرژی در کشور بی اساس است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت،  سیدمحمدرضا 
موسوی خواه با بیان اینکه نگهداری بنزین در منازل 
و خودروها بسیار خطرناک است و مردم با جان و 
مال و سرمایه عزیزان خود بازی نکنند، گفت: مردم به 
شایعات توجهی نداشته باشند و این مخاطره را برای 
خانواده خود ایجاد نکنند، زیرا آتش سوزی و انفجار، 
گذاشت. خواهد  برجای  ناگواری  بسیار  تلفات 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تاکید کرد: ذخیره ۲۰ لیتر بنزین در منزل یا خودرو 
به دلیل شایعه گرانی بنزین به هیچ وجه اقدامی منطقی 
نیست و ارزش مادی ندارد و تنها ایجاد کانون خطر 
برنامه ای برای  با جان عزیزان است. هیچ  بازی  و 
افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین اعالم نشده است 
در  نیز  تامین سوخت و ذخایر سوخت کشور  و 
وضع مطلوبی قرار دارد. متاسفانه برخی گاه  و بی گاه 
در شبکه های مجازی شایعه هایی  پخش و از این 
طریق افکار عمومی را نگران می کنند.وی همچنین 
به مردم اطمینان داد: اگر بحثی درباره افزایش قیمت 
حامل های انرژی در میان باشد، وزارت نفت به ویژه 
نخست  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
موضوع را اطالع رسانی می کند و با مردم در میان 
خواهد گذاشت و هیچ وقت نبوده دولتمردان پنهانی 
و به دور از چشم مردم بخواهند کاری انجام دهند.

وی گفت: تاکنون هیچ بحثی درباره افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین در سطح دولت و مجلس مطرح 
مدیریت  راهکارهای  همچون  مباحثی  اما  نبوده، 
مصرف سوخت، توزیع مناسب فرآورده های نفتی و 
مواردی از این دست همیشه در سطح کارشناسان، 
سیاست گذاران و مسئوالن مطرح بوده است. این مقام 
مسوول ضمن تاکید بر این که هیچ کمبودی به لحاظ 
منابع ارزی و انرژی در کشور وجود ندارد، افزود: 
هم اکنون وضع ذخیره سازی های فرآورده های نفتی 
از قبیل بنزین، نفت گاز و نظایر این شرایط بسیار 

خوبی در سطح کشور دارد.

ورود 22۸ میلیون دالر تلفن همراه 
در 4ماه

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ 
هزار دالر گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ 

درصد مواجه شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی تازه ترین آمار 
گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در 
چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ 
هزار دالر گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده 
از  درصد  همراه ۱.۵۰  تلفن  گوشی  است.واردات 
ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل 
می شود.این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دالر گوشی تلفن 
از  درصد  که ۰.۵۸  بود  شده  وارد  ایران  به  همراه 
کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص 
داده بود.به این ترتیب آمار نشان می دهد که واردات 
گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری 
در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد 

افزایش یافته است.

سرمقالهخبر

در شرایط فعلی و در حالی با افزایش قیمت خودرو و داغ شدن 
بازار ثبت نام برای پیش فروش، سوء استفاده هایی نیز در این میان 
انجام می شود که انجمن ملی لیزینگ هشدار داد که مشتریان در 
زمان خرید خودرو نسبت به اعتبار شرکت ها و اشخاص آگهی 

دهنده تحت نام لیزینگ دقت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی سال های گذشته همواره 
بودند شرکت هایی که با نام لیزینگ و در حالی که هیچ مجوزی 
از بانک مرکزی نداشته اند، به فعالیت پرداختند و در مواردی با 
سوءاستفاده از اعتماد مردم دست به کالهبرداری زده و سرمایه های 
کالنی را به جیب زده اند. طی مدت اخیر با ساماندهی موسسات 
غیرمجاز بخشی از لیزینگ ها نیز ساماندهی شده و تحت شرایط 
و دستورالعمل هایی که بانک مرکزی تعیین کرد، مجوز فعالیت 
دریافت کرده و قابل اعتماد برای سرمایه گذاری هستند. اما در این 
میان و در این روزها که قیمت خودرو رو به افزایش رفته و بازار 
در تالطم است، تقاضا برای ثبت نام در طرح های پیش فروش و 
یا خودروهای لیزینگی نیز افزایش داشته است.ظاهرا این جریان 
موجب سوءاستفاده برخی از نام و اعتبار لیزینگ ها شده و بر این 
اساس شرکت ملی لیزینگ به خریداران خودروهای لیزینگی 
هشدار جدی داده و اعالم کرده است که »در شرایط فعلی اقتصاد 
کشور و آشفته بازار ثبت نام و پیش فروش خودرو و امکان 
بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو از نام و اعتبار 
نهادهای مجاز در بازار واسطه گری پولی و مالی تحت عنوان 
فروش لیزینگی و اعتباری خودرو و با درج عباراتی مانند کارگزار 
رسمی لیزینگ بانکی، نماینده لیزینگ معتبر، لیزینگ دولتی و 

استفاده از واژه های واسپاری و لیزینگ مجاز، قطعا عده ای از 
هموطنان و شهروندان در معرض اینگونه آگهی ها قرار گرفته 
و بدون شناخت از ماهیت و صالحیت اشخاص آگهی دهنده 
با عناوین یاد شده، نسبت به واریز وجه و مبالغی بابت پیش 
پرداخت یا ثبت نام به حساب آنان اقدام می کنند.« شرکت ملی 
لیزینگ در این رابطه تاکید داشته که  »شرکت های لیزینگ دارای 
مجوز فعالیت و به عبارتی مجاز نسبت به ثبت نام و یا پیش 
فروش خودرو اقدام نکرده و در زمان فعلی هیچ گونه تعهدی به 
مشتریان و عموم مردم  بابت دریافت مبالغ پیش فروش و ثبت 
نام ندارند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نظارت 
بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و 
اعتبار  که  توسط بانک مرکزی به  انجمن ملی لیزینگ  ابالغ شده 
است؛ ایجاد شعبه و نمایندگی توسط شرکت های لیزینگ مجاز 
صرفا پس از تایید بانک مرکزی امکان پذیر است و شرکت های 
انعقاد قرارداد و اعطای  لیزینگ مجاز حق واگذاری عاملیت 
تسهیالت )کارگزاری( به دیگران ندارند.« اما پیش از این نیز 
موقعی- دبیر کل انجمن ملی لیزینگ - در رابطه با معتبر بودن 
این شرکت ها و سوءاستفاده هایی که برخی در این رابطه انجام 
می دهند، گفته بود که از سال ۱۳۹۰ به بعد هر شرکتی که از واژه 
لیزینگ در نام خود استفاده می کند، باید مجوز بانک مرکزی را 
داشته باشد. یعنی هر شرکتی که مشخصا لیزینگ را در تابلو، 
سربرگ و یا آگهی خود قرار می دهد، الزاما دارای مجوز است 
و در قالب مقررات بانک مرکزی فعالیت می کند. از این رو اگر 
تخلفی انجام دهند، با ضوابط و مقررات با آن ها برخورد خواهد 

شد. در حال حاضر ۳۶ شرکت لیزینگ با مجوز بانک مرکزی 
فعالیت کرده و هرگونه تخلفی در آن ها باید با پاسخگویی این 
بانک همراه باشد. این ۳۶ لیزینگ عبارتند از آتی نگر افام، آریا 
دانا، افق اقتصاد، اقتصاد نوین، امید، انصار، ایران و شرق، ایرانیان، 
بهمن، پارسیان، پاسارگاد، پیمان کارآفرین، توسعه پارسه، توسعه 
تعاون، توسعه گستر برنا، جامع سینا، حکمت ایرانیان، خودروی 
قدیر، رازی، رایان سایپا، سپهر پارس، سپهر صادرات، صنعت 
فرازاندیشان  خودرو،  عظیم  معدن،  و  صنعت  آیندگان،  نفت 
صنعت و توسعه، گسترش سرمایه گذاری ملی، لیزینگ و رفاه 
فرهنگیان، ماشین آالت سنگین ایرانیان، ماشین آالت و تجهیزات 
پاسارگاد، ملت، مهر کشاورزی، میالد شهر، کارآفرین، کارآمد 
و کارساز. باید یادآور شد که تعداد شرکت های لیزینگ دارای 
یکبار دچار  است هرچند مدت  مرکزی ممکن  بانک  مجوز 
تغییراتی شود که علت این موضوع به این برمی گردد که مجوز 
فعالیت شرکت های لیزینگ به صورت موقت صادر می شود، 
بنابراین در زمان سررسید و پایان مجوز فعالیت، نام شرکت 
البته  بانک مرکزی حذف می شود.  لیزینگ مربوطه از سایت 
این جریان چندی پیش مورد انتقاد شرکت های لیزینگ نیز قرار 
گرفت چراکه با حذف نام آن ها از بانک مرکزی همزمان خدمات 
سیستم پلیس راهور ناجا و ثبت شرکت ها برای لیزینگ ها قطع 

شده و با مشکالتی همراه است.
رشد ۳۵ درصدی قیمت خودرو بدلیل عدم عرضه تولیدکنندگان
 رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از افزایش ۳۵ درصدی 
توسط  کاال  این  نشدن  عرضه  با  داخلی  خودروهای  قیمت 
شرکت های تولیدکننده در بازار خرده فروشی خبر داد.سعید 
موتمنی با اشاره به سکوت وزیر صنعت معدن و تجارت و 
شورای رقابت نسبت به این افزایش قیمتها افزود: هم اکنون 
متوسط تفاوت قیمت خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان در 
بازار نسبت به کارخانه به ۱۴ تا ۲۲ میلیون تومان رسیده در 
حالی که پیش از این ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بوده است.وی 
داخلی  قیمت خودروهای  درصدی  افزایش ۷۵  به  اشاره  با 
از اواخر فروردین امسال تاکنون گفت: شرکت ایران خودرو 
بیشترین افزایش قیمت و در بین دیگر شرکتهای تولید کننده 
قیمت  افزایش  شروع  دارد.وی  را  تخلف  ترین  باال  خودرو 
خودرو و عرضه نشدن آن توسط شرکتهای تولید کننده داخلی 
را از گروه پژو و سمند دانست و گفت:  ۲۰۶ تیپ ۲ که در ۱۰ 
روز گذشته بین ۳۹ تا ۴۰ میلیون تومان فروخته می شد امروز 
۵۲ میلیون تومان عرضه شد.موتمنی افزود: پژو glx ۴۰۵ از ۳۶ 
میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، ۲۰۷ اتوماتیک از ۷۵ میلیون 
تومان به ۱۰۰ میلیون تومان ، ساندرو استپ وی از ۷۸ میلیون 
تومان به ۱۰۲ میلیون تومان و دنا معمولی از ۵۳ میلیون تومان 

به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.

حباب بازار خودرو بزرگتر شد؛
هشدار؛ فریب سوءاستفاده از نام لیزینگ ها را نخورید

 محاسبه دقیق زمان تاثیرپذیری صنایع 

از تحریم های جدید

ادامه از صفحه 1
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی در این بسته جدید تاکید ما این است که 
کشور در حوزه اشتغال نسبت به شوک هایی که 
تحریم وارد می کند انعطاف پذیر و مقاوم عمل کند 
که دقیقا محاسبه کردیم در چه فاصله زمانی به چه 
صنایعی ممکن است شوک وارد شود. از همین 
جهت برنامه های ویژه برای صنایع مختلف پیش 
بینی شده است و روش های مواجهه با مسئله 
نیز پیشنهاد شده است.وی با تقسیم بندی صنایع 
تاثیرپذیری آنها از تحریم ها در طرف  و میزان 
تقاضای بازار کار گفت: در دوران رکود برخی از 
رشته فعالیت ها از جمله صنایع کارخانه ای بزرگ، 
خودرو و لوازم خانگی دچار افول می شوند. این 
صنایع در بخش هایی که برای تامین مواد اولیه 
به کشورهای غربی وابسته هستند طبیعتا ممکن 
است با مشکالتی مواجه شوند؛ در عین حال 
در این دوره یکسری از رشته ها مانند صنعت 
پوشاک، صنعت پایین دستی پتروشیمی، مبلمان، 

کفش و پوشاک، فناوری اطالعات و گردشگری 
مشروط به رفع اشکاالت می توانند رشد کنند. اما 
برخی از رشته فعالیت ها از جمله زعفران و فرش 
به دلیل اینکه از محصوالت انحصاری هستند، 
متاثر از تحریم های جدید دچار تغییر و تحول 
جدی نمی شوند. البته ممکن است هزینه مبادالت 
تجاری این کاالها افزایش یابد اما به هر حال وارد 
بازارهای جهانی خواهند شد.وی به گروه دیگری 
از رشته فعالیت ها و میزان تاثیر پذیری آنها از 
تحریم های پیش رو اشاره کرد و افزود: برخی 
رشته فعالیت ها با افول مواجه نمی شوند بلکه می 
توانند در این دوران رشد داشته باشند. اما این 
رشته فعالیت ها با دو مسئله مواجه می شوند؛ 
نخست اینکه ظرفیت تولید داخل در آنها می 
فرصت  آن  پی  در  بنابراین  شود  تقویت  تواند 
شغلی جدید ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال 
در بخش پوشاک که به میزان قابل توجهی وارد 
کشور می شود اگر تولید داخل را تقویت کنیم 
امکان ایجاد ظرفیت های جدید شغلی حتی در 
دوران تحریم وجود دارد. اما مسئله دوم در مورد 
رشته فعالیت های »دارای ظرفیت رشد« در دوران 
تحریم، ایجاد فرصت قاچاق است؛ بنابراین یکی 
از مباحثی که در حال پیگیری هستیم این است که 
قاچاق را در مورد این رشته ها غیراقتصادی کنیم.

معاون وزیر کار ادامه داد: اما گروه سوم از صنایع 
با نوسانات قابل توجهی  در جریان تحریم ها 
کاهش  جدید  بسته  در  که  شوند  نمی  مواجه 
آنها را در دستور کار قرار  مبادالتی  هزینه های 
دادیم.منصوری در ادامه با بیان اینکه به صورت 
مشخص در شرایط فعلی اقتصادی باید به بخش 
خدمات توجه شود، گفت: رشته هایی که در این 
دوره می توانند منبع ایجاد اشتغال باشند خدمات 
مولد مانند گردشگری و حوزه فناوری اطالعات 

است که حمایت از آنها در دستور کار داریم.

تحریم، فرصت طالیی برای 

کسب وکارهای نوپا

با  اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
شرایط فعلی کشور، تحریم ها را فرصت طالیی 

برای توسعه کسب وکارهای نوپا عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری 
کشور  اقتصاد  نجات  راه  اینکه  بیان  با  جهرمی 
توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها 
فرصت  می کنند،  ایجاد  که  مشکالتی  وجود  با 
بی نظیری ایجاد کرده که با استفاده از این فرصت 
باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو 
بپردازیم.وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام 
بزرگترین  افزود:  است،  مشکل  دچار  عرصه ها 
امید در استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا مبتنی 
بر خالقیت وجود دارد که نظام آن ها بر ارتقای 
بهره وری استوار است.وی افزود: تحریم ها برای 
کسب وکارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طالیی 
کرد:  تصریح  جهرمی  کنند.آذری  رشد  تا  است 
وضعیت حال حاضر کشور مدیران و دستگاه ها را 
مجبور به حرکت در مسیر تحول دیجیتال می کند 
و کسانی که فهم موقعیت شناسی و اقتصادی دارند 
در چنین شرایطی امیدوار هستند.وی با بیان اینکه 
بزرگترین فرصت برای این فضا مهیا شده است، 
بهره وری  ارتقای  به  باید  دیجیتال  تحول  افزود: 
در حوزه های کشاورزی، سالمت، انرژی، آب و 
برق و بسیاری زیرساخت های دیگر، کمک کند.
اهمیت  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: 
برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، 
سالمت  کشاورزی،  حوزه  در  تفاهم نامه هایی 
الکترونیک و انرژی منعقد شده است که به توسعه 
بازار استارتاپ ها کمک می کند.وی افزود: در این 
حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته 
شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در 
گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و 
فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.آذری 

جهرمی تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم 
توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی 
ساالنه مورد تاکید است و بخش عمده ای از این 
نوپا  فعالیت کسب وکارهای  با  بهره وری  ارتقای 
به دست می آید.وی، به وظیفه دولت و وزارت 
ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای 
رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساخت های حقوقی 
استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره 
سه تا پنج ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این 
طرح پس از رفع اشکاالت آن در مسیر تصویب 
استارتاپ ها  تامین مالی  در دولت قرار دارد.وی 
صندوق های  وظیفه  را  نوپا  کسب وکارهای  و 
خطرپذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از 
مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از 
جوانان خالق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که 
و  خطرپذیر  صندوق های  عدم حضور  دلیل  به 
سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آن ها 
را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها 

در این مناطق ادامه مسیر به آن ها سپرده می شود.

آگهی مفقودی
به شماره  پاترول  تیپ  نیسان  استیشن سیستم  مالکیت خودرو سواری  اصل سند 
پالک  شماره  و   PNK۱۵Z۰۱۰۷۵۷۷ شاسی  شماره  و   Z۲۴۴۳۸۹۶WS موتور 
ایران ۷۲-۸۳۱ ق ۲۴ متعلق به اینجانب مهدی فهیم نژاد فرزند عزیزاله مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشند.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری خودرو سمند ایکس ۷ به شماره پالک ایران ۷۲- ۶۵۲ق۹۹ و شماره 

موتور ۳۲۹۰۸۰۰۱۴۲۵ و شماره شاسی ۸۱۲۰۰۱۴۹ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی

برگ کمپانی خودرو پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۴ به رنگ خاکستری متالیک به شماره 
موتور ۱۶۵A۰۰۱۵۹۲۴ وشماره شاسی NAAP۰۳EE۲FJ۲۰۸۱۰۶ ، شماره 
 ۱ شناسنامه  شماره  دارای  کرم  شاه  مسعود  بنام   ۹۹ ایران   ۷۸ ۵۹۴ س  پالک 

فرزندعلی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

حصروراثت
آقای حسین محمدی دارای شناسنامه شماره ۲۵۷۱به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۱۵۲از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امین محمدی به شناسنامه ۲۱۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۴  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-حسن محمدی کد ملی۵۹۶۰۰۸۰۱۷۶نسبت پسرمتوفی

۲-حسین محمدی کد ملی ۵۹۶۹۴۹۲۷۹۵ نسبت پسر متوفی
۳-عایشه محمدی کد ملی۵۹۶۹۴۸۴۵۳۹ نسبت دختر متوفی
۴-فاطمه محمدی کد ملی۵۹۶۹۵۸۷۲۷۳ نسبت دختر متوفی

۵-خدیجه محمدی کد ملی۵۹۶۹۸۷۴۲۸۰ نسبت دختر متوفی
۶-شرافت محمدی کد ملی  ۵۹۶۹۹۴۱۲۹۸ نسبت دختر متوفی

۷-سارا محمدی کد ملی  ۵۹۶۹۹۵۶۸۰۵نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  هرکسی  تا  مینماید 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک طالقان
اگهی فقدان

آقای سیروس باریکانی  طی درخواست به شماره وارده ۹۷/۵/۱۹۴۴مورخ۱۳۹۷/۴/۲۳ 
ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق اعالم نمودند که سند مالکیت ششدانگ 
واقع  برده  نام  اصلی  از۲۹  فرعی  پالک۱۱۶  به  محوطه   بر  مشتمل  خانه  دستگاه 
در«باریکان« حوزه ثبتی شهرستان طالقان به شماره چاپی ۶۳۸۹۶۳که ذیل دفتر ۳۳ 
صفحه  ۵۴ شماره ثبت ۸۴۴۹به نام صفت اله باریکانی )مالک اولیه(  ثبت وبرابر سند 
قطعی به شماره  ۱۷۲۹۰ مورخ ۸۵/۱۱/۷ دفتر خانه ۵۹۷ تهران  بنام سیروس باریکانی 
منتقل گردیده است. به علت سهل انگاری مفقود و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضیان تسلیم خواهد شد. م/الف ۴۷۵۱    

تاریخ چاپ:۹۷/۵/۱۱
رسول مالمیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

آگهی ابالغ
این شعبه  پرونده کالسه ۹۷۰۲۸۳  به  با توجه 
خواسته  به  دادخواستی  رضائی  فاطمه  خانم 
این  اول  شعبه  دفتر  تقدیم  اموال  امین  تعین 
ریاست  دستور  حسب  که  نموده  دادگستری 
محترم شعبه با توجه به اعالم مفقودیت آقای 
الیق رضایی فرزند علی مراتب یک نوبت در 
روزنامه  در  نوبت  ویک  محلی  های  روزنامه 
هرکس  که  شود  می  اعالم  کثیراالنتشار  های 
خبری از اقامتگاه یا محل سکونت آقای الیق 
دارد  فوق  علی صاحب عکس  فرزند  رضایی 
به صورت مستند به دفتر شعبه اول دادگستری 

جوانرود اعالم نماید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-کیکاووس مالح

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران  
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده )نوبت اول( که راس ساعت 3۰: 9 روز چهارشنبه مورخ 97/6/14 در محل 
سازمان  استخر شریعتی  روبروی   - استاندارد  میدان  نشانی کرج  به  سالن شهید صفاریان 

استاندارد تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 
 یاد آوری می شود :  1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور 
یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص 
غیر حاضر تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء 
نمایندگی  اعطای  متقاضی  منظور عضو  بدین  بود.  نعاونی خواهد  اکثریت هیات مدیره 
باید حداکثر ظرف ۲5 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود درایام اداری و با 
در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر 
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، 
برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده 
دارند  را  تعاونی  بازرس  سمت  کاندیداتوری  درخواست  که  اعضایی   -۲ گردد.   صادر 
موظفند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست 
را تکمیل و مدارک مورد نیاز )کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک 
تحصیلی و حکم کارگزینی و دو قطعه عکس 4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداری 
به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.  3- این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل 

اعضاء رسمیت خواهد داشت.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396
3- انتخاب بازرس )اصلی و علی البدل(

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 تعاونی 
وحید مرندی مقدم - رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن



مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می 
دهد ، داشته باشد.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

سزدم چو ابر بهمن که برین چمن بگریم 
 طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 
 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

امروز با حافظ

قلندران چهارپا به بازارنشر آمد

کتاب »قلندران چهارپا« نوشته 
محوریت  با  حسن زاده  فریده 
زندگی  در  گربه ها  حضور 
تاریخ،  مهم  شخصیت های 
توسط نشر نو منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، کتاب »قلندران 
نقاشی،  داستان،  شعر،  در  گربه ها  )ردپای  چهارپا« 
فریده  نوشته  علم(  سینما،  طب،  مذهب،  سیاست، 
حسن زاده )مصطفوی( به تازگی توسط نشر نو منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب در بخش های مختلف به بررسی و ارائه 
زندگی  در  گربه ها  حضور  از  مختلف  روایت های 
مشاهیر و انسان های تاثیرگذار در تاریخ می پردازد. 
در  مطالبی  کتاب،  اصلی  فصل های  از شروع  پیش 
از  قدیمی  »روایت  »اشاره«،  عناوین  با  بخش هایی 
خلقت گربه« و »چرا خدا گربه آفرید؟ روایت گینس 

از خلقت گربه« درج شده اند.
»قلندران چهارپا« ۸ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند 
سروده های  در  چهارپا  قلندران  گربه ها،  »ردپای  از: 
آثار  در  چهارپا  قلندران  گربه ها،  »ردپای  شاعران«، 
در  چهارپا  قلندران  گربه ها،  »ردپای  نویسندگان«، 
خلوِت نقاشان«، »ردپای گربه ها، قلندران چهارپا در 
سیاست های سیاستمداران«، »ردپای گربه ها، قلندران 
چهارپا نزد شخصیت های مذهبی«، »ردپای گربه ها، 
قلندران چهارپا در علم پزشکی و حرفه پرستاری«، 
»ردپای گربه ها، قلندران چهارپا در هنر هفتم« و »ردپای 

گربه ها، قلندران چهارپا در خلوت دانشمندان«.
در این فصول ماجرای ارتباط این شخصیت ها با گربه ها 
درج شده است: در سروده های شاعران: کریستوفر 
سندبرگ،  کارل  بودلر،  شارل  لیر،  ادوارد  اسمارت، 
ادیت سودرگران،  تی.اس.الیوت،  پاوند،  )عزرا(  ارزا 
مایکل جوزف، خورخه لوئیس بورخس، ژاک پره ور، 
آرتور سیمور جان تسیموند، استیوی اسمیت، پابلو 
نرودا، دبلیو.ایچ. اودن، الیزابت بیشاپ، هنری چارلز 
شخصیت های  نزد  پی یرسی.  مارج  بوکوفسکی، 
الهی،  پیامبر  آخرین  محمد)ص(:  مذهبی: حضرت 
آیت اهلل عطاءاهلل اشرفی اصفهانی، سید محمدحسین 
طباطبایی معروف به عالمه طباطبایی، آیت اهلل مرتضی 
مطهری، کاردینال ریشلیو )عالیجناب سرخپوش(، پاپ 
لئوی دوازدهم، اسقف کاناپ ترل وال، کشیش ویلیام 
رالف اینج، پاپ بندیکت شانزدهم، اسقف پیتر الیوت.
در علم پزشکی و حرفه پرستاری:  فلورنس نایتینگل، 
دکتر آلبرت شوایتزر، دکتر لوئیس جی. کاموتی، دکتر 

جیمز هریوت، اسکار پرستارِ واپسین لحظات.
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اوقات شرعی

تالش برای جشنواره ای مرورمحور و کم چالش!

پیام زمان رویا سلیمی ،  به گزارش خبرنگار روزنامه 
نخستین نشست رسانه ای مهمترین  رویداد تئاتری سال 
۹۷ در حال برگزار شد که به نظر می رسد تالش عوامل 
اجرایی به خصوص دبیر هنری جشنواره- برهانی مرند- 
بر بی چالش برگزار شدن و ادامه منطقی ادوار پیشین 
است. وی که تمام تالش خود را برای انتقاد نکردن از 
جشنواره تئاتر فجر در دوره های پیشین به کار گرفت، 

اذعان داشت امسال نیز سعی خواهد شد جشنواره با نگاه به فراخوان دوره های گذشته 
تنک تر و با کیفیت  بیشتری برگزار شود. اما تنها تفاوت این دوره نسبت به دوره گذشته 
افزوده شدن بخشی به نام چهل سالگی انقالب اسالمی است که به نظر می رسد خود به 
عریض و طویل ترشدن بخش های جشنواره بیانجامد. بخشی که اساسا فلسفه وجودی 
جشنواره تئاتر فجر بود و با نام انقالب اسالمی در سی و شش دهه فجر برگزار شده و 

این مهم همواره باید در روح کلی جشنواره لحاظ شود.
نادر برهانی مرند در ابتدای دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر با تاکید بر اینکه این 
فراخوان حاصل دو ماه زحمت شبانه روزی، مشورت و گفتگوست به توضیح مفصل تر 
و جزئی تری از  فراخوان پرداخت: هرچند به مقتضای شرایط، امسال مواردی در 
فراخوان لحاظ شده اما درواقع ادامه منطقی روند چند ساله اخیر است که من هم این 
چند سال را بییشتر دوست دارم و احساس می کنم با همه کاستی و فزونی اش جشنواره 

به بلوغ خود نزدیک می شود.
برهانی مرند با بیان شاخص های این نگاه واقع بینانه گفت: شرایط تئاترمان مثل ورود 
تئاتر خصوصی و حضور فعال جوانان ما را مجبور کرد که به این محور توجه بیشتری 
کنیم؛ چند سالی است نسل تئاتری نوع مطالبات و نگاهش متفاوت تر از سال های قبل 
شده اما در عین حال این دوره شباهت هایی به دوره های پیشین جشنواره تئاتر دارد 
فجر که رقابتی بودنش در دوره سی و هفتم از همین نگاه برمی آید. او با بیان اینکه 
»فراخوان امسال چند ویژگی دارد که ادامه منطقی سال های پیش است« یکی از این 
ویژگی ها را واقع بینانه تر بودن فراخوان در دوره سی و هفتم خواند و گفت: اگر خود را 
مقید نمی دیدم فراخوان آرمانی ام را جور دیگری می نوشتم اما خود را موظف به ادامه 
منطقی دورخ های پیش و نگاه واقع بینانه تر به شرایط می دانستم تا نتیجه مطلوب تری 

حاصل شود..
دبیر جشنواره سی و هفتم جشنواره تئاتر فجر با اشاره به آسیب شناسی دوره های گذشته 
و رسیدن به چند شاخص گفت: یکی از این شاخص ها بحث رقابت است بیشترین 
چالش دبیران با هنرمندانی است که دوست دارند جشنواره رقابتی باشد در نتیجه در 
نزدیکی برگزاری تصمیم به دو بخش کردن جشنواره می کردند. عموم تئاتری ها دوست 
دارند در جشنواره ای شرکت کنند که رقابتی باشد. حتی اگر تمایل شخصی من به عنوان 

دبیر جشنواره شکل و شمایل دیگری را بپسندد.
او با اشاره به اینکه »اهالی تئاتر سال ها دنبال این آرزو بودند که جشنواره تئاتر فجر برآیند 
اجراهای فجر باشد« گفت: امسال کامل ترین دوره ای است که آرزوی دیرینه تئاتر را 
برآورده می کند چراکه جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر، به جز چند اثر بخش مهمان صد 
در صد مرور محور است. مرور محوری ساختار متفاوت تری می طلبید که باید سال های 

قبل به آن توجه بیشتری می شد.
در ادامه تاکید برهانی مرند بر مرور بودن جشنواره اشاره کرد:  وظیفه ما این است که 
انتخاب گر خوبی باشیم. او با اشاره به اینکه »امسال با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
مواجهیم که ویژگی جشنواره ای این رویداد را دو چندان می کند« گفت: در فراخوان 
اشاره ای به چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی شده اما در اجرا مبسوط و مفصل 
خواهد بود. در انتخاب ها سعی می کنیم که روح تکریم چهل سالگی پیروزی انقالب 

در آثار جاری باشد.
در پاسخ به تاثیر نوسات ارز بر برگزاری بخش بین الملل چنین گفت: جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر رویداد مهم دولت است و دوستان ما را در هرچه باشکوه تر برگزار 
کردن جشنواره تنها نخواهند گذاشت. دلم روشن است که از این مشکالت عبور 
خواهیم کرد و جشنواره از نظر افزایش قیمت ارز کمتر آسیب می بیند. اما در تالشیم 

انتخاب هایمان در تعارض با وضعیت مالی کشور نباشد.
برهانی مرند ادامه داد: بودجه امسال جشنواره مانند سال قبل است و افزایشی نخواهد 
داشت اما تدابیری اندیشیده شده که بتوانیم از ارز دولتی در بخش بین المللی داشته باشیم.
سعید اسدی مدیر بخش بین الملل جشنواره نیز با بیان اینکه بخش بین المللی در 
جشنواره ها همواره با چالش هایی مواجه بوده، گفت: در انتخاب آثار بین الملل رویکرد 
کیفی را لحاظ می کنیم اما مواردی را هم باید در نظر داشته باشیم. حضور مهمانان 
خارجی با کیفیت ویژه مثل دبیران فستیوال ها این فرصت را به گروه های ایرانی می دهد 
که بتوانند تور بین المللی داشته باشند که این مهم در سالهای پیش نیز مودر توجه قرار 
گرفته و گروههایی از ایران به واسطه همین جشنواره در کشورهای دیگر به اجرا 

پرداختند.
اسدی خاطرنشان کرد: در حوزه بین المللی چند مساله حضور مهمانان خارجی که امسال 
زودهنگام دعوت شان کردیم، برنامه های حین جشنواره مثل مالقات و گفتگو و تعامل و 

معرفی آثار ایرانی بین المللی را مدنظر داریم.
او یادآور شد: مجراهای انتخاب این بخش شامل فراخوان بین المللی، ارتباطات امور 
بین الملل اداره کل که دعوت از کمپانی ها و گروه های مهم خارجی را برعهده دارد، 

سفرهای بین المللی و حضور در فستیوال ها بود.
دبیر بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر تصریح کرد: در نهایت ۸۴ اثر از 
طریق فراخوان و ۴۰ اثر از راه مذاکره با گروه های مهم در این جشنواره متقاضی شده اند 

که قرار است از بین آنها انتخاب انجام بگیرد.
برهانی مرند هم در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور 
پرشمار آثار و بزرگ شدن جدول اجرا همچون دوره گذشته گفت: اتفاقا من تمام ترسم 
این بود که خرده بگیرند چرا فراخوان شما آنقدر تُنُک است. مدعی ام که جدول این دوره 
تنک تر است و تاکید داشتم که باید جدول طوری طراحی شود که برنامه های  بی شمار 

و طوالنی نداشته باشد.
یکی از تفاوت های جشنواره امسال با سالیان گذشته داشتن سمت مدیریتی جشنواره با 
ریس مرکز هنرهای نمایشی است و درواقع دبیر جشنواره با عنوان دبیر هنری معرفی 
شد. در پاسخ به سوالی کبنی بر استقالل یا وظایف این سمت گفت: اولین باری که 
شهرام کرمی با من مساله دبیری را در میان گذاشت از مهم ترین شرط هایم استقالل بود 
که ایشان هیچگونه مشکلی با این قضیه نداشتند و تاکنون هم کوچکترین تحمیلی به من 
نداشته است.  اما شخصا به یکپارچگی سیستم معتقدم و یکی از بخش های مهم مدیریت 
باالدستی است که حتما با او هماهنگ خواهم بود اما کسی نگران استقالل من و دبیرخانه 

نباشد با اخوت و اتحاد کار خود را پیش می بریم.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا ۱ اسفند برگزار خواهد شد.

خبر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
پس از امضای تفاهمنامه با رئیس 
سازمان و کتابخانه ملی، اعالم کرد: 
کلیه اسنادِ قابل نشر این سازمان، در 
با استانداردهای  یک بازه زمانی و 

مناسب، دیجیتال می شوند.
از  نقل  زمان   پیام  گزارش  به 
اسناد  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه 
تفاهم نامه  ایران،  ملی  کتابخانه  و 
همکاری میان وزارت ارتباطات و 
اسناد  سازمان  و  اطالعات  فناوری 
ایران،  عصر روز  و کتابخانه ملی 
نمایشگاه  در  مرداد(   ۹( سه شنبه 
بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و 
تجارت الکترونیک )الکامپ( امضا 

شد.
بروجردی،  اشرف  این نشست  در 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
از  تشکر  با  و  سخنانی  طی  ایران 
اقدامات وزیر ارتباطات اظهار کرد: 
داده های  بر  تفاهم نامه  این  اساس 
اطالعاتی موجود در سازمان اسناد 
و  دارد  قرار  ایران  ملی  کتابخانه  و 
دیجیتال سازی  طریق  از  تا  بناست 
این منابع که مقدمات آن از سوی 
مهندس جهرمی فراهم شده است، 
دنیا  سراسر  در  ایرانیان  اختیار  در 
قرار بگیرد و آنان از این منابع منتفع 

شوند.
وزیر  جهرمی،  آذری  محمدجواد 
نیز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
یادآور شد: در مسیر توسعه اقتصاد 
زیرساخت های  توسعه  و  دیجیتال 
شبکه اطالعات و با هدف بلندی 
اطالعات  فناوری  سازمان  که 

هدف گیری کرده است، امروز گام 
دیگری برمی داریم تا سهم محتوای 
خط و زبان فارسی در فضای وب 
را به چهار درصد برسانیم. بر همین 
اساس با سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران تفاهم نامه همکاری امضا 
می کنیم تا حافظه ملی دیجیتال در 
معرض دسترسی و استفاده عموم 
از  ایران  داد:  ادامه  او  بگیرد.  قرار 
بهره مند است که  بلندمدتی  تاریخ 
آن  در  بزرگی  علمی  افتخارات 
وجود دارد و هر کدام از آنها برای 
است.  ارزشمند  بسیار  امروز  نسل 
شتاب  هم  می توانیم  اساس  براین 
و  کنیم  بیشتر  کشور  را  پژوهش 
هم سهم خط و زبان فارسی را در 
محتوای وب باالتر ببریم. در کنار 
در الیحه شبکه  که  اهدافی  به  آن 
است  شده  تعریف  اطالعات  ملی 
و همچنین به تحول دیجیتال سازی، 

دست خواهیم یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تفاهم  اساس  این  بر  کرد:  تاکید 
و  سازمان  اسناد  کلیه  تا  می کنیم 
کتابخانه ملی ایران را که قابل نشر 
با  و  زمانی  بازه  یک  در  هستند، 
صورت  به  مناسب  استانداردهای 
نسخه دیجیتال درآوریم. تمام این 
اطالعات به صورت باز در اختیار 
قرار  نوپا  کارهای  و  کسب  تمام 
خواهد گرفت و بنابراین زمینه ساز 
باید  اطالعات  این  است.  اشتغال 
سرویس های  شوند؛  غنی سازی 
این  آزادسازی  از  پس  متعددی 
آپ ها  استارت  توسط  اطالعات 
به اهل هنر و نشر قابل ارائه است 
که یکی از مهمترین آنها سرویس 

حفاظت از مالکیت معنوی است.
با  اساس  این  بر  داد:  ادامه  او 
مبتنی  سیستم های  دیتا،  آزادسازی 
بر هوش مصنوعی می توانند فعال 
شوند و متون را بررسی معنایی کنند 

تا اگر مطلبی قباًل چاپ شده و بعدا 
کپی برداری می شود، بتوانند از آنها 
حفاظت کنند. از این طریق جلوی 
نشر اطالعات مازاد گرفته شده و 
غیرمجاز  کپی برداری های  جلوی 
تفاهم  همچنین  می شود.  گرفته 
کردیم تا از ظرفیت تکنولوژی نوین 
برای انتشار آثار ایرانیان با رعایت 
کنیم.  استفاده  آنها  مالکیت معنوی 
همچنین وزارت ارتباطات با کمک 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
برای نشر آثار ادبی و حفاظت از آنها 

سرمایه گذاری می کند.
وزارت  شد:  یادآور  جهرمی 
ارتباطات و فناوری اطالعات کمک 
می کند تا سازمان اسناد و کتابخانه 
مکانیزاسیون  راستای  در  ملی 

زیرساخت هایش حرکت کند.
فریبرز  نشست،  این  در  همچنین 
منابع  و  پژوهش  معاون  خسروی، 
معاونت  سرپرست  و  دیجیتال 

اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، یادآور شد: اساس امضای این 
تفاهم نامه طرحی با عنوان »حافظه 
که  طرحی  است.  دیجیتال«  ملی 
دیجیتال  میراث  حفظ  آن  مبنای 
آثاری است که توسط ایرانیان فراهم 
آنان  آثار  به طوریکه  است؛  شده 
در  و  شود  پردازش  و  جمع آوری 

اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
و  وزیر  معاون  سراییان،  رسول 
اطالعات  فناوری  سازمان  رییس 
تصریح  نشست  این  در  نیز  ایران 
دو  تفاهم نامه  این  امضای  با  کرد: 
اتفاق در کشور رقم خواهد خورد: 
اول اینکه با دیجیتال سازی مستندات 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
آنها در اختیار ایرانیان داخل و خارج 
و  گرفت  خواهد  قرار  کشور  از 
داده ها،  جمع آوری  با  اینکه  دیگر 
فرصت های جدیدی برای کسب و 

کار فراهم می شود.
تفاهمنامه در  این  به گزارش مهر، 
از  کمتر  که  می شود  امضا  حالی 
یک ماه قبل، آذری جهرمی ضمن 
در  ایران،  ملی  کتابخانه  از  بازدید 
نشستی با رئیس، معاونین و مدیران 
یک  از  انتقاد  ضمن  سازمان،  این 
حقوق  از  حمایت  قانون  مهم  بند 
مولفان، مصنفان و هنرمندان، گفته 
سال   ۵۰ که  ندارد  »لزومی  بود: 
اجازه  بعد  و  بگذرد  اثری  نشر  از 
که  بدهند«  را  آن  دیجیتال  انتشار 
در  را  نگرانی هایی  اظهارات  این 
میان ناشران و پدیدیآورندگان آثار 

مکتوب به وجود آورد.

کاریکاتور

امیرمسعود سهیلی کارگردان عرصه فیلم کوتاه داوری ۲ 
جشنواره خارجی را انجام داد.

امیرمسعود سهیلی کارگردان عرصه فیلم کوتاه به عنوان یکی 
از سه داور بخش داستانی جشنواره بین المللی فیلم مستند 
و کوتاه کراال )IDSFFK(، آثار این جشنواره را قضاوت 
کرد. در این جشنواره سه داور هم بخش غیرداستانی را 

داوری کردند.
یازدهمین دوره این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ جوالی برابر با ۲۹ 

تیرماه تا ۲ مردادماه در هند برگزار شد.
همچنین این کارگردان کار داوری بیست و دومین دوره 
فستیوال فیلم »آوانکا« در پرتغال را نیز برعهده داشت. این 
جشنواره از ۲۵ تا ۲۹ جوالی برابر با ۳ تا ۷ مردادماه برگزار 

شد.
اولین دوره جشنواره فیلم »آوانکا« در سال ۱۹۹۷ برگزار 

شده بود.
دارای  و  متولد سال ۱۳۶۶ در مشهد  امیرمسعود سهیلی 
کارشناسی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد است. او در 
دوره  اندونزی  هنر جوگجاکارتا  دانشگاه  در  سال ۱۳۹۵ 
فیلمسازی را به پایان برد و در آکادمی فیلم آسیا در بوسان 

کره جنوبی دوره کارگردانی را گذراند.
وی فیلم های کوتاه »دادزن«، »چشم آبی«، »فیلمرغ« و ... را 

در کارنامه کاری خود دارد.

یک ایراین داوری ۲ جشنواره 
خارجی را انجام داد

شهوت مذاکرِه قمارباز حجری!!!

کلیه اسناد قابل نشر سازمان و کتابخانه ملی ایران دیجیتال می شوند

به  مقدم  ربیع  علیرضا  ساخته  »آشوب«  ویدیوی  موزیک 
ایرانی  فیلم های  جشنواره  دوره  یازدهمین  رقابتی  بخش 

سانفرانسیسکو راه یافت.
مقدم  ربیع  علیرضا  ساخته  »آشوب«  ویدیوی  موزیک 
کارگردان فیلم های کوتاه »سرگیجه«، »آدم برفی« و »دخمه« 
به بخش رقابتی یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفرانسیسکو راه یافت.
در این اثر کوروش تهامی، یکتا ناصر، لیال اوتادی، داریوش 
فرهنگ، همایون ارشادی، فرهاد آئیش، محمدرضا هدایتی، 
رامین ناصر نصیر و نیما فالح به عنوان بازیگر و صدا سورنا 
منتصر، آهنگسازی داریا منتصر و تنظیم محمدرضا محمدی 
حضور دارند. »آشوب« با بودجه ۴۷ میلیون تومان از مراحل 
تولید موسیقی تا پس تولید موزیک ویدیو ساخته شده و 
همه مراحل آن از ساخت تا پخش بین المللی به صورت 
کوتاه  فیلم  سه  تاکنون  کارگردان  این  است.  بوده  مستقل 
داستانی، یک مستند و ۲ موزیک ویدیو ساخته است و پیش 
از این نیز موفق به کسب جایزه بهترین موزیک ویدیو از 
نهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو در سال 
۲۰۱۶ میالدی )۱۳۹۵ شمسی( شده است. موزیک ویدیوی 
»آشوب« پس از موزیک ویدیوی »شهرزاد« )ساخته همین تیم 
سازنده( دومین موزیک ویدیوی ایرانی است که در سایت 

IMDB ثبت و موفق به کسب امتیاز ۸ از ۱۰ شده است. 

 موزیک ویدیوی »آشوب« 
در راه جشنواره سانفرانسیسکو

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صدور 
مجوز کنسرت های رایگان در حمایت از جامعه و مردم 

اعالم آمادگی کرد.
به گزارش  از روابط عمومی دفتر موسیقی، به دنبال اعالم 
آمادگی برخی هنرمندان موسیقی برای برگزاری کنسرت 
های موسیقی رایگان به منظور امیدافزایی و نشاط بخشی 
به قشرهای مختلف جامعه، دفتر موسیقی نیز همگام با این 
حرکت مثبت، برای صدور مجوز این نوع کنسرت ها اعالم 

آمادگی کرد.
دفتر موسیقی ضمن تشکر از هنرمندانی که در همه فراز و 
فرودهای تاریخی، کنار مردم ایستاده اند؛ برای صدور سریع 
مجوزهایی برای این کنسرت ها آمادگی خود را اعالم می 
کند و امیدوار است در این راه از همکاری و همیاری سایر 
ارگان ها و نهادهای موثر به ویژه شهرداری های کشور و 

نیروی انتظامی برخوردار باشد.
دفتر موسیقی در حالی اعالم آمادگی کرده است که روز 
گذشته همایون شجریان طی متنی که در فضای مجازی 
از مردم،  اعالم کرد حاضر است در حمایت  منتشر شد 

کنسرت موسیقی رایگانی را در خیابان برگزار کند.
پس از انتشار این متن، خانه موسیقی نیز اعالم کرد که 
آمادگی الزم برای پیگیری برگزاری کنسرت خیابانی رایگان 

همایون شجریان و هنرمندان دیگر را دارد.

 ارشاد آمادیگ صدور مجوز 
کنرست  شجریان را دارد

فراخوان شماره »317۰31۲«  شماره مجوز   1397.۲۰5۸

آگهـي مناقصه عمومي
شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق 

مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. . 
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

ردیف
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۴
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۹
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11

عنوان

نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

موضوع مناقصه:« خرید تصحیح کننده مورد نیاز ایستگاههای عمده«

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت ۶، شرکت گاز استان البرز 
خرید اسناد: واریز  مبلغ 300,000 ریال )سیصد هزار ریال( به شماره حساب 217۴۶3۶001005 نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد 2۶5۹

بنام شرکت گاز استان البرزو ارائه اصل فیش واریزی
محل دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و فنی : طبقهدوم، واحد امور پیمانها- تلفن امور پیمانها: 3۴1871۴۶ 02۶- نمابر امور 

پیمانها:3۴1871۴2 02۶  محل تحویل اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و فنی : دبیرخانه محرمانه حراست

زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار: از روز انتشار آگهی نوبت 
اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13۹7/05/17

برآورد تقریبی اولیه مناقصه:۹,130,000,000 )نه میلیارد و یکصد و سی میلیونریال(__ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:۴5۶،500،000 ریال )چهار 
صد  پنجاه و شش  میلیون و پانصد هزارریال( 

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی )قیمت( مناقصه گرانبه دستگاه مناقصه گزار: پایان وقت اداری روزشنبه 
مورخ 13۹7/05/27

مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار

مدت و محل اجرای پروژه:2 ماهتقویمی- استان البرز محل تأمین اعتبار: منابع داخلی

زمان و محل گشایش پاکاتالف و ب مناقصه گران: روز یکشنبه مورخ 13۹7/05/28 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز

شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فني و اجرائي و سابقه در زمینه موضوع پروژه – مناقصه گر بایست در سامانه EP ) تامین کننده الکترونیکی 
کاالی وزارت نفت( تایید شده و گواهی مربوطه را در پاکت »ب« ارایه نماید و  دارای توانایی تهیه و تسلیم تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد  مبلغ 

پیشنهادی )درصورت برنده شدن در مناقصه(

زمان و رسانه انتشار فراخوان:تاریخ درج آگهی نوبت اول: 13۹7/05/10                            تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 13۹7/05/11
این آگهی در سایتهای www.shana.ir  ،  www.iets.mporg.ir  ،  www.nigc-alborz.ir  قابل رویت می باشد.

 نوبت دوم

خواننده  هیراد  حمید  کنسرت  ترین  تازه 
موسیقی پاپ در حالی برگزار شد که وی 
نسبت به حاشیه های اخیر فعالیت هایش 

واکنش متفاوتی داشت.
حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ که مدتی 
است مورد توجه رسانه ها و کاربران فضای 
مجازی قرار گرفته در تازه ترین کنسرتش 
که سه شنبه شب نهم مرداد ماه در سالن 
میالد نمایشگاه بین المللی تهران به تهیه 
کنندگی حسن اردستانی طی دو نوبت اجرا 

شد، تالش کرد نسبت به اتهاماتی که درباره زنده بودن یا نبودن اجراهایش مطرح شده 
است، واکنش نشان دهد. وی پیش از برگزاری کنسرت با دعوت از برخی خبرنگاران 
به مرحله »ساند چک« و حین اجرای برنامه اصلی تالش کرد اثبات کند آنچه پیش روی 
مخاطبان خود قرار می دهد، اجرای زنده است. البته وی پس از گفتگوی بسیار کوتاهی 
که با خبرنگاران داشت ترجیح داد درباره حاشیه های اخیر کنسرت ها و فعالیت هایش 

در وقت دیگری با رسانه ها به گفتگو بنشیند.
پیش از حضور هیراد روی صحنه، گروه نوازندگان کنسرت روی صحنه آمدند و با انجام 

چند حرکت نمایشی مخاطبان را برای برگزاری کنسرت آماده کردند.
پس از گذشت چند دقیقه حمید هیراد روی صحنه حاضر شد و برنامه رسمی را آغاز 
کرد. نکته قابل توجه این بخش از کنسرت که تا دقایق پایانی برنامه نیز ادامه داشت 
نمایش مکرر نمای بسته حمید هیراد روی صفحات نمایشگر سالن بود که هدف آن این 

بود که اثبات کند قطعات زنده اجرا می شوند نه پلی بک.
وی پس از اجرای چند قطعه از آثار پرطرفدارش ضمن تشکر از هواداران و مخاطبانی 
که کنسرت را در صفحات مجازی پیگیری می کنند، توضیح داد: من امشب دوست دارم 
تمام انرژی این سالن را برای اجرای برنامه داشته باشم بنابراین از همه می خواهم من را 
همراهی کنند. این خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری از کنسرت نسبت به اتفاقات 
اخیر واکنش نشان داده و گفت: خیلی ها تالش می کنند که من دیگر اینجا نباشم. بیایید 
کمی با هم مهربان باشیم و به هم عشق بورزیم. بیایید بدی ها را کنار بگذاریم. کسی از 
فردا و یک ساعت بعد خود خبر ندارد پس تا زمانی که زنده ایم خوبی کنیم. شما در 
این ۲ سال من را شناخته اید که اهل دورویی و خودنمایی نیستم. این صدا و تن برای 
من نیست برای آنی است که آفریدگار است و اوست که می داند چگونه راهنمایی کند، 

پس به افتخار خدای خودمان.

 حاشیه و متن کنسرت خواننده
 پر حاشیه 


