
مذاکره برای معافیت واردکنندگان 
نفت خام از ایران

امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی 
حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۲۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع رأی اعتماد خود را از علی ربیعی 
پس گرفتند.

به گزارش زمان، در پایان جلسه علنی دیروز و در بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی آراء استیضاح را اعالم کرد.بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ۱۱۱ 
رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس، رأی اعتماد خود را از علی ربیعی پس گرفتند.

تالش قوای سه گانه برای اتخاذ 
جهت گیری واحد در اقتصاد
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            1000 تومان 
            شماره 3825 

روزانهم صبح اریان

وزیرکار، بیکارشد
مجلس به ربیعی رای عدم اعتماد داد؛
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ظریف :پیشنهاد ترامپ برای مذاکره 
یک حرکت تبلیغاتی بود

آگهی مزایده فروش زمین
)کاربری های: تجاری، مسکونی و خدماتی(

بودجه مصوب سال 1397، قطعات  اجرای  نظر دارد، در  تپه مرادآب کرج در  اجرایی طرح ساماندهی  مدیریت 
بلوار آزادی )اراضی  انتهای  بلوار ارم،  از پالک ثبتی 171.1 واقع در کرج، مهرشهر،  با مشخصات ذیل،  تفکیکی 
طرح ساماندهی( و یک واحد تجاری واقع در مهرشهر بلوار شهرداری خیابان 111 )مجتمع مینا(، را با شرایط نقد و 
اقساط و از طریق برگزاری مزایده عمومی به باالترین پیشنهاد واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 
الی14:30دقیقه به منظور دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری بسیج 
)کاج(، روبه روی مجتمع آموزشی شهید چمران مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 7-32518385-026 تماس 
حاصل نمایند. الزم به ذکر است که آخرین مهلت شرکت در مزایده، پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.05.27 خواهد بود. ضمناً چنانچه 
برنده مزایده تا قبل از انعقاد قرارداد بهاء مورد معامله را به صورت یکجا پرداخت نماید، از تخفیف ویژه با احتساب قیمت کارشناسی نقدی 

بهره مند خواهد شد. بدیهی است مدیریت طرح ساماندهی در رد یا قبول تمام و یا یکی از پیشنهادات مختار است.

ردیف

1

شماره قطعه

33

کاربری 

مسکونی

مساحت )مترمربع(

392.5

قیمت پایه مزایده )ریال(

5.036.613.862

قطعه با کاربری مسکونی با شرایط 40 درصد نقد و الباقی اقساط 24 ماهه

ردیف

2

شماره قطعه

45

کاربری 

واحد تجاری

مساحت )مترمربع(

48.09

قیمت پایه مزایده )ریال(

8.339.364.739

واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری مینا با شرایط 50 درصد نقد و الباقی اقساط 18 ماهه

ردیف

3

4

5

6

7

8

شماره قطعه

44

46

132

134

280

44.7

کاربری

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

مساحت )مترمربع(

506.25

506.25

506.25

506.25

506.25

866.35

قیمت پایه مزایده )ریال(

8.750.919.902

8.750.919.902

9.048.570.239

9.048.570.239

9.048.570.239

11.715.546.654

قطعات با کاربری تجاری با شرایط 30 درصد نقد و الباقی اقساط 30 ماهه

ردیف

9

10

11

12

13

شماره قطعه

20

24

25

11

51

کاربری

خدماتی

خدماتی

خدماتی

آموزشی

خدماتی )فرهنگی(

مساحت )مترمربع(

529.50

517

509.10

8813

1969.43

قیمت پایه مزایده )ریال(

4.981.123.266

4.863.533.009

5.088.541.965

25.389.911.802

8.800.259.598

قطعات با کاربری خدماتی و آموزشی با شرایط 30 درصد نقد و الباقی 30 ماهه

روابط عمومی مدیریت اجرایی طرح ساماندهی

 به گفته دستیار مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا این اقدام برای ارسال این پیغام به ایران است 
که اروپایی ها برای حفظ برجام بسیار جدی هستند.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، ناتالی توچی در 
مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت: اگر شرکت های 
اروپایی بــه دلیل ترس از تحریم های آمریکا روابط 
خود با ایران را متوقف کنند توســط اتحادیه اروپا 
تحریم خواهند شــد. وی بــار دیگر تاکید کرد که 
اتحادیه اروپا با تمام توان از شــرکت های اروپایی 
در برابــر آمریکا حمایت خواهد کرد.تصمیم دولت 
ترامپ برای خروج از برجام در اردیبهشــت امسال 
با مخالفت جدی جامعه اروپایی و سایر اعضای امضا 
کننده برجام یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، 
روســیه و اتحادیه اروپا مواجه شــده است. پیشتر 
فدریکا موگرینی- مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپــا نیز گفته بود این اتحادیه تمام تالش خود را 
برای حفظ برجام انجام خواهد داد.به گفته مشاور 
موگرینی- قوانین مسدودکننده تحریمی اتحادیه 
اروپا کــه از دیروز به مرحله اجــرا درآمدند گامی 
مهم و نمادین بودند. طبق این قوانین شــرکت ها و 
بنگاه های اروپایی کــه دارای روابط قانونی با ایران 
باشــند و فعالیت خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ 

کنند در صورت تحریم شــدن توسط آمریکا تحت 
چتر حمایتی اتحادیه اروپا در خواهند آمد.یکی دیگر 
از اقدامات اروپایی ها، تحویل پنج فروند هواپیمای 
جدیــد به ایران ایر آن هم تنها یــک روز مانده به 
شــروع تحریم های صنایع اتومبیــل و هواپیمایی 
ایــران بود.ریچارد گرنل- ســفیر آمریکا در آلمان 
که یکی از شــرکای بزرگ تجاری ایران در اروپا به 
شــمار می رود برای ترساندن اروپایی ها اعالم کرد 
شرکت های دارای روابط در ایران باید خود را آماده 
مواجهه با پیامدهای آن کنند. وی در توئیتی نوشت 
شرکت های آلمانی باید سریعا روابط خود با ایران را 
کاهش دهند.این در حالی اســت که وزارت اقتصاد 
آلمان اعالم کرده اســت به صدور ضمانت نامه های 
صادرات و سرمایه گذاری به شرکت های آلمانی برای 

تجارت با ایران ادامه می دهد.

از سوی اتحادیه اروپا صورت می گیرد؛

تحریمشرکتهاییکهبهدلیلتحریمهای
آمریکاباایرانتجارتنکنند
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آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره 200971403000049 مورخ 97/05/10 مندرج   
          در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 54 سال 97

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی: 

 نوبت اول

و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. 
 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیشناسه : 220720

شماره فراخوان

200971403000049

ردیف

1

2

نام و مشخصات کاال

دریچه تنوری 600

دریچه تنوری 700

تعداد با مقدار

1000

500

واحد

عدد

عدد

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(

230/000/000

محل اعتبار

غیر عمرانی

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت تعاوني
توسعه روستایي شهداي خور) نوبت دوم (

مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت دوم  این شرکت تعاوني راس ساعت 16 روز جمعه 
مورخ 97/6/2 در محل حسینیه شهید بهشتي واقع در کیلومتر 20 جاده کرج - چالوس 

- روستاي خور تشکیل مي گردد. 
اعمال  و  حضور  حق  تواند  مي  نباشد  میسر  مجمع  در  عضوي  حضور  که  صورتي  در 
راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید و هیچ کس نمي تواند 
خواهد  راي  یک  تنهاي  عضو  غیر  شخص  هر  و  بپذیرد  را  عضو   3 از  بیش  نمایندگي 
داشت. برگه هاي نمایندگي مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر 
خواهد بود. عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک عضویت در تعاوني 

و کارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر شود. 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب صورت هاي مالي سال 1396 
3-طرح و تصویب بودجه سال 97 و تعیین خط مشي آتي تعاوني 

4-طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاوني 
5-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 

6-تصمیم گیري در خصوص ادامه کار هتل - آپارتمان و دام
رئیس هیات مدیره - عباس حسیني 

آشفتگی سیستماتیک در تفکر اقتصادی کشور

رضا حمزه لو 

در بودجه ســال جــاری قیمت نفت پایین تــر از قیمت فروش 
فعلی پیش بینی شده است؛ به این معنا که درآمد دولت نسبت 
به پیش بینی های باالتر بوده اســت. دریافتی ارز حاصل از نفت 
نســبت به برنامه جلوتر اســت، اما چرا چنین شــرایطی پیش 

می آید؟
مشــکل اصلی بازار و شــرایط اقتصادی کنونی کشور ناشی از 
ســوءمدیریت در بدنــه مدیریت و تصمیم گیــران در رده های 
مختلف کشور است. اعالن های غیرواقعی نرخ ارز، بخشنامه های 
غیرواقعی، بخشــنامه هایی کــه قابلیت اجرایی شــدن ندارد، 
بخشنامه هایی که مانع از صادرات و درآمدهای ارزی شده است 
به مراتب آثار آن بیشتر از تحریم هایی است که در آینده نزدیک 
اجرایی خواهد شد. تحریم های کشور هنوز شروع نشده و اولین 
آن در نیمه مرداد اجرایی می شــود، در نتیجه اوضاع آشــفته 
کنونی ربطی بــه تحریم ها ندارد.بــازار ارز در چند وقت پیش 
به تعادل رســیده بود، اما در همان شرایط بخشنامه ای صادر و 
نرخ ارز به وســیله آن تعیین شد. بعدازآن دیگر ارزها قاچاق نام 
گرفت و درنتیجه صادرات با مشــکل مواجه شــد و درآمدهای 
ارزی کشــور به شــدت پایین آمد. در ادامه برای سامان دادن 
شرایط سامانه نیما تعریف شد که آن هم در عمل و ایده به شدت 
ناقص بود. در گام بعدی برای ســامانه نیما بخشنامه هایی صادر 
شــد که به صورت مکرر تغییر پیدا کــرد.در یک مقطع کوتاه، 
تخفیــف بی حســابی برای یک ســری از کاالها در کشــور که 
هیچ لزومی نداشــت، اختصاص پیدا کــرد. با همین تصمیمات 
اشــتباه تقریبا نیمی از نیاز ارزی اقتصاد به علت بخشنامه های 
اشتباه از کشور خارج شد. چندین هزار خودرو در شرایطی که 
کشــور با تحریم ها روبه رو اســت و هیچ نیازی به آن ها ندارد، 
ثبت نام شــده و باعث خروج ارز از کشــور شده، این تصمیمات 
جز سو مدیریت نامی دیگر ندارد. مشکل بالتکلیفی و آشفتگی 
کشور سوء مدیریت اســت؛ در زمانی که ما هنوز با تحریم های 
جدید روبه رو نشدیم.در بودجه سال جاری قیمت نفت پایین تر 
از قیمت فروش فعلی پیش بینی شــده. بــه این معنا که درآمد 
دولت نســبت به پیش بینی های باالتر بوده اســت. دریافتی ارز 
حاصل از نفت نســبت بــه برنامه جلوتر اســت، اما چرا چنین 
شرایطی پیش می آید؟ دولت باعث شده نابسامانی ارزی ایجاد 
شود. مجاری صادرات غیرنفتی کشور که در بازار تعادلی قیمت 
پیدا کرده بود، با یک ســری بخشنامه های نادرست دست کاری 
شده است.آشــفتگی سیســتماتیکی در تفکر اقتصادی کشور 
وجود دارد. هر روز یک بخشــنامه و سیاســت جدید از سمت 
دولت و بانک مرکزی ابالغ می شــود و به بازار سیگنال های بد 
داده می شود. در بازار مغشــوش و آشفته باید آرامش داشت و 
عملیات انجام داد نه آنکه ابالغیه صادر کرد. مردم باید در عمل 
ببینند؛ نه آنکه در بخشنامه هایی که صادر می شود، اعالم شود 
که خیالتان راحت باشــد، اما هیچ گونه اجرایی وجود نداشــته 
باشد.عده زیادی از شرایط فعلی منتفع شده اند. مردم و فعاالن 
اقتصادی می خواهند که این افراد شناســایی و معرفی شــوند. 
دولت زمانــی اعالم کرد که ما بــدون محدودیت طال داریم و 
می توانیم به مردم بفروشــیم. نتیجه آن چه شــد؟ عده ای طال 
را خریدند و از کشــور خارج شــدند. باید پرســید چرا چنین 
بخشــنامه ای صادر می شــود. بعد از آن، همان صادرکنندگان 
بخشــنامه اعالم می کنند که چرا چنین اقدامی انجام شــده و 
مالیات برای افراد خریدار ســکه قــرار می دهند. مگر زمانی که 
به مردم اعالم شــد می توانند سکه خریداری کنند، گفته  شده 
بود که باید مالیات پرداخت کننــد؟ نظام تصمیم گیری دولت 
بی اندازه آشفته و به هم ریخته است. افرادی که از بخشنامه های 
قانونی صادرشده استفاده کرده اند، مفسد اقتصادی نام گرفته اند 
و در مقابل صادرکنندگان بخشنامه ها مصلح اقتصادی هستند؛ 
در حالی که باید مشخص شود مسبب شرایط فعلی همین افراد 
صادرکننده بخشــنامه ها و اعالن ها هســتند. در بازار اقتصادی 
فعلی دیگر تجارت مفهومی ندارد و نام واقعی آن قمار شده که 

در شریعت اسالم نیز حرام است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کریدور گازی جنوب اروپا
 از تحریم های ایران معاف شد

کریدور گازی جنوبی، از تحریم های آمریکایی ضد مشــتریان 
انــرژی ایران، معافیت دریافت کرد؛ این پروژه برای انتقال گاز 

دریای خزر به ترکیه و اروپای جنوبی طراحی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کریدور گاز جنوبی، از تحریم های 
آمریکایی ضد مشــتریان انرژی ایــران، معافیت دریافت کرده 
اســت. این معافیت، برای این پروژه که برای انتقال ســاالنه 
۱۶ میلیارد متــر مکعب گاز دریای خزر بــه ترکیه و اروپای 
جنوبی، با دور زدن روســیه، طراحی شده است، یک پیروزی 
محســوب می شود.این اقدام طی یک فرمان اجرایی که ترامپ 
در روز دوشنبه امضا کرده بود، انجام شده است.از چندی قبل 
شرکت بریتیش پترولیوم برای دریافت معافیت از تحریم های 
ایران جهت توسعه میادین گازی دریایی شاه دنیز آذربایجان، 
اقدام کرده بود؛ این میادیــن منبع گاز طبیعی پروژه کریدور 
گازی جنوب هستند. شرکت نیکوی ایران )نفت ایران، یکی از 
زیرمجموعه های شــرکت ملی نفت ایران(، ۱۰ درصد از سهام 
فــاز دوم این خط لوله را در اختیار دارد. این خط لوله به طور 
بالقوه باعث آغاز تحریم های آمریکا بر علیه ســرمایه گذاری در 
بخش نفتی ایران می شــد.فرمان روز دوشنبه ترامپ، وضعیت 
درخواســت بریتیش پترولیوم برای معافیت از تحریم ها جهت 
توســعه میدان گازی روهام در دریای شمال، که مالکیت آن 
با شــرکت ملی نفت ایران در اشتراک است، را مشخص نکرده 
است. توافق ســال گذشته بی پی برای فروش سهام این پروژه 
خود به شرکت سریکا انرژی، مشــروط به دریافت معافیت از 
تحریم های آمریکا می باشــد.این فرمان به ســوالی که از آغاز 
اعالم تحریم ها توسط ترامپ، ذهن سرمایه گذاران بازار انرژی 
را به خود مشــغول کده اســت، پاســخ نداد؛ آیا تحریم نفتی 
ایران، میعانات گازی را هم شامل می شود یا خیر؟ فرمان کاخ 
سفید لیســتی از تعاریف را مشمول تحریم ها قرار داده است، 
محصوالت سوختی، شــامل محصوالت متنوعی که از پاالیش 
و پردازش نفت خام به دســت می آیند، گاز طبیعی و ســایر 
ترکیبات هیدروکربنی.اما در این فرمان اشــاره شده است که 
توســعه میدان گاز طبیعی و ساخت و بهره برداری از خط لوله 
انتقــال گاز طبیعی از آذربایجان به ترکیه و اروپا، باعث فراهم 
آمدن امنیت انرژی در ترکیه و اروپا می شــود و تامین انرژی 

این منطقه را نسبت به روسیه مستقل می کند.

رهبر معظم انقالب:
اگر زحمات خبرنگارها نباشد، 
لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود

 رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: اگر زحمات 
شما ]خبرنگارها[ نباشد، این لحظه ها هرگز ماندگار 
نمی شود؛ شما آن را حفظ می کنید و در اختیار افکار 

مردم قرار می دهید.
و  دفتر حفظ  اطالع رسانی  پایگاه  زمان،  به گزارش 
نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همزمان 
با ۱۷ مردادماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  خبرنگار 
مزار شریف افغانستان و روز خبرنگار، پوستر »بدون 
خبرنگار لحظه ها ماندگار نمی شود« را بر اساس بیانات 
رهبر انقالب درباره  اهمیت حرفه  خبرنگاری منتشر 
ماه سال  آبان  انقالب اسالمی در  کرد. رهبر معظم 
۱۳۸۰ فرمودند: اگر زحمات شما ]خبرنگارها[ نباشد، 
این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود؛ شما آن را حفظ 
می کنید و در اختیار افکار مردم قرار می دهید. بدون 
این دوربین ها، قلم ها و دلسوزی های شما برای تهیه و 
تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای 

تثبیت نشده است.« 

روحانی در دیدار وزیر خارجه کره شمالی:
آمریکا به هیچ  یک از تعهدات 

خود پایبند نیست

رئیس جمهوری با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از 
برجام به عنوان توافقی بین المللی، گفت: عملکرد دولت 
آمریکا در این سال ها به گونه ای بوده که امروز آمریکا 
به عنوان کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان 
شناخته می شود که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند 
نیست.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در دیدار »ری 
یونگ هو« وزیر امور خارجه کره شمالی با اشاره به 
روابط دوستانه و صمیمانه تهران  -پیونگ یانگ در 
طول دهه های گذشته، گفت: ایران و کره شمالی در 
بسیاری از مقاطع حساس بین المللی و مجامع جهانی 
یکدیگر  از  همواره  و  داشته  مشترکی  دیدگاه های 
حمایت کرده اند.رئیس جمهوری، برقراری صلح و 
امنیت کامل در منطقه شبه جزیره کره را خواست ایران 
دانست و با بیان اینکه تحوالت شبه جزیره کره برای 
تهران حائز اهمیت است، تصریح کرد:اراده تهران بر 
توسعه و گسترش مناسبات و همکاری های همه جانبه 
بین المللی از جمله با پیونگ یانگ است.روحانی خاطر 
نشان کرد: در شرایط کنونی، کشورهای دوست باید با 
توسعه روابط و گسترش مناسبات و همکاری ها در 

مجامع بین المللی درکنار یکدیگر قرار داشته باشند.

ارسال طرح  »تامین کاالی اساسی 
محرومان« به شورای هماهنگی قوا 

 سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال 
طرحی به شورای عالی هماهنگی قوا از سوی مجلس 
خبر داد و گفت:این طرح ساز و کاری برای تامین 
کاالهای اساسی اقشار آسیب پذیر تعیین کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد مهدی مفتح 
از ارسال »طرح تامین کاالهای اساسی محرومان« به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا خبر داد و گفت: 
واردات  به  نفت  فروش  از  حاصل  ارز  اختصاص 
کاالهای اساسی و بازار ارز تصمیمی درست است 
و به نظر می رسد باید شرایطی همانند  کوپن فراهم 
شود و مردم مطمئن باشند حداقل هایی از کاالهای 
دریافت  را  روغن  و  گوشت  برنج،  مانند  اساسی 
خواهند کرد، زیرا ما در شرایطی هستیم که دولت باید 

به مردم کمک کند.
مفتح ادامه داد: این کاالهای اساسی باید در قالب 
سهمیه ای به مردم محروم اختصاص یابد و باید خیال 
مردم راحت باشد که در تامین حداقل های زندگی 
شان دچار مشکل نخواهند شد، بر همین اساس، 
به شورای هماهنگی  این خصوص  در  را  طرحی 
ماهیت  دارای  طرح  این  ایم،  کرده  ارائه  قوا  سران 
کاالهای اساسی و شیوه های اجرایی آن است.پیش از 
این نیز در جلسات غیر علنی مجلس شورای اسالمی 
بر تدبیر ساز و کار هایی برای تامین کاالهای اساسی 
اقشار آسیب پذیر با ساز و کاری شبیه به کوپن اما به 

صورت الکترونیکی تاکید شده بود.

اخبار

سرمقاله

وفاداری با بی وفایان، در نزد خدا 
بی وفایی است. وبی وفایی با بی 

وفایان در نزد خدا وفاداری است

کالمامیر

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیشنهاد 
ترامپ برای مذاکره با ایران، گفت: آمریکایی ها 
هیچگاه در این حوزه صداقت نداشتند؛ حرکت 

ترامپ یک حرکت تبلیغاتی بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف 
حاشیه  در  دیروز  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
اظهار  آمریکایی ها  سوی  از  مذاکره  پیشنهاد  به 
داشت: آمریکایی ها هیچ گاه در این حوزه صداقت 
بود. تبلیغاتی  حرکت  ترامپ،  حرکت  نداشتند؛ 
بفهمیم  از دالیلی که می توانیم  افزود: یکی  وی 
به  نسبت  نه  و  ایران  مردم  به  نسبت  نه  ترامپ 
تعهدات بین المللی آمریکا هیچ حساسیتی ندارد، 
این است که ترامپ اولین تحریمی که بازگرداند 
تحریم هواپیماها بود.ظریف گفت: اولین کاری 
که اداره کنترل وزارت خزانه داری آمریکا انجام 
داد، لغو مجوز تحویل ۲۰۰ هواپیما به ایران بود. 

آمریکایی ها  که  دارد  وجود  زیادی  توضیحات 
بخواهند به مردم ایران بدهند. مردم ایران با توجه 
به بی اعتمادی متراکمی که آمریکایی ها در طول 
سال ها و دهه های گذشته ایجاد کرده اند، چه 
دلیلی دارد که بخواهند با آنها صحبت کنند.وی 
افزود: اگر بحث مذاکره باشد، ما دو سال مذاکره 
فشرده با آمریکایی ها داشتیم که نتیجه آن برجام 
به  آن خارج شد.  از  ترامپ  آقای  دولت  و  بود 
فرض محال و در صورت گفتگو با آمریکایی ها، 
چطور می توان به آنها اعتماد کرد که به توافقات 
خود پایبند بمانند؟ لذا روش آمریکایی ها هیچ 
هیچ  برای  بلکه  ایران  برای  تنها  نه  را  اعتمادی 
ایجاد نکرده است. المللی  بین  کسی در جامعه 
اقتصادی  معاونت  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
معاونت  وظیفه  گفت:  خارجه  امور  وزارت 
فعاالن  کار  تسهیل  خارجه،  وزارت  اقتصادی 
کاری  است.  دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش 

که این معاونت انجام خواهد داد این است که 
امکانات صادراتی در خارج از کشور را شناسایی 
کند و زمینه را برای ارتباط بخش خصوصی با 
بخش خصوصی کشورهای دیگر فراهم آورد و 
خود،  اهداف  تحقق  برای  خصوصی  بخش  به 
اقدامات حتما  این  کرد:  کند.وی تصریح  کمک 
تحریم  به  ها  آمریکایی  پسابازگشت  دوران  در 
با جدیت بیشتری دنبال می شود؛ البته نکته قابل 
توجه این است که امروز تفاوت جدی با گذشته 
های  تحریم  برابر  در  دنیا  اینکه  هم  آن  داریم، 
آمریکا ایستاده است، یعنی در گذشته هر زمان 
که آمریکا تحریمی را تصویب می کرد، چون به 
بود، سایر  امنیت مستظهر  چند قطعنامه شورای 
کشورها فورا نه تنها آن آن را اجرا می کردند، 
به  ای  جداگانه  های  تحریم  هم  بلکه خودشان 
اروپا  گفت:اتحادیه  می رساندند.ظریف  تصویب 
اعالم کرده نه تنها خودش تحریم ها را رعایت 

نمی کند، بلکه دنبال کسانی که خواستار همراهی 
با اتحادیه اروپا باشند، خواهد بود و در حقیقت 
یک اجماع بین المللی علیه حرکت آمریکا ایجاد 
شده است. البته نباید منکر این واقعیت شد که 
بزرگی  اقتصادی  فشار  با  قلدری،  با  هم  آمریکا 
وارد صحنه شده اما واقعیتی که من دارم مشاهده 
اقتصادی،  فشار  از  بیش  که  است  این  کنم  می 
است.  شده  میدان  وارد  روانی  جنگ  با  آمریکا 
داخل  در  خود  شرکای  با  را  روانی  جنگ  این 
کشورمان  خارجه  دهد.وزیر  می  انجام  کشور 
برای  ترامپ  ادعای  که  قدر  همان  کرد:  تاکید 
نیز  قدر  همان  ندارد،  توجه  برای  جایی  مذاکره 
اعتنا  قابل  ایران  به  فشار  بر  مبنی  آنها  ادعاهای 
این حرکت های زیگزاگی نشان دهنده  نیست. 
غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست. کشورهای مهم 
دنیا امروز تالش می کنند در برابر تحریم های 

آمریکا بایستند.

ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت:

پیشنهاد ترامپ برای مذاکره، یک حرکت تبلیغاتی بود

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: هر سه 
قوه تالش می کنند تا جهت گیری واحدی را 

در امور اقتصادی دنبال کنند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، محمد 
نهاوندیان معــاون اقتصادی رئیس جمهور با 
بیان اینکه بهترین مدیریت جنگ اقتصادی 
تدبیرهای مناسب و هدفمند در مسیر اقتصاد 
مقاومتی است، اظهار داشت: خوشبختانه در 
جلساتی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا تشکیل داده، بخشی از تحرک اقتصادی 
دنبال شده و در آخرین جلسه درباره مدیریت 

نقدینگی تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
وی افزود: تصمیماتی که در رابطه با مدیریت 
نقدینگی اتخاذ شد باعث هدایت نقدینگی به 
ســمت تولید و جلوگیری از آثار زیان بار آن 

در بازار خواهد شد.

نهاوندیان ادامه داد: تصمیمی که در ارتباط 
با مجوز صندوق های سرمایه گذاری معامله 
پذیر که به مردم عرضه می شــود اتخاذ شد، 

ســپرده گذاران را به یک ســرمایه گذاری 
کم ریســک هدایت می کند. از سوی دیگر 
تصمیماتی که در رابطه با صنایع کوچک و 

بزرگ و متوسط گرفته شده برای جلوگیری 
از انحراف منابع بوده که در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تمام مصوبات شورای عالی 
اقتصاد بخشی از صحنه وسیع اقتصاد را مورد 
توجــه قرار داده، گفت: مهمتــر از تمام این 
مصوبات فضای هماهنگی میان سه قوه است 
که باعث می شــود تا جهت گیری واحدی 
را دنبــال کنیم.وی در پایــان گفت: دولت 
هــم تالش می کند تا با ارتبــاط موثر با قوه 
قضاییه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری 
مناســبی را در اقتصاد داشــته باشــد. هر 
ســه قوه تــالش می کنند تــا جهت گیری 
 واحــدی را در امور اقتصــادی دنبال کنند.

 ان شــاءاهلل فضای جدیدی را برای انسجام 
ملی مقابل طراحی هایی که دشمنان ایجاد 

می کنند همراه سه قوه ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: رئیس جمهوری 
دســتور داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلســه 
مشــترکی را دربــاره ارزهای دیجیتال داشــته باشــند و 

پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد آذری جهرمی 
دربــاره انتشــار ارز دیجیتال توســط پســت بانک گفت: 
مطالعات الزم انجام شــده، اما سیاســتی که تاکنون بانک 
مرکزی داشــته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده 
است.وی افزود: طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت 
هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی 
مســدود شده اند.وی افزود: نگاهی که به تازگی در شورای 
عالی فضای مجازی و دولت مطرح شــده، این اســت که 
آنها الزاماً تهدید محور نیســتند و می توانند فرصت هایی 
را ایجــاد کنند.آذری جهرمی به دســتور رئیس جمهوری 
برای برگزاری جلســه با بانک مرکزی اشــاره کرد و گفت: 
رئیــس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ 
ارز اســت امــا تالش می کنیم که در هفتــه پیش رو این 
جلسه مشــترک را داشته باشــیم و تصمیم گیری کنیم.

وی درباره رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای اینترنتی، 

بیان داشــت: کسب و کارهای اینترنتی باید حقوق مصرف 
کنندگان را رعایت کنند.وی به تفاوت کار مشــاغل سنتی 
با کســب و کارهای اینترنتی اشــاره کرد و افزود: کسب و 
کارهای اینترنتی و فضــای مجازی نمی توانند کیفیت بد 
ارایه کرده و موجب نارضایتی کاربران شوند، اما باز بتوانند 
به بقای خود ادامه دهند.آذری جهرمی اضافه کرد: رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در ذات کسب و کارهای اینترنتی 
نهفته است، آنها خودشــان مجبور هستند که برای بقای 
خود به این نکته توجه کنند، آنهایی که این نکته را رعایت 
نمی کنند، تیشه به ریشه خود می زنند.وی اظهار داشت: 
اصناف مختلف باید بر عملکرد کسب و کارها نظارت داشته 
باشــند و به تخلفات رســیدگی کنند و بر این اساس باید 
برای کســب و کارهای اینترنتی، الزم است صنفی تشکیل 
شود.وی ادامه داد: با این حال برای راه اندازی صنف کسب 
و کارهــای اینترنتی اختالف نظر وجود دارد، یک صنف را 
خود آنها )دست اندرکاران کســب و کارهای مجازی( راه 
انــدازی کرده اند که هنوز قوام الزم را ندارد.آذری جهرمی 
یاد آور شــد: البته نظام صنفی رایانــه ای که دارای قانون 
و ســابقه اســت نیز اعالم کرده که شــرکت های کسب و 

کارهــای نوین را پذیرش کرده و تســهیالتی را فراهم می 
کنــد.وی گفت: به نظر من وظیفــه وزارت صعت، معدن و 
تجارت است که در این باره شفاف سازی کند؛ باید منتظر 
ماند تا مشاهده کنیم تصمیمی که گرفته می شود چیست.

دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال

تالش قوای سه گانه برای اتخاذ جهت گیری واحد در اقتصاد



پنجشنبه 18 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3825  3
اقتصادی

ثمرات واقعی بسته جدید ارزی
 از یک ماه دیگر آشکار می شود

گشایش بسته تازه ارزی هر چند توانست به سرعت آثار خود را در بازار 
آشکار سازد اما یک کارشناس اقتصادی می گوید موفقیت سیاست های 
جدید منوط به خودداری دولت از تعیین نرخ دستوری و استفاده موثر 
از اهرم های ارزی است که آثار مثبت خود را تا یک ماه آینده مشخص 
خواهد ساخت. پس از اعالم جزییات بسته جدید ارزی شاهد ریزش 
قیمت ها در بازار ارز و طال بودیم و خبرها حاکی از این است که تقاضای 
سوداگرانه در بازار متوقف شده و هر لحظه صف فروشندگان ارز و طال 
طوالنی تر می شود. بروز چنین واکنش هایی در بازار نشان می دهد 
بسیاری از کسانی که در حباب قیمت ها می دمند افرادی هستند که ناشی 
از تصمیمات هیجانی برای حفظ ارزش پولشان نقدینگی خود را وارد 
بازارهای مختلف می کنند یا سوداگرانی که در شرایط عدم قطعیت و ثبات 
اقتصاد، بازار را به نفع خود گل آلود می کنند. به هر حال، بخشی از این 
افزایش قیمت ها که به رها شدن فنر جمع شده تورم بر می گردد آنقدر 
قابل توجه نیست که از کنترل دولت خارج باشد اما برخی از سودجویان 
در برابر تصمیمات اورژانسی کاهش التهابات بازار مقاومت می کنند یا با 
تکیه بر برخی پایگاه های قدرت، مسیر ویژه منتهی به رانت برای خود می 
گشایند. آخرین راهکار دولت برای کوتاه کردن دست دالالن از بازارها 
در این شرایط و برگرداندن آرامش به اقتصاد ارایه بسته جدید ارزی بوده 
است؛ راهکاری که بالفاصله پس از انتشار جزییات آن قیمت ارز و طال 
کاهش پیدا کرد و جلوی افزایش تقاضای های غیرمصرفی را در بازارهای 
تغییر مدیران  اقداماتی همچون  با  دارد  غیررسمی گرفت.دولت سعی 
اقتصادی،  برخورد با افرادی که در ملتهب کردن بازارها نقش داشتند و نیز 
ارایه راهکارهای عملی برای ثبات بخشیدن به بازار،  اعتماد مردم را احیا 
کند. البته کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هر چند راهکارهای اعالم 
شده در قالب بسته جدید ارزی قابلیت رفع تنش های اقتصادی را دارد اما 
این در صورتی است که این سیاست ها بدون اتالف وقت صورت گیرد. 
»سید بهاءالدین حسینی هاشمی« کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو 
با  ایرنا درباره اثرگذاری بسته جدید ارزی در شرایط اقتصادی کشور گفت: 
این بسته شامل مزایایی است که می تواند عملیاتی و در رفع التهاب بازار 
ارز موثر باشد. اول اینکه ارزی تحت عنوان ارز قاچاق نداریم و مزیت 
دیگر این است که واردات نامحدود ارز و طال مشکلی نخواهد داشت. 
وی با اشاره به سایر مزیت های بسته جدید ارزی اظهار داشت: امتیاز 
دیگر بسته جدید ارزی این است که از این پس سود سپرده های ارزی 
به صورت ارز پرداخت می شود و مالک سپرده هر زمانی امکان برداشت 
سپرده خود را دارد و اصل این سپرده به صورت ارزی پرداخت می شود. 
این باعث می شود که ارزهای خانگی در بانک ها سپرده گذاری شوند و 
این روش خوبی برای جذب ارزهایی است که در اختیار مردم قرار دارد. 
در نهایت ارزی که بخشی از نقدینگی مردم محسوب می شود به نظام 
بانکی بر می گردد و در اختیار استفاده کنندگان ارز قرار می گیرد ضمن 
اینکه مالکیت و سود آن همچنان متعلق به صاحب سپرده خواهد بود. به 
گفته هاشمی، با در نظرگرفتن بسته ارزی جدید، بازار ثانویه بازار عمیق 
تری شده به این معنا که تمام ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی می تواند 
وارد این بازار شود و همه می توانند دراین بازار فعال شوند. امیدوارم برای 
اولین بار این اتفاق بیافتد که دولت در بازار ارز نرخ دستوری اعمال نکند 
و در این صورت این بازار به بازار شناور مدیریت شده تبدیل می شود که 
البته دولت در این بازار نرخ گذاری نخواهد کرد. از این طریق دولت می 
تواند به تقویت ارزش پول ملی کمک کند. این کارشناس اقتصادی درباره 
پیامدهای تغییر مدیریت بانک مرکزی هم اظهار داشت:  خوشبختانه رییس 
جدید بانک مرکزی هم به اجرای تصمیمات علمی در اقتصاد معتقد است 
که این می تواند در ساماندهی نظام بانکی و ارزی کشور بسیار موثر باشد. 
وی یک چهره دانشگاهی است که تجربه کاری اش نشان داده از روش 
های سنتی برای اداره امور اقتصادی پرهیز می کند. حسینی هاشمی با 
اشاره به مشکالتی که در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی وجود داشت، 
گفت: زمانی که فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ غیررسمی بین ۲ تا 5 درصد 
بود،  مدیران طالیی ترین زمان ها را از دست دادند و بعد از اینکه اختالف 
فاحشی بین دو نرخ رسمی و غیررسمی ارز به وجود آمد نسبت به پیش 
فروش پشتوانه ارزی و طال اقدام شد که امروز این اقدام بانک مرکزی به 
یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. حال اگر دولت بخواهد 
این اقدام را انجام ندهد اعتماد مردم به دولت خدشه دار می شود و در 
صورت اجرای آن هم اقدام به پیاده سازی یک سیاست غیرحرفه ای کرده 
است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پدیدار شدن عالیم تاثیرگذاری 
سیاست های جدید ارزی در بهبود شرایط اقتصادی بیان داشت: در ابتدا 
یک تاثیر تخفیف کوتاه مدت به وجود می آید وآنهایی که از علم اقتصاد 
برخوردارند می دانند این مدل پولی جدید عملیاتی می شود و قابل اجرا 
است. البته باید توجه داشته باشیم که یک تهدید دیگر خارجی در آبان 
ماه پیش رو داریم. با اینکه آمریکایی ها به دنبال مذاکره با ایران هستند اما 
در نهایت تهدیدات واشنگتن درباره اجرای تحریم ها می تواند بر بازار 
اثراتی برجای بگذارد. حسینی هاشمی ادامه داد: به هر حال عده ای در 
این بازار بازنده اند و این بازنده ها صبر می کنند تا شرایط مشخص تر 
شود بنابراین، مقاومت ها در مقابل سیاست های جدید ارزی ممکن است 
اثرگذار باشد اما معتقدم در نهایت از یک ماه آینده تاثیر سیاست های ارزی 
جدید را در بازار می بینیم. تاثیرگذاری این بسته جدید ارزی در گروی 
اجرای صحیح این سیاست و مدیریت بازار شناور است به این معنا که 
دولت از ابزار عرضه ارز به شکل موثر استفاده کند و معتقدم به تدریج با 
اجرای این سیاست ها بازار به ثبات می رسد. عالوه بر این اظهارنظرهای 
کارشناسانه باید گفت بررسی دالیل و ریشه تنش های اخیر اقتصادی 
نشان می دهد مهم ترین عامل در ایجاد این شرایط،  عدم قطعیت در بازار 
و هراس مردم از آینده اقتصاد کشور است که سبب می شود سیل نقدینگی 
ها در بازارهای واسطه ای مانند ارز،  طال، مسکن و ... رها شود. با خروج 
آمریکا از برجام ترس از آینده اقتصاد بین مردم به وجود آمد و از سوی 
دیگر با افزایش نرخ دالر مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال 
تبدیل ریال به سایر دارایی ها بودند که همین عوامل موجب پرش قیمت 
ها شد. حال اگر اعتماد عمومی به دولت برای ایجاد آرامش در اقتصاد احیا 
شود به طور قطع رفتارهای هیجانی که بستری برای فعالیت دالالن ایجاد 
می کند،  کاهش می یابد و تقاضا در بازار مدیریت می شود و این روند 

منجر به برگشت ثبات به اقتصاد کشور خواهد شد.   

یارانه نقدی ۲۵ مرداد ماه در حساب
 سرپرستان خانوار است

 نودمین یارانه نقدی ۴55۰۰ تومانی، پنج شنبه ۲5 مرداد ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، یارانه 
نقدی ۴55۰۰ تومانی در حالی پنج شنبه ۲5 مرداد ماه با ورود به ایستگاه 
نودم به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، که طی این سال 
ها همواره قرار بر اصالح روند واریز این مبلغ بوده است.با آغاز به کار 
دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای 
ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت اما طی چهار سال اتفاق خاصی 
در این حوزه رخ نداد و پرداخت یارانه نقدی به روال سابق ادامه یافت.
با شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که 
با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف 
یارانه بگیران خواهیم بود.  اما با گذشت یک سال از عمر دولت دوازدهم 
نیز همچنان روال پرداخت یارانه نقدی تغییری نکرده و حتی محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به مصوبه مجلس 
و هیات دولت و ابالغیه معاون اول مبنی بر حذف یارانه نقدی سه دهک 
باالی درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر، طی توییتی اعالم 

کرد »حذف یارانه دهک های پردرآمد طی ۳ ماه امکان پذیر نیست. 

ستاد بودجه ۹۸ تشکیل شد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ستاد بودجه 
سال ۹۸ تشکیل شده است و اولین جلسه آن هم 

بعدازظهر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
برنامه و بودجه دیروز در حاشیه  رئیس سازمان 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک 
روز خبرنگار به اصحاب رسانه اظهار داشت: تا 
این لحظه حدود ۱۰5 هزار میلیارد تومان منابعی 
بود که به خزانه واریز شد که 5۸ درصد نسبت به 
پارسال افزایش داشته است.وی گفت: از این میزان 
حدود ۱5 درصد بودجه جاری افزایش داشته و 
بودجه پرداختی به طرح های عمرانی نیز ۲۱ برابر 
رسیده  میلیارد   5۰۰ و  هزار   ۲۳ مبلغ  به  و  شده 
میلیارد   5۰۰ و  هزار  دو  داد:  ادامه  است.نوبخت 
روزهای  در  گندمکارها  به  پرداخت  برای  تومان 
آینده اختصاص یافته که 5 هزار میلیارد تومان آن 
را قبال دریافت کردند که از 5 هزار میلیارد تومان 
باقی مانده نیز رقم دو هزار و 5۰۰ میلیارد آن در 

روزهای آینده توزیع می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تاکنون 
بازنشستگی  پاداش  برای  تومان  میلیارد   ۱۲۰۰
 ۱۲۰۰ ماه  پایان  تا  گفت:  است،  شده  پرداخت 
شود.نوبخت  می  پرداخت  دیگر  تومان  میلیارد 
ماه  این  یارانه  تومان  میلیارد  هزار  کرد: ۴  عنوان 
ماه  مرداد  پنجشنبه ۲5  روز  وقت  آخر  که  است 

پرداخت خواهد شد.
وی در پایان از تشکیل ستاد بودجه سال ۹۸ خبر 
را  های خود  ابالغ  اعضا  کرد:  و خاطرنشان  داد 
تشکیل  پنجشنبه  روز  جلسه  اولین  و  اند  گرفته 

خواهد شد.

تداوم توزیع سکه های پیش 
فروش شده  تا۱۶ آبان

 
پیش  سکه های  توزیع  آغاز  از  مسئول  مقام  یک 
از دیروز در شعب منتخب  فروش شده ۶ ماهه 

بانک ملی خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مریم آقایی با اشاره 
به ادامه روند تحویل سکه ها تا ۱۶ آبان ماه افزود: 
مشتریان با ارائه رسید مشتری و کارت شناسایی 

می توانند سکه های خود را تحویل بگیرند.
وی تعداد سکه های پیش فروش شده در حال 
دانست  قطعه  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۲ را  تحویل 
با ورود سکه های  بینی می شود  و گفت: پیش 
یابد.وی  کاهش  اخیر  نوسانات  بازار  به  جدید 
عرضه سکه های پیش فروش شده را سبب کنترل 
ها  سکه  سایر  تولید  داد:  ادامه  و  دانست  قیمتها 
برای سررسید های ۹ ماهه یک ساله و دوساله نیز 

درحال انجام است.

افزایش دپوی کاال
 در مبادی ورودی  کشور

 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
در  کاال  دپوی  افزایش  گفت:  گمرک  اقتصادی 
انبارهای مبادی ورودی کشور ، ناشی از مشکالت 

گمرکی نیست. 
معقولی در  ازمهر، علی  نقل  به  زمان  به گزارش 
مبادی  انبارهای  در  کاال  دپوی  مشکل  خصوص 
ورودی کشور اظهار کرد: افزایش دپوی کاال در 
انبارهای مبادی ورودی کشور، ناشی از مشکالت 

گمرکی نیست. 
و  آزاد  مناطق  امور  و  واردات  مرکز  کل  مدیر 
باید  واردکنندگان  افزود:  گمرک  اقتصادی  ویژه 
و  روشن  را  گمرکات  در  کاال  دپوی  مشکالت 
مشکالت  این  وقتی  که  چرا  کنند  بیان  صریح 
رئیس  و  اقتصاد  وزیر  بالفاصله  شود  می  مطرح 
مشکل  به  فوری  رسیدگی  خواستار  گمرک  کل 
پیش آمده می شوند اما زمانیکه ما با واردکنندگان 
صحبت می کنیم اعالم می کنند که مشکل پیش 

آمده گمرکی نیست و ارتباطی به گمرک ندارد.
معقولی در ادامه گفت: در حال حاضر عالوه بر 
گمرک ۲۷ سازمان دیگر در فرآیند انجام تشریفات 
صدور  بدون  گمرک  و  دارند  دخالت  گمرکی 
مجوز این سازمان ها وفق مقررات اجازه ترخیص 

کاال را ندارد.
بیش  ابتدایی سالجاری  افزود: در چهارماهه  وی 
 ۱5 ارزش  به  کاال  انواع  تن  میلیون   ۱۱.5 از 
میلیارد دالر وارد کشور شده است.معقولی ادامه 
داد: در حیطه کار گمرک می توانیم بگوییم که از 
به مسائلی  با توجه  امسال دو موضوع را  ابتدای 
که به وجود آمده برای تسهیل کار تولیدکنندگان 

بخشنامه کردیم.
که  بود  این  بحث  موارد  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
به  را  خود  کاالهای  بتوانند  تولیدی  واحدهای 
صورت نسیه ترخیص کنند؛ در واقع ما بخشی از 
کاالها را نگه می داریم و بخش عمده کاال بدون 
پرداخت هر گونه حقوق گمرکی ترخیص می شود 
و پس از آنکه این کاالها به چرخه تولید رفت، از 
تولیدکننده  آن  از  شده  ایجاد  مالی  گردش  محل 
مابقی  هم  و  بدهد  را  گمرکی  حقوق  هم  بتواند 

کاالی خود را ترخیص کند.
موضوع ضمانت نامه  دوم  مورد  معقولی  گفته  به 
برای واحدهای تولیدی و موارد مشابه آن بود که 
این ضمانت نامه ها یکساله شد و حتی واحدهایی 
کاالی  بتوانند  باشند،  درصدی  نمی خواهند  که 
خود را وارد کنند و در ازای آن ضمانت نامه بانکی 

بدهند که کمک شایانی به آنهاست.
گفتنی است؛ پیش از این محمد عیدیان،قائم مقام 
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان تهران از رسوب چشمگیر کاال در گمرکات 
تهران به دلیل تصمیمات خلق الساعه خبر داده بود.

نگاه روزخبر
معاون اول رئیس جمهور:

صادرات کشور به شدت
 اقتصادی و مقرون به صرفه است
معاون اول رئیس جمهور گفت: عالئمی وجود دارد که صادرات کشور به شدت اقتصادی و مقرون به 

صرفه است و باید صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیئت 
دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در رسانه های مکتوب، 
تصویری و مجازی تبریک می گویم. کار و مسئولیت سنگینی است زیرا اطالع رسانی بر عهده خبرنگاران 
است.وی افزود: خبرنگاران هم باید در صحنه حضور پیدا کنند و اطالعات مورد نیاز را به مردم برسانند 
و هم از طرفی باید زبان مردم باشند و مطالب را به مسئولین کشور منتقل کنند و به همین دلیل از طرف 
خودم و هیئت دولت از کار خبرنگاران تشکر می کنم.جهانگیری در خصوص شرایط پیش روی کشور، 
ادامه داد: باید با مردم صادق باشیم. شرایط پیش روی کشور شرایط خطیری است و آمریکایی ها بدون 
پرده پوشی می گویند مردم ایران را تحت فشار قرار می دهیم تا خواسته های خود در چهل سال گذشته 
را محقق کنند.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مسیری که ما دنبال می کنیم برنامه ریزی بر اساس 
واقعیت ها و فرصت های کشور برای عبور از این شرایط است. با سیاست گذاری انجام گرفته حتما 
بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کند چراکه این عالئم وجود دارد که صادرات کشور به 
شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است.جهانگیری با بیان اینکه باید صادرکنندگان از این فرصت استفاده 
کنند، تاکید کرد: این فرصت به ما می گوید که باید به تولید توجه بیشتری کنیم. در این شرایط اگر نتوانیم 
مسائل و موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کنیم، ممکن است که با مشکل روبرو شوند و از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا بسته ای را برای شرایط جدید تهیه کند تا در اسرع وقت 
تصویب شود.وی در پایان گفت: حتما به اقشار متوسط به پایین از منابعی که به دست می آوریم، توجه 
ویژه خواهیم کرد. اگر عوارض جانبی این سیاست ها را بتوانیم با موفقیت کنترل کنیم، حتما با استقبال 

بخش خصوصی روبرو خواهیم شد و فعالیت را تسهیل خواهد کرد

معاون سازمان توسعه تجارت ایران 
اعالم کرد که در بسته ارزی جدید 
یا فضاهایی که  امضاهای طالیی  از 
گرایش  رانت  سمت  به  تواند  می 
یابد خبری نیست و پیگیری پرونده 
مختلفان و سودجویان ارزی در بسته 
دستگاه های  که  دارد  ادامه  گذشته 
باید جدی تر  قضاییه  قوه  و  نظارتی 
و حساس تر از گذشته آن را بررسی 

کنند.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  رئیس جمهور  پس صحبت های 
گفته های دولتمردان از بسته جدید 
ارزی، این بسته اجرا و نهایتا اسامی 
اقالمی که به عنوان کاالهای اساسی 
مشمول ارز دولتی می شوند نیز منتشر شد که کارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته 
نخست ارزی عنوان می کنند.در این باره محمدرضا مودودی - معاون توسعه صادرات کاال 
و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران - اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی 
گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاستگذاری های ارزی از امضاهای 
طالیی یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم 
و نظام تجاری کشور است. هر وقت که محدودیتی ایجاد می شود، به سمت فساد و رانت 
گرایش پیدا می کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می کند و هر قدر این دایره محدودیت 
کوچک تر می شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت باالتر می رود و از سوی دیگر نیز 
می توان بهتر آن را مدیریت کرد.وی با بیان اینکه می توان هوشمندانه تر از گذشته نسبت 
به سیاست های ارزی و تجاری تصمیم گیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته 
جدید اعمال کنیم، افزود: در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد باالی کاالهای قرار گرفته 
در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر 
همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این کاالها به شدت 
کاهش پیدا کرده، محدود به کاالهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر 
شاهد اتفاقات تلخی که در ماه های گذشته می افتاد و تخلفاتی که صورت می گرفت 
نیستیم.وی ادامه داد: در زمینه سیاست های تجاری و ارزی مرتبط با کاالهای اساسی نیز 
باید با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کاالهای اساسی 
داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان 
جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کاالها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی سبب بروز 
پدیده ای مانند قاچاق شود، کاالیی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان 
وارد می کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی 
به ایران صورت گرفته است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعالم کرد: به غیر از 
کاالهای اساسی و دارو کاالهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز 
دولتی قرار دارند و مسلما در آینده این فهرست اصالح می شود. گرچه در بسته جدید 
قلم کاالی  از ۲۰۰۰  ارز دولتی بسیار محدودتر بیش  ارزی کاالهایی مشمول دریافت 

تعریف در بسته گذشته است.

امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
برای  تالش  از  مجلس  داخلی 
قانون  اصالح  طرح  نهایی  تصویب 
اقتصادی  با هدف ساماندهی  چک 

خبر داد.
ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  ابوترابی،  ابوالفضل  ملت، 
چک  روزافزون  افزایش  از  انتقاد 
گفت:  کشور،  در  برگشتی  های 
 ۱.۵ حدود  ماه  در  ما  متاسفانه 
 ۱۷ بر  بالغ  سال  در  و  میلیون 
که  داریم  برگشتی  چک  میلیون 
میلیارد   ۱۵۰ از  بیش  آنها  مبالغ 
با  اینکه  بیان  با  است.وی  تومان 
اقتصادی  فعلی  مشکالت  به  توجه 

روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در 
این  به  هم  عمد  غیر  زندانیان  عامل  اولین  و  بوده  موضوع چک  دادگستری  محاکم 
موضوع مربوط است.ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در 
ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: 
در حال حاضر ۴۲ درصد مبادالت پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، 
از اینرو اصالح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی 
نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصالح 
دنیا  کشور  و سه  واقع شده  دقیق  مطالعاتی  کار  مورد  سال   ۶ مدت  به  قانون چک 
در  مردم  نماینده  اند.این  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سوئیس  و  چین  فرانسه،  مانند 
مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد 
آشفته  بازار  که  است  این  بینی  پیش  کرد:  تصریح  است،  واقع شده  بازنگری جدی 
چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.وی ادامه داد: 
طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این 
اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی 
افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از 
اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعالمی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.

اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت  با بیان  ابوترابی 
زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی 
پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در 
اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک ها هم مکلف هستند معادل مبلغ 
چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را 
سامانه  افزود:  مذکور،  طرح  در  حامل  های  چک  حذف  به  اشاره  با  کنند.وی  پاس 
الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی 
کمیسیون  عضو  شود.  درج  موضوع  این  الکترونیکی  سامانه  در  آمد  پیش  آن  برای 
یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف  امور داخلی مجلس  شوراها و 

فرآیند پولشویی صورت گرفته است.

امضاهای طالیی در بسته جدید 
ارزی حذف شد

حذف چک های حامل برای 
جلوگیری ازپولشویی

کرد  اعالم  آمریکا  دولت  از مسئوالن  یکی 
نفتی  تحریم  بر  پافشاری  وجود  با  که 
ایران، مذاکره درباره معافیت محدود برای 
ادامه  کشور  این  خام  نفت  واردکنندگان 

دارد.
از  یکی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مسئوالن ارشد آمریکایی اعالم کرد دولت 
آمریکا همچنان قصد دارد با آغاز تحریم ها 
ایران  نفت  صادرات  امسال،  نوامبر  ماه  در 
را کاهش دهد، اما دیپلمات ها همچنان به 
برای  محدود  معافیت های  درباره  مذاکره 
واردکنندگان نفت از ایران ادامه می دهند.

وی با تأکید بر این که هدف آمریکا توقف 
ما  گفت:  است،  ایران  نفت  صادرات  کامل 
نیستیم،  استثنا  یا  معافیت  اعطای  پی  در 
اما مشتاق ایم که درباره درخواست ها بحث 
بررسی  موردی  صورت  به  را  آنها  و  کنیم 
درباره  پاسخ  از  مسوول  مقام  کنیم.این 
اعطا  محدودی  معافیت  کنون  تا  که  این 
گفت:  و  کرد  خودداری  نه،  یا  است  شده 
ما همفکری های خصوصی با دیگر دولت ها 
نمی کنیم. آشکار  را  مسائل  این  درباره 

بر  تأکید  برای  تازگی  به  ژاپنی  مسئوالن 

ایرانی  تحریم های ضد  از  معافیت  دریافت 
امور  وزارت  بودند.  کرده  سفر  آمریکا  به 
نتیجه  درباره  نظر  اظهار  از  آمریکا  خارجه 
کرد.پیش بینی  خودداری  مذاکرات  این 
از  ایران،  نفت  عمده  مشتریان  می شود 
جمله چین و هند، راهی برای ادامه واردات 
نفت از ایران بیابند و ترکیه نیز اعالم کرده 
است به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.

از سوی دیگر، دیگر امضاکنندگان برجام بر 
پایبندی خود به این توافق تأکید کرده اند. 
اروپا، فرانسه،  اتحادیه  امور خارجه  وزیران 
 ۱۵ )دوشنبه  دیروز  نیز  انگلیس  و  آلمان 
تعهد  بر  مشترک  بیانیه ای  در  ماه(  مرداد 
ایران،  گاز  و  نفت  صادرات  حفظ  بر  خود 
اروپا موسوم  اتحادیه  تأکید کردند.مقررات 
کردن  خنثی  هدف  با  انسداد«  »قانون  به 

شرکت های  ضد  آمریکا  قانونی  اقدامات 
مردادماه(   ۱۶( سه شنبه  روز  از  اروپایی، 
روزانه  واردات  با  می شود.اروپا  اجرایی 
۷۰۰ هزار بشکه نفت از ایران، حدود یک 
چهارم از خرید جهانی نفت ایران را به خود 
شرکت های  برخی  و  است  داده  اختصاص 
توسعه  به  کمک  برای  توافق هایی  اروپایی 
میدان های نفت و گاز ایران امضا کرده اند.

قانون انسداد به شرکت های اروپایی امکان 
تحریم های  از  ناشی  خسارت های  می دهد 
احکام  اجرای  از  و  کنند  مطالبه  را  آمریکا 
که  اروپا  اتحادیه  در  خارجی  دادگاه های 
جلوگیری  باشند،  تحریم ها  بر  مبتنی 

می کند.
تالش  گفت:  اروپا  اتحادیه  در  منبع  یک 
می کنیم بهترین راه را برای حفظ صادرات 
پیش  اروپا  کنیم.اتحادیه  پیدا  ایران  نفت 
مسائل  تا  داد  تشکیل  کارگروهی  این  از 
مربوط به تحریم از جمله انتقال درآمدها، 
دسترسی  کشتیرانی،  ذخیره سازی، 
و  پاالیشگاه ها  بیمه  پایانه ها،  به  نفتکش ها 
و  تجهیزات  و  محموله ها  حمل ونقل  بیمه 

مسائل دیگر را بررسی کند.

یک مقام آمریکایی اعالم کرد؛

مذاکره برای معافیت واردکنندگان نفت خام از ایران



همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور 
خواهد نشست هنگامی که آنها به  دموکراسی 

و مردمساالری رسیده باشند.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

 شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به عالج گالب و قند مباد

امروز با حافظ

یارانه طرح »تابستانه کتاب ۹۷« 
کاهش یافت

مدیرعامل موسسه خانه کتاب 
اعالم کرد: سقف یارانه ما در 
طرح تابستانه کتاب ۹۷ نسبت 
به عیدانه کتاب ۹۷ با کاهش 

مواجه شده است.
درباره  هم اندیشی  نشست 
از طرح های حمایتی وزارت فرهنگ  یکی دیگر 
و  زودی  به  که  کتابفروشان  از  اسالمی  ارشاد  و 
کشور  سراسر  در   »۹۷ کتاب  »تابستانه  عنوان  با 
به  مرداد  دوشنبه ۱5  روز  می شود، عصر  اجرایی 
میزبانی موسسه خانه کتاب و با حضور مدیرعامل 
این موسسه و نیز مدیران آن، تعدادی از ناشران، 
مسئوالن  همچنین  و  نویسندگان  و  کتابفروشان 
تشکل های صنفی این حوزه، در سرای اهل قلم 

برگزار شد.
در این جلسه و پس از ارائه گزارشی از ۸ دوره 
برگزاری طرح های حمایتی از کتابفروشی ها، نیکنام 
حسینی پور مدیرعامل خانه کتاب به عنوان موسسه 
مجری این طرح ها اعالم کرد: تقاضای کتابفروشان و 
نیز تعدادی از ناشران در رابطه با طرح های یادشده، 
همواره این بوده که چنین طرح هایی در دوران رکودِ 

فروش کتاب، اجرا شود.
وی در ادامه از تسویه حساب کامل با حدود ۹5 
درصد از کتابفروشانی که در طرح عیدانه کتاب ۹۷ 
مشارکت کرده بودند، طی هفته گذشته خبر داد و 
درباره 5 درصد باقیمانده هم یادآور شد: مشکل عدم 
تسویه حساب با این تعداد، عمدتاً به مسائل فنی 
مرتبط با سامانه های فروش آنها برمی گردد با این 
وجود تسویه حساب کامل با این تعداد هم به زودی 

انجام خواهد شد.
مدیرعامل خانه کتاب سپس از تفاوت های طرح 
)عیدانه  قبلی  طرح  با  کتاب(  )تابستانه  رو  پیش 
کتاب( سخن گفت و افزود: با توجه به شعار سال 
که بر لزوم حمایت از کاالی ایرانی تاکید دارد، قطعًا 
در طرح تابستانه کتاب ۹۷ از آثار تالیفی حمایتی 
بیشتری نسبت به آثار ترجمه ای صورت خواهد 
گرفت که پیشنهاد ما در این رابطه، اِعمال تخفیف 
 ۲5 و  ترجمه ای  کتاب های  برای  درصدی   ۲۰

درصدی برای کتاب های تالیفی است.
طرح  اجرای  زمانی  دوره  کاهش  حسینی پور 
تابستانه کتاب را هم از دیگر ویژگی های این طرح 
ارشاد  وزارت  حمایتی  قبلی  طرح های  به  نسبت 
ضمن  ما  گفت:  و  کرد  عنوان  کتابفروشی ها  از 
اینکه اجرای طرح تابستانه کتاب را از استان های 
کم برخوردار کشور شروع می کنیم، تعداد روزهای 
اجرای آن را هم کاهش خواهیم داد و دوره طرح 
را حداکثر به ۱۰ روز می رسانیم؛ در این مورد هم، 
پیشنهاد ما ۱۰ روز برای شهرستان ها، ۷ روز برای 

مراکز استانی و 5 روز برای تهران است.
وی با ذکر این مصداق که بر اساس سرانه جمعیت، 
استانی مانند قم بیش از ۳۰۰ درصد یارانه مربوط 
به طرح عیدانه کتاب ۹۷ را جذب کرده بود، در 
حالی که میزان این جذب یارانه در مورد استانی 
مانند هرمزگان تنها ۳ درصد بوده است، به نبود 
زیرساخت های الزم برای اجرای چنین طرح هایی 
استان های  ویژه  به  کشور  استان های  برخی  در 
جنوبی اشاره و بر لزوم سرمایه گذاری هم دولت 
و هم بخش خصوصی برای راه اندازی ویترین های 
کتاب در این مناطق تاکید کرد. مدیرعامل خانه کتاب 
که وظیفه اجرای طرح های حمایتی وزارت ارشاد از 
کتابفروشی ها را بر عهده دارد، همچنین خبر داد: 
سقف یارانه ما در طرح تابستانه کتاب ۹۷ نسبت به 
عیدانه کتاب ۹۷ با کاهش مواجه شده است. ضمن 
اینکه ما همین جا اعالم می کنیم که به دلیل شرایط 
اقتصادی وزارت ارشاد و خانه کتاب در دوره فعلی، 
تسویه حساب با کتابفروشی هایی که در این طرح 
مشارکت خواهند کرد، زمانبر و حداقل ۴ تا ۶ ماه 

بعد از اتمام طرح خواهد بود.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 میزبانی رایگان پردیس های سینمایی شهرداری 
از خبرنگاران

 مدیرعامل موسسه تصویر شهر اعالم کرد پردیس های سینمایی شهرداری تهران به 
مناسبت روز خبرنگار تا پایان شهریورماه برای خبرنگاران رایگان خواهد بود.

به گزارش  از روابط عمومی موسسه تصویرشهر، سیدعلی احمدی مدیرعامل این موسسه 
ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: به منظور گرامیداشت این روز، پردیس های 
سینمایی شهرداری تهران شامل پردیس های ملت، تماشا، راگا و رازی همچون سال 
گذشته به مناسبت روز خبرنگار، از روز ۱۷ مردادماه تا پایان شهریورماه برای خبرنگاران 
رایگان خواهد بود. وی افزود: خبرنگاران می توانند تا پایان شهریورماه سال جاری، هر 
هفته در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه با ارائه کارت خبرنگاری به همراه یک نفر، 
مهمان پردیس های شهرداری تهران بوده و به تماشای فیلم های در حال اکران سینمای 
ایران بنشینند. احمدی با اشاره به نقش بزرگ و مهم رسانه ها در هدایت افکار عمومی 
کشور گفت: عالوه بر اجرای این طرح، پردیس سینمایی تماشا نیز همچون دو سال 

گذشته در تمام ایام سال به عنوان پاتوق اهالی رسانه معرفی می شود.
اسامی و شماره تلفن پردیس های سینمایی شهرداری تهران بدین شرح است:

پردیس سینمایی ملت: خیابان ولیعصر )عج(، ابتدای بزرگراه نیایش، روبه روی کردستان، 
شماره تماس: ۲۳۱۶۲

پردیس سینمایی تماشا: چهار راه یافت آباد، بلوار معلم، میدان معلم، اول بلوار مدائن، 
شماره تماس: ۶۶۶5۶۱۲۲

پردیس سینمایی راگا: شهرری، اتوبان شهید آوینی، خیابان شهید کریم شیرازی، جنب 
شهروند، شماره تماس: 55۹۰۷۰۷۰

پردیس سینمایی رازی: خیابان کارگر جنوبی، میدان رازی، خیابان هالل احمر، شماره 
تماس: 55۴۲۶۴۶۱

بسته فیلم های کوتاه ایرانی در ایتالیا اکران می شود

فیلم های کوتاه اکران تابستانه که به تازگی در گروه 
»هنر و تجربه« روی پرده رفته اند، همزمان در شهر 

رم ایتالیا به نمایش در خواهند آمد.
به گزارش روابط  عمومی انجمن سینمای جوانان 
ایران، آرش عباسی مدیر هنری جشنواره فیلم های 
کوتاه افق های ایران »Orizzonti dell›Iran« که 
در ایتالیا برگزار می شود، گفت: طی رایزنی هایی که 
با مسئوالن و کارگردانان اکران عمومی فیلم های 
کوتاه تابستانه داشتیم، مقرر شد تور اروپایی این 
فیلم ها از ایتالیا و جشنواره »افق های ایران« آغاز شود.

وی افزود: بدین ترتیب این فیلم ها در روز پنجشنبه ۹ آگوست ۲۰۱۸ طی مراسمی 
در »Palazzo Merulana« شهر رم به نمایش در خواهند آمد و نشستی درباره 
سینمای کوتاه و فیلم های اکران شده با حضور کارشناسان، مدیران این فستیوال هنری 
و تماشاگران برگزار خواهد شد. عباسی ادامه داد: انجمن فرهنگی ایتالیایی ایرانی »الفبا« 
به اتفاق سازمان فرهنگی »Coop Cultura« برگزار کننده جشنواره فیلم افق های 
ایران هستند. همچنین بنای تاریخ  »Palazzo Merulana« به تازگی ترمیم شده و 
در اختیار شهروندان رم قرار گرفته است. »ساعت چهار« به کارگردانی عاطفه محرابی، 
»تناوب« به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی، »سکوت« به کارگردانی مشترک فرنوش 
صمدی و علی عسگری، »باران آهسته می بارد« به کارگردانی سعید نجاتی و »مارلون« 

به کارگردانی درناز حاجی ها فیلم های کوتاه حاضر در این تور اروپایی اکران هستند.

»لیال… و چند مسافر« با ۷هزار مخاطب به پایان رسید

نمایش »لیال… و چند مسافر« به کارگردانی محمد 
رحمانیان با ۶۸۱۴ مخاطب به اجراهای عمومی 

خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، نمایش »لیال … 
و چند مسافر« به کارگردانی محمد رحمانیان که 
از۹ الی ۱۹ مردادماه در سالن سمندریان به صحنه 
رفت، با ۶ هزار ۸۱۴ مخاطب به اجرای عموم خود 

پایان داد.
نمایش »لیال… و چند مسافر« در ۳۲ اجرای خودپذیرای ۶ هزار ۸۱۴ مخاطب بود که 
از این تعداد مخاطب ۲۴۱۷ مخاطب با بلیت های ۶5 هزارتومانی، ۲۲۶۹ مخاطب با 
بلیت های 55 هزارتومانی، ۱۲۶۱ مخاطب با بلیت های ۴5 هزارتومانی و ۹۲ مخاطب با 

بلیت های ۳5 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند.
همچنین تعداد ۷۷5 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای 

این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش »لیال… و چند مسافر« طی ۳۲ اجرا مبلغ ۳۴۱ میلیون و 

۸۶5 هزار تومان بود

»کل به جز« در ایتالیا جایزه گرفت

»کل به جز« ساخته سیدوحید حسینی نامی برنده 
جایزه از جشنواره ایتالیایی شد.

فیلم کوتاه »کل به جز« ساخته سیدوحید حسینی نامی 
برنده جایزه بهترین فیلم  کوتاه در بخش بین المللی 

جشنواره »لوکانیا« ایتالیا شد.
نوزدهمین دوره این جشنواره از ۱ تا 5 آگوست ۲۰۱۸ 
برابر با ۱۰ تا ۱۴ مردادماه برگزار شد. سایر عوامل این 

فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید وحید حسینی نامی، تصویربردار: سعید 
محمد پناه، صدا بردار: علی صفایی فر، طراح تولید و مدیر هنری: نوید نامی، عکاس: مهسا 
جمالی، دستیار کارگردان: علی همراز، مجری طرح: شهرام شهنازیان، مدیر تدارکات: 
رضا فتحی، تدوین: سید وحید حسینی نامی، جلوه های ویژه رایانه ای: روزبه شمشیری، 
صداگذار: حسین قورچیان، موسیقی: مهران پورمندان، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان 
ایران. فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای »کل به جز« روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور 
است که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در 

زندگی مردم ادامه می دهد.

خبر

 خواننده مشهور پاپ می گوید اگر 
تا چند روز دیگر مجوز آلبومش 
صادر نشود، آن را منتشر خواهد 
کرد. محسن چاوشی درباره تاخیر 
با  جدیدش  آلبوم  مجوز  صدور 
نام »ابراهیم«، در صفحه اینستاگرام 

خود متنی را منتشر کرد.
مطلب،  این  از  بخش هایی  در  او 
نوشته است: »در ابتدای فعالیتم بعد 
از شش سال تالش برای دریافت 
مجوز و فعالیت به صورت رسمی 
در چارچوب معین همیشه تالش 
حاال  قوانین  و  اصول  در  کرده ام 
یا موافق یا بعضا مخالف سالیق 
شخصی ام جهت احترام قدم بردارم 

اما حاال ...
نظر به پیگیری های مکرر تهیه کننده 
تا  »ابراهیم«  آلبوم  اجرایی  و مدیر 

این لحظه موفق به دریافت مجوز 
از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نشدیم.«
به گزارش مهر او ادامه داده است: 

مدت  طوالنی  وقفه  به  توجه  »با 
جهت  و  مخاطبینم  به  احترام  و 
به  سخت  روزهای  این  دل گرمی 
انتشار  به  تصمیم  تهیه کننده  اتفاق 

آلبوم در مرداد ماه گرفتیم. بدیهی 
است که تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه مثل 
۹ ماه پیش منتظر می مانیم در غیر 
این صورت با احترام تقدیم خواهد 

شد. آلبوم دارای کپی رایت بین المللی 
است و قوانین حق و حقوق مولفین 
 » شد.  رعایت خواهد  مصنفین  و 
کپی رایت  به  چاوشی  که  آنجا  از 
بین المللی اشاره کرده است، به نظر 
در  باشد  داشته  قصد  او  می رسد 
صورت صادر نشدن مجوز، آلبوم 
خود را روی سامانه هایی مانند آیتونز 
که امکان خرید آهنگ را به کاربر 
می دهد، منتشر کند. از سویی مطمئنا 
قطعات این آلبوم برای دانلود رایگان 
در فضای مجازی و وبسایت ها نیز 
در دسترس قرار می گیرد، با این حال 
مجازی  فضای  کاربران  از  عده ای 
از  چاوشی  تصمیم  به  واکنش  در 
برای  راهی  خواستار  خواننده  این 
پرداخت هزینه خرید مجازی این 

آلبوم شده اند.

کاریکاتور

انیمیشن »آلفابت« ساخته کیانوش عابدی به ۴ جشنواره 
خارجی می رود.

 انیمیشن کوتاه »آلفابت« ساخته کیانوش عابدی به چهار 
جشنواره خارجی راه یافت.

این فیلم به یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در 
سانفرانسیسکو راه یافت که ۲۲ و ۲۳ سپتامبر برابر با ۳۱ 

شهریور و ۱ مهرماه در آمریکا برگزار می شود.
همچنین »آلفابت« در سومین دوره جشنواره »اسلمانی آی 

اف اف« Slemani IFF عراق نیز به نمایش درمی آید.
این جشنواره از ۱۰ اکتبر برابر با ۱۹مهرماه آغاز خواهد شد.

جشنواره  دوره  سومین  مسابقه  بخش  در  انیمیشن  این 
»ریوولشن می« در آمریکا نیز حضور پیدا می کند.

این جشنواره از ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور تا ۱ 
مهرماه در نیویورک برگزار خواهد شد.

»آلفابت« در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم »الکساندر 
ترانر« در مجارستان نیز به نمایش در می آید.

این جشنواره از ۱۴ تا ۲۰ اکتبر برابر با ۲۲ تا ۲۸ مهرماه 
برگزار خواهد شد.

 حضور »آلفابت«
 در ۴ جشنواره خارجی

وضعیت »بدون هیچ پیش شرط« ترامپ!

تهدید محسن چاوشی برای گرفتن مجوزآلبوم

سروش صحت طی حکمی به عنوان دبیر هنری بیست 
و یکمین »جشنواره بین المللی قصه گویی« کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش   به 
یکمین  و  بیست  رییس  زمردیان  محمدرضا  کانون، 
به  این حکم  در  کانون  قصه گویی  بین المللی  جشنواره 
و  کرده  اشاره  توانایی های صحت  و  تجربیات  سوابق، 
نوشته است: قصه گویی به عنوای یک رسم کهن، راهی 
برای ارتباط مناسب میان اعصار و نسل ها و انتقال سینه 
به سینه فرهنگ، رسوم، آداب، درس ها و عبرت هاست؛ 
راهی برای سهیم کردن دیگران در شیرینی ها، موفقیت ها 

و دست آوردهای زندگی.
در ادامه این حکم آمده است: بیست و یکمین جشنواره 
به  من«  زندگی  »قصه  موضوع  با  قصه گویی  بین المللی 
همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 
می شود. انتظار می رود با یاری جستن از خداوند متعال 
ضمن  تجربی،  و  علمی  اندوخته های  از  بهره گیری  و 
همکاری مؤثر با شورای سیاست گذاری در تحقق اهداف 

این جشنواره، اهتمام ویژه داشته باشید.

سروش صحت دبیر 
جشنواره قصه گویی کانون

سینمایی  فیلم  بازیگران  جمع  به  جمشیدی  پژمان 
»دینامیت« پیوست.

اطیابی  به گزارش رسیده،این فیلم سینمایی را مسعود 
کارگردانی می کند و تهیه آن بر عهده ابراهیم عامریان 

است.
پژمان  با  عامریان  و  اطیابی  همکاری  دومین  این 

جمشیدی بعد از فیلم »تگزاس« است.
فیلمبرداری »دینامیت« به زودی در تهران آغاز می شود.
نادر  و  کرمعلی  زیبا  بیاتی،  نازنین  مهرانفر،  احمد 
در  حضورشان  تاکنون  که  هستند  بازیگرانی  سلیمانی 

این فیلم سینمایی قطعی شده است.
»دینامیت« جدیدترین همکاری اطیابی و عامریان بعد از 
فیلم »تگزاس« است که این روزها با فروش بیش از ۱۴ 
میلیارد تومان همچنان در سینماها در حال اکران است.
شده  شناخته  و  مطرح  بازیگر  چند  سینمایی  فیلم  این 
می  معرفی  و  انتخاب  زودی  به  که  دارد  هم  دیگری 

شوند.
مضمون  به  توجه  با  »دینامیت«  شود  می  بینی  پیش 
کمدی و ترکیب بازیگرانش از فیلم های پرفروش سال 

۹۷ باشند.

 پژمان جمشیدی 
به »دینامیت« پیوست

به  اشاره  با  »آدمکش«  کارگردان   
اصلی  متن  روی  که  دراماتورژی 
انجام داده است، عنوان کرد در این 
نمایش از فضای رئالیستی متن فاصله 
گرفته و اثری انتزاعی را روی صحنه 

خواهد برد.
زری اماد کارگردان نمایش »آدمکش« 
درباره اجرای این اثر نمایشی به  مهر 
برداشتی  »آدمکش«  نمایش  گفت: 
از نمایشنامه »غرب مغموم« مارتین 
مک دونا است که از ۲۹ مرداد تا ۲5 
شهریور ماه در سالن ناظرزاده کرمانی 
می  صحنه  به  ایرانشهر  تماشاخانه 
مجید سعیدی،  نادری،  اتابک  رود. 
محمود موسوی، مسعود رحیم پور، 
خرسند،  محمدرضا  ثقفی،  میالد 
امیرحسین  کوثرخواه،  امیرمحمد 
سجادی، امیر رجبی، نیما دهباشی و 
خودم در این نمایش به ایفای نقش 

می پردازیم.
وی درباره تغییر نام نمایش توضیح 

داد: ۲ سال قبل علی پیله ور این متن 
را به صحنه برده بود و چندی پیش 
را  نمایشنامه  این  نمازی  دانیال  نیز 
در عمارت نوفل لوشاتو اجرا کرده 
بود به همین دلیل عالقه مند بودم 
که تغییرات اساسی در کار بدهم و 
نمایشی متفاوت تر به صحنه ببرم. 

نمایشی  اثر  هر  اجرای  در  معتقدم 
باید  نیز  کارگردان  ذهنی  خالقیت 
مورد توجه قرار گیرد و روی متن 
این  که  شود  انجام  نیز  دراماتوری 
نمایشنامه نیز قابلیت این تغییرات را 
داشت. اماد درباره نمایش خشونتی 
که در متن مک دونا جاری است، 

ذاتی  خشونت  اجرا،  در  کرد:  بیان 
های  ویژگی  که  ای  اندازه  به  متن 
شخصیتی کاراکترها حفظ شود، مورد 
توجه قرار گرفته ولی در دراماتورژی 
تالش کردم مهر و انسان دوستی را 
به جای خشونت وارد کار کنم و در 
همین راستا در نمایش از آموزه های 

مسیح و انجیل بهره گرفتم.
کرد:  تاکید  تئاتر  کارگردان  این 
معتقدم در عصری زندگی می کنیم 
که خشونت در همه جای دنیا همه 
گیر شده و ما دیگر نباید اصراری به 

ترویج آن داشته باشیم.
کارگردان نمایش »وصیت نامه خانم 
فضاسازی  درباره  پایان  در  سارا« 
»آدمکش«  کرد:  عنوان  نمایش 
برخالف متن مارتین مک دونا که 
فضایی  در  دارد  رئالیستی  فضایی 
کامال سوررئال و انتزاعی می گذرد 
خاص  چارچوبی  در  نیز  بازیگران 
ایفای نقش می کنند و صحنه پردازی 
نیز با توجه به ۲ اجرایی بودن سالن 
ناظرزاده کرمانی به صورت مینیمال 

انجام گرفته است.
عمومی  اجرای  »آدمکش«  نمایش 
سالن  در  مردادماه   ۲۹ از  را  خود 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر 

آغاز می کند.

»آدمکش« انسان دوستی را جایگزین خشونت می کند

زمان اکران »آخرین بار کی سحر را 
دیدی؟« مشخص شد

را  سحر  کی  بار  »آخرین  سینمایی  فیلم 
دیدی؟« پس از اتمام نمایش فیلم »کاتیوشا« 

اکران می شود.
به گزارش  از مشاور رسانه ای فیلم، »آخرین 
بار کی سحر را دیدی؟« ساخته فرزاد موتمن 
بعد از اتمام نمایش فیلم سینمایی »کاتیوشا« 
به کارگردانی علی عطشانی به سر گروهی 

سینما زندگی اکران می شود.
»آخرین بار کی سحر را دیدی؟« سال ۱۳۹۴ 

به کارگردانی فرزاد موتمن تولید شد.
از  دوره  چهارمین  و  سی  در  فیلم  این 
جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشت و 
در پنج قسمت نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

شد.

آتیال  صفری،  سیامک  عرب نیا،  فریبرز 
غفاری،  محمدرضا  صامتی،  ژاله  پسیانی، 
آناهیتا درگاهی، بهاران بنی احمدی،  عمار 
ثانی فر،  علیرضا  فرشادجو،  شبنم  تفتی، 
امیرحسین فتحی، روشنک گرامی، مجتبی 
سلمانی و شیوا کریمی بازیگران »آخرین بار 

کی سحر را دیدی« هستند.
است:  آمده  اثر  این  داستان  خالصه  در 
»صبح است، مادری سراسیمه وارد کالنتری 
می شود و به افسر نگهبان می گوید دختر 
جوانش، سحر، دیشب به خانه بازنگشته 

است... .«
را  سحر  کی  بار  »آخرین  عوامل  سایر 
دیدی؟« عبارتند از کارگردان: فرراد موتمن، 
تهیه کننده: فرزاد موتمن و سعید عصمتی، 
فیلمبرداری:  مدیر  عربی،  امیر  نویسنده: 
بهرام بدخشانی و مرتضی غفوری، تدوین: 
ژیال ایپکچی، مجری طرح: موسسه عصر 
عصمتی،  سعید  سرمایه گذار:  پویا،  تعادل 
میرزاجانی،  جهانگیر  صحنه:  طراح 
مدیر  جودت،  میشا  چهره پردازی:  طراح 
تولید:  مدیر  دانشمند،  رشید  صدابرداری: 
فرهاد کی نژاد، دستیار کارگردان: علی جناب، 
برنامه ریز: علی جناب، منشی صحنه: سعیده 
دلیریان، مدیر تدارکات: بهمن صمصامی راد.

کروز؛ 
مردی که پیر نمی شود

بانی فیلم، گروه سینمای جهان: تام کروز 
و  سیما  نیز  سالگی   5۶ در  که  معروف 
در  دارد،  را  ساله   ۳۰ جوان  یک  حالت 
ماههای اخیر مشغول کار روی دو فیلم 
تازه خود بوده است. یکی قسمت ششم 
جنایی  و  ای  حادثه  های  فیلم  سری 
و  جنبی  نام  که  غیرممکن«  »مأموریت 
گذاشته  آن  روی  را  »سقوط«  تکمیلی 
اند و با فروشی فوق العاده زیاد از روز 
اکران  جهان  سطح  در  مرداد   5 جمعه 
شده و دیگری بازسازی فیلم مشهور و 
 ۱۹۸۶ محصول  برتر«  »اسلحه  پرفروش 
که تام کروز را صاحب شهرتی بیشتر و 
جایگاهی محکمتر در صنعت سینما کرد. 
ماوریک«  برتر:  »اسلحه  که  جدید  فیلم 
نامگذاری شده و زمان دقیق نمایش آن 
اعالم نشده، پیش از آن که قسمت دومی 
بر آن فیلم ساخته تونی اسکات فقید به 
شمار می آید، دوباره سازی آن با تمرکز 
ماوریک  اصلی  کاراکتر  روی  بر  بیشتر 
کروز  تام  بازی  با  فیلم  آن  در  که  است 

مقابل چشم ها قرار گرفت.
کروز پس از ۲5 سال پولسازی پیوسته، 
تا ۲۰۱۰ نوعی نزول  در سالهای ۲۰۰۷ 
اما  کرد  تجربه  کارش  در  را  رکورد  و 

»مأموریت  چهارم  قسمت  موفقیت  با 
دو  سپس  و   ۲۰۱۱ سال  در  غیرممکن« 
گانه »جک ریچر«، »فراموش«، لبه فردا«، 
پنجم  قسمت  و  »مومیایی«  بازسازی 
دیگر  بار  یک  غیرممکن«  »مأموریت 
پولساز شد و فیلم های تازه اش نیز مثل 
عرضه  و  مرور  آمد،  نامشان  که  آنهایی 
مجدد اسلوب های موفق گذشته وی به 

حساب می آیند.

*جعفر شریعتی

کلمه کلمه
جمله جمله

با دستهای تو
می شود خبر...

همراهی با روشنایی
همرازی با خورشید

روشن شود 
جهانم با تو ...

روزت مبارک خبرنگار

یک جرعه شعر


