صفحه2

مردم در انتخابات پیش رو دست
به انتخابی آگاهانه بزنند

یادداشت

«مسکن ملی» پاسخگوی
نیاز جامعه نیست

گروه سیاسی:خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت :مردم اهل بصیرت هستند.
منافعشان تامین شود از منافع ملی دفاع می کنند .نمی شود ملت در دفاع مقدس
مش��ارکت داش��ته باش��ند در قانون مشارکت نداشته باش��ند .حجتاالسالم سید
محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران با...

امی�ر خجس�ته -نایب رئیس کمیس�یون اصل
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«اسکناس» امکان ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای تامین درآمد بودجه  99را بررسی کرد؛

«الکچری ها» زیر تیغ اخذ مالیات

تیترهایمهم

تحریمها اهرمی برای
بومیسازی زنجیره فوالد
6

تهدیدبهترورسردارقاآنیپردهبرداری
آشکارازتروریسمدولتیآمریکا

س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه در واکن��ش به س��خنان برایان هوک و
تهدید به ترور سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی اظهار داشت:
سخنان این مقام وزارت امور خارجه علنی سازی
رسمی و پرده برداری آشکار از تروریسم هدفمند
و دولتی ایاالت متحده آمریکا است .سخنگوی
وزارت امور خارجه افزود :اینک ،پس از رژیم صهیونیستی آمریکا دومین رژیمی
است که رسما اعالم می کند امکانات دولت و...

گروه اقتصاد کالن-احمدرضا مسعودی :در شرایطی که بودجه
 99در حال طی کردن آخرین مراحل تصویب در کمیس��یون
تلفیق اس��ت،این نگرانی جدی وجود دارد که درامدهای پیش
بینی شده توسط دولت تحقق پیدا نکند.پیشنهاد ایجاد پایههای

مالیات��ی جدی��د اکنون جذابیت بیش��تری پیدا ک��رده و به نظر
م��ی رس��د می ت��وان درامدهایی را لحاظ ک��رد که تاکنون در
تاری��خ اقتص��اد ایران مورد غفلت قرار گرفته بودند .به گزارش
«اسکناس»،بیست اقتصاددان جوان پیشتر در نامه ای خطاب

به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ،پیشنهاد اجرایی و عملیاتی
خود برای اصالح بودجه  99را ارائه کرده بودند.این اقتصاددان
ها با اشاره به مالیات بر عائدی سرمایه امالک و خودرو پیش
بینی کردند ظرفیت درآمدزایی این مالیات...
صفحه3

متاس��فانه همانند آنچه در
موضوع ثبت نام خودروها
رخ میده��د ،س��ایت ثبت
ن��ام مس��کن مل��ی برای
متقاضی��ان مس��کن ملی
برای دقایقی باز میشود و بر اساس اعالم مسئولین
فوراً ظرفیت سایت تکمیل میگردد و شمار زیادی از
متقاضیان واقعی این مسکن از فرصت ثبت نام در
این طرح محروم میمانند لذا این شائبه وجود دارد
که این نوع ثبتنام تنها برای خالی نبودن عریضه
و اس��تفاده از بعد تبلیغاتی آن طراحی ش��ده و تعداد
زیادی از متقاضیان اصلی و نیازمند طرح مذکور از
دایره ثبت نام جا ماندهاند لذا الزم است دولت روند
فعلی را متوقف کند و ابتدا همه متقاضیان را بدون
محدودیت ثبتنام و در نهایت...
ادامه در همین صفحه


عراقیها در تظاهرات میلیونی خود در بغداد ضمن محکومیت حضور نظامی آمریکا فریاد زدند؛

اشغالگران بروند

یادداشت

چالش عرضه

قطرهچکانی خودرو
احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار


2

سرما رمق گاز را گرفت
5

تالش تولیدکنندگان دام
برای تامین نیاز شب عید
5

تقویت روابط ایران و ترکمنستان برای

صفحه2

تکمیل خط آهن اینچه برون – ترکمنستان

افزایش قیمت خودروهای
تولید داخل تقریبا به حالت
روزان��ه درآمده و با ش��یبی
مالی��م محص��والت دو
خودروس��از بزرگ در حال
طی کردن روند صعودی قیمت هس��تند،از طرفی
ب��ا نزدیک ش��دن به ایام عید،تقاض��ا برای خودرو
افزایش پیدا کرده و چنین وضعیتی عمال باعث شده
خریداران و فروشندگان در بازار دچار آشفتگی شوند.
هرچند وزیر صمت اخیرا خبر داد که رکورد تولید در
کارخانه ها شکسته شده اما بازار از این افزایش هیچ
نصیبی نبرده است و به نظر می رسد این رکورد تنها
روی کاغ��ذ اعتب��ار دارد! بنابراین اگر افزایش تولید
صورت گرفته مشخص نیست چرا بازار بهره ای از
محصوالت نبرده اس��ت؟این روزها دالالن تنها یه
تاز بازار خودرو هستند و آنها عمال بازار را به دست
گرفته و تعیین قیمت می کنند!...
ادامه در همین صفحه


3

ظریف خطاب به عادل الجبیر:

کشورهای عادی کشتارگاه هایشان را به کنسولگری مبدل نمی کنند

گروه سیاسی:محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در توئیتی در واکنش به
اظهارات عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی
عربستان عنوان کرد« :کشورهای عادی و نرمال
کش��تارگاه هایش��ان را به کنسولگری مبدل نمی
کنند .کش��ورهای عادی به همسایگانشان حمله
نمی کنند و باعث بروز بحران انسانی نمی شوند
و از گفتگو سرباز نمی زنند».
وی تصری��ح ک��رد« :با این وج��ود ،ما هیچ پیش
شرطی را برای گفتگو تعیین نمی کنیم».
الزم به ذکر اس��ت ،عادل الجبیر وزیر مش��اور در

امور خارجی عربستان در نشست داووس عنوان
کرده وقتی که ایران به عنوان یک کشور عادی
عم��ل کن��د آن زمان می توانیم اقدام به برقراری
رابطه با آن کنیم.
وی همچ��ون گذش��ته ای��ران را ب��ه حمای��ت از
تروریس��م در منطقه و جهان متهم کرده و گفته
که تهران باید از سیاستهای ثباتزدا در منطقه
دست بکشد .گفتنی است،محمدجواد ظریف روز
گذش��ته (پنجش��نبه) نیز در واکنش به اظهارات
فرح��ان همتای س��عودی خود درب��اره گفتگوی
ری��اض و ته��ران ،بار دیگر اعالم کرد که درهای

ایران همچنان برای گفتوگو با همس��ایگانش
باز است.
«فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربس��تان
چهارش��نبه (دوم بهم��ن) در گفتوگ��و با رویترز
گفت که عربستان آماده گفت وگو با ایران است
و این مسئله به ایران بستگی دارد.
وزی��ر خارج��ه دولت س��عودی در ای��ن مصاحبه
ادع��ا ک��رد :ایران بایس��تی بپذیرد که ش��رط هر
گفتوگویی این اس��ت که «نمیتواند از طریق
خش��ونت برنامههای منطقهای خودش را پیش
ببرد».

«مسکنملی»پاسخگوی نیازجامعهنیست
ادامه از همین صفحه


از طریق اولویتسنجیهای کارشناسی یا قرعه کشی روند
کار را عادالنه پیگیری کنند .ظرفیت طرح مسکن ملی به
هیچ وجه قابل مقایسه با مسکن مهر نیست و طرح مسکن
ملینمیتواندپاس��خگوینیازهایس��نگینجامعهامروز
باشد .بر اساس اعالم دولت این طرح بایستی در بازه زمانی
دو ساله تحویل خریداران شود اما به نظر میرسد با توجه
به مشکالت اقتصادی و کمبودهای مالی در برنامهریزی

برای بودجههای جاری زمان بیشتری صرف تکمیل این
پروژه شود .از طرف دیگر در پروژه مسکن مهر در نهایت
حداق��لدومیلی��ونواحدتحویلخریدارانش��د،اماهدف
گذاری طرح مسکن ملی  ۴۰۰هزار واحد است که بر اساس
کمبودهای فعلی این حجم نمیتواند پاس��خگوی نیازها
باشد .قشر ضعیف جهت ثبت نام در این طرح توانایی الزم
را ندارند،عدم قیمت گذاری نهایی و عملیاتی شدن مسکن
ملی با قیمت تمام شده ،یکی از نقصهای مهم این طرح

اس��ت .متاس��فانه این طرح متناسب با قشر ضعیف جامعه
نیست زیرا الزم است در ابتدا  ۳۰درصد از کل مبلغ را سپرده
گذاری کنند و بازپرداخت وام آن نیز ۱۸درصد است که فشار
سنگینی بر خریداران وارد میکند .از طرف دیگر در نهایت
این دولت و انبوهس��ازان هس��تند که قیمت نهایی را تعیین
میکنند و این امر باعث میشود این طرح نتواند قیمتهای
فعلی در بخش مسکن را کاهش دهد ،انتظار است قیمتها
بر اساس قیمت تمام شده به خریداران ابالغ گردد.

چالشعرضهقطرهچکانیخودرو
ادامه از همین صفحه


...سعید مؤتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو
درباره آشفته بازار این روزهای خودرو می گوید«:عرضه
کم خودرو از سوی شرکتهای خودروساز دلیل اصلی
این مس��ئله اس��ت .در حال حاضر قیمتها در بازار به
ق��دری ب��ا قیمت کارخانه اخت�لاف دارد که در فروش
خودرو توس��ط کارخانه و نحوه ثبتنام آن فس��اد ایجاد
ش��ده است .افرادی که قصد تعویض خودروی خود را

دارند به دلیل قیمتهای غیرمنطقی در بازار دست نگه
داشته و اقدامی نمیکنند .در عین حال برخی افراد نیز
که قصد فروش خودرو ندارند نسبت به آگهی خودرو در
سایتها اقدام میکنند تا ببینند خودروی خود را با چه
قیمتی میتوانند بفروشند اما حتی وقتی قیمت باالتر از
نرخ درج شده هم به آنها پیشنهاد شود ،حاضر به فروش
نیس��تند .ثبتن��ام برای خرید خ��ودرو در فروشهای
اینترنت��ی مانن��د بلیت بختآزمایی ش��ده و افرادی که

موفق به ثبتنام میشوند ،خودروی خریداری شده را
با قیمت دلخواه در بازار عرضه میکنند».
ب��دون تردید تنها راه کنترل بازار خودرو،افزایش تولید
اس��ت؛اگر خودروس��ازان محصوالت خود را به صورت
منظم به بازار عرضه کنند تاحدودی ثبات به بازار برمی
گردد اما در ش��رایط فعلی و با اتخاذ چنین روش��ی،حتی
م��ی توان انتظار داش��ت قیمت ه��ای نجومی در بازار
شب عید ثبت شوند.

جناب آقای محسن حدادی
مدیر کل محترم دفتر تبلیغات و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بدینوسیله ُحسن انتخاب جنابعالی را از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مدیر کل دفتر
تبلیغات و اطالعرسانی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را مسئلت دارم.
اصغر نعمتی

«محسن حدادی» مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت ارشاد شد

گروه فرهنگي:س��يدعباس صالحي ،در حکميمحسن
حدادي را به عنوان مديرکل دفتر تبليغات و اطالعرساني
وزارت ارشاد منصوب کرد.
به گزارش اسکناس ،سیدعباس صالحی  ،وزير فرهنگ
و ارش��اد اس�لاميدر حکميمحسن حدادي را به عنوان
مدي��رکل دفتر تبليغات و اطالعرس��اني اين وزارتخانه
منصوب کرد.
در حکم سيدعباس صالحي خطاب به محسن حدادی
آمده است:
«نظر به تعهد و س��وابق جنابعالي در حوزه رس��انه و بنا

به پيش��نهاد معاون امور مطبوعاتي و اطالعرس��اني به
س��مت مديرکل دفتر تبليغات و اطالعرس��اني منصوب
ميش��ويد .انتظ��ار م��يرود ضمن بهرهگي��ري از کليه
امکانات و ظرفيتهاي موجود از طريق سياستگذاري،
برنامه ريزي و نظارت بر اجراي بهينه قوانين ،ضوابط و
مقررات در حوزه تبليغات و تعامل و هماهنگي با مراجع
مرتب��ط و ب��ا تمهيدات الزم در جهت س��اماندهي حوزه
تبليغات در کش��ور اقدام نماييد .از خداوند متعال توفيق
جنابعال��ي را در انج��ام وظاي��ف محوله و ماموريتهاي
دفتر تبليغات و اطالعرساني خواستارم».

شمخانی :آمریکاآمادهتازیانهقدرتمردممنطقهباشد
گروه سیاسی:دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره
به تظاهرات میلیونی مردم عراق گفت :آمریکا باید از این
پس خود را آماده کند که هر روز جلوه ای از تجلی قدرت
م��ردم منطق��ه را چون تازیانه ای بر پیکرش لمس کند.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر
ش��ورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به مرجعیت
عال��ی ،دول��ت ،مجلس و ملت سلحش��ور عراق ،ضمن
پاسداشت برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت

با اش��غالگری آمریکا و حمایت از اس��تقالل و حاکمیت
ملی عراق ،این اقدام ارزنده را نش��انه ای از پیش��تازی و
پرچمداری مردم پرافتخار عراق در مسیر اخراج آمریکا از
منطقه عنوان کرد .شمخانی ترور ناجوانمردانه سرداران
پر آوازه جبهه مقاومت ،ش��هیدان حاج قاس��م سلیمانی
و ابومه��دی المهن��دس را خط��ای راهب��ردی ترامپ و
تیم ش��رور حاکم بر کاخ س��فید برشمرد و اظهار داشت:
شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه از بامداد جمعه

 ۱۳دی ماه آغاز شده و پژواک ناقوس افول اقتدار پوشالی
واش��نگتن هر روز با طنین بلند تری به گوش می رس��د.
وی خاطرنش��ان ک��رد :تظاه��رات میلیونی مردم عراق
نش��ان داد که تهدید آمریکا مبنی بر تحریم این کش��ور
در صورت اجرای قانون اخراج نظامیان واشنگتن ،ابزار
پوس��یده ای اس��ت که نمی تواند اراده دولت ها و ملت
هایی که به دنبال حفظ اس��تقالل و حاکمیت ملی خود
هستند را تحت تاثیر قرار دهد.

نوبت دوم

آگهی مناقصه

س��ازمان س��یما ،منظر و فضای س��بز ش��هری شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد
مجوز ش��ماره /5/98/1778ش مورخ  98/10/22ش��ورای محترم اس�لامی شهر نسبت
به واگذاری پروژه اجرای سیس��تم روش��نایی بوس��تان طبیعت نسیم شهر را به شرح ذیل
به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدینوسیله از شرکت های واجدالشرایط دارای رتبه
بندی دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به واحد امور مالی سازمان
مراجعه نمایند و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  021-56772629تماس حاصل
فرمایند .ضمن ًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا  10روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
خواهد بود هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
ردیف

vعنوان پروژه

محدوده

اعتبار (ریال)

مدت قرارداد

1

پروژه اجرای سیستم روشنایی بوستان طبیعت

نسیم شهر

3.000.000.000

یک ماه

انوشیروان محمودی – سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نسیم شهر

