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حضور رهبر معظم انقالب در مرقد
امام خمینی(ره) وگلزار شهدا

دیدگاه

دورنمای نگران کننده بازار مسکن

س�ید محم�د مرتضوی-عض�و هیات رییس�ه
کانون انبوهسازان

همزمان با آغاز دهه فجر و در آس��تانه چهلویکمین س��الروز پیروزی ش��کوهمند
انقالب اس�لامی ،رهبر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز در مرقد مطهر امام
الشأن ملت ایران حضور یافتند .به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
عظیم ِ
رهبری ،همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهلویکمین سالروز پیروزی...
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«اسکناس» تبعات کمبود عرضه به بازار را در گفت و گو با رئیس اتحادیه نمایشگاه داران بررسی کرد؛

تیترهایمهم

نصب آخرین سکوی فاز  14پارس
جنوبیبهدستمتخصصانداخلی
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نامشخصبودنمنابع
بسته حمایت از صادرات

سرگیجهخودرویی!

گروه صنعت ـ محمد خادمی :افزایش لحظه به لحظه قیمت
خ��ودرو ای��ن روزها کاهش معامالت خودرو در بازار را رقم زده
اس��ت ،به طوری که فروش��نده کمتر از خریدار در بازار وجود
دارد ،ه��ر چن��د وعده های مدی��ران کارخانه های تولید برای

فروش محصوالت شان به روش های فوری و پیش فروش
در چند وقت اخیر آغاز ش��ده اس��ت ،اما بازهم نتوانس��ته تعادل
در بازار خرید و فروش را حاکم کند و این روز ها شاهد کمبود
فروش خودروهای صفر هستیم .به گزارش «اسکناس» ،طبق

گ�روه بازرگانی:رییس کنفدراس��یون صادرات ایران
میگوید فعال منابع مالی اجرای بسته حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی تعیین نشده و مشخص نیست چه
بخشی از این بسته امکان اجرایی شدن تا پایان سال
را دارد .محمد الهوتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به ابالغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از
سوی دولت ،اظهار کرد :متاسفانه در شرایطی که این بسته در بودجه سال ۱۳۹۸
در نظر گرفته شده بود اما در نهایت در روزهای ابتدایی بهمنماه و...

تحقیقات میدانی خبرنگار ما در بازار و به ویژه سایت های خرید
و فروش خودرو نشان از تمایل نداشتن صاحبان خودروها برای
ف��روش در ب��ازار فعلی را دارد ،برای اینکه ازعلت روند کاهش
معامالت خودرو آگاه شویم ،گفتگویی با...
صفحه6

افزای��ش معام�لات و
افزای��ش قیم��ت در بازار
مس��کن در س��ه ماهه آخر
سال ،روندی است که همه
ساله اتفاق میافتد .علت آن هم نگرانی خریداران و
بهرهبرداران واقعی مسکن از تورم است که معموال
در هیچ سالی ،حتی سالهایی که کاهش ارزش پول
ملی نداشتهایم کمتر از  ۱۵درصد نبوده است .طبیعتا
وقتی فشار تقاضا در بازار حاکم شود مقداری تورم
در حد چند درصد میبینیم که طبیعی است .اما خرید
مس��کن از توان بس��یاری از آحاد مردم خارج شده و
ش��رایطی برای افزایش قیمت مسکن نیست ،مگر
اینکه باز هم شاهد سقوط ارزش پول ملی باشیم.
نتیجت��ا تورمهای آنچنان��ی باعث افزایش قیمت
مس��کن میش��ود ولی در شرایط امروز اگر با همین
روند جلو برویم س��ال آینده نهایت افزایش قیمت
مسکن در حد تورم عمومی خواهد بود...
ادامه در همین صفحه


سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعالم کرد؛

یادداشت

مسائل اخالقی
و اقتصادی دلیل اصلی
ردصالحیت داوطلبان
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صنعت هوایی در بحران!
3

چالش های عرضه مستقیم گوشت
عشایر به بازار

تحقق اقتصاد قوی

با انجام تکالیف قانونی
سید امیر سیاح -کارشناس اقتصادی


اتهام به شورای نگهبان وارد شود ،شکایت میکنیم
برای داماد رئیس جمهور نامه ای داده نشد

5

مسیرتوزیعکاالهایاساسی

صفحه2

شفافشد

در حال حاضر حکومت اعم
از دول��ت و مجلس به یک
سری از تکالیف خود عمل
نمیکنندکههمینموضوع
یک��ی از موان��ع اصلی عدم
تحقق اقتصاد قوی در ایران است .کنار اقداماتی که از
سویاینقواانجامنشدهمتأسفانهیکسریاقدامات
خطا نیز از س��وی دس��تگاه مجری و سیاس��تگذار
صورت گرفته که فاصله ما با تحقق اقتصادی قوی را
افزایش داده است .اگر این اقدامات خطا اصالح شوند
و اقدامات الزم بهسرعت پیگیری شوند میتوانیم در
مس��یر تحقق اقتصاد قوی حرکت کنیم،در واقع اگر
روند موجود معکوس شود محقق شدن یک اقتصاد
قوی برای ایران که دارای ظرفیتهای مختلف است
امری دور از ذهن نیست .بر اساس قانون دولت نباید
با بخشنامههای پیدرپی فعال اقتصادی را غافلگیر
کند ،این درحالی است که...
ادامه در همین صفحه


6

عبدالباریعطوانتحلیلکرد؛

کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد؛

معاملهقرنبهعبارتسادهیعنیفلسطینیهاحقزندگیندارند
گ�روهسیاس�ی:یک کارش��ناس مسایل بینالملل
میگوی��د :طرح "معامله ق��رن" برای ایجاد فضای
روانی اس��ت و تالشها برای پیاده کردن آن راه به
جایی نخواهد برد .صباح زنگنه در گفتوگو با ایسنا
گفت :اعالم و علنی کردن رسمی طرح معامله قرن
درحقیق��تفص��لجدیدیدرروابطبینالمللودر
مس��ایل منطقهای ایجاد میکند که نشان میدهد
نوع��ی دیکتات��وری در اعمال خواس��ته های یک
طرفبرس��ایرکش��ورهاوملتهاوجوددارد.تاقبل
ازاینکش��ورهایبزرگیمثلآمریکاخواس��تههاو
منافعشان را در لفافه و غیرمستقیم دنبال میکردند
ام��ا ب��ا اقدام اخیر ترامپ م��ی بینیم که به همه دنیا
میخواهدبگویدحاکممطلقمنهس��تموکس��ی
ح��قاظه��ارنظرنداردوای��نرفتارتبعاتزیادیدر
ب��رخواهدداش��توآثارس��وءآنبی��نقدرتهای
بزرگ هم بروز خواهد یافت .این کارشناس مسایل
بینالمللادامهداد:تاقبلازاینطرح،آمریکابهعنوان
کش��ور میانجی در منطقه و خاورمیانه بین اعراب و
صهیونیس��تهامطرحمیش��داماترامپبااینکار
صراحتا میگوید که طرفدار صهیونیستهاس��ت و
بقیه کشورها و ملتها باید از او در این راستا اطاعت
کنند .وی گفت :این طرح در سطوح نظری و تئوری

میگویدکهفلسطینیهاصاحباصلیسرزمینشان
نیستند و در حد چند جزیره متفرقه بر روی خشکی
میتوانند در اختیار داشته باشند .آنها حق تعیین مرز
با جهان خارج ندارند یا حق داش��تن ارتش ،س�لاح
یا تجارت با کش��ورهای دیگر .به عبارتی آنها حق
زندگی ندارند .عالوه بر این فلسطینیهایی که آواره
ش��دهاندهمحقبازگش��تبهاینسرزمینراندارند
مگ��رتع��دادیازآنه��ا،آنهمبامجوزهایخاصو
بحثهایگوناگون.اینکارشناسمسایلبینالملل
بااشارهبهواکنشفلسطینیهابهاینطرحوتظاهرات
گس��ترده در سرزمینهای اشغالی و نیز واکنش تند
برخی کشورهای منطقه به آن گفت :این طرح حتما
برخیکشورهایهمسایهبافلسطینوسرزمینهای
اش��غالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .اردن یکی از
این کشورهاس��ت که جمعیت آن ترکیبی از اردنی
و فلس��طینی اس��ت و این طرح خطر بزگری برای
اردن محس��وب میش��ود چرا که بخش دیگری از
فلسطینیهاازسرزمینومحلزندگیشانبایداخراج
ش��وندوآنهاطبیعتابهس��متاردنحرکتمیکنند
از این رو این کش��ور به لحاظ سیاس��ی و اجتماعی و
اقتصادی تهدید میشود .از طرفی اردن با توجه به
اینکه مسوولیت حفاظت از مقدسات در شهر قدس

ش��ریف را از س��وی کشورهای اسالمی به عده دارد
اجرای این طرح میتواند در عمل اقدامات این کشور
راتحتتاثیربگذارد.زنگنهاینطرحراهمچنینمورد
مخالفتوانتقادجدیمصردانستوگفت:اینطرح
حق حاکمیت و تمامیت ارضی مصر را تحت الشعاع
قرارخواهددادوبهعالوهدربحثآوارگانفلسطینی
مشکالتجدیرابرایاینکشوردربرخواهدداشت.
این طرح همچنین سوریه ،منطقه جوالن ،عراق و
روداردنومناط��قاط��رافروداردنراتح��تتاثیر
قرارمیدهد.اینکارشناسمسایلبینالمللیبابیان
اینکه "این طرح عمال تمامی کشورهای منطقه به
ویژه کشورهای همسایه فلسطین را تحت تاثیر قرار
میدهد" اظهار کرد :نیازمند آن هستیم که یک نگاه
جدید و اقدامات و حرکات جدید برای مقابله با آن در
راس��تای ایجاد صلح داشته باشیم .زنگنه اعالم این
طرح را در مقطع فعلی از س��وی ترامپ در راس��تای
اهداف انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو دانس��ت و گفت:
ترامپ با اعالم علنی این طرح سعی کرد یک موج
تبلیغاتی گس��ترده برای نتانیاهو ایجاد کند تا از آن
بهره ببرد و برای ترامپ مفید بود که اکنون گرفتار
طرح استیضاح خود است و سعی کرد با این اقدام راه
فراری برای خود ایجاد کند.

انگلیس رسم ًا از اتحادیه اروپا خارج شد
گروه سیاس�ی:انگلیس بامداد ش��نبه (به وقت تهران)،
بعد از  ۴۷سال ،رسم َا از اتحادیه اروپا خارج شد .ساعت
 ۲۳:۰۰جمعه س��یویکم ژانویه به وقت لندن (مصادف
با ساعت  ۰۲:۳۰بامداد شنبه اول فوریه به وقت تهران)
دولت انگلیس پس از س��ه س��ال و نیم مجادله ،اختالف
و مذاکره سرانجام به حضور خود در اتحادیه اروپا پایان
داد« .بوریس جانس��ون» نخستوزیر انگلیس ساعتی
پیش با صدور پیامی ویدئویی خطاب به مردم انگلیس

ادامه از همین صفحه


گفت« :برای بس��یاری از افراد ،این لحظه هیجانانگیر
امید است .لحظهای که هیچوقت گمان نمیکردند فرا
برسد».جانسونبابیاناینکهخروجازاتحادیهاروپا«یک
پایاننیست،بلکهیکشروعاست»،افزود«:معتقدماین
کار درس��ت ،س��الم و دموکراتیکی بود که انجام دادیم...
اتحادیه اروپا طی بیش از  ۵۰سال در جهتی تحول پیدا
کرد که دیگر برای این کشور (انگلیس) مناسب نیست».
«جوزپ بورل» مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

در واکن��ش ب��ه برگزیت ،گفت« :با اینکه از این تصمیم
انگلیس برای ترک اتحادیه خود متاسف هستیم ،اما به
این انتخاب احترام میگذاریم و آماده حرکت رو به جلو
هس��تیم» .به نوش��ته وبگاه اطالعرسانی اتحادیه اروپا،
بورل با صدور بیانیهای توضیح داد« :انگلیس هنوز هم
یک شریک مهم برای اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند...
روابط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بین اتحادیه اروپا و
انگلیس به پایان نمیرسد».

تحقق اقتصاد قوی با انجام تکالیف قانونی

دولت بهصورت متعدد بخشنامه صادر میکند و همین
موضوع فعال اقتصادی و سرمایهگذار را فراری میدهد.
بر اساس ماده  7قانون بهبود محیط کسبوکار ،مجوزها
بایستی در کمترین زمان ممکن به فعال اقتصادی ارائه
ش��ود این درحالی اس��ت که شرایط اعطای مجوزها در
کش��ور هم س��خت اس��ت و هم پیچیده و زمانبر .این
عوامل یعنی صدور بخشنامههای پیدرپی و همچنین
س��ختی دریافت مجوز شروع کس��بوکار باعث فرار

سریع سرمایه از کشور شده است .تأمین مالی با هزینه
اندک برای تولیدکننده و فعال اقتصادی در ایران بسیار
مشکل است ،بهعنوان مثال یک تولیدکننده باید بتواند
با اس��تفاده از اوراق در بورس اوراق بهادار تأمین مالی
انجام دهد و مردم در س��ود و زیان تولید ش��ریک ش��وند
این در حالی اس��ت که متأس��فانه با وجود مجوز قانونی
مقاومتهایی در این مس��یر وجود دارد .اینها نمونهای از
مواردی اس��ت که دولت بایس��تی انجام دهد تا شرایط
تحقق اقتصاد قوی محقق ش��ود اما یکس��ری امور نیز

وجود دارد که متأسفانه از سوی دولتها انجام میشود و
خود مانع مهمی در مسیر تحقق اقتصاد قوی است .نظام
بانکی باید در خدمت تولید باش��د ،متأس��فانه بسیاری از
بانکهای خصوصی بهجای تولید در خدمت سهامداران
خ��ود هس��تند .بانکهایی که در قال��ب اصل  44واگذار
ش��دهاند و امروز به مانعی در برابر تولید تبدیل ش��دهاند
بایس��تی برچیده ش��وند ،در واقع با برچیده ش��دن این
بانکها میتوان به تجهیز ارزانقیمت تس��هیالت تولید
امیدوار بود.

انتقامسختازترورشهیدسلیمانیهنوزآغازنشدهاست

گروه سیاس�ی«:عبدالباری عطوان» تحلیلگر برجسته
جه��ان ع��رب در روزنامه فرامنطق��های «رأی الیوم»
نوشت :زمانی که سپاه پاسداران ایران در انتقام از ترور
س��ردار «حاج قاسم س��لیمانی» فرمانده نیروی قدس،
پایگاه «عین االس��د» در غرب عراق را با ش��لیک 11
موش��ک «ک��روز» هدف ق��رار داد« ،دونال��د ترامپ»
رئیسجمه��وری آمریکا ،کام� ً
لا مغرور و متکبر توئیت
کرد و هرگونه تلفات میان نیروهای آمریکایی را رد کرد
و اثرات این بمباران را بیاهمیت خواند و مدعی پیروزی
ش��د .بس��یاری ،بهویژه در برخی کشورهای عربی حوزه
خلیج (فارس) این واکنش را مورد تمسخر قرار دادند و
آن را کماهمیت دانستند.
روز جمع��ه« ،توماس کامپل» س��خنگوی وزارت دفاع
آمریکا (پنتاگون) اذعان کرد که میان  64نفر از نظامیان
آمریکای��ی ک��ه (زمان بمباران) در عین االس��د بودند،
عالیم آسیب مغزی تشخیص داده شده است و آنها در
بیمارس��تانهای صحرایی تحت مداوا قرار گرفته و 34
نفر از آنها به خدمت بازگشتهاند .ولی او به سرنوشت یا
نحوه و یا خطر آسیبدیدگی  25نفر دیگر از این سربازان
مصدوم اش��ارهای نکرد که این بدان معناس��ت که آنها
همچنان تحت درمان هستند و شاید به بیمارستانهایی
در پایگاهه��ای آمریکای��ی در آلم��ان یا حتی در آمریکا
منتقل شدهاند.
اینکه ترامپ دروغ میگوید چیز جدیدی نیست و اینکه
برخی همپیمانانش در امپراطوریهای نفاق رسانههای
عرب��ی ای��ن دروغها را باور میکنند تا از اهمیت پاس��خ
انتقامجویانه ایران بکاهند ،این نیز چیز جدیدی نیست
ول��ی جدی��د ،و بهنظر ما قطعی ،این اس��ت که تمام 18
پایگاه آمریکایی مستقر در خاک عراق ،و شاید در دیگر
کشورهای منطقه خلیج (فارس) و خاورمیانه در تیررس
س��پاه پاس��داران و همپیمانانش اس��ت و کس��ی که در
موشکباران پایگاه عین االسد تردید نکرد میتواند در
ه��ر زمان��ی پایگاههای دیگر آن را هدف قرار دهد؛ چرا

ادامه از همین صفحه


که موش��کهای نقطهزن (ای��ران) با کارآیی باال آماده
ناب��ود ک��ردن آنها اس��ت و تصاوی��ری از تخریبها که
شبکه تلویزیونی «سیانان» از قلب پایگاه (عین االسد)
منتشر کرده است ،بر این واقعیت صحه میگذارد.
دروغ آمریکایی بار دیگر در افغانس��تان تأیید ش��د زمانی
که نیروهای طالبان موفق به س��اقط کردن هواپیمای
جاسوس��ی بس��یار پیشرفته مدل «بومباردیر »11A-E
در منطقه «غزنی» در ش��رق این کش��ور ش��دند که در
نتیجه آن ،تمامی سرنش��ینان هواپیما کش��ته شدند .در
ابتدا سخنگوی پنتاگون سقوط یا ساقط شدن هواپیما را
تکذیب کرد ولی این سخنگو ،پس از آنکه گروه طالبان
ویدئوی مربوط به هواپیما و ش��علهور ش��دن آتش در آن
را منتش��ر کرد ،از اظهارات خود عقبنش��ینی کرد ولی
او تاکنون نگفته اس��ت که چهتعداد س��رباز در این حادثه
کش��ته ش��دند و درجه نظامی کشتهشدگان چه بود ،ولی
اعتقاد بر این است که آنها افسرانی عالیرتبه بودند.
این دروغها بود که باعث ش��د کنگره ،روز پنجش��نبه با
اکثری��ت آراء قطعنام��های را در راس��تای محدود کردن
اختی��ارات دونال��د ترامپ در اعالم جن��گ علیه ایران،
تصوی��ب کن��د ،مگر آنکه کنگره مجوز آن را صادر و با
آن موافقت کند ،چرا که قانونگذاران آمریکایی از بیپروا

بودن ترامپ و سوق دادن کشور به جنگی فرسایشی و
طوالنیمدت که به مرگ دهها نفر و چهبس��ا صدها نفر
از سربازان ،کارمندان و شهروندان آمریکایی در منطقه
و جهان منجر شود ،میترسند.
«م��ارک اس��پر» وزی��ر دف��اع آمریکا ،روز پنجش��نبه
اعالم کرد که واش��نگتن منتظر اس��ت تا دولت عراق
برای اس��تقرار س��امانههای موشکی «پاتریوت» برای
محافظ��ت از پایگاهه��ای آمریکای��ی موافقت کند .ما
ی
یقی��ن داریم که این انتظ��ار بهدالیل متعددی طوالن 
خواهد ش��د که بارزترینش��ان این اس��ت که او ًال دولت
«ع��ادل عبدالمهدی» نخس��توزیر مس��تعفی عراق
اختی��ارات موافق��ت با این درخواس��ت را ن��دارد و دوم
اینکه نخستوزیر بعدی عراق ،بهدلیل برخی اختالفات
می��ان فراکس��یونهای حزبی مهم درباره ش��خصیت
مورد توافق ،همچنان نامش��خص اس��ت .تصمیمی نیز
در پارلمان عراق با اکثریت آراء اتخاذ ش��ده اس��ت که
خواستار اخراج تمام پایگاههای آمریکایی از عراق شده
که هیچ نخس��توزیری نمیتواند این تصمیم را زیر پا
بگذارد و یا آن را اجرا نکند.
عط��وان ب��ا بیان اینکه انتقام ترور س��ردار حاج قاس��م
سلیمانی هنوز با آن شتاب مورد انتظار آغاز نشده است
و همچنان در مرحله گرم ش��دن اس��ت ،خاطرنشان کرد
که موش��کباران پایگاه عین االس��د فقط یک س��یلی
ب��ود ک��ه ممکن اس��ت «ضرباتی» را بهدنبال داش��ته
باش��د همانگونه که رهبر معظم انقالب به آن اش��اره
کردهاند.
دروغ ترامپ درباره قربانیان حمالت موش��کی به عین
االسد ،در مقایسه با آنچه از دروغهای «سیاه» در آینده
نزدیک ممکن است مطرح شود« ،سفید» باشد بهویژه
اینکه دایره دش��منان آمریکا و منفوران از آن و بعد از
رونمایی از «معامله قرن» و فروش قضیه فلس��طین به
رژیم اش��غالگر اس��رائیل با تبانی عربی ،گس��ترده شده
است.

دورنماینگرانکنندهبازارمسکن

برای مس��کن در س��ال آینده رونقی نمیبینیم .اما اغلب
مصرفکنن��دگان اصلی مس��کن این تص��ور را دارند که
قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد و دولت نیز قادر نیست که
تقاضای مسکن را حتی در حد  ۴۰۰هزار واحد طرح اقدام
ملی پاسخگو باشد .سابقه نشان داده دولتها نتوانستهاند
وعدههای��ی را ک��ه درخصوص تولید و عرضه مس��کن
میدهن��د محقق کنن��د .بنابراین برای مصرفکنندگان
چارهای جز این نیست که وارد بازار شوند و خرید خود را
انجام دهند .به جهت پاسخگویی به تقاضای موجود در
سال آینده بخشی از متقاضیان فعال خواهند بود و اقدام

به خرید میکنند اما کس��ری حدود ش��ش میلیون واحد
مسکونی در کل کشور به قوت خود باقی میماند .ممکن
است در شمال تهران مسکن فروخته نشده در حد میلیونی
داش��ته باش��یم ولی به معنای آن نیس��ت که پاسخگوی
مس��کنی باش��د که از کمبود آن صحبت میکنیم .اقشار
بدمسکن و فاقد مسکن کماکان مشکل دارند .سال آینده
خریداران به دنبال مس��کن با قیمت مناس��ب میگردند
ولی سرمایهگذاری در بخش مسکن امیدوارکننده نیست.
قیم��ت آه��ن حداق��ل  ۲۰درص��د و در بعضی موارد تا ۳۰
درصد افزایش داش��ته اس��ت .بخش��ی از این مساله به
باال رفتن قیمت جهانی ش��مش آهن و بخش دیگر به

تفاوت قیمت ارز در چند ماه اخیر برمیگردد .نرخ مصالح
ساختمانی هم به تبع این رشد کرده و دستمزدها به تدریج
به سطحی که انتظار میرفت ،باالتر از نرخ تورم افزایش
یافته است .برخی مالکان واحدهای کلیدنخورده تخفیف
میدهند،با وجود اینکه فروش��ندهها خود را با قیمت روز
تطبیق دادهاند ،در قیمت نهایی ممکن است تخفیفاتی
بدهند .افزایش قیمت واحدهای کلیدنخورده به این دلیل
است که سازندگان میخواهند بعد از فروش واحد ،اقدام به
خرید زمین کنند .زمین هم که در حکم ماده اولیه اس��ت
با قیمت روز خرید و فروش میشود و مالکان قیمتها را
بهروزرسانی میکنند.

