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با ترامپ دعوت به
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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

به اسم مدافعان حقوق بشر
كارهاي تروريستي
انجام ميدهند
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رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس :

اولويت مجلس رفع مشكالت طبقات ضعيف باشد

مجلس نبايد نماد خودك مبيني
معاهدات بينالمللي را
قدرتهاي بزرگ پختوپز م يكنند و عدم توجه به مسائل كشور باشد

تصويب قانون نبايد برخالف
مصالح كشور باشد

شما عصاره فضايل ملتيد
بدانيد چه بايد بكنيد

ضرورتي ندارد به کنوانسيون هايي که
از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم بپيونديم
صفحه2

» سرمقاله

در يمن چه خبر است؟

محمد عبدالهي
در اعتراضات گسترده خياباني سال
 ۲۰۱۱در يمن  ،رئيس جمهور مادام العمر
(علي عبداله صالح) پس از  3دهه مجبور
به برکناري از قدرت مي شود و معاون او
(عبدربه منصور هادي) در يک انتخابات
تک نفره خود را به عنوان رئيس جمهور معرفي
مي کند .اعتراضات مردمي با پيشتازي
جنبش انصاراهلل گسترش مي يابد ،در  2013انقالب ميشود،
عبدربه استعفا داده و فرار مي کند.پس از آن دولت وحدت ملي
به رهبري انصاراهلل با مشارکت همه احزاب و گروه ها تشکيل
مي شود .اما عبدربه پس از استعفا با حمايت عربستان و امارات،
دوباره ادعاي رياست جمهوري مي کند و کشورهاي بيگانه براي
به تخت نشاندن «شخص او» به کشور و مردمش حمله مي
کنند!  4سال است اين حمالت به يمن ،به مردم يمن و به
انصاراهلل ادامه دارد و تمام مدعيان دموکراسي و حقوق بشر از اين
حمالت دفاع مي کنند و کشتار بيگناهان را تاييد و حتي آنان
را تسليح مي کنند..
اين جهان امروز ماست...
جهاني که در آن ديکتاتورهاي زمان (عربستان ،امارات ،سودان،
بحرين و )...که هرگز انتخاباتي نداشته اند ،پرچمدار دموکراسي
و قانون مي شوند...
جهاني که براي نشاندن يک «مزدور» بر تخت شاهي ،قيصريه نه
يک کشور بزرگ به آتش کشيده مي شود.جهاني که طبق اصول
آن کشورهاي همسايه و بيگانه ،برخالف همه مقررات بين المللي،
به مردمي حمله مي کنند تا حکومتشان را تعيين کنند و نام
اين تجاوز وحشيانه را کمک به مردم ميخوانند .اين اوضاع يمن
است ...کشوري با  27ميليون نفر جمعيت به جرم آن که انقالب
کرده و سلطه اجنبي و بيگانه را بر کشورش نمي پذيرد.
ادامه در صفحه9

»

مجتبي توانگر
آقاي عباس آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي
دليل اصلي افزايش قيمت مسکن را سياسي ذکر کرد.
نگارنده تالش دارد گزاره هاي ديگري که احتماال موجب
آشفتگي و بي سروساماني بازار مسکن شده است را مروري
اجمالي نمايد که در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود
باشد که مورد تامل وزير محترم قرار گيرد:
 -1درست است که افزايش قيمت دالر موجب افزايش
قيمت کاالهاي وارداتي خواهد شد اما بايستي توجه کرد :اوال باالي  90درصد
مصالح مورد نياز صنعت ساختمان توليد داخل است ثانيا در مواردي هم که نياز
به کاالي وارداتي است هنوز قيمت ارز به آن مرحله واردات نرسيده و احتماال
افزايش قيمت ارز از آبان ماه ،ظهور و بروز خود را نشان خواهد داد.
ليکن آنچه از اثر قيمت ارز بر بازار مسکن مي توان مورد تامل قرار داد اثررواني
آن است .فروشندگان تصور ميکنند با افزايش قيمت ارز و سکه ،بايستي کااليي
که آنها در اختيار دارند را افزايش دهند.
 -2توقف مسکن مهر و متوقف نگه داشتن بسياري از پيمانکاران اين حوزه
موجب شد تا عمال توليدکنندگان کثيري از عرضه مسکن خارج شوند و عمال
«طرف عرضه» با چالش جدي مواجه شود .اين موضوع مهمي است که در برخي
کشورهاي اروپايي زمينهاي اطراف شهرها که در اختيار دولت هاست در قالب
سياستهاي اجتماعي براي ساخت و تعادل در بازار مسکن در اختيار فعالين
اين عرصه قرار مي گيرد.
 -3دولت هيچ عزمي براي اجراي طرح ماليات در عرضه سوداگري مسکن ندارد.
سالهاست که ماليات از خانه هاي خالي و زمين هايي که چندين بار معامله
ميشوند مصوب شده اما دولت محترم هيچ عزمي براي اجراي آن نميبيند .اين
طرح بهعنوان يکي از راههاي مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قيمت آن مصوب
شده که بر اساس آن ،از خانههايي که بيش از يک سال خالي مانده باشد ،ماليات
بيشتري اخذ ميشود .اگر مصوبات مالياتي در عرصه زمين و مسکن اجرا مي شد
تقاضاي باالي سفته بازي و سوداگري به سمت ظرفيت هاي مولد و اشتغالزاي
کشور هدايت مي شد اين در حالي است که افزايش قيمت زمين و مسکن هيچ
مابه ازاي اشتغال براي جوانان نداشته و نخواهد داشت.
 -4اجزاي دولت مانند ساير بخش هاي آن ،کمترين هماهنگي و هم افزايي جهت
حل مشکل مسکن ندارند .در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي و شهرداري(کامال
همسو با وزارتخانه) متولي امر واگذاري زمين و عوارض ساخت هستند اما کامال
ترمز دستي را کشيده کاري از پيش نمي برند .وزارت امور اقتصاد و دارايي وظيفه
تنظيم بازار مسکن با ابزارهاي مالي ،بانک مرکزي و شبکه گسترده بانکي وظيفه
توانمندسازي مالي خانوارها ،سازمان برنامه و بودجه متولي تامين اعتبارات دولتي
و يارانه هاي تسهيالتي است و ..با اين همه هيچ برنامه اي براي هماهنگي اين
اجزا از دولت گزارش نميشود ضمن اينکه بخش هايي از آن کال کار در اين
حوزه را تعطيل کرده اند.
 -5دولت آقاي روحاني رکورد چاپ اسکناس بدون پشتوانه ،رشد پايه پولي و
رشد نقدينگي(که از داليل اصلي تورم محسوب مي شود) را در تمام دولت هاي
پس از انقالب شکست .در عين حال کاهش غيرمنطقي و دفعي نرخ سود
بانکي موجب خروج سرمايه هاي عمومي از شبکه بانکي به سمت بازار سکه،
ارز ،زمين و مسکن شد .متاسفانه دولت دوازدهم ،عزمي براي توقف اين سونامي
نامبارک ندارد.
و...
با توجه به آنچه گفته شد چشم انداز کنوني بازار مسکن در خوشبينانه ترين
حالت به گونه اي خواهد بود که حداقل تا اواسط سال  ،1398مسکن با شيبي
ماليم ادامه خواهد يافت هر چند سرعت افزايش آن مانند ماههاي جاري نخواهد
بود و روند آن کاهشي است.
دولت محترم هم بايستي به خوبي دريافته باشد وعده هايي که در طول سالهاي
گذشته در مقام شعار بيان کرده است شکاف قابل توجهي با آنچه مردم لمس
مي کنند دارد و بستري خواهد بود براي گسترش فضاي نااميدي .اميد است
جبران شود.
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حاجي بابايي:

جنگ اقتصادي به مردم
تحميلشدهاست
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آمريكا اعالم كرد:

واشنگتن رسما
از شوراي حقوق بشر
سازمان ملل خارج شد

در سايت رسالت بخوانيد
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الهام امين زاده در گفتگو با رسالت :

آمريكا ،ايران مستقل را
ي كند
تحمل نم 

ما بايد تهديدها را به فرصت تبديل كنيم
ضعف در برخورد با كشورهاي زورگو آنها را جري م يكند

لزوم ايستادگي اروپا در برابر کاخ سفيد
کارنامه سياه اروپا در دوران پسابرجام
رمزگشايي از تقابل ترامپ با اروپا
تصميم مهم ارزي سران سه قوه

گزارش »

توقف پرداخت دالر به واردات کاالهاي غيرضرور

» يادداشت

چشم انداز کنوني بازار مسکن تا 1398
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رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خبر داد ،در
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميم خوبي اتخاذ شد و آن
اين است که از اين هفته براي کاالهايي که در کشور توليد ميشود و
کاالهاي غيرضروري نبايد ارز از کشور خارج شود ،با اين کار از توليد
حمايت ميشود .به گزارش خبرگزاري تسنيم ،رئيس کميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت :التهابات و هيجانات اخير
در حوزه اقتصادي از جمله در بازار طال و خودرو ،داليل اقتصادي
واقعي ندارد و بخش عمدهاي از اين التهابات ،غيراقتصادي و ناشي
از فضاي رواني و سياسي است .محمدرضا پورابراهيمي در گفتگوي
ويژه خبري با اشاره به اينکه تحريمها از سالهاي قبل وجود داشته
است و جديد نيست ،افزود :زماني که آمريکاييها در برجام حضور
داشتند کاري در زمينه اقتصاد براي ما انجام ندادند بنابراين خروج
آنها از برجام تأثير خاصي بر اقتصاد کشورمان ندارد .وي با تأکيد
بر اينکه بازارهايي مانند ارز ،طال و سکه بازارهاي نوسانگيري و
کوتاهمدت است و بلندمدت نخواهد بود ،اضافه کرد :مردم بايد بهسراغ

بازدهيهاي واقعي اقتصادي از جمله بازار سرمايه بروند .وي افزود:
سياستهاي ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود و بهبود يابد.
پورابراهيمي گفت :بهعلت نبود سياستهاي منطبق با رويکردهاي
تخصصي اقتصادي ،فاصله زيادي ميان نرخ بازدهي داراييهاي واقعي
در اقتصاد و نرخ بازدهي دارايي مالي وجود دارد و اين شکاف اثرات
خود را بر حوزه ساختار نظام تأمين مالي در اقتصاد ميگذارد .وي
افزود :نرخهاي واقعي بازدهي در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ
بازدهي سود سپردههاست .رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي گفت:بر اساس گزارشها ،بانکها سود سپرده  15درصد را
رعايت نميکنند و همچنين بانک مرکزي اواخر پارسال  5درصد
سود سپرده را افزايش داد که خطاي فاحش در اقتصاد کشور بود و
حدود  15هزار ميليارد تومان هزينه اضافي به نظام بانکي تحميل
کرد .پورابراهيمي هزينه زياد تأمين مالي را از مهمترين مشکالت
توليد کنندگان بيان و اضافه کرد :نرخ سود سپرده در اقتصاد بايد
بهتدريج کاهش يابد البته بايد متناسب با تورم باشد.

برنامه مراسم نمازجمعه يكم تيرماه  97در مصلي امام خميني

برادر معزز جناب آقاي مهندس
ايرج معزي

(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه يكم تيرماه به امامت آيتا ...موحدي كرماني و سخنراني آقاي دكتر
زارعي ،رئيس محترم سازمان بسيج اساتيد و آقاي مهندس چمران و حجتاالسالم والمسلمين
منتظري ،دادستان محترم كل كشور در مصلي تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:30با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت آياتي از كالما ...مجيد
ادامه مييابد و در ادامه آقاي دكتر زارعي ،به مناسبت « 31خرداد ،روز بسيج اساتيد» و آقاي
مهندس چمران ،به مناسبت «سالروز شهادت دكتر مصطفي چمران» و حجتاالسالم والمسلمين
منتظري پيرامون «هفته قوه قضائيه» سخنراني مينمايند.
شروع خطبهها ساعت  12:51و اذان ظهر به افق تهران ساعت  13:06ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/31 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/3/31 :

وي با اشاره به اينکه حدود  1500هزار ميليارد تومان نقدينگي در
کشور وجود دارد ،گفت :اگر اين نقدينگي بهسمت اجراي طرحهاي
مهم عملياتي هدايت شود بازدهي بسيار زيادي خواهد داشت.
پورابراهيمي با ابراز اينکه قيمت نفت نسبت به سالهاي اخير  2برابر
شده و بهتبع آن درآمد ارزي افزايش يافته است ،افزود :ميانگين
واردات کل کشور در  5سال گذشته حدود  45ميليارد دالر بود
در حالي که درآمد ارزي ساالنه کشورمان بيش از  100تا 110
ميليارد دالر است يعني بيش از  2برابر مصارف،منابع ارزي داريم
بنابراين چرا بايد التهاب ارزي داشته باشيم؟
وي اضافه کرد :انتظار داريم دولت اين وضعيت را مديريت کند و
نبايد کاري کنيم که تقاضا براي ارز افزايش يابد.
پورابراهيمي گفت :در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميم
خوبي اتخاذ شد و آن اين است که از اين هفته براي کاالهايي که
در کشور توليد ميشود و کاالهاي غيرضروري نبايد ارز از کشور
خارج شود با اين کار از توليد حمايت ميشود.

با سپاس به درگاه حضرت احديت ،انتخاب بجا و شايسته حضرتعالي را در
سنگر معاونت امور فني شهرداري تهران به شهرداري محترم و اعضاي گرامي
شوراي شهر تهران كه بحق فرد شايسته و متخصصي را برگزيدهاند ،تبريك
عرض نموده و موفقيت روزافزون شما را از صميم قلب آرزومندم.
زنجان  -مهدي عباسي كارشناس ارشد استانداري زنجان

آگهي مناقصه عمومي
مرحله اول (نوبت اول)

شهرداري هشتگرد

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري هشتگرد

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397و مجوز شماره /20/4155ش مورخ  1397/2/29شوراي اسالمي شهر
هشتگرد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي برونسپاري واحدهاي آتشنشاني ،نقليه و ساير واحدهاي خدمات
شهري ،به شرح جدول ذيل اقدام نمايد -1 .سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد :ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ
 %5كه مدت حداقل  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب  0105612974005بانك ملي شعبه شهرداري
هشتگرد كد شعبه 2658
 -2برندگان نفر اول ،دوم ،سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري هشتگرد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است -4 .مبلغ  200/000ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب
درآمد شهرداري واريز و فيشآن را ارائه نمايند -5 .متقاضيان ميتوانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به امور
قراردادها و پيمانهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن  026-44222022-4تماس حاصل فرمايند -6 .الزم به ذكر است هنگام خريد
اسناد ،داشتن رتبه و گواهينامه صالحيت ،معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاء شركت ،مهر
شركت و اصل و كپي كارت ملي نماينده شركت الزامي ميباشد -7 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است -8 .پيشنهادات
ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  1397/4/19به دبيرخانه شهرداري
تحويل داده شود -9 .هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
رديف

عنوان مناقصه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در مناقصه (ريال)

شرايط شركتكنندگان

1

برونسپاري واحدهاي آتشنشاني ،نقليه و
ساير واحدهاي خدمات شهري

12/844/036/697

642/201/834

اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه مورد تاييد
كارفرما و داراي گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/7 :
خ ش97/3/31 :

امير بهمني  -شهردار هشتگرد

گاوبازي ترامپ با تعرفه هاي سرخ

بخش سياسي خارجي
با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفيد؛ غول هاي اقتصادي جهان به جان
هم افتاده اند و رئيس جمهور آمريکا قصد دارد تا قواعد بازي اي را بر هم
بزند که سال ها دنياي غرب براي تثبيت ارزش هاي بازار آزاد و ليبراليسم
خود را به آب و آتش مي زد.
 ...روز  8نوامبر  2018روزي بود که تاريخ آمريکا آن را فراموش نخواهد کرد
و در يکي از غيراصولي ترين مبارزات انتخاباتي اين کشور ،فردي وارد کاخ
سفيد شد که بيشتر پيش بيني ها به نفع او نبود .دونالد جان ترامپ ،تاجرو
بساز و بفروش  7ميليارد دالري گوي رقابت را از هيالري کلينتون ربود.
ترامپ با توئيت هايش شناخته مي شود و هر بار سعي مي کند جنجالي
را با اظهارات غيرديپلماتيکش به پا کند اما آنچه مشخص است او به دنبال
ايجاد ساختار جديد تصميم گيري در آمريکاست.
جنگ تعرفه ها از کجا آغاز شد؟
اقتصاد و تجارت از عرصه هاي مهمي هستند که دونالد ترامپ روي آن
انگشت گذاشته و وعده داده تا در مقابل قدرت هاي اقتصادي جهان به
اقتصاد آمريکا سر و ساماني دهد .او معتقد است که واشنگتن در تجارت
جهاني به خاطر مالحظاتي که در بازار آزاد دارد ،متضرر شده و بر همين
اساس قدرت هاي اقتصادي را به چالش کشيده است .چهل و پنجمين
رئيس جمهور آمريکا ،در رقابتهاي انتخاباتي وعده داده بود در صورت
ورود به کاخ سفيد کسري موازنه تجاري آمريکا با چين را به طور قابل
مالحظه اي کاهش خواهد داد .در يک سال گذشته حجم صادرات چين
به آمريکا بالغ بر  ۳۷۵ميليارد دالر بوده که نشان از حجم باالي واردات
آمريکا از چين بوده است.
با وجود آنکه دو کشور در ابتدا مذاکرات اميدوار کننده اي براي توافق بر
سر تعرفه ها و بهبود تراز تجاري انجام دادند ،اما کاخ سفيد اواخر ماه مه
ميالدي در اقدامي غافلگيرکننده اعالم کرد ،ترامپ روز  ۱۵ژوئن فهرستي
از کاالهاي وارداتي چيني به ارزش  ۵۰ميليارد دالر را اعالم خواهد کرد که
مشمول تعرفه خواهند شد .البته براي مردم دنيا ديگر اين رفتارهاي ترامپ
غافلگيرکننده نيست چرا که در هر بار ممکن است در اوج هر توافقي به
سرعت موضع خود را عوض کند.
به مانند بيانيه پاياني سران هفت کشور صنعتي دنيا در کانادا که تنها با
يک توئيت امضاي آمريکا را پس گرفت.
تهديد به افزايش تعرفه هاي کاالي وارداتي تنها مختص به چين نيست و
کشورهاي صنعتي اروپايي نيز با فرد نامتعادلي در کاخ سفيد برخورد کرده اند
که به هيچ وجه نمي توانند با وي بر سر مسائل اقتصادي حساس به توافق
برسند .روز  11خرداد بود که به صورت رسمي فوالد و آلومينيوم وارداتي
به آمريکا با  25و  10درصد رشد در تعرفه ها روبه رو شدند .اسفندماه سال
گذشته بود که دولت آمريکا ،افزايش اين تعرفه ها را اعمال کرد .آن زمان
اتحاديه اروپا  ،مکزيک و کانادا براي مدتي از اين تعرفهها مستثني شدند؛
اما اعتبار اين گفته پنج شنبه  11خرداد  ،به پايان رسيد و حاال آنها هم بايد
تعرفه اعمال شده را بپردازند .هفته ها مذاکره ميان کشورهاي اروپايي ،کانادا
و مکزيک براي جلوگيري از اين تصميم عمال به شکست انجاميد.
آتش خشم اژدها از تصميم ترامپ
همزمان با تعيين تعرفه هاي جديد براي کاالهاي وارداتي به آمريکا از جمله فوالد،
چين که بزرگ ترين توليد کننده اين کاالهاست ،تهديد به اقدامات متقابل کرد.
وزارت بازرگاني چين در وبسايت رسمي خود در اين ارتباط از «حملهاي جدي
به نظم تجارت جهاني» سخن گفت .همچنين در اين بيانيه آمده بود که چين
افزايش تعرفههاي گمرکي از سوي آمريکا را قاطعانه رد ميکند .پکن همچنين
اعالم کرد که دست به اقدامات تأثيرگذار خواهد زد تا از حقوق مشروع و مصالح
خود دفاع کند .طبق بيانيه وزارت بازرگاني چين ،اياالت متحده با اين اقدام
نه تنها به کشورهاي ديگر بلکه به مصالح خود نيز لطمه ميزند.
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