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نگران بنزین
نباشید

بر اساس اعالم شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی از دیروز سه شنبه طرح
الزام استفاده از کارت سوخت شخصی
استارت میخورد اما این به معنای نبود
بنزین و یا ایجاد مشکل در روند توزیع
سوخترسانی در کشور نیست زیرا
کارت آزاد جایگاهها همچنان فعال و در
دسترس است.
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رونمایی از
خودروی تاکتیکی
«ارس دو»

خودروهای تاکتیکی «ارس دو» در
مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح رونمایی شد .امیر سرتیپ
حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در مراسم رونمایی از خودروهای زرهی «ارس
دو» با اشاره به تواناییهای این خودرو ،گفت:
خودروی تاکتیکی ارس  2با داشتن تحرک
باال در مناطق صعبالعبور ،نصب سالح و
ادوات نظامی با وزن باال ،توان و گشتاور باال
و افزایش نسبت توان به وزن ،نسبت به نسل
قبلی خود در حوزه موتور ،شعاع عملیاتی،
مصرف سوخت ...

سرمقاله

نباید رفع
عوامل وقوع
سیل امسال مورد
غفلت قرار گیرد

وزیر اطالعات :عزتارزشمندترینداراییملتایراناست

برخوردقاطع با مفسدان اقتصادی
مردم ما در مقابل تمام جنایات و توطئههای دشمنان ،راه عزتمندی را در پیش گرفته اند
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کیفیت خودروهای
داخلی نه بهبود
مییابد نه کاهش!

نقره داغ شدن
متهمان پروندههای
پیشفروش خودرو

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران وضعیت کیفی خودروهای سواری
تولیدی در تیرماه امسال را منتشر کرد.
براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی
این شرکت ،در تیر ماه امسال در گروه
خودروهای سواری تولیدی در سطح
قیمتی یک ،خودروی نیو مزدا  ،۳چهار
ستاره کیفی را به خود اختصاص داده
است.
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دخالتدولتبهبازارمسکن
آرامشمیدهد؟
رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

  مجید سلیمیبروجنی
تحلیلگراقتصادی

بازار مسکن در طول یکسال گذشته روزهای
پرالتهاب و کمسابقهای را تجربه کرده است .جهش
شدید قیمت مسکن به ویژه در کالنشهرها بر اثر
نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار
باعث شده تا نگرانیها نسبت به تامین نیاز مسکن
جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود.
بازار مسکن همواره یکی از پیچیدهترین
و تاثیرگذارترین بازارها در اقتصاد ایران بوده و
فاکتورهای موثر بر آن در سطوح خرد و کالن
بسیارند .بازار مذکور با مشخص پسلرزههای تورمی،
با افت شدید معامالت در یکی دو ماه گذشته روبهرو
شده و به بازاری با وضعیت خاص تبدیل شده که تا
پیش از این نمونه آن را نداشتهایم.
درک پیچیدگی سیستمهای اقتصادی –
اجتماعی که روز به روز هم افزایش مییابد ،ضرورتی
اجتنابناپذیر است .اگرچه بروز چنین شرایطی در
بازار مسکن تنها معلول شوک سرازیر شدن سیالب
نقدینگی نبوده ،بلکه سیاستهای کالن اقتصادی
دولت نیز در این زمینه نقش داشته است .در
چنین آشفته بازاری ،سیاستگذار بخش مسکن به
دنبال اجرا طرحها و سیاستهایی است که به این
بازار سامان بخشد .ظواهر امر نیز گویای این است
که نسخه درمانی جدیدی هم در کار نیست و قرار
است با همان نسخههای نخنما شده و شکست خورده
گذشته به طور موقت مرهمی بر دردها آن بگذارند.
متاسفانه گستردکی موضوعات اقتصادی
– اجتماعی جامعه از یکسو و انتظار معجزه از
دولتمردان که ریشه در رویکردهای تاریخی و
رفتارهای گذشته مسووالن بدون توجه به قید و
محدودیتهای خارج از سیاستگذاری دارد از
سوی دیگر ،دولتمردان را وادار به اتخاذ تصمیمات
کارشناسی نشده یا کممطالعه کشانده است.
کمبود مسکن با وجود دخالت دولتهای نهم و
دهم که قرار بود هر خانوار صاحب یک واحد مسکونی
شود ،روز به روز در حال افزایش بیشتری است.
دولت حسن روحانی انتظارات تندی به دولت
قبل در خصوص مقوله مسکنمهر و افزایش نقدینگی
داشت .به همین جهت از ترس اینکه مبادا خود
متهم به این موضوعا شود ،سیاستهایی در دوره
اول خود در پیش گرفت که از این ترس فرار کند.
تالشهای بسیار برای تکرقمی کردن نرخ تورم
و بیکاری و رونق اشتغال در کوتاهمدت بدون حل
ریشهای مشکالت و برطرف کردن موانع تولید و بهبود
فضای کسبوکار .هر چند تالشهای دولت روحانی
در آن روزها تا اندازهای جواب داد ،ولی با ورود ترامپ
به کاخ سفید و برهم زدن بازی برجام همه چیز به
ناگهان دود و به هوا رفت.
چند ماهی است که دوباره بحث دخالت دولت
در بازار مسکن از بازار ساخت و ساز تا اجاره زیاد
شنیده میشود .این مداخله در حالی دوباره رسانهای
شده که دولت اول حسن روحانی به شدت مخالف
مسکنمهر و دخالت دولت در بازار مسکن بود .به
همین دلیل است که این چرخش ناگهانی دولت
سواالت بسیاری را به وجود آورده است.
تجربههای سایر کشورها بارها و بارها نشان داده
که حضور فیزیک دولت در بخش اجرایی همچون
قیمتگذاری یا تولید مسکن نتیجه خوشایندی
نداشته است .باید پذیرفت که حضور و دخالت
دولت در بخش اجرایی و ساختوساز حرکتی بیهوده
و شکست خورده است و نهتنها منافع انتظاری
را به دنبال ندارد ،بلکه باعث برهم زدن تعادل در
این بازار کلیدی اقتصاد میشود .البته تنها مطالعه
تجربه کشورهای خارجی تاییدکننده این واقعیت
نیست ،بلکه در کشورمان در  ۴۰سال گذشته با مرور
تجربههای متفاوت دخالت در بازار مسکن میتوانیم
پی ببریم که هر وقت دولت به مداخله مستقیم و
فیزیکی رو آورده ،نتیجهای بهجز ناکارایی ،التهاب بازار
و نزول کیفیت عرضه مسکن نداشته است.
ادامه در صفحه 2

ارسال الیحه مالیات بر عایدی
سرمایه تا پایان شهریور به مجلس

باهدف افزایش اعتماد مردم در بازار سرمایه صورت می گیرد؛
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ورود «تابلوی برتر»
به زودی در بورس تهران
5

صالحی:آماده اجرای گام سوم هستیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :هر موقع مسئولین
تصمیم الزم را درباره اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام
اتخاذ کنند ،سازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در اسرع
وقت عملیاتی کند.
علی اکبرصالحی در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز
تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های
پایدار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره گام سوم
کاهش تعهدات هسته ای تصمیمی گرفته شده است ،گفت:
هیات نظارت بر برجام در این خصوص تشکیل جلسه داده
و مشورت می کند و نظر رهبری هم اخذ می شود.
وی اظهار داشت :من هم اکنون در شرایطی نیستم که
درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد
حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجری دستورات،
سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم.
وی افزود :این سناریوها بررسی شده است اما اینکه تا
به حال دستوری در این خصوص صادر شده است یا خیر
ترجیح می دهم صحبت نکنم و هر موقع مسئولین تصمیم
الزم را اتخاذ کنند سازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در
اسرع وقت عملیاتی کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری
درباره تمدید معافیت های هسته ای ایران از سوی آمریکا
و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها مشکلی در همکاری
هسته ای ایجاد نمیکند اظهار داشت :همکاریهای ما در
چارچوب برجام با اروپا ،روسیه و چین ادامه دارد.
صالحی ادامه داد :ساخت واحدهای  ۲و  ۳بوشهر به
خوبی پیش میرود و ما حتی از برنامه هم جلوتر هستیم
ضمن اینکه نباید فراموش کرد بحث تامین مالی این پروژه
هم بحث مهمی است اما در مجموع از زمان بندی پیش
بینی شده جلوتر هستیم.
وی یادآور شد :پروژه اراک هم تا امروز به خوبی پیش می
رود هر وقت مساله ای باشد ما با صداقت با مردم درمیان می
گذاریم .حدود یک سال پیش هم زمانی که وقفه ای از طرف
دوستان چینی دیدیم هم اطالع رسانی کردیم اما االن پروژه به
خوبی پیش می رود و مشکلی نداریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :در این
پروژه قدم های بلندی برداشته شده است که ضرورت
اعالم آن االن وجود ندارد اما ما در اراک به بخش ساخت
تجهیزات رسیدیم و مراحل طراحی را پشت سر گذاشته ایم
که من وارد جزئیات نمی شوم اما ملت بدانند که مسائل به
خوبی پیش می رود.
صالحی اظهار داشت :بحث همکاری با اروپا در مرکز
نظام ایمنی هم به پیش میرود و یک آزمایشگاهی برای
تست فشار با همکاری اروپا در دست اجراست که اتحادیه
اروپا در این پروژه  ۲۰میلیون یورو متعهد شده است.
معاون رئیس جمهور افزود :برجام تاکنون به خوبی
پیش می رود اما اینکه در آینده چه اتفاقی می افتد را باید
ببینیم ضمن اینکه ما با امکانات خودمان می توانیم کار را
پیش ببریم هر چند ممکن است در بعضی مسائل کوتاهی
شود و زمان ما طوالنیتر شود و پروژه زمانبر شود اما فعال
کارها طبق تعهدات انجام میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :اگر ما برجام را به
 ۳بخش فنی ،اقتصادی و حقوقی تقسیم کنیم در بخش
فنی هیچ مشکلی نداریم و بخش های مختلف آن اعم از
غنی سازی اکتشاف ،استخراج ساخت نیروگاه ها و سایت
های جدید به خوبی پیش می رود و ما به صورت طبیعی
پیش می رویم و سرعت ما هم متناسب با امکانات و الزامات
کشور است.

صالحی گفت :اگر هم در بعد حقوقی و سیاسی و
اقتصادی طرف مقابل بدقولی می کند .ما می توانیم در
بخش فنی واکنش متناسب را بدهیم و حوزه فنی برجام
این قابلیت را دارد .ما فقط در یک مورد در پروژه ایتر
اعتراض داشتیم که قرار شد اروپایی ها آن را به گونه
دیگری جبران کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات
آیت اهلل محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان گفت:
سوءتفاهمی پیش آمده و حضرت آیت اهلل یزدی که از
اعضای شورای نگهبان هستند درباره کنوانسیونی که اخیرا
در مجلس تصویب شده تحت عنوان کنوانسیون پسماندهای
پرتوزا برداشت اشتباهی رخ داده است به نحوی که گویا ما
به کشورهای استکباری اجازه داده ایم سوخت مصرفی خود
را در ایران دفن کنند در حالی که درست عکس این است
و طبق مواد  ۱۱و  ۱۲این الیحه هیچ کشوری نمی تواند
کشور دیگری را وادار به دفن پسماندهای خود کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد:امیدوارم شورای
نگهبان مطالعه دقیق تری بر روی این کنوانسیون داشته
باشد کما اینکه ما در  ۲.۵سال اخیر مشورت های گسترده
ای با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون امنیت ملی
و با بخش هاش حقوقی دولت داشتهایم تا این الیحه را
منقح کنیم.
صالحی اضافه کرد :امیدواریم اعضای شورای نگهبان
هم عنایت داشته باشند چرا که مردم در چنین مواردی
نگران می شوند در حالی که چطور ممکن است ما چنین
الیحه ای به مجلس بدهیم و دولت های استکباری اجازه
دهیم سوخت مصرفی خود را در ایران دفن کنند ،حتما
اینطور نیست.
وی گفت :ما از آیت اهلل یزدی قرآن را آموخته ایم که
فرموده است در هر چیزی که اطالع ندارید اظهارنظر نکنید
و حتما ایشان حقیقت را تبیین خواهند کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از صحبت
های خود درخصوص پروژه هایی که عملیات احداث آن
امروز آغاز شده است ،افزود:این پروژه ،پروژه سنگینی است و
ساختمان آن هم ساختمان ویژه ای است و تجهیزاتی هم نیاز
دارد که باید از خارج خریداری شود .اگر همه چیز به خوبی
پیش برود شاید تکمیل این مرکز  ۳ -۲سال طول بکشد.
صالحی عنوان کرد :در نطنز ،اراک ،اصفهان ،کارهای
به خوبی پیش می رود و امروز صنعت هسته ای با ۱۵
هزار پرسنل با قدرت کار خود را پیش می برد و هیچ چیز
متوقف نشده است و هر وقت هم به صالح دیده شده و
مسئوالن گفته اند به فعالیت هایمان شتاب دهیم دیدید
که انجام شده است.
وی تصریح کرد :هر اراده ای که مسوالن ارشد نظام
داشته باشند و صنعت هسته ای متصور بشوند ما می توانیم
با فوریت کامل آن را محقق کنیم و مردم مطمئن باشند که
این صنعت به خوبی فعالیت هایش پیش می رود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخشی از سخنانش
اظهار داشت :ایزوتوپ های پایدار از روش های متنوعی
به دست می آیند که یکی از این روشها استفاده از
سانتریفیوژها است.
وی گفت :در این مرکز از روشهایی چون تبادل
شیمیایی ،تقطیر تبریدی ،نفوذ حرارتی و تقطیر غشایی
استفاده می شود.
صالحی تصریح کرد:ما پیش از این در حد آزمایشگاهی
اقداماتی را آغاز کرده بودیم اما االن سطح کار ارتقا یافته به
طوری که  ۵هزار متر مربع شامل  ۸کارگاه و  ۸آزمایشگاه

برای این عملیات احداث می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد :چنین مجموعه
ای در غرب آسیا بی نظیر خواهد بود و در این منطقه
کشوری سراغ نداریم که به این میزان وارد عرصه جداسازی
ایزوتوپ شود.
وی خاطرنشان کرد :فردو از با ارزشترین مجموعه
های سازمان انرژی اتمی است و حدود  ۱۶هزار مترمربع
تاسیسات در این مرکز احداث شده است که از جمله مراکز
آن می توان به مرکز ملی مواد که دو سال قبل تاسیس
شد و همچنین مرکز ملی خلع اشاره کرد که  ۲۰فروردین
امسال رونمایی شد.
صالحی گفت :این مرکز نه تنها به صنعت هسته ای
بلکه به سایر صنایع کشور هم خدمات رسانی می کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :در حال
حاضر مجموعه فردو قابل مقایسه با  ۴-۳سال قبل نیست
به طوری که هم به تعداد کارشناسان و متخصصان و هم
به تاسیسات و زیربناهای آن اضافه شده است .به طوری که
تنها در بخش مرکز ملی مواد بیش از  ۲۰کارشناس ارشد،
مشغول به کار شده اند.
وی بیان کرد :در این مرکز هزار و  ۴۴سانتریفیوژ
داریم که در خالء هستند و  ۲آبشار در چرخش هستند و
اگر روزی اراده شود غنی سازی هم می کنند و کافی است
خوراک به این ماشین ها تزریق شود.
صالحی همچنین درخصوص همکاری های بین المللی
سازمان انژری اتمی گفت :در حال حاضر با اتحادیه اروپا و
روسیه همکاری های مختلفی داریم و پروژه های آن به
خوبی به پیش می رود.
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد :فردو با لحاظ
کردن بهترین استانداردها خدمات ارزشمندی را به مجموعه
صنایع کشور ارائه می کند.
وی با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در یکی از مراکز اتمی
روسیه رخ داد اظهار داشت :از فرصت استفاده می کنم به
دولت فدرال روسیه و همتایان خود هم تسلیت می گویم.
معاون رئیس جمهور گفت :روس ها با وجود اینکه
ده ها تجربه در این حوزه دارد و با وجود تمام مالحظات
دیدیم که این اتفاق در کشور آنها افتاد و راکتور کوچک
آنها دچار آسیب شد بنابر این فناوری هسته ای بسیار
حساس است که ایجاب می کند باالترین استاندارها در
آن رعایت شود.
صالحی بیان کرد :در واقع فناوری هسته ای نه فقط
از باب اقتدار آفرینی بلکه به علت اینکه صنایع کشور را
چندین درجه ارتقا می دهد حائز اهمیت است و باید
استاندارهای الزم را داشته باشد.
وی یادآور شد :از عزیزان رسانه ای که در این مراسم
حضور دارند خواهش می کنم به آرشیوهای خود مراجعه
کنند و تصاویر  ۴ -۳سال قبل این مرکز را هم با وضعیت
امروز آن مقایسه کنند .امروز حدود  ۷۰۰مهندس و
کارشناس در بخش های مختلف شرکت های مختلف در
این مجموعه فعالیت می کنند.
صالحی در پایان با بیان اینکه صنعت هسته ای بعد از
برجام با قدرت کامل به پیش می رود ،خاطرنشان کرد :از پروژه
های بزرگ این صنعت واحدهای  ۲و  ۳نیروگاه بوشهر است
که در دست اقدام است قرار بود مرداد ماه امسال بتن ریزی
شود که با مشورت های که داشتیم مقرر شد این عملیات یکی
دو ماه به تعویق بیفتد و احتماال عمالت بتن ریزی اکتبر انجام
شود با این حال کار عقب نیفتاده است و تنها اعالم بتن ریزی
یکی دو ماه عقب افتاده است.
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اجرای گام
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توقف موازیکاری
در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :در جلسات هیأت دولت
و با تأکید رئیس جمهور محترم به این جمعبندی رسیدهایم که مرجع
رسمی و تنها مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مراکز آمار ایران
است .پنجاهونهمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس
شورای عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور
برگزار شد.محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور در جلسه اظهار داشت :مرکز آمار ایران هر ماه به صورت
منظم شاخص قیمتها را به صورت رسمی اعالم میکند و در جلسات
هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به این جمعبندی رسیدهایم
که مرجع رسمی و تنها مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مراکز
آمار ایران است.رئیس شورایعالی آمار تصریح کرد که اگر چه براساس
قانون ،مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور
است ،اما این امر نافی توانمندیها و ظرفیتهای بانک مرکزی نیست و
این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیتهای ارزشمندی انجام
میدهد ،اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار
ایران منتشر شود .گزارش مذکور حاکی است که در پنجاهونهمین
جلسه شورایعالی آمار در مورد چهار موضوع «حذف موازیکاری در
تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حسابهای ملی»»،
پیشنویس قانون آمار کشور» »،گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه
آمار کشور» و نیز» تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت
 ۲سال» تصمیمهای الزم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب
شد .شایانذکر است که در جلسه شورایعالی آمار ،نمایندگانی از بانک
مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت کشور ،سازمان اداری و استخدامی کشور،
سازمان برنامهوبودجه کشور ،وزارت نیرو ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت راه
و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان ثبتاحوال کشور،
شرکت پست و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی حضور داشتند.

توضیح کرملین درباره علت تعویق
نشست سران ایران ،روسیه و آذربایجان

سخنگوی کرملین اعالم کرد نشست سه جانبه روسای جمهور ایران،
روسیه و آذربایجان زمانی برگزار خواهد شد که برنامه کاری سران هر
سه کشور با یکدیگر هماهنگ شود.به گزارش خبرگزاری تاس ،دمیتری
پسکوف ،سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) روز سهشنبه
گفت که دلیل به تعویق افتادن نشست سه جانبه روسای جمهوری
ایران ،روسیه و آذربایجان به دلیل لزوم هماهنگ کردن برنامه کاری آنها
بوده است.وی ادمه داد :ما در حال برنامهریزی برای یک زمان مناسب
هستیم تا جدول کاری روسای جمهور سه کشور را با هم هماهنگ
کنیم و هر زمان که برنامه آنها با یکدیگر همگام شود این نشست برگزار
خواهد شد.نشست سه جانبه ایران ،روسیه و آذربایجان قرار بود روز
 13اوت در سوچی برگزار شود اما روز گذشته اعالم شد که این جلسه
به تعویق افتاده است .اولین دور از این نشستها در اوت  2016در
باکو به ابتکار عمل آذربایجان برگزار شد و روسای جمهور سه کشور
روی پروژههای اقتصادی مشترک و مسائل امنیتی منطقه متمرکز بودند.
این سه رئیس جمهور سپس در بیانیهای مشترک بر عزم خود برای
توسعه همکاریهای سه جانبه ،از جمله در زمینه مقابله با تروریسم ،حل
مشکالت منطقه ،همکاری در منطقه دریای خزر و توسعه روابط در حوزه
انرژی و حملونقل تاکید کردند.نشست بعدی آنها در اول نوامبر 2017
در تهران برگزار شد که طی آن روسای جمهور ایران ،روسیه و آذربایجان
درباره یک سری مسائل مختلف ،شامل همکاری در بخش انرژی ،حل
بحران سوریه و همکاری در دریای خزر بحث و رایزنی کردند .والدیمیر
پوتین رئیس جمهور روسیه آن زمان از همتایان خود دعوت کرد تا برای
برگزاری نشست بعدی در روسیه ،به این کشور بروند.

