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 مطالبه مهم انتخابات ؛مسکن          روز حرف▼

 یدوره از انتخابات که درصدها نیمطالبات فراوان مردم در ا

و مشکالت  دیتول ،تورم ،یکاریامثال ب شودمیرا شامل  ییباال

 صورتبهکه بخش مسکن  بیننیدرا .است اقتصادی – یشتیمع

درصد مطالبات  7 هاییتنبه ،قرار گرفته موردبررسیجداگانه 

 رغمیعل یفعل دولت سالههشتدوره  در .شودمیامل مردم را ش

 همآنطرح  کیتنها  ،مختلف در حوزه مسکن یهاطرح انیب

و  یئجز صورتبه دولت نیا یانیدر دو سال پا یطرح مسکن مل

 یصددرصدباعث رشد چند  هایکارکم جهینت .شد ییناقص اجرا

در  ،یموجود بانک مرکز یبر اساس آمارها .شدمسکن  متیق

هزار  450 یمسکون یمجموع تعداد معامالت واحدها 4031سال 

 1هر مترمربع مسکن  متیو متوسط ق شدهگزارشواحد  760و 

در سال  کهیدرحالتومان بوده است  033هزار و  461و  ونیلیم

هزار و  10 یمسکون یمجموع تعداد معامالت واحدها 4033

در سکن مهر مترمربع  متیمتوسط ق و شدهاعالمواحد  030

 .است دهیتومان رس ونیلیم 81.7به  4133 ماهاردیبهشت

 06سهم  ،یبخش مسکن در محاسبه تورم -4 :يلينکات تحل

محاسبه در  کیرتبه  ،گریسبد د 43نسبت به  کهدارد  یدرصد

انه یدرآمد ماه سومیک. در وضعیت فعلی حدود دارد یتورم

انباشت  با توجه به -8 .شودمی بهااجارهصرف  نیمستاجر

بازار  نیکه در ا ینجوم هایقیمتمسکن و  حوزهتقاضا در 

رو دارد و  شیپ یسخت اریکار بس ندهیآمده است، دولت آ دیپد

 ،ساخت مسکن نهیدر زم یدولت فعل کاریکمعالوه بر جبران 

را پاسخ  نهیزم نیدر ا دیجد یتقاضاهاهم تالش کند تا  دیبا

 -0 .رضه، کاهش دهدع شیمسکن را با افزا متیدهد و هم ق

است که منتخب مردم در  یبخش آفت بزرگ نیدر ا یزدگشعار

دولت  ،مثال طوربه ؛کند زیاز آن پره دیبا یجمهور استیر

 یمتعدد هایطرحمستقر ضمن کنار گذاشتن مسکن مهر، 

مسکن، بازار رهن  اندازپس، صندوق یهمچون مسکن اجتماع

کارمندان  یقسط مسکن، مسکن یمسکن، فروش اقساط هیثانو

طرح مسکن  درنهایترا بارها اعالم کرد و  یمسکن مل طرحو 

 ریو ناقص به اجرا در آمد و سا یئجز صورتبه یلیخ یمل

 .کنار گذاشته شد یهمگ هاطرح

 نیبا درک ا زدهمیدوره س یهادایاکثر کاند :یراهبرد نکته

از بعد  مسکن وسازساختدر رابطه با را  یخوب هایطرح ،معضل

جا دارد منتخب مردم بخش مسکن را  .اندکرده هئارا یآور رأی

و هم  ینیشیپ عیمهم در اقتصاد که هم صنا شرانیپ کی عنوانبه

و بر وعده  شدباور داشته با ،آوردیدرمرا به حرکت  ینیپس

مردم برداشته  یاز رو یخود وفادار بماند تا مشکل مهم یانتخابات

 علی قاسمی( :)نویسنده .شود

 

 

 

 

 

 
 

 هامناظرهحلقه گمشده                                 روز گزارش▼

معاند برای  هایشبکهشد که خوراک مناسب  ایوسیلهمناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری 

دفاع از انقالب  هایفرصتاین مناظره نیز مانند مناظره گذشته  در سالیان متمادی تهیه شود؛

نه آن را باید آن به برخی از حمالت سیاسی به همدیگر تبدیل شد که هزی هایآرماناسالمی و 

سیاسی در این مناظره تحت عنوان  هایبداخالقیرداخت کند. در ذیل به برخی از نظام اسالمی پ

 .پردازیممیعملیات روانی مناظره کنندگان  هایتاکتیک

ساختن دشمن فرضی همواره یکی از  :ساختن یک یا چند دشمن فرضی :خبری هایگزاره

 عنوانبهارهای خود را رفت ،حق و باطل هایجبههایجاد  بابوده است که  هارسانه هایتکنیک

 این از. دنآور فراهم اقدامی، نوع هر برای را زمینه و دنده جلوه معتبر و ، محقطرفدار حق

در دو مناظره اخیر، برخی از  .شودمیو تخریب طرف مقابل استفاده  کردن متحد برای شیوه

از نامزدها یکی هستند و با این تاکتیک  تنپنجکه  کردندمیوانمود  گونهاینره کنندگان مناظ

پیچیده کردن خبر برای  دفاعی خود بودند. هایضعفایجاد اعتبار برای  و نماییمظلومبه دنبال 

پشت صحنه رفتارهایش در روز  خواهدنمیشکی نیست که هیچ فردی  :عدم کشف حقیقت

 و اخبار با چنانآن موضوع حقیقت، نماند پنهان مناظره آشکار شود و برای همین منظور برای

را  مسئلهکه مخاطبان راهکار حل  شودمی بیان پیچیده ،ضدونقیض گاهی و فراوان اطالعات

ل و افرادی مشکالت کاهش ارزش پول ملی به مسائی گذشته هامناظرهدر  .کنندمیفراموش 

 این از استفاده با :نمایی هسیا شگرد .اندنداشته مسئلهارتباطی با اصل  گونههیچمرتبط شد که 

 از ترمهم و حکومتاز  نوعی یا و تفکر نوع یک یا گروه یا فرد یک چهره شودمی تالش ،شگرد

استفاده از  .شود نشان داده انسانی ضد و خشن و منفی کامالا  دین و مذهب یک چهره ،همه

جذب طرفدار  هایتکنیکحریک عواطف همواره از ت حربه از استفاده :عاطفه گیرندگان پیام

برای  ،و معتادان بازیآب است. برجسته کردن پیامک به دختران، بیشتر در انتخابات بوده

 تریگستردهموضوعات  بیندرایناست که این در حالی  ؛شودمیاستفاده از عواطف ملت بیان 

 ایرسانهفعالیت  .شدنادیده گرفته از سوی برخی نامزدها تورم بیکاری و  ازدواج جوانان،مانند؛ 

لی که اولویت جابجا شود و مسائ هااولویتکه  شودمیعاطفه مخاطبان سبب  ممتد بر روی

 به دغدغه اولیه مردم تبدیل شود. ،سازیبرجستهنیستند با کمک تکنیک 

شارکت ارسال سیگنال موج منفی در این انتخابات همان خواسته دشمنان است تا م :نکته پاياني

یش مشارکت در نامزدهای محترم همه جریانات باید در زمینه افزا دهند.در انتخابات را کاهش 

 مخاطبان در را مطلوب هدف سویبه حرکت و تالش شوق و گیرند و شورهمراهی با هم قرار 

کنند و مردم را  تقویت پیشرفت و آبادانی کشوردر  را آنان رفتار و احساسات و عواطف و برانگیزند

 فرهاد مهدوی( :)نویسنده درونی وعده دهند. هایظرفیتتکیه بر پر امید با  ایآیندهبه 

 رفت هيئبه قوه قضا جمهوررئيسپرونده تخلف                     ر ویژهخب▼

در  یقانون اساس 485و  77را ناقض اصل  یموافق، حسن روحان رأی 418مجلس با  ندگانینما

خارج از نوبت، به قوه  یدگیرس یبرا جمهورسیدانستند و پرونده تخلف رئ 8303موضوع سند 

ها، نامهعهدنامه، مقاوله» :مده استآ 77 اصلدر  .شودیارجاع م صالحیو مراجع ذ هییقضا

 485 اصل .«برسد یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو دیبا یالمللنیب یهانامهقراردادها و موافقت

دولت  یها و قراردادهانامهها، موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه یامضا» :گویدمیاساسی نیز  قانون

پس از  یالمللنیب یهاهیمربوط به اتحاد یهامانیپ یامضا نیها و همچندولت ریبا سا رانیا

 .«اوست یقانون ندهینما ای جمهوررئیسبا  یاسالم یمجلس شورا بیتصو

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 در انتخابات شرکت کنند؟ خواهندنميچرا برخي 

به بحث و بررسی پیرامون « فرهیختگان»وگو با ، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت«ناصر ایمانی»

سال از عملکرد دولت یازدهم  1رضایتی از وضع موجود پس از دلیل ناطیفی از جامعه پرداخت که به

جمهور سیزدهم دیگر تمایلی برای حضور در انتخابات و مشارکت برای تعیین رئیس ،و دوازدهم

برآورد این است » :در خصوص دالیل این طیف برای عدم شرکت در انتخابات گفته است او .ندارند

اند، اما وقتی با شور داده رأیجمهور وقت اند، به رئیسقهر کردهها که عموم این افرادی که از صندوق

 مسئله  .اندای نگرفتند، دچار یک نوع سرخوردگی شدهو حرارت در انتخابات شرکت کرده اما نتیجه

تورم، اشتغال و امثالهم است که  مسئله معیشتی، مسائل از اعم کشور اداره به مربوط مسائل دوم

کرده و نوعی واگرایی در این قشر از مردم ایجادشده تا بخواهند در انتخابات  متأثرشدت را به هاآن

خواهند در انتخابات تنها راهی که وجود دارد این است که به مردم عزیز که نمی .شرکت کنند

تنها مشکلی شرکت کنند یا هنوز مردد هستند، تذکر داده شود که با شرکت نکردن در انتخابات نه

بیاورد  یرأو برخی از مشکالت هم احتمال دارد بیشتر شود؛ چراکه ممکن است فردی شود حل نمی

هیجانات و  دورازبهگیری در انتخابات باید تصمیم .جمهوری نباشدکه گزینه مطلوبی برای ریاست

مملو از هیجانات و احساسات بوده  36انتخابات سال  .م با عقل و منطق و درایت باشدأاحساسات و تو

احساسات قلیان داشت و شخص روحانی و بعد جهانگیری در این کوره احساسات  قدرآن، یعنی است

های کاذب و موارد خالف واقع درست کردند که طبیعی است آن احساسات سازیدمیدند و دوقطبی

]مردم[  هاآن .شوداگر بخواهد به نتیجه نرسد که نرسید، سرانجام همین سرخوردگی ایجاد می

های گذشته هایی که طی این سالبه سوابق کاندیداها نگاه بیندازند و ببینند طی مسئولیتتوانند می

شعارگونه بوده و چقدر اقداماتشان را توانستند  هاآنداشتند چه اقداماتی انجام دادند و چقدر اقدامات 

 .«توان انتخاب کردبه عمل برسانند؟ از این طریق بهتر می

 زادهيمهرعلکرونايي  یبه ادعاوزارت بهداشت واکنش 

اده، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به گفته دیروز مهرعلیز سازمان غذاودارو یسخنگو

واکسن  تواندیتا م 4333تا و  43از  یدالر است و بخش خصوص 43واکسن کرونا »گفته بود  که

تا  1اظهار فضل نمایشی برای » :تدر صفحه توییتر خود نوش؛ «شوند نهیوارد کند و همه واکس

عدم شناخت، دردی را دوا نخواهد پوشالی ناشی از  ووعیدوعدهحاصل نخواهد شد و  قطعاارأیی که 

توانند همین دو سه هفته ستاد انتخاباتی کرونا و واکسن که هیچ، این بزرگواران اگر می .کرد

دکتر کیانوش جهانپور « !دخودشون رو اداره کنند، واردات واکسن تقلبی و آمار کرونا بماند برای بع

 ،فروشدکرونا ده تا و صدتا و هزارتا نمی استحضار دارید جایی واکسن» :در توییت دیگری نیز نوشت

مانیم نامزد برای روشن شدن مطلب، منتظر می !مگر در بازار سیاه و واکسن فیک و مافیای قاچاق

ها را مدعی فهرست مدعیان واردات واکسن مورد نظر خود، مستندات اصالت کاالی ادعایی و پروفرم

 تمام اکنونهم»نیز در واکنش به این اظهارات گفت:  بهداشت ریمشاور وز «زادهوهاب» .«ارائه کنند

واکسن وعده داده  ونیلیم 463تا  میدهیقرار م زادهیمهرعل یرا در خدمت آقا اراتیاخت و امکانات

موضوع مشروط  نیو ا رندیکه سالمت مردم را گروگان نگ میدواریام !سه ماه وارد کنند یشده را ط

 «.شود هر که در او غش باشد یرو هیتا س !دانیم نیو ا یگو نیا .نشود شانیدادن به ا رأیبه 

 موساد به آمريکا توصيه ضدايراني رئيس سابق

اگر » :نظامیانش از عراق، مدعی شد خارج نکردنرئیس سابق موساد با توصیه به آمریکا برای 

هایی که بخش اعظمی از راکت .شودآمریکا، عراق را ترک کند، آن ]کشور[ توسط ایران تصرف می

ایران  روزه غزه( از شمال به سمت ما شلیک شد، تحت مدیریت 48حین عملیات اخیر )جنگ 

های مقاومت در لبنان و نوار غزه کوهن با ادعای اینکه ایران در حال کمک به گروهیوسی  .«بود

زن است، گفت این مسئله باعث شده سطح تهدید علیه برای دستیابی به تسلیحات پیشرفته و نقطه

های چنین سالح تاکنونهای مقاومت زیرا گروه ؛ای باال برودسابقهبیرژیم صهیونیستی به میزان 

نیز با درخواست برای افزایش تحرکات نظامی علیه  نیازاشیپوی  .اندای در اختیار نداشتهپیشرفته

ها متوجه شوند هر اشتباهی مبارزه با این کشور ادامه دهد تا زمانی که ایرانی» :ایران، ادعا کرده بود

 .«با پاسخ دردناکی مواجه خواهد شد هاآنجانب از 

 اخبار کوتاه

 ندهینما /بازی آژانس داد وزارت امور خارجه را درآورد ياسيس ◄

در واکنش به گزارش  المللیبین یهاازماندائم کشورمان نزد س

 یگروس مواضع» :گفت یاتم یانرژ المللیبینآژانس  رکلیمد

 .است رانیآژانس در برابر تعامالتش با ا طرفهیک کردیاز رو یحاک

و  یو آژانس سازگار رانیا نیب یهمکار سوابق با آژانس گزارش

فاصله  یاسیس دستور کاراز هرگونه  دیبا آژانس .ندارد یهمخوان

 میرژ یاهسته دیشفاف در برابر تهد یموضع دیو با ردیبگ

از معاهده عدم اشاعه اتخاذ  میرژ نیماندن ا رونیو ب یستیونیصه

 یهاادعا کرده بود که روشن نشدن پرسش یگروس .«دینما

بودن برنامه  آمیزصلحاز  نانیارائه اطم ران،یآژانس در مورد ا

 .دهدیرار مق تأثیررا تحت  رانیا یاهسته

 جمهوررئیس /ستين يرفتنيکاالها پذ متيق شيافزا :يروحان ◄

 وجههیچبهمردم  یاقالم ضرور ویژهبهکاالها  متیق شیافزا :گفت

نسبت به  تیجد با است موظف صمت وزارت .ستین یرفتنیپذ

 .«اقدام کند هاآن متیق شیو ممانعت از افزا هامتیکنترل ق

افزایش  گویندمیبا شما  نظرهمملت نیز  !جمهوررئیسجناب 

رئیس قوه مجریه در شرایطی که اما  ؛پذیرفتنی نیست هاقیمت

، چه کسی باید مجری کار کندمیکشور فقط به حرف بسنده 

ملت باشد و مشکالت را رفع کند؟ آیا نیاز به یک دولت جهادی 

 و اقدام و عمل انقالبی نیست؟ نبهجایکبرای عبور از دستورات 

 بر اساس /ه شد!سال گذشته شکست 05 ينگيرکورد رشد نقد ◄

حجم  33در سال  ،یبانک مرکز یاز سو منتشرشده یآمارها

 4057از سال  زانیم نیدرصد رشد کرده که ا 113.6 ینگینقد

 حجم .شودیرکورد محسوب م کیاست و  ابقهسیتاکنون ب

تومان  اردیلیم 453هزار و  8178معادل  31در سال  ینگینقد

 473هزار و  0176تومان رشد به  اردیلیهزار م 4331بوده که با 

 .است دهیتومان رس اردیلیم

 وزارت خارج شدند/ از افغانستان کايآمر انيدرصد از نظام 51 ◄

از افغانستان  کایآمر یخروج نظام» :در گزارشی آورد کایآمر دفاع

سپتامبر  44تا  رودیو انتظار م شدهانجامدرصد  53از  شیب

از نوع  یبار یمایهواپ 533معادل  کایرآم .کامل انجام شود طوربه

 .«از افغانستان خارج کرده است زاتیمملو از تجه 47-یس

 خیش»/ تمجيد از مواضع استکبارستيزانه رهبر معظم انقالب ◄

 سندهیو نو نیالت یکایدر آمر هاحنفیاعظم  یمفت «نیعمران حس

 رانیرهبر ا دیو تمج فیبه تعر یمعروف جهان اسالم در سخنان

در  درستیبه یرهبر نیداشتن چن لیبه دل رانیا» :اخت و گفتپرد

 «.است ستادهیا کایآمر یجهان به سرکردگ نیبرابر ظالم

دفتر مقام  یروابط عموم بر يک استفتای غيرمعتبر/ یاهيبيتکذ ◄

از  یدرج استفتائ یدر پ» :اعالم کرد یاهیدر اطالع یمعظم رهبر

 ،یاجتماع یهاصفحات رسانه یدر برخ یاخامنه اهللآیتحضرت 

که  یهر متن :اعالم کرد یدفتر مقام معظم رهبر یروابط عموم

ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و  یاز نوع یحاک

درباره صالح و اصلح عنوان  راایکه اخ زین یمطلب .است اعتباربی

 .«ندارد اعتبارشده است، 


