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 در سال مسکن ميليونيک ساخت سنجيامکان   روز حرف▼

بخش  2در  و دوازدهم زدهمایدولت  فیکارنامه ضع یبررس با

و تورم  سویکاز  ،یاهیسرما یتقاضا یعرضه مسکن و سامانده

واحد  مترمربعهر  متیمتوسط ق یبرابر 8 شیباال و افزا اریبس

از مطالبات عمده مردم و  یکیباعث شد  ،گرید یاز سو یمسکون

 استیر یمزدهانا یتکرار انتخاباتپر یهاوعده نیهمچن

شعار  نیاحال  .ابدیله مسکن تمرکز حول حل مسئ یجمهور

و وزارت راه سیزدهم دولت  راهبردی دربرنامه  کیبه  یانتخابات

 نیا ندیفرا نیمهم در ا سؤال شده است. لیتبدآن  یو شهرساز

 0 ایسال و  کیتعداد مسکن در  نیساخت ا ایآکه است 

 ؟است سوریمقدور و م دولت، چهارسالهدوره  درمسکن  ونیلیم

 ازجملهمسکن  دیتول یهانهاده یهایبررس -0 ي:ليتحل نکات

آن است که ساخت  انگریکار ب یرویو ن یمصالح ساختمان ن،یزم

 تواندیاست و م دسترسقابل یمسکن در سال هدف ونیلیم 0

 وارده به جامعه را کنترل کند. یشتیاز فشار مع یبخش مهم

 یارز منابع بهکم  یلیاست که خ یداتیتول ازجملهمسکن  دیتول

تجربه  -2 .ندارد هاتحریمبا موضوع  یوندیمرتبط است و پ

مسکن در سال  یهزار واحد مسکون 820ساخت و  ریزیبرنامه

بودن این پروسه در حال حاضر دهنده قابل تحقق نشان 0881

اما  ؛مسکن است دیتول ازین ترینمهم نیمدغدغه ز -8 است.

 یه و شهرسازتوسط وزارت را شدهانجام هایبررسی نیآخر

 0012از  شیدارد که در حال حاضر در کشور ب نینشان از ا

 یزندگ یهزار هکتار بافت فرسوده شهر 4010نفر در  ونیلیم

 نیمقدار زم نیکه ا دهدمینشان  یحداقل برآورد. کنندمی

 ؛مسکن را دارد ونیلیم 5ساخت  یجواب گو فرسوده تباف

ها و در روستا است یلتدو شهرها اکثراً هیحاش هایزمین مضافاً

درصد از  0کافی وجود دارد. از سوی دیگر،  اندازهبهنیز زمین 

این طرح  موردنیازکل تسهیالت ساالنه بانکی برای تأمین منابع 

 .کندمیکفایت 

 هایپیشراناز  یکی عنوانبهساخت مسکن  :یراهبرد نکته

بار مردم و کم کردن  یتمندیرضا غیرازبه زمانهماقتصاد کشور 

و جهش  یرشد اقتصاد تواندمی ،یسرپناهیاسترس مردم از ب

را به دنبال داشته  یدیتول ینیو پس ینیشیپ عیدر صنا دیتول

مرتفع کند.  یادیتا حد زسئله بیکاری در کشور را باشد و م

با اراده  است. اکنونامر  انیآنچه مهم است اراده متول بیندراین

؛ است یاساس اقدام نیچنآماده  ی کشورفضادولت سیزدهم، 

قانون درآمده  صورتبهمسکن  میلیونیکساخت  این، عالوه بر

داشته  ینظارت و مطالبه گر تواندمیتحقق آن  یو مجلس برا

 )نویسنده: علی قاسمی( باشد.

 

 

 

 
 

 

 در قبال تحوالت افغانستان مانهيموضع حک                روز گزارش▼

را به  شاناناتیبپایانی  بخش، معظم له معظم انقالب رهبربا  زدهمیدولت س ئتیه دارید نیدر نخست

، چارچوب اقدام یسخنان مهم موضوع افغانستان اختصاص و حوادث آن اختصاص دادند و طی

در مورد افغانستان ما طرفدار »فرمودند:  جمهوری اسالمی ایران در این موضوع را مشخص کرده و

ملت افغانستان است؛ ما طرفدار ملت  ماندیم یباق کهآن... روندیو م ندیآیها مدولت م؛یملت افغان

 «.دارد یها با ما بستگها هم به نوع رابطه آن. نوع رابطه ما با دولتمیافغانستان هست

در  یموضع مشخص رانیا یاسالم یجمهور ندیگویکه م هایبرخالف برخ -0 :يليتحل هایگزاره

و هوشمندانه در  یمنطق ق،یدق طوربهندارد، رهبر معظم انقالب  ،گذردیم انستاندر افغ آنچهقبال 

کشور، به ابهامات و  یخارج استیس یریگجهت نیینموده و ضمن تع یریگخصوص موضع نیا

سکوت »نگارنده آن را مدارا و  که یموضع دهند؛یهم پاسخ م بارهدراینشبهات موجود 

در مواجهه با تحوالت افغانستان بر دو رهبر معظم انقالب  تأکیدتمرکز و  -2. نامدیم« هوشمندانه

. ایرانبا « افغانستان یآت تینوع رابطه دولت و حاکم»و دوم، « مردم»است: نخست،  یدیره کلگزا

از  یکی که ناجامعه افغانست «الیس» شدتبه وضعیت سیاسیدر قبال  دهد،این موضع نشان می

از  دیلذا با ؛دنمردم باش دیبا یگذارهیو سرما اتکامرکز  ،رودیبه شمار م رانیبزرگ ا گانیهمسا

اجتناب نمود. معظم له بدون  شدتبه نانهیبرواقعیو غ ی، احساسزدهشتاب هرگونه موضع و اقدام

خطوط و  میبه ترس «یتیفور» چیکردند که ه میتفه روشنیبهاز طالبان ببرند،  ینام نکهیا

و  ستیآن معلوم ن یاسیس تیعهنوز موق که نادر قبال طالب کشور یخارج استیس یهاچهارچوب

اتخاذ  -8به خود نگرفته است، وجود ندارد.  یمشخص وسویسمتفعالً  که ناتحوالت افغانست زین

حالت  کی کهآن ندهیتحوالت افغانستان و آ یکنون طیدر شرا یاسالم یمهورموضع شفاف ج

و  یتیامن ،یاسیس یتراشنهیهزجلوگیری از در  یدستشیپ یبه معنا ،دارد« آلودابهام»و « گذار»

بر اعالم موضع  ییهنوز بنا زین کایآمر یحت ،نفعیذ یکشورها ریکشور است. سا یبرا کیپلماتید

 ،ستیبا خودش روشن ن فشیهنوز افغانستان تکل ،تر. به عبارت سادهندارندشفاف در قبال طالبان 

 .لبان روشن کندرا با طا فشیبخواهد تکل رانیا جمهوری اسالمیچگونه انتظار هست که 

طالبان و تقابل با آن است و نه « رد» یرهبر معظم انقالب نه به معنا ریاخ موضع پاياني: نکته

که  نهیهزو کم یمنطق استیکه وجود دارد. فعالً س یمتداول یبه معنا ،با آن یو همکار «دییتأ»

الم کردند، سکوت اعرا آن  یامانهیهم به طرز حک یو رهبر کندیبر آن حکم م زین میعقل سل

شود  فیتکل نییافغانستان تع تیکه وضع یدر قبال تحوالت افغانستان است، تا زمان ندانههوشم

 (ندیآخوش دیحم)نویسنده:  آن مشخص گردد. یتیو حاکم یاسیو مدل نظام س تیو ماه

 در فرودگاه کابلآمريکايي ي واقعي از جنايت تيروا              خبر ویژه ▼

حوادث تروریستی اخیر در فرودگاه کابل،  شدگانکشتهبر اساس شواهد و مدارک میدانی، آمار 

مستقیم نیروهای آمریکایی به  یهایراندازیت لیدل بهناشی از انفجارهای تروریستی، بلکه  تنهانه

و  یستیترور یانفجارها ینیشاهد ع کیحاضر در این فرودگاه روی داده است؛  دفاعیبمردم 

تعداد  کردندیتصور م هاییکایآمر»: ه استگفت «یراشاتود»به  ،در فرودگاه کابل یراندازیت

زده وحشت تیجمع یسوبه یراندازیحضور دارند و شروع به ت یگذاران انتحاراز بمب یشتریب

شدگان از کشته یتنها بخش ندیگویبه ما م انیبازماندگان و قربان»: سدینویم راشاتودی«. کردند

از پس  یحت هاییکاآمریکشته شدند.  یراندازیدر اثر ت هاآن شتریدر اثر انفجار جان باختند و ب

به  یحت ،دادندیادامه م یراندازیبه ت ن،یزم یرو هاآنافتادن  ایفرار همه از مقابل فرودگاه 

در  وریچهارم شهر یراندازیت و انفجارها .«دندیپریفرار به داخل کانال م یاجساد. مردم برا

افغان را گرفت و  یرنظامیغ 046کم و دست ییکایآمر ینظام 00فرودگاه کابل، جان  یکینزد

 شدند. یزخم گرینفر د 266
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 اخبار ▼

 الهای اساسي!کاهش تورم کا برتوماني  0011ارز  تأثير

بخش »در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد:  اتاق بازرگانی تهران رئیس

ای از گره تنهانهارز  داشتننگههشدار داده بود که چند نرخی  ارهابهای گذشته خصوصی در سال

بر  .ید تبدیل شودتواند به یک چالش جدکند که حتی خود میمشکالت اقتصادی کشور باز نمی

 0266میلیارد دالر ارز  010ابتدایی امسال، دولت  چهارماههصورت گرفته در  برآوردهایاساس 

م آن به سویکمیلیارد دالر واردات، نزدیک به  05تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود 

هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به  066، تیرماهتا پایان  ترتیباینبهوط است. ارز دولت مرب

مرکز آمار،  برآوردبر اساس »ادامه داد:  مسعود خوانساری«. کاالهای اساسی اختصاص یافته است

ای سنگین دولت هزینه کهدرحالیدرصد بوده است یعنی  58تورم کاالهای اساسی در این مدت 

کنند حتی که این ارز را دریافت نمی غیرخوراکیتومانی کرده، تورم کاالهای  0266 برای ارز

هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد  066بوده است و باید پرسید این  ترپایین

  .«ای داشته استرانت و فساد چه آورده

 عراق؟!مردم دلسوزی فرانسه برای 

 ییو شکوفا تیو تحقق امن سمیمبارزه با ترور یشده برا یفرانسه در بغداد مدع جمهوررئیس

است  یفرانسه از عراق در حال یتیامن تیحما ادعای، حالبااین اقتصاد در کنار عراق خواهد بود.

 هاستیاز ترور تیدر حما کایبا آمر عمالً هیبه سور یو نظام یطالعاتا یروهانی اعزام با فرانسه» که:

به  هیمانع دعوت سور گر،یکدیبه  هیعراق و سور تیگره خوردن امن باوجودکرده و  یهمکار

صورت  رانیاز عراق توسط ا تیحما نیشتربی عراق، ملت و مقامات اذعان به نشست بغداد شد.

 یبرا یاقتصاد یامدهایقرار دارد که پ رانیا تحریم کنندگاناول  فیفرانسه در رد آنکهحالگرفته، 

 تیمقاومت، از محکوم یو عراق یرانیترور فرماندهان ا انجری در فرانسه. داردبه همراه  زیعراق ن

اقدام کرد تا  یشعبالانحالل حشد یبرا کایدر کنار آمر یو حت یبزرگ خوددار تیجنا نیا

 یهاها و طرحاز وعده یک سالاز  شبی در عراق را حذف کند. مسیرکن مبارزه با ترور ترینمهم

 یکارکرد مثبت تنهانهاما  ،گذردیم روتیانفجار بندر ب یهارانهیو یبازساز یمکرون برا ییادعا

بر سوابق فرانسه نشان  مروریلبنان دامن زده است.  یو اقتصاد یاسیبلکه به بحران س ،نداشته

 ریسا تیبه دنبال امن تنهانهگران و استعمارگران سلطه ریانند سام زیکشور ن نیکه ا دهدیم

 صراحتبه ،اساس نیر اب. بوده یکشعامل نسل یو حت تیبلکه خود مخل امن کشورها نبوده

بلوف  کی شتریاز عراق، ب یتیو امن یاقتصاد تیبر حما یمکرون مبن یکه ادعا افتیدر توانیم

 دیاز لبنان، بع تیحما برای فرانسه شروط مطابق نهفته است. یگریآن اهداف د یاست که در لوا

چون خلع سالح مقاومت  یموضوعات ،یو اقتصاد یتیامن تیدر پوشش حما زیکه در عراق ن ستین

 و... دنبال شود. گانیهمسا یهاتیمحروم ساختن عراق از ظرف ،یشعبالو سازمان حشد یمردم

 به رژيم صهيونيستي!« محمود عباس»سليت پيام ت

رئیس رژیم « اسحاق هرتزوگ»رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با ارسال پیامی به 

، به مرز غزه درکشتار فلسطینیان ی، عامل تیرانداز صهیونیستتک کشته شدنصهیونیستی، 

سال پیامی در ماه آوریل گذشته نیز با ار محمود عباس. »تسلیت گفترا  دست یک فلسطینی

ها به دلیل ازدحام جمعیت در مراسمی در الجلیل را تسلیت کشته شدن شماری از صهیونیست

گفته بود؛ اما روابط تشکیالت خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی به همین چند پیام 

با رژیم  ترینزدیکگذشته روابط  هایدهه. این تشکیالت طی شودمیتسلیت خالصه ن

کرانه باختری، امروز این تشکیالت را در برابر آرمان فلسطین  کهطوریبه، اکردهپیدصهیونیستی 

ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو ارتش این « عاموس گیلعاد. »بیندمی

وی در  .«تشکیالت خودگردان بخشی از نظام امنیتی اسرائیل است»که  ه استگفت ،رژیم

همکاری بین تشکیالت »گفت که  س با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی،واکنش به دیدار اخیر عبا

گنج استراتژیک برای این  منزلهبههای گذشته خودگردان فلسطین و این رژیم در طول سال

سازی عملیات تروریستی علیه اسرائیل و تشکیالت خودگردان در خنثی چراکه ،رژیم بوده است

 «.تری، نقش بسزایی داشته استجلوگیری از بحرانی شدن اوضاع کرانه باخ

 اخبار کوتاه

دیروز  گرم است/ جمهوررئيسه پشتمان ب :يعبدالملک ◄

( خبرهایی از برکناری برخی مدیران شستا در فضای شنبهسه)

در این زمینه  یتعاون کار و رفاه اجتماع ریوزمجازی پیچید، 

 تأمین اجتماعی یاقتصاد یهادر مجموعه» :توضیح داد

ناسالم  رانمدی به کار اجازه .میکنیبا فساد مماشات نم وجههیچبه

 نفر به علت فساد در شستا برکنار شدند. 2 اآلنداد؛ تا  مینخواه

را وارد  شانیستاد انتخاب یاعضا یستیل صورتبهافراد  گاهی

از  یناش هایاز ناکارآمد یاند و بخشکرده یاقتصاد ینهادها

 رمجموعهیز هایشرکتمبارزه با فساد در  برای کار است. نیهم

 .«گرم است جمهوررئیسپشتمان به 

در  دیروز /خبرهای خوش بانک مرکزی از بازار ارز ◄

بانک مرکزی از  کلرئیس ،داری اسالمیبانک همایش یکمینوسی 

اکبر کمیجانی،  .گشایش در منابع ارزی و فروش نفت خبر داد

در بازار متشکل ارزی و  هاصرافیها و افزایش سقف خرید بانک

تجاری و  هایطرفتقویت معامالت در این بازار، رایزنی با 

آزادسازی منابع ارزی حاصل از  منظوربهکشورهای همسایه 

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف  اندازیراهات، صادر

نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطالعات و 

عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت 

ثبات بخشی  منظوربهعرضه داخلی ارز را از اقدامات بانک مرکزی 

 .بازار ارز عنوان کرد

 بهداشت روزی /رديگيمواکسيناسيون از هفته آينده سرعت  ◄

بدون درمان  ،مارستانیاز ب دینبا ییکرونا ماریب چیه»: خبر داد

 شوند. جیبس یماریب تیریمد یبرا دیخارج شود. همه امکانات با

 یحداکثر ونیناسیواکس برای تالش حال در توان همه با دولت

سرعت  ،واکسن در کشور دیورود و تول شیبا افزا زمانهماست. 

 عیشاهد توز ندهیخواهد کرد. از هفته آ دایپ شیافزا ونیناسیواکس

 60حدود  مهرماه انپای تا. بود میها خواهگسترده واکسن در استان

درصد  46 میکرد و اگر بتوان میدُز واکسن وارد خواه ونیلیم 65تا 

همه  مداری قصد .شودیحاصل م یمنیا ،میکن نهیرا واکس تیجمع

 یهمکار ازمندیو ن میکن نهیکشور را تا دهه فجر واکس تیجمع

 .«میهست ونیناسیمردم در واکس

 /باغقره یدر بازساز رانيمشارکت ا یبرا جانيخواست آذربادر ◄

بر  ان،یرعبداللهیدر تماس با ام جانیآذربا یجمهور وزیر خارجه

کرد و  تأکیددو کشور در همه ابعاد  نیب یهایهمکار گسترش

باغ مناطق آزادشده قره یدر بازساز رانیا شتریخواستار مشارکت ب

 شد. تینزدر حوزه ترا هایهمکار نیو همچن

وقوع  پی در /طوفان و قطع برق يدر پ کايدر آمر یغارتگر ◄

برق در  یو قطع کل کایآمر ی«انایزیلوئ» التیدر ا «دایآ»طوفان 

هفته ادامه داشته باشد،  8 رودمی که احتمال این ایالت

 دربه اوج خود رسیده است. شهر  نیدر ا یو غارتگر ومرجهرج

از  یشهر گروه نیا سیپل یروهاین واورلئان،یدر ن ومرجهرج پی

اند و با ا در سطح شهر مستقر کردهر یمبارزه با غارتگر یروهاین

 .دنکنیم یخصوص همکار نیدر ا انایزیلوئ یگارد مل


