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پاش تمام چالش های بذر
با وزارت راه و شهرسازی

دومین وزیر راه دولت سیزدهم چگونه رای اعتماد 
گرفت؟

ادامه در صفحه  2

اقتصاد یا فرهنگ مسئله این است
شرایط اقتصادی این روزها فشار و سختی فراوانی 
را به زندگی اکثر طبقات جامعه وارد کرده است، 
از گران شدن کاالهای اساسی و خوراکی  گرفته تا 
خودرو و مسکن، همگی دست به دست هم داده اند 
تا  این روزها  بسیاری از مردم با نگرانی های اقتصادی 
با همان نگرانی ها  بالین گذاشته و  بر  شب ها سر 
همچون  نگرانی هایی  برخیزند.  خواب  از  صبح ها 
رساندن اندک حقوق خود به انتهای ماه، افزایش 
مصرفی،  کاالهای  روزافزون  افزایش  و  خانه  اجاره 
همگی باعث ایجاد تنش های فراوان روحی و روانی 
در بسیاری از افراد جامعه شده است. تنش هایی 
که بسیاری از اوقات  لطمه های بسیاری بر سالمت 
جسم  و روح افراد جامعه وارد می کند  و از همه مهم 
تر باعث به خطر افتادن  نشاط و شادابی در جامعه 
می شود و همین مسئله می تواند پویایی و تحرک 
جامعه را با مخاطرات جدی مواجه سازد. در این 
میان مسائل فرهنگی که در ارتباط مستقیم با روح 
و روان آحاد جامعه است به دلیل وجود دغدغه های 
اقتصادی روز به روز کم رنگ تر و منفعل تر می 
شوند. ریشه کم رنگ شدن مسائلی همچون فرهنگ 
و هنر که حاصل فشارها و مسائل اقتصادی است را 
می توان در هرم سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو 
جست. در سلسله مراتب پنج گانه هرم مازلو، برای 
رسیدن به مرحله پنجم که همان خودشکوفایی و 
خودانگیزشی است، باید مراحلی به ترتیب  نیازهای 
زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی و نیاز به 
احترام را گذراند و به نوعی باید نیازهای اولیه انسان 
تامین شود تا انسان بتواند به مرحله خودشکوفایی 

برسد !

آرین احمدی سرمقاله

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
آمریکایی ها با شتاب و سرعت بیشتری در منطقه غرب 
آسیا شکست می خورند و ان شاالله منطقه را ترک می کنند، 
امید است این روحیه ضداستعماری و ضداستکباری در 

ملت ایران و مستضعفان جهان روز به روز بیشتر شود.
در  آذرماه   ۱۶ روز  ظهر  طائب  حسین  حجت االسالم 
نشست پرسش و پاسخ و مطالبه گری که در سالن شریعتی 
دانشگاه زنجان برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام 
شهادت فاطمه)س( و تبریک روز دانشجو، با بیان اینکه 
۱۶ آذرماه یکی از برجسته ترین روزهای جنبش دانشجویی 
در مقابل نظام سلطه، استعمار و دیکتاتوری است، اظهار 
آمریکایی ها  کمک  با  انگلیسی ها  را  آژانس  عملیات  کرد: 
لذا  اجرا شد؛  ارتش شاهنشاهی  توسط  و  کردند  طراحی 
زمانی جنبش دانشجویی وارد شد که فضای اختناق در 
کشور و دانشگاه ها حداکثری بود و حرکتی که در دانشگاه 
تهران اتفاق افتاد یک انفجار، حرکت جدید و نقطه عطفی 

برای مقابله با نظام سلطه بود.
شکل گیری  آستانه  در  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  آمریکایی ها  افزود:  داریم،  قرار  آمریکا  بر  مرگ  شعار 
شتاب و سرعت بیشتری در منطقه غرب آسیا شکست 
می خورند و انشاالله منطقه را ترک می کنند؛ امید است 
این روحیه ضداستعماری و ضداستکباری در ملت ایران و 

مستضعفان جهان روز به روز بیشتر شود.
در  آمریکایی ها  اینکه  علت  با  رابطه  در  مسئول  این 
باید  ایران معتقدند که  انقالب اسالمی  از  پنجمین دهه 
یک عملیات ترکیبی در داخل کشور انجام دهند، تصریح 
کرد: برآورد آمریکایی ها این است که قدرت یابی منطقه ای، 
انسجام حاکمیتی در جمهوری  و  بین المللی  تأثیرگذاری 

انقالب اسالمی ایران اتفاق می افتد.
انقالب اسالمی در  پاسداران  مشاور فرمانده کل سپاه 
رابطه با معنای انسجام حاکمیتی در کشور، گفت: انسجام 
حاکمیتی یعنی، ما در حال عبور از حاکمیت دوگانه در 
کشور هستیم که آمریکایی ها تالش می کنند با حاکمیت 
دوگانه پیشرفت کشور کند شود و معتقد هستند کشور 
ایران به دلیل حاکمیت یکپارچه، به سمت افزایش قدرت 

می رود.
حجت االسالم طائب با اشاره به سند امنیت ملی بایدن 
اسناد  نظر  از  ایران  کرد:  اظهار  شد،  منتشر  اخیرا  که 
آمریکایی دولتی است که به عنوان یک جریان محوری 
با آمریکا مقابله می کند و آنان معتقد هستند که ایران 
جدید  الگوی  یک  و  کرده  تضعیف  را  غربی  دموکراسی 
حکمرانی به جهان ارائه می کند؛ لذا تشدید استراتژی مهار 

ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها براساس سند امنیت ملی 
تعیین کننده   ،۲۰۲۵ سال  می گویند  یکم  و  بیست  قرن 
سرنوشت این کشور است به طوری که یا آمریکا کدخدای 
دهکده جهانی می شود یا در این سال با فروپاشی روبرو 
می شود، افزود: سند امنیت ملی بایدن سال ۲۰۲۵ را تا 
سال ۲۰۳۰ تغییر می دهد زیرا اکنون پنجره فرصت ها رو 
به محدود شدن بوده و با پایان ۲۰۳۰ این پنجره به روی 
با  این سال  به بسته شدن خواهد رفت و در  آمریکا رو 

چالش های داخلی و بیرونی مواجه می شود.
این مسئول با اشاره به وضعیت دموکرات ها در آمریکا 
و  سقوط دولت نفتالی بنت، تصریح کرد: رئیس موساد 

با سفر به آمریکا پیشنهاد عقب انداختن مذاکرات و فشار 
را  کشور  این  در  بی ثباتی  کردن  زیاد  و  ایران  به  آوردن 
پیشنهاد داد تا بعد از انتخابات آمریکا اگر کفه انتخابات 
اسرائیل، آمریکا و اغتشاشات در ایران به نفع آمریکایی ها 
بازگشت برجام را  شد دیگر پرونده مذاکرات هسته ای و 
ببندند و آمریکایی ها وارد مرحله بزرگ تر به نام کل پرونده 
مذاکرات  به  نشد  تمام  آنان  نفع  به  اگر  و  شوند  ایران 

هسته ای بازگردند. 
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مشاور 
اشاره به سه تهدید موجود در سند امنیت ملی بایدن که 
طبق این سند چین اولین تهدید بوده که در حال رقابت 
با آمریکا است، گفت: کشور روسیه تهدید آمریکا بوده و 
تهدید سوم دولت هایی است که دموکراسی آمریکایی را 
تضعیف کرده و یک مدل حکمرانی جدید به جهان صادر 

می کنند که ایران در این زمینه مهم ترین کشور است.
اینکه جنگ روسیه و  به  با اشاره  حجت االسالم طائب 
اوکراین، یک جنگ نیابتی آمریکا با روسیه است، اظهار 
کرد: در خصوص مسئله ایران نیز برنامه ریزی کردند تا 
منطقه را بی ثبات کنند و جنگ درون مذهبی در عراق شکل 
گرفته، مجلس منحل شود و دولت جدید تعیین نشود و 
عراق با دولت موقت اداره شود که این کار عملی نشد؛ 
گفتنی است طبق برنامه ریزی بعدی اغتشاشات را ایجاد 
کردند و گفتند اگر در این مسئله پیروز شویم و موضوع 
حوزه های فرهنگی )حجاب( و اقتصادی )معیشت( شکل 
دهیم، وضعیت از تقابل فرهنگی به تقابل اجتماعی تبدیل 
می شود و اکنون گزارش می دهند این تقابل از امنیت خارج 

نشد و نتوانستیم و شکست خوردیم. 
وی با بیان اینکه اکنون یکپارچگی مجلس نمایندگان سنا 
مطلوب دموکرات ها در آمریکا است، افزود: آمریکایی ها 
کنیم  آغاز  را  مذاکرات  مجددا  می فرستند،  پیغام  اکنون 
منطقه ای،  موشکی،  هسته ای،  موضوع  با  می خواهند  و 
پهبادی و حقوق بشری این مذاکرات انجام شود و در انتها 

می گویند دوباره به مذاکرات برجامی بازمی گردندـ 
این مسئول با اشاره به اینکه طبق نظر آمریکایی ها در 
خصوص جنگ نرم باید ارزش هایی که جامعه نسبت به 
آن عشق دارد را به نفرت تبدیل کنیم و نفرت به ارزش های 
بیگانه را باید به عشق تبدیل کنیم، تصریح کرد: طبق گفته 
آنان هر کسی که در جنگ نرم توانست جابه جایی ذکر 

شده را انجام دهد، او برنده است.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مشاور 
انقالب  باید قدرت  ادامه داد:  امنیتی،  با اشاره به جنگ 
اسالمی را با دو فرآیند هویت زدایی و هویت زایی بکاهیم؛ 
گفتنی است طبق گفته آنان باید تردید ایجاد کرد و تردید 
را به بی تفاوتی و بی تفاوتی تبدیل به گسست اجتماعی 
تبدیل  و  حاکمیت  و  مردم  بین  گسست  به  آن  و  شده 
نفرت سپس نفرت درونی شود و هر دو طرف را نسبت به 

حاکمیت مسئله دار و درگیر کند. 
ایجاد  اینکه هویت زدایی،  بیان  با  حجت االسالم طائب 
زیرساخت ارتباطی با آحاد مردم و ارتباطات کف خیابانی، 
آمریکایی ها  کرد:  اظهار  است،  لذت گرایی  گسترش 
می گویند با تولید هیجان و تبدیل هیجان به خشونت و 

تخلیه آن، خشونت بر علیه حاکمیت اتفاق می افتد.
به  مختلف  محیط های  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اشتراکات مان توجه کنیم و در موارد تفرقه ، با هم گفت وگو 
کنیم، افزود: یک سری از شبه و سوال ها واقعی است و 
یک سری از واقعیت ها در واقعیت درست است ولی با 
تصویر غلط که باید تغییر دهیم. روند فساد باید عوض 
شده و تبدیل به سالمت شود، بنابراین همه باید در این 

راستا تالش کنیم.
هندسه  و  جهان  نقشه  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
مدیریت جهانی در حال تغییر است، تصریح کرد: زمانی 
که ما در هندسه جهانی سهمی داشته باشیم، پیشرفت 
می کنیم و وضعیت فرهنگی و سیاسی ما بهتر می شود و 
همه عناصر قدرت ما تقویت می شود و سهم بیشتری در 
این امر محقق  اگر در درون درگیر باشیم  جهان داریم. 

نمی شود. 
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
نشست در پاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با خرید 
سیسمونی نوه رئیس مجلس از ترکیه، گفت: یک مسئله 
فردی برای رئیس مجلس اتفاق افتاده و خانواده وی به 
ترکیه سفر کرده و از هیچ گونه امکانات حکومتی استفاده 
نکرده اند.  این کار نه به صالحیت لطمه می زند و نه فسادی 
دارد؛ سیستم امنیتی کشور وظیفه برخورد با فساد را دارد. 
رابطه  در  سوالی  به  پاسخ  در  طائب  حجت االسالم 
در  سیاسی  و  هنری  ورزشی،  نخبگان  کردن  محکوم  با 
اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: هر کسی در کشور اگر تخلف 

کرد و از چارچوب قانون عبور کرد و جامعه پذیرفت که 
آیا  می شود؛  درست  روندمان  برخورد شود،  آنان  با  باید 
سلبریتی ها آزاد هستند خالف کنند و دروغ بگویند؟ اگر 

دروغ گفت نباید مردم اثبات حرف خود را بخواهند؟ 
وی در ادامه گفت: عمده فساد بعد از جنگ آغاز شد 
زیرا راهبرد آمریکایی ها این بود که چون ایران می خواهد 
و  تخصص  پول،  به  نیاز  شود  بازسازی  و  یابد  توسعه 
تکنولوژی دارند؛ ما باید فاسدسازی و فاسدنمایی را دنبال 
کنیم؛ فساد تنها اقتصادی نبوده بلکه سیاسی و امنیتی 
از سیستم  را  مدیر  شرایط  کنونی  دولت  در  هم هست. 
امنیتی استعالم می گیریم اما اگر مدیر تخلف داشت مدیر 

دستگیر خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه آمریکایی ها در زمان ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی می گفتند ما کاری می کنیم ایران نفت بدهد، 
غذا و دارو بگیرد و در سال ۱۴۰۰، ۱۹ و نیم میلیارد دالر از 
پول نفت را به غذا و دارو اختصاص دادیم، تصریح کرد: 
انحصار غذا در اختیار چند نفر بود که در همه دوره ها 
برخورد  می خواست  امنیتی  سیستم  تا  بودند؛  افراد  این 
اکنون  اما  نان به دست مردم نمی رسد؛  کند، می گفتند 
زیرساخت ها درست شده است که با حذف ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومانی فساد از بین می رود و روند فساد کاهشی و 

روند برخورد با آن بیشتر خواهد شد.
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مشاور 
اشاره به افزایش ۳۰ درصدی ترانزیت با کشورهای همسایه 
نسبت به سال گذشته، گفت: اکنون کشور بی ثبات نیست 
ولی دچار چالش امنیتی هستیم اما نباید بگذاریم کشور 

تعطیل شود.
افراد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طائب  حجت االسالم 
امنیتی بیان می کنند که از این آشوب ها مطلع بودند، چرا 
در صورت مطلع بودن، کاری انجام نداده اند، اظهار کرد: 
در جنگ سخت و نرم وظیفه سیستم امنیتی این است که 
اطالع دهد دشمن چه تحرکی می خواهد داشته باشد؟ اما 
این بدان معنا نیست که در جنگ سخت عملیاتی که انجام 
می دهید، می توانید جلوی عملیات را بگیرید؛اردیبهشت ماه 
از سند آمریکایی ها و اسرائیلی ها سند درآورده و دسترسی 
بر مبنای هسته محور و محله ور  داشتیم که می خواهند 
از  اسناد موجود،  اغتشاش کنند، طبق  ارتباط عمودی  و 
مهرماه با آغاز دانشگاه ها این اغتشاشات آغاز می شود اما 
با وقوع آن حادثه، این کار زودتر اتفاق افتاد و در آن زمان 

ناجا نیز درگیر مراسم اربعین بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر لزوم 
کشور،  دانشگاه های  در  آزاداندیشی  کرسی های  برگزاری 
افزود: در خصوص مسئله حجاب باید در گام اول در بحث 
معروف و منکر بودن صحبت کرد؛ در رابطه با مطالبات، 
دولت در حال احصای آن ها بوده و اگر مسئولی توان ندارد 
باید مطالبه کنیم تا جابه جا شود؛ مردم حق رای دارند و اگر 

انتخاب کردند باید پای رای خود بایستند. 
بابک  مسئله  درخصوص  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
زنجانی، او باید عمده پول ها را به بیت المال بازگرداند و 
مطالبات بیت المال که تمام شد باید مجازات شود، تصریح 
کرد: دشمن می خواهد جامعه دانشگاهی ما را دو پارچه 
کند و در اغتشاشات اخیر فردی که مجرم بوده، جای رافت 
ندارد و با فردی که از روی هیجان آمده فرق دارد زیرا او 

می فهمد که اشتباه کرده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران مطرح کرد

از رمزگشایی ناآرامی های اخیر تا ماجرای سفر خانواده قالیباف
خبر

حضور رئیس جمهوری در دانشگاه را فارغ از چگونگی آن باید به فال نیک گرفت
روز داغ دانشجو

با همه نقدهایی که به عملکرد دولت سیزدهم وجود دارد و البته هر کدام به جای 
خود قابل بررسی است اما اگر منصفانه نگاه کنیم، نفس حضور رئیس جمهوری در 
روز دانشجو و در دانشگاه تهران را باید به فال گرفت. هرچند که این حضور کانالیزه 
شده و با حضور اندک مخالفان و معترضان باشد. همچنین حضور اکثر چهره ها در 
دانشگاه های مختلف و برگزاری مناظره و یا صحبت های صریح و گاها تند برخی 
دانشجویان در مراسم روز دانشجو از اتفاق باید مبارک دانست. روز دانشجوی 

امسال داغ بود و این نشان از پویایی دوباره دانشگاه دارد.
در همین زمینه مهرداد خدیر هم در عصر ایران نوشت:  »صرف حضور سید 
ابراهیم رئیسی در دانشگاه و نطق او فارغ از آنچه می گوید تصمیم و اقدامی قابل 
ستایش است. چرا که رئیس جمهوری می توانست به بهانۀ جلسۀ رأی اعتماد به 
مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و حضور در مجلس شورای اسالمی 
به دانشگاه نرود یا به ۲7 آذر موکول کند که روز وحدت حوزه و دانشگاه است؛ یا 
به دانشگاهی برود که دانشجویان آن خودی تر و مطمئن ترند مثل دانشگاه امام 
صادق که با اعتراضات همراه نبوده، یا دانشجویان و حاضران را چنان گزینش 
کنند که صدای اعتراضی نشنود. اما همین که رفته ولو چینش ها و گزینش هایی از 
قبل صورت پذیرفته باشد مثبت است.« اما روز گذشته و روزهای گذشته حضور 
چند چهره در دانشگاه حاشیه های داغی به همراه داشت. زاکانی شهردار تهران 
با ادبیات منحصر به فردی که البته چندان ربطی به فضای دانشگاهی نداشت و 
همین طور حضور خضریان و پزشکیان نیز حاشیه های داغی به همراه داشت. در 
نهایت اما ما در این گزارش به روایت ایسنا از حضور مسئوالن بسنده می کنیم 
هرچند که حاشیه های روز دانشجو به صورت داغ در شبکه های اجتماعی دیده می 
شود. ایسنا می نویسد: » مراسم روز دانشجوی امسال با حضور برخی مسئوالن 
در جمع دانشجویان برگزار شد. همچنین تجمعاتی از سوی برخی دانشجویان برپا 
شد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حضور 
یافت. مخبر معاون اول رئیس جمهور به دانشگاه علم و صنعت و محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دانشگاه الزهرا، علیرضا زاکانی شهردار 
تهران در دانشگاه شهید بهشتی و علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی به دانشگاه علوم پزشکی ایران رفتند. سیدابراهیم رئیسی در جمع 
دانشجویان دانشگاه تهران گفت:» »پیش از حضور در این مراسم برخی توصیه 
کردند در این مراسم شرکت نکنم. بنده در پاسخ گفتم کسانی که به دنبال تعطیلی 
علم هستند به دانشگاه نمی روند و بنای دولت سیزدهم از ابتدا تقویت علم و 
علم افزایی در دانشگاه ها بوده است و از این جهت بود که پس از بهبود شرایط 
کرونایی کشور دولت اولین اولویت خود را از سرگیری فعالیت دانشگاه ها قرار داد 
چرا که نشاط و پویایی کشور و همچنین پیشرفت ها و افتخارات دانشمندان کشور 
محصول دانشگاه است.« محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
در جمع دانشجویان دانشگاه الزهرا درباره مشکالت قضاییِ پیش آمده برای برخی 
از هنرمندان، دانشجویان و روزنامه نگاران، اظهار کرد:» آیت الله رئیسی در سال 
۱۳۹۸ بسیاری از دانشجویانی را که احکام قضایی قطعی و در حالِ اجرا داشتند، 
با مشورت رهبری عفو کردند. بعضی از هنرمندانی که اآلن علیه انقالب و نظام 
صحبت می کنند، از عفوشدگان سال ۹۸ هستند. بسیاری از این افراد احکام زندان 
هفت ساله و پنج ساله داشتند، اما آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه نامه 
نوشته و بسیاری از هنرمندان، دانشجویان و روزنامه نگاران را عفو کردند.« علی 
خضریان نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:» برداشت جریان بی وطن در 
امسال این بود که اکثریت هستند و می توانند مهمترین اتفاقات ملی را به تمسخر 
بگیریم و جامعه هم با ما همراهی می کند؛ چون اتفاقاً این بار رسانه به کمک آمده 
بود، این رسانه توهم اجتماعی را برای جریان بی وطن ایجاد کرد.« علی زاکانی 
شهردار تهران نیز  با حضور در دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که »دانشجویان باید 
بدانید که مشکل کشور چیست و یقه من مسئول را بگیرید و بدانید خائن و خادم 
کیست؟ « گفت: پیشنهاد من قیام برای تحقق قانون اساسی است چرا که قانون 
اساسی محقق نشده است، اصل ۸ قانون اساسی امر معروف و نهی از منکر است 
و مهمترین بخش آن امر به معروف مردم به مسئوالن است.  در سایر دانشگاه های 
کشور  هم مراسم روز دانشجو با حضور مسئوالن استانی برگزار شد. امروز همچنین 
تجمعاتی در برخی دانشگاه ها برگزار شد. حدود ۲۰۰ نفر در دانشگاه امیرکبیر و 
حدود ۱۰۰ نفر هم در دانشگاه تهران تجمع کردند. تجمعاتی هم در دانشگاه عالمه 
طباطبایی، علوم وتحقیقات، تربیت مدرس، خواجه نصیر، شهید بهشتی، فردوسی 
مشهد و چند دانشگاه دیگر در شهرستان ها برگزار شد.تجمع کنندگان شعارهایی از 
جمله اعتراض به بازداشت برخی دانشجویان سر دادند. برخی از این تجمعات به زد 

و خورد  دانشجویان با حراست دانشگاه منجر شده است.
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ُمسکن بی اثر انبوه سازان 
برای َمسکن

شرح در صفحه  6

سیاست های نادرست و عدم ثبات اقتصادی، بازار مسکن را به چالش کشید

مسکن که زمانی ُمَسِکن فشارهای زندگی های مردم بود، امروز به کابوسی تبدیل شده که بار 
مصیبت های معیشتی را چند برابر کرده است. مسکنی که در صنعت ساختمان سازی سهم عظیمی 
را به خود اختصاص می دهد و یکی از مولدهای رشد اقتصادی محسوب می شود ولی در این سال ها 

به ویژه یک دهه اخیر ترک های عمیقی را می توانیم در بطن این رکن معیشتی مشاهده کنیم.
حاال نیز مهرداد بذرپاش در حالی به ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی راه یافته و بر تخت 
رستم کابینه نشسته است که بزرگ ترین وعده سید ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی 
وی مربوط به همین بخش مسکن بوده است. وعده ای که با گذشت یک سال و اندی از آغاز دولت 

سیزدهم تقریبا به طور کامل ازدستور کار دولت نیز خارج شده است.
به گزارش فراز، این در حالی است که در همین راستا نهادها و دستگاه های وابسته به نهادهای 
نزدیک جریان قدرت نیز آمارهایی را ارائه می کنند که بیانگر شکست و فروپاشی سیاست های 
حاکم در بخش ساختمان سازی را هشدار می دهد. برای مثال طبق محاسبات مرکز پژوهش های 
مجلس از آمارهای سرمایه گذاری در بخش ساخت وساز کشور، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارزش 
واقعی سرمایه گذاری در بخش ساخت وساز )به قیمت ثابت ۱۳۹۵( با کاهش ۴/۴۱ درصدی از ۲۵۶ 

هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

وی حمایت از معترضان  ر
متمرکزیم،  نه مذاکرات برجامی

 بده  بستان های
یک عضویت!

ماجرای پیام »هشدار 
زلزله« در تهران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
مدعی شد

ترکیه چگونه سوئد و فنالند را 
وادار به امتیازدهی کرد؟

واکنش دستگاه ها به پیام اخطار 
اشتباهی چه بود؟

همین  صفحه


