▼ حرف روز

سالپىجمشمارٌ585ديشىبٍ90تیز 1900

بٍجایمسکه52متزی
سیاستگذاریصحیح 

اٚاذط آشض ؾبَ ٌصقت ٝثٛز ؤ ٝؼبٔ ٖٚؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی

www.hadinews.ir
کانال معیار در سروش @meyar.pb

قٟطزاضی تٟطاٖ اظ عطح ؾبذت ذب٘ٞٝبی  25تب ٔ 40تطی
ذجط زاز ٌ ٚفت و ٝاحساث ایٗ ٘ٛع ٚاحسٞب ٘ ٝیه ا٘تربة،
ثّى ٝضطٚضت اؾت .اذیطاً ایٗ عطح و ٝؾطٚصسای ظیبزی ثٝ
پب وطز ٛٔ ٚافمبٖ ٔ ٚربِفب٘ی زاقت ،عجك یه تفب٘ٓٞبٔ ٝثٝ
تأییس قٟطزاضی تٟطاٖ ٚ ٚظاضت وكٛض ضؾیس ٜو ٝثط اؾبؼ
آٖ زض پبیترت ٚاحسٞبی وٛچه تِٛیس ذٛاٞس قس.
نکات تحلیلی -1 :ضئیؽجٕٟٛض ضٚحب٘ی زض ؾبَ 96
ٌفت ٝثٛز «ایٙى ٝیه لٛعی ث٘ ٝبْ ٔؿىٗ ٟٔط زضؾت
وٙیٓٔ ،ؿىٗ ٘یؿت  ٚفمظ یه ؾطپٙبٛٔ ٜلت اؾت»؛ فبضؽ
اظ ایٙى ٝایٗ ٘ٛع ازثیبت ٘ٛػی تحمیط الكبض ضؼیف ثٚٝیػٜ
ؾبوٙیٗ ٔؿىٗ ٟٔط تّمی ٔیقس ،أطٚظ ایٗ ؾؤاَ ٔغطح
اؾت و ٝاٌط آلبی ضٚحب٘ی ٔؿىٗ ٟٔطی ضا و ٝغبِجبً ثب ٔتطاغ
ثبالی ٔ 70تط ؾبذت ٝقس ٜاؾت ،لٛعی یب یه ؾطپٙبٜ
ٔٛلت ٔیزا٘س چٍ ٝ٘ٛحبضط ٔیقٛز ٔؿىٗ ٔ 25تطی زض
زِٚت ا ٚؾبذت ٝقٛز؟!  -2فبضؽ اظ ٔجبحج قٟطؾبظی وٝ
ؾبذت ٔؿىٗ ٔ 25تطی ٔٛجت تطاوٓ زض ٔٙبعمی وٝ
چٙیٗ ٔؿىٗٞبیی ؾبذتٔ ٝیقٛز ،اضائ ٝأىب٘بت اِٚیٝ
قٟطی ضا ثب ٔكىالت ظیبزی ٕٞطأ ٜیوٙس؛ ایٗ ؾؤاَ
ٔغطح اؾت و ٝایٗ ٘ٛع ٔؿىٗ چ ٝتٙبؾجی ثب فطًٙٞ
زیٙی ٔطزْ یب ؾیبؾتٞبی جٕؼیتی وكٛض زاضز؟ آیب ایٗ
٘ٛع ٔؿىٗ تٟٙب ؾجه جسیسی اظ ظ٘سٌی غطثی ثب
ذب٘ٛازٜٞبیی وٓجٕؼیت ضا تطٚیج ٕ٘یزٞس؟  ٚآیب ٘جبیس
ٟ٘بزٞبیی غیط اظ قٟطزاضی ٚ ٚظاضت وكٛض زض تصٛیت ایٗ
٘ٛع ٔٛضٛػبت ٘یع زذیُ ثبقٙس؟  -3زض قطایغی و ٝتٛضْ ٚ
ٌطا٘ی ٔؼیكت ٔطزْ ضا ثٝقست تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت،
ذجطٞبیی ٔجٙی ثط اذص ٔبِیبت اظ ذب٘ٞٝبی ذبِی  ٚتؼییٗ
ؾمف افعایف اجبضٜثٟبی ٔؿىٗ تٛا٘ؿت ایٗ أیس ضا زض زَ
ٔطزْ ایجبز وٙس ؤ ٝكىالت آٖٞب زیسٔ ٜیقٛز ٚ
ٔؿئِٛیٗ ث ٝفىط آٖٞب ٞؿتٙس .زض ایٗ قطایظ ٘جبیس اجبظٜ
زاز ،تصٕیٕبتی و ٝاحتٕبالً ثٔ ٝطحّ ٝاجطا ٘رٛاٞس ضؾیس،
وبْ ٔطزْ ضا زض ایٗ قطایظ ؾرت تّدتط وٙس.
نکته راهبردی :زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی تٛؾؼٝیبفتٝ
ٔؿىٗ اظ ٔبٞیت یه وبالی تجبضی ذبضج قس ٜاؾت؛
ثٌٝ٘ٛٝای و ٝفؼبِیٗ التصبزی ثٔ ٝؿىٗ ثٝػٛٙاٖ یه
وبالی تجبضی پطؾٛز ٍ٘بٕ٘ ٜیوٙٙس .زض وكٛض ٔب ٘یع زِٚت
ٔیتٛا٘س ثب ؾیبؾتٌصاضی ثّٙسٔست ،ضٕٗ وبٞف ٔؼٙبزاض
لیٕت ظٔیٗ ٔ ٚسیطیت تِٛیس ٔؿىٗٞ ،عیٟ٘ ٝٙبیی ٔؿىٗ
ضا ثؿیبض پبییٗتط اظ لیٕت فؼّی وٙس .زض حبَ حبضط زض
ثؼضی اظ ٔٙبعك تٟطاٖ تب  90زضصس لیٕت آپبضتٕبٖٔ ،طثٛط
ث ٝظٔیٗ اؾت  ٝ٘ ٚؾبذتٕبٖ؛ ثٙبثطایٗ زِٚت ٔ ٚجّؽ
ٔیتٛا٘ٙس ثب تغییط ایٗ اٍِ٘ ٛمف ٔؤحطی زض وٙتطَ ثبظاض
ٔؿىٗ ایفب وٙٙس.
(٘ٛیؿٙس :ٜػّی وبضٌط)

▼گسارش روز

عالیجىابخاکستزیکیست؟
زض تبضید ایطاٖ فمظ ث ٝیه ؾیبؾتٕساض «ٔطز ذبوؿتطی» ِمت زازٜا٘س ،ظیطا ٘ٔ ٝیذٛاٞس زض ٔٙغم ٝؾیبٜ
ثبظی وٙس  ٚث ٝاپٛظیؿی٘ ٖٛظبْ ثسَ قٛز ٚ -ث ٝذبعط ٕٞیٗ ث ٝا٘ساظ ٜؾبَٞبی ا٘مالة ٔؿئِٛیتٞبی
زِٚتی  ٚا٘مالثی زاقت ٝاؾتٔ ٝ٘ ٚ -یذٛاٞس عطفساض اصیُ ا٘مالة ثبقس  ٚاظ ػّٕىطز ذٛز  ٚیبضا٘ف وٝ
زض ایٗ  42ؾبَ ٌصاقت ٝزض وكٛض زاقتٝا٘س ،زفبع وٙس .ا ٚزض ٕٞیٗ ٔٙغم٘ ٓٞ ٝیطٞٚبی ثؿیبضی زض
زأٙف پطٚضـ زاز ٜاؾت و ٓٞ ٝزض ضؾب٘ٞٝبی ضسا٘مالة لّٓ ٔیظ٘ٙس  ٓٞ ٚزض زض ٖٚحبوٕیت حضٛض
زاض٘س .ایٗ تصٛیطی وٛتب ٜاظ ٔٛؾٛیذٛئیٙیٞبؾت و ٓٞ ٝزض ثیٗ زٚؾتبٖ ٙٔ ٚتمسا٘ف ٔؼطٚف ثٔ ٝطز
ذبوؿتطی اؾت.
گسارههای خبری:
 -1ا ٚپسضذٛا٘س ٜجٙبح چپ اؾت ٔ ٚیتٛا٘ؿت اظ اصغطظاز ٜتب ذبتٕی  ٚػبضف ضا زٚض یه ٔیع ثٙكب٘س ،أب
او ٖٛٙو ٝػبضف اؾتؼفب زاز ٕٝٞ ٚ ٜػّی ٝذبتٕی ث ٝذبعط تبوتیه تَىطاض ا٘تمبز ٔیوٙٙس ،ا ٚپیىبٖ حّٕ ٝضا ثٝ
ؾٕت ضٞجطی ٘كب٘ٔ ٝیضٚز ٔ ٚی٘ٛیؿسٔ« :طزْ ٘ؿجت ث ٝوكٛض ٘ ٚظبْ ثیاػتٕبز قسٜا٘س».
ٔ -2طز ذبوؿتطی زض ز 50 ٝٞزض ٔؿجسی تفؿیط لطآٖ ٔیٌفت ؤ ٝحجٛة ٌطٞٚه فطلبٖ ثٛز .پبی ٔٙجط
ایكبٖ وؿب٘ی ٘ظیط اوجط ٌٛزضظی ،ضئیؽ ٌط ٜٚفطلبٖ ٔ ٚحٕس وكب٘ی ،ػبُٔ تطٚض قٟیس ٔفتح ٔی٘كؿتٙس .زض
آٖ ضٚظٞب ٔغطح ثٛز و ٝاٌط ا٘مالة پیطٚظ قٛز ،اوجط ٌٛزضظی ٔ ٚحٕس وكب٘ی ،آلبیبٖ ثٟكتیٔ ،فتحٔ ،غٟطی ٚ
ثبٙٞط ضا ذٛاٙٞس وكت .فت 78 ٝٙثب ٔحٛضیت ضٚظ٘بٔ ٝؾالْ تحت ٔسیطیت ٚی قىُ ٌطفت .فتٌ ٝٙطاٖ ٘ 88یع
ا ٚضا پسض ٔؼٛٙیبت ٔیزا٘ؿتٙس  ٚث ٝتئٛضیٞبی ٚی ثطای ثطا٘ساظی ٌٛـ ٔیزاز٘س و٘ ٝتیج ٝآٖ تحٕیُ تٟسیس
أٙیتی ٔ 9ب ٝٞثط وكٛض ثٛز.
 -3ذٛئیٙیٞب ث٘ ٝعزیهتطیٗ زٚؾتبٖ ذٛز  ٓٞضحٓ ٕ٘یوٙس ٞ ٚبقٕی ضفؿٙجب٘ی ضا قرصیت ضازیىبَ زٝٞ
ٔ 60ؼطفی ٔیوٙس .صفبضٞط٘سی ،ػضٔ ٛجٕغ تكریص ٔصّحت ٘ظبْ ٘یع زض ٔٛضز یىی زیٍط اظ ٚیػٌیٞبی
ٔطز ذبوؿتطی ٔیٌٛیس« :ا ٚحتی زض زٚضاٖ حیبت أبْ ضاحُ ٘یع ٔؿئّٚ ٝالیت ٔغّم ٝفمی ٝضا لج٘ َٛساقتٝ
اؾت».
گساره تحلیلی :ؾبَ  96و ٝفت ٝٙالتصبزی زیٔب ٜقىُ ٌطفت ،ذٛئیٙیٞب زض ٘بٔٝاـ ث ٝآیتاهلل جٙتی
ٔجٙی ثط ایٙى« ٝثطذی ٔمٛالت ٔكىالت التصبزی ضا زضز٘بن وطز ٜاؾت»! ذٛز  ٚزٚؾتب٘ف ضا اظ
ٔؿئِٛیت زض أط ٔكىالت التصبزی ٔجطا ٕ٘ٛز  ٚاو ٖٛٙثطای یه آقٛة زیٍط زضصسز ٘كبٖ زازٖ ٞسف
آقٛة  ٚوٙبض وكیسٖ ذٛزـ اؾت.
(٘ٛیؿٙس :ٜفطٞبز ٟٔسٚی)
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▼اخبار
مشکالتباآخگفتهحلومیشًد
ضئیؽجٕٟٛض ضٚحب٘ی ،زیطٚظ (یىكٙج )ٝعی اظٟبضاتی زض جّؿ ٝؾتبز ّٔی ٔمبثّ ٝثب وط٘ٚب ٌفت« :ؾبَ  1399ؾرتتطیٗ ؾبَ وكٛض اظ ِحبػ فكبض التصبزی زقٕٗ
 ٚثیٕبضی ػبٌِٓیط اؾتٚ ».ی تصطیح وطز« :اظ ِحبػ فكبض التصبزی ،فكبضی و ٝاظ ؾبَ  97آغبظ قس ،زض ؾبَ  98ثیكتط قس  ٚزض ؾبَ  ٓٞ 99ثیكتط ٔیقٛز.
أطٚظ قسیستطیٗ فكبض التصبزی ثط وكٛض ػعیعٔبٖ ٚاضز ٔیقٛز ».ضٚحب٘ی ٕٞچٙیٗ ٔیٌٛیس« :ایٗ قطایظ ؾرت  ٚذغط٘بوی ضا و ٝثب آٖ ٔٛاج ٝقسیٓ ،وٕتط ؾطاؽ
زاضیٓ ».أیسٚاض ثٛزیٓ و ٝزِٚت ٔحتطْ اظ تصٕیٕبت ثس ٖٚپیٛؾت ٌطا٘ی ثٙعیٗ زض آثبٖ  ٚ 98تجؼبت ضس أٙیتی آٖ زضؼ ٌطفت ٚ ٝاظ وٛثیسٖ ثط عجُ ثیتسثیطیٞب
 ٚؾیبٕٜ٘بییٞب زؾت ثطزاقت ٝثبقس؛ أب اظٟبضات ضئیؽجٕٟٛض ٔحتطْ ٔجٙی ثط ایٙى ٝؾبَ  99اظ ؾبَٞبی لجُ  ٓٞؾرتتط اؾت! ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝػٕالً ٍ٘طـ
ٔسثطا٘ٝای ثط أٛضات  ٚثبظذٛضزٞبی اجتٕبػی ٔٙتج اظ ضفتبضٞبی زِٚت ،زض ایٗ لٚ ٜٛجٛز ٘ساضز ٕٔ ٚىٗ اؾت آلبیبٖ ٞطِحظ ٝچیعی ثٍٛیٙس و ٝث ٝل َٛؾؼیس
حجبضیبٖ! آتف ضا ث ٝفطـٞب ؾطایت زٞس .آیب ٚظیف ٝضئیؽجٕٟٛض  ٚاؾبؾبً قأٖ حضٛض ا" ٚثیبٖ ضاٜحُٞب  ٚأیسثركی" اؾت یب ٛ٘ٓٞا قسٖ ثب ٔكىالت  ٚآخ
ٌفتٗ ثیكتط  ٚثّٙستط؟!
ريایتبًلتًناسسفزومایىدٌآمزیکابزایمذاکزٌبارَبزاوقالب

جبٖ ثِٛتٔ ٖٛكبٚض أٙیت ّٔی ؾبثك وبخ ؾفیس زض ثركی اظ وتبة ذبعطات ذٛز ثٛٔ ٝضٛع ؾفط آث ٝقیٙع٘ ،ٚرؿتٚظیط غاپٗ ،ث ٝایطاٖ زض ؾبَ  98پطزاذتٚ ٝ
٘ٛقت ٝاؾت« :ثطای قٙیسٖ ٘تبیج ؾفط آث ٝث ٝتٟطاٖ زض یه ٘كؿت قطوت وطزْ[ .آیتاهلل] ذبٔٝٙای ٌفت ٝثٛز و ٝپبؾری [ثطای تطأپ] ٘ساضز و ٝایٗ تمطیجبً
تٞٛیٗآٔیع ثٛزٛٔ[ .ضغ] آیتاهلل ذبٔٝٙای ذیّی ؾطؾرتب٘ٝتط اظ [ٔٛضغ] ضٚحب٘ی زض ضٚظ لجُ اظ آٖ ثٛز  ٚایٗ ٔؿئّ ٝثیذطزی ٔىط ٚ ٖٚزیٍطاٖ ضا ثطای صحجت ثب
ضٚحب٘ی ث ٝجبی ضٞجط ایطاٖ ٘كبٖ زاز .صجح جٕؼ ،ٝآث ٝتطأپ ضا زض جطیبٖ جعئیبت ؾفط ذٛز ث ٝایطاٖ لطاض زاز ٌ ٚفت ٞیچ تٕبیّی ٘ ٝاظ جب٘ت ضٚحب٘ی  ٝ٘ ٚاظ
جب٘ت [آیتاهلل] ذبٔٝٙای ثطای ٔصاوط ٜثب آٔطیىب ٔبزأیو ٝتحطیٓٞبی التصبزی ازأ ٝزاقت ٝثبقٙس٘ ،سیس ٜاؾت ».ثِٛتٔ ٖٛیوٙس« :آثٔ ٝؼتمس ثٛز و ٝضٚحب٘ی
ذٛاٞبٖ ٔصاوط ٜثب آٔطیىبؾت  ٚثب ِحٙی اغطاقآٔیع تؼطیف وطز و ٝضٚحب٘ی چغٛض پؽ اظ پبیبٖ زیساض ا ٚثب [آیتاهلل] ذبٔٝٙای ،ث ٝاٌ ٚفت ٝاؾت و ٝثطزاقتٗ تحطیٓٞب
ٔیتٛا٘س ثطای ثبظ وطزٖ ثبة چٙیٗ ٔصاوطٜای ضاٍٞكب ثبقس ».ثِٛت ٖٛث٘ ٝمُ اظ آثٛ٘ ٝقت« ،ٝحؿٗ ضٚحب٘ی زضؾت ثؼس اظ زیساض آث ٚ ٝضٞجط ا٘مالة ث ٝز٘جبَ ٚی ضفتٝ
 ٚذٛاؾتبض ضفغ تحطیٓٞب قس ٜاؾت».
سیانان:آمزیکاعشتياحتزامشرادرجُاناسدستدادٌاست

پبیٍب ٜقجىٛ٘ CNN ٝقت« :ایبالتٔتحس ٜث ٝیه لّٕطٚی ٘بقٙبذت ٚ ٝیه ٔتحس غیطلبثُ اتىب ثطای زٚؾتبٖ ٔ ٚتحسا٘ف تجسیُ قس ٜاؾت .ایٙى ٝآٔطیىب اظ ضٚـٞبی وكٛضٞبی
فمیطتط اظ ذٛز ثطای وٙتطَ وط٘ٚب اؾتفبزٔ ٜیوٙس٘ ،كبٖ ٔیزٞس ػعت  ٚاحتطأف ضا زض جبٔؼ ٝجٟب٘ی اظ زؾت زاز ٜاؾت .حىٔٛت تطأپ ،اػتجبض ٘ ٚمف آٔطیىب ضا ثٌٝ٘ٛٝای تغییط
زاز ٜوٚ ٝلتی زض حبَ ازای ؾٌٙٛس ضیبؾتجٕٟٛضی ثٛز ،وٕتط وؿی آٖ ضا تصٛض  ٚپیفثیٙی ٔیوطز٘ ».ب٘ؿی پّٛؾی ضئیؽ ٔجّؽ ٕ٘بیٙسٌبٖ آٔطیىب ٘یع ضٚظ یىكٙج ٝثب ا٘تمبز اظ
٘ح ٜٛػّٕىطز زِٚت تطأپ زض ٚاوٙف ث ٝقیٛع ٚیطٚؼ وط٘ٚب  ٚتأحیط آٖ ثط التصبز ٌفت« :وكٛض ٔب او ٖٛٙثبالتطیٗ ٘طخ ثیىبضی ضا تجطثٔ ٝیوٙس».
میاوداخت؟
عزیضٍَایمزدمیرادرخزدکه 

طبزی
لٟطٔب٘یٕ٘ ،بیٙس ٜزازؾتبٖ زض جّؿ ٝاذیط زازٌب ٜعجطی ثیبٖ زاقت« :عجطی ٔیٌٛیس ذٛز ضا زض ثطذی السأبت ٔب٘ٙس تحٛیُ ٌطفتٗ ٚیال ،حؿیٙی ٔؼطفی ٔیوطز و ٝقٙبذتٝ
٘كٛز  ٚػطیضٞٝبی ٔطزْ ث ٝا ٚؾطاظیط ٘كٛز  ٚقطٔٙسٔ ٜطزْ ٍ٘طزز؛ أب ٕ٘یزا٘یٓ چطا ٔتٕٟبٖ التصبزی ثب ػطیض ٝزض زفتطـ حبضط ٔیقس٘س  ٚآلبی عجطی وبضٞبی آٖٞب ضا
پیٍیطی ٔیوطز .عجطی ثبظپطؼ ٔب ضا ث ٝجطْ اػتٙب ٘ىطزٖ ث ٝتٛصیٞٝبی ذالف لب٘٘ٛف اظ ذب٘ٝؾبظٔب٘ی ثیط ٖٚوطز .چطا ػطیضٞٝبی ٔطزْ ثیچبض ٜضا زض ذطزوٗ ٔیا٘ساظز ِٚی
وبضٞبی ٔتٕٟبٖ التصبزی ضا پیٍیطی ٔیوٙس  ٚاٌط ثبظپطؼ ٔمبٔٚت وٙس ،اذطاجف ٔیوٙس ».لبضی ایٗ پط٘ٚس٘ ٜیع زض پبؾد ث ٝازػبی عجطی ٔجٙی ثط ٔرت ٝٔٛقسٖ پط٘ٚسٜٞبی
لضبیی ٔطتغجیٗ ثب اٌ ،ٚفت« :ثطای ایٗ پط٘ٚسٜٞب زؾتٛض تجٛیع تؼمیت صبزض قس ٜاؾت».
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▼ اخبار کوتاه
◄ از کشوری میآیم که افول را تجربه کرده است! /آذطیٗ ٕ٘بیف اظ وكتبض  ٚذ٘ٛطیعی آٔطیىبیی٘ ،كب٘ٝای زیٍط اظ ؾمٛط پطقتبة یه لسضت ثعضي ثٝ
زٚضٜای اظ افّٔ َٛی  ٚثیٗإِّّی اؾت .ا٘سضٌّ ٚیٕٛض ٔؼب ٖٚثطیتب٘یبییتجبض پیكیٗ زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ زض أٛض حمٛق ثكطٔ ،یٌٛیس« :لسضت ؾیبؾی ٚ
لسضت ٘طْ آٔطیىب تحت ضیبؾتجٕٟٛضی تطأپ ،افِٛی اؾفٙبن زاقت ٝاؾت ٗٔ .اظ وكٛضی ٔیآیٓ و ٝاف َٛضا تجطث ٝوطز ،ٜأب ایٗ ض٘ٚس چٙسیٗ ز ٝٞعَٛ
وكیس .اف َٛزض آٔطیىب پطقتبةتط اؾت ».أطٚظ ایبالتٔتحس ٜآٔبج ؾطظ٘فٞبی ثیٗإِّّی اؾت ٝ٘ ٚتٟٙب ث ٝذبعط ضئیؽجٕٟٛضـ ٞسف ا٘تمبز لطاضٌطفت،ٝ
ثّى ٝپیكیٝٙای اظ ذك٘ٛت افؿبضٌؿیرت ٝپّیؽ ،ثطزٜزاضی  ٚج ًٙزاذّی٘ ،بظطاٖ ضا اظ غ٘ ٛتب ٌبثٗ ثٞ ٝطاؼ ا٘ساذت ٝاؾت .زض غ٘ ،ٛیه ثّٛن وّیسی اظ
زِٚتٞبی آفطیمبیی ذٛاٞبٖ ضؾیسٌی ؾبظٔبٖ ُّٔ ث ٝثسضفتبضیٞبی ایبالتٔتحس ٜثب قٟط٘ٚساٖ آفطیمبییتجبض قس ٜاؾت.
◄ بازگشت بخشی از اموال بابک زنجانی به خسانه دولت /ؾرٍٛٙی ل ٜٛلضبئی ٝاػالْ وطز« :أٛاَ ظیبزی اظ ثبثه ظ٘جب٘ی ثٚ ٝظاضت ٘فت تحٛیُ زازیٓ و ٝثٝ
٘طخ آٖ ٔٛلغ ،لطیت ث ٝؾٞ ٝعاض ٔیّیبضز تٔٛبٖ اؾت .اِجت ٝاٌط ث٘ ٝطخ أطٚظ ٔحبؾج ٝوٙٙس ،ثیف اظ ایٗ ٔیقٛز ،أب ثسٞی ظ٘جب٘ی ثٔٝطاتت ثیف اظ
ایٗٞبؾت  ٚػّیاِمبػس ٜا ٚأٛاَ  ٚزاضاییٞبیی زض ذبضج اظ وكٛض زاضز ٔ ٚب زض جٟت ثبظٌكت أٛاَ تالـ ٔیوٙیٓ».
◄ نگاه دستوری چارهساز مشکل مسکن نیست« /ؾّیٕی» ػضٞ ٛیئتضئیؿٔ ٝجّؽ اػالْ وطز« :اجطای عطح ٔؿىٗ ٌطٞٚی ٚ ٚاٌصاضی ظٔیٗ ثٔ ٝطزْ
ضاٞىبض ذٛثی ثطای وٙتطَ لیٕت ٔؿىٗ اؾت٘ .ظبْ ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب زض ٔجّؽ وّیس ذٛضز ٜو ٝتصٛیت آٖ ثطوبت اضظقٕٙسی ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.
زؾتٛضی ػُٕ وطزٖ زض حٛظٔ ٜؿىٗ ضاٞىبض جٌّٛیطی اظ افعایف لیٕتٞب ٘یؿت ».ثٝتبظٌی ٘یع ذجطٞبیی ٔجٙی ثط اجبضٜ٘كیٙی زض پكتثبْٞب ٔغطح قسٜ
اؾت و ٝفطٔب٘ساض تٟطاٖ اٖ ضا تىصیت وطزٌ ٚ ٜفت ٝاؾت؛ «ٕٔىٗ اؾت زض تبثؿتبٖ افطاز ذب٘ ٝثرٛاٙٞس قت زض پكتثبْ ثرٛاثٙس  ٚچبزض  ٓٞثطپب وٙٙس!»
◄ احىبْ ثٛضؼ (ؾؤاَ  /)8پٔ َٛرٕؽ (پِٛی و ٝذٕؽ آٖ زاز ٜقس ٜثبقس) اٌط زض ثٛضؼ ؾطٔبیٌٝصاضی قٛز ،پؽ اظ ؾبَ ذٕؿی تىّیف اصُ پٚ َٛ
ؾٛز آٖ چٔ ٝیقٛز؟ پبؾد :اصُ ؾٟبْ و ٝثب پٔ َٛرٕؽ ذطیساضیقس ، ٜذٕؽ ٘ساضزِٚ ،ی ؾٛز اٌط اظ ٔربضج ؾبَ ظیبز ثیبیس ،ذٕؽ زاضز .اضظـافعٚزٜ
ؾٟبْ ٘یع جعء زضآٔس ؾبَ فطٚـ ٔحؿٛة ٔی قٛز و ٝاٌط تب ؾط ؾبَ ذٕؿی صطف زض ٔؤ ٝ٘ٚقس ،ٜذٕؽ ٘ساضزٍٔ ،ط آ٘ى ٝلجالً أىبٖ فطٚـ ٚ ٚصَٛ
آٖ ٚجٛز زاقت ٚ ٝث ٝذبعط ثبال ضفتٗ لیٕت ٍٟ٘ساضی قس ٜثبقس و ٝزض ایٗ صٛضت اضظـ افعٚز ٜپؽ اظ فطٚـ ذٕؽ زاضز.

▼ خبر ویژه

بٍیادشُیدعشیش«سعیدکمالی»
زوتط إِٛتی اؾتبزیبض ٔجتٕغ آٔٛظـ ػبِی قٟیس ٔحالتی زض ٚصف قٟسای ٔسافغ حطْ ٔیٌٛیسٕٔ« :ىٗ اؾت تصٛض ثطذی ثط ایٗ ثبقس ؤ ٝجبٞساٖ ٚ
پبؾساضاٖ حبضط زض صح ٝٙزفبع اظ حطْ اُٞثیت(ع) زض ؾٛضی ٚ ٝػطاق صطفبً ٘یطٞٚبی ضظٔی  ٚػّٕیبتی ٞؿتٙس و ٝتٟٙب ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ ػٙصط اػتمبزی ٚ
قبذصٞٝبی ضظٔی  ٚػّٕیبتی ػبظْ ججٔ ٟٝمبثّ ٝثب تىفیطیٞب قسٜا٘س ،زضحبِیو ٝثبیس اشػبٖ ٕ٘ٛز لبعج ٝایٗ قٟسا اظ ٘یطٞٚبی ا٘سیكٚٝضظ  ٚصبحت لّٓ ٚ
ثیبٖ ٞؿتٙس و ٝزض ػطصٞٝبی ػّٕی ،پػٞٚكی  ٚثصیطت افعایی ٘یع ٘مفآفطیٗ ثٛزٜا٘س .قبٞس ثط ایٗ ازػب ٘ٛیؿٙس ٜوتبة «٘ظبضت ثط لسضت ؾیبؾی زض
ا٘سیك ٝأبْ ذٕیٙی(ع)» ،قٟیس ؾؼیس وٕبِی اؾت ».ایٗ قٟیس ٚاالٔمبْ اظ زا٘كجٛیبٖ جٛاٖ ٔجتٕغ قٟیس ٔحالتی لٓ ثٛز و ٝزض ؾبَ  1392زض ضقتٝ
ػّ ْٛؾیبؾی زا٘فآٔٛذت ٝقس .ایٗ قٟیس ثعضٌٛاض زض وٙبض ؾجبیبی اذاللی ٚ ٚیػٌیٞبی ضٚحی ثطجؿت٘ ٝظیط تمٛا ،فساوبضی٘ ،ظٓ  ٚاظ ذٛز ٌصقتی ٚ
ذسٔتضؾب٘ی ثٔ ٝحطٔٚیٗ ٚ -حضٛض چٙسثبض ٜزض اضزٞٚبی جٟبزی -زض ػطص ٝػّٕی  ٚثصیطت افعایی ٘یع ٕٛٞاض ٜثٝػٛٙاٖ زا٘كجٔ ٚ ٛطثی ٔٛفك زضذكیس.
قٟیس وٕبِی زض اضزیجٟكتٔب ٜؾبَ  95زض زفبع اظ حطْ اُٞثیت (ع) زض ٔٙغم ٝذبٖ عٔٛبٖ ؾٛضی ،ٝزضحبِیو ٝذٛز ٔجطٚح قس ٜثٛز ،زض حبَ ا٘تمبَ پیىط
ٓٞضظْ ٔجطٚحف ػّی جٕكیسی ث ٝفیض قٟبزت ٘بئُ آٔس  ٚاو ٖٛٙپؽ اظ  4ؾبَ پیىط پبوف قٙبؾبیی  ٚتأییس ٛٞیت قس.
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