پرونده دالالن مسکن
روی میز رئیسی و قالیباف

اقتصادی

رئیسجمهور منتخب و رئیس مجلس دیروز در سخنانی جداگانه
بر قطع كردن دست دالالن از بازار مسكن و نهادههاي مرتبط با توليد مسكن و تقويت سياستهاي عرضه مسكن تأکید کردند
رئیسجمهور منتخ��ب :بايد با روحيه جهادي تالش كنيم تأمين زمين براي س��اخت حداقل يك ميليون
مسكن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوريت و بدون تأخير در اولويت اقدامات قرار گيرد .براي تعديل
هزينهها و تسهيل و تسريع ساخت مسكن بايد دست دالالن از بازار مصالح ساختماني به خصوص فوالد و سيمان
قطع شود .حل مشكالت و موانع س��اخت انبوه مسكن نيز بدون قطع كردن دست س��وداگران و كنترل قيمت
از دست آنها ممكن نيس��ت .اگر فعاليتهاي سوداگرانه در بازار مس��كن كنترل نشود شيريني ساخت مسكن
براي مردم از بين ميرود.
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سر مقاله

دولت سیزدهم
و ضرورت تحول در حکمرانی

با نزدیک شدن بهروزهای آغازین
تشکیل دولت سیزدهم ،یکی از
سؤاالت اساس��ی و انتظار اصلی
م��ردم از دول��ت آقای رئیس��ی
چگونگی و ترکی��ب تیم مدیران
عال��ی و میانی دولت س��یزدهم
اس��ت ،بهگونهای که قادر باشد
عباس حاجی نجاری
مبتن��ی ب��ر ظرفیته��ای ملی
کارشناس سیاسی
و فرصته��ای بینالمللی نظام
اسالمی ،مشکالت و مسائل کشور
را حل کرده و گرد یأس و ناامیدی را که متأسفانه از عملکرد ضعیف
دولتهای یازدهم و دوازدهم بر کشور سایه انداخته است بزداید.
این نقیصه دولت آقای روحانی اگرچه ریشه در نوع انتخاب تیم
همراه و مبانی فکری آنها از سالهای اولیه دولت یازدهم تاکنون
داشته و دارد ،بهطوریکه بعضی از مدیران عالی و میانی دولت با
مشکالت و نیازهای اصلی اقشار مردم و بهویژه محرومان بیگانه
بودند ،اما در ماههای اخیر این معضل به دلیل شکست سیاست
خارجی دولت ایشان که حل تمامی مسائل کشور مشروط به آن
شده بود و همچنین عارضه طبیعی روزهای پایانی کار یک دولت
هشتساله مضاعف شده بود .دراین میان ،تجربه مدیریت صبح
جمعهای دولتهای یازدهم و دوازدهم در مدیریت و مواجهه با
چالشهای اساسی کشور و همچنین ماجرای مدیریت اقتصاد
کشور در همه این سالها ؛ نهفقط در بازار سکه ،ارز و بورس که
حتی در بازار مرغ و روغن و سایر مایحتاج ضروری مردم دچار این
معضل مزمن بوده و خبری از تدبیر نبود | بقیه در صفحه 2
ِ
یادداشت ورزشی

فريدون حسن

توهمتوطئه

قبول شكست يك چيز است ،بهانه آوردن و توجيه يك چيز
ديگر .عذرخواهي يك چيز است و آس��مان و ريسمان بههم
بافتن يك چيز ديگ��ر .آنچه امروز به دلي��ل افتضاح تاريخي
تكواندو در المپيك توكيو از زبان رئيس فدراس��يون شنيده
ميشود ،اما نه قبول شكس��ت و نه عذر خواهي كه عين بهانه
آوردن و آس��مان و ريس��مان بههم بافتن اس��ت .اين روزها
حرفهايي كه از زبان رئيس فدراسيون تكواندو شنيده ميشود
دردآورتر از تمام توطئههايي است كه هنوز نميدانيم وجود
خارجي دارد ،يا نه .جالب است كه پردهبرداري از اين توطئه
توسط بنگاه خبرپراكني استعمار پير و رسانههاي وابسته به
سعودي انجام ميشود ،ولي همين حرفها ميشود دستاويز
محمد پوالدگر براي فرار از س��وءمديريتي كه طي تمام اين
س��الها پش��ت برخي موفقيتها پنهان ش��ده بود و حاال با
شكست كامل تكواندو بيش��تر از هر زمان ديگری عيان شده
اس��ت .بدون اينكه بخواهيم تواناييه��ا و قابليتهاي ناهيد
كياني ،بانوي شايس��ته تكواندوي كش��ورمان را زير س��ؤال
ببريم ،اما مگر نه اين است كه اگر مدال المپيك ميخواهيد
بايد همه را ببريد تا به سكو برسيد .بايد مقابل همه چيز حتي
شيطنتهاي احتمالي هم بایستيد | صفحه 13
یادداشت اجتماعی

حسن مرادي

درختاني
كه ايستاده ميميرند

فضاي سبز يكي از مهمترين اركان زندگي شهري و روستايي
است .در سالهاي اخير شهرداريها با هزينهكرد بودجههاي
فراوان ،تالش كردند فضاي سبز شهري را افزايش دهند،اما در
چند سال متوالي و بهخصوص سال جاري ،شاهد آن هستيم
كه ب ه دليل خشكي هوا ،كمبود رطوبت و كاهش بارشهاي
ساالنه ،فضاي سبز به شدت آسيبديده است و در شهري
مانند تهران كه صدها هزار نهال غرس ميش��ود ،اكثر
آنها خشك ميش��ود! مجدد در جشن روز درختكاري،
نهالهاي ديگري ،غرس ميشود و باز هم از بين ميرود!
متأسفانه اين چرخه باطل هر ساله در حال تكرار شدن است
و ش��هرداري نهالهاي جديدي را مجددا ً ميكارد .اين اقدام
باطل ،باعث ميشود كه بخش زيادي از منابع كشور هدر برود.
امسال اگر شهرداري خبر داشت كه خشكسالي است ،بهتر بود
براي آبدهي درختان برنامهريزي ميك��رد؛ برخي از بلوارها و
اتوبانها كه ميانشان درخت وجود دارد و سيستم لولهكشي
آب انجام ش��ده ،بهخوبي آبياري ميشود،اما تك درختاني كه
در اطراف خيابانها يا داخل كوچهها هس��تند ،معموالً به آب
دسترسي ندارند و گاهي توسط تانكر آبياري ميشوند .متأسفانه
اكثر تانكرها اجارهاي هستند و شنيدهها حاكي از آن است در
بسياري از مواقع ،بخشي از آب تانكر به استخردارها يا كساني
كه آب نياز دارند فروخته ميشود | صفحه 3

رئیس مجلس :بنا نيست كه دولت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني بسازد چراکه دولت نميتواند ۱۰۰هزار
واحد مسكوني در سال بسازد و هزينه ساخت مسكن توسط دولت گرانتر از ساخت توسط مردم است ،اجازه
دهيم سرمايهگذاران و جوانان وارد ميدان ش��وند و با اصالح قوانين ،ساخت مسكن توسط مردم صورت گيرد.
 ۴۵تا ۵۵درصد هزينه س��اختمان مربوط به مس��كن اس��ت .در قانون پيشبيني ش��ده كه دول��ت بتواند بار
اين هزينه را جبران كند و با صنعتي ش��دن احداث مسكن ،كاهش زمان س��اخت و هزينههاي بعدي ،توليد
مسكن اقتصادي شود | صفحه 4

المپيك توكيو گويا تبديل به يك جبهه براي
رسوايي جنايتهاي رژيم صهيونيستي شده است.
رژيم كودككش��ي كه در تازهترين جنايتش در
غزه مردم بيدفاع اين منطقه را تحت شدیدترین
بمبارانها قرار داد ،حاال با آغاز المپيك گويا ميدان
ديگري براي مبارزه با اين رژيم باز ش��ده اس��ت،
مي��دان ورزش .ميداني كه برخي از ورزش��كاران
با به رسميت نش��ناختن اين رژيم از رويارويي با
نمايندگان صهيونيستها خودداري ميكنند تا
اعتراضش��ان را به اين رژيم جعلي نشان دهند و
همراه و در كنار مردم مظلوم و ستمديده فلسطين
باشند .فتحي نورين الجزايري و محمد عبدالرسول
س��وداني ،دو جودوكار حاض��ر در المپيك توكيو
با كنارهگيري از مبارزه با ورزش��كار صهيونيست
در حماي��ت از آرمانهاي قدس ش��ريف ،صداي
مظلوميت مردم فلسطين شدند | صفحه 13

سرلشکر سالمی در یادواره شهدای عملیات مرصاد:

هیچ ملتی
بدون مقاومت به قدرت نمیرسد

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اس�لامی در یادواره
ش��هدای عملیات غرورآفرین مرصاد که صبح
دیروز در مرک��ز فرهنگی و م��وزه دفاع مقدس
مرصاد ب��ا حض��ور خانوادههای معظم ش��هدا،
پیشکس��وتان دفاع مقدس و مردم شهیدپرور و
والیتمدار استان کرمانشاه با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شد ،به تبیین نقش نفاق قبل
و بعد از انقالب پرداخت و گفت :این روزها باید
رشادت رزمندگان و مقاومت و مظلومیت مردم
استان کرمانشاه به ویژه مردم قصرشیرین ،سرپل
ذهاب ،داالهو ،گیالنغرب و اسالم آبادغرب که در
دوران دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت کردند و
مورد ظلم منافقین کوردل قرار گرفتند ،بیشتر در
مجالس و محافل مورد بحث قرار گیرد .فرمانده

روز گذشته با شناسايي  ۳۱هزار و  ۸۱۴بيمار جديد
مبتال به كرونا در  24س��اعت ركورد مبتاليان جديد به
كرونا طي  17ماه اپيدمي اين بيماري در كشور شكسته
ش��د .آمار فوتيهاي كرونايي هم ب��ا افزايش  54مرگ
نس��بت به  24س��اعت قبلي خود ،به  322مورد فوتي
رس��يد تا موج پنجم كرونا ع�لاوه بر ق��درت نمايي در
ابتال و شيوع ،قدرت كش��ندگي خود را هم به رخ بكشد.
ركوردش��كنيهاي ويروس دلتا در حالي اتفاق ميافتد
كه پيش از اين مسئوالن بهداشتي ميگفتند به واسطه
واكسيناسيون س��المندان و از آنجايي كه  70درصد از
فوتيهاي كرونايي از اين گروه سني است،مرگ و ميرهاي
كرونايي در موج پنجم كاهش يافتهاست
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مثلثمبارزهبافساد
در قوای سه گانه

همس��ویی دولت ،مجلس و ق��وه قضائیه در دوران
جدید ،بهرغم مخاطراتی ول��و اندک ،می تواند فرصتی
تاریخی و طالیی برای مبارزه اساس��ی با فساد و مفسد
باش��د .اگرچه نمیتوان انتظار داش��ت این مسئله در
کوتاه مدت ریشه کن ش��ود ،لیکن با ارادهای استوار و
جدی میتوان منافذ و بس��ترهای فس��اد را بست و در
مبارزهای جدی با مفسد ،آن را به حداقل رساند .از این
رو شکلگیری مثلث مبارزه با فساد در دولت ،مجلس
و قوه قضائیه نویدبخش چش��ماندازی روشن در آینده
برای پیش��گیری و س��پس ریش��هکنی یک مسئله پر
چالش خواهد بود
15

موضع«روحانی -ظریف»
دستاویز«مالی» شد
رابرت مالی در گفتوگو ب��ا رادیو ملی امریکا ،با این
انتقاد روبهرو شد که چرا امریکا به عنوان کشوری که از
برجام خارج شد ،حاضر نیس��ت اول به برجام برگردد؟
مالی در پاسخ به این انتقاد ،گفته که دولت بایدن وضعیت
کنونی را از کارزار فشار حداکثری ترامپ ارث برده است؛
کارزاری که به گفته او« به طرز وحشتناکی شکست خورد
و به طرز بدی به منافع ایاالت متحده آس��یب وارد کرده
است».او توضیح داد« :ما داریم میبینیم که ایران برنامه
هستهای خودش را سرعت داده است ،اقدامات ثباتزدای
منطقهای خودش را تشدید کرده است و همه اینها بعد از
آغاز کارزار فشار حداکثری اتفاق افتادند ،در صورتی که
قرار بود این کارزار به همین مسائل بپردازد»

ق محروم
تأمين آبمناط 
مهمتريناولويت
محروميتزداييسپاه
استانهاي جنوبي كش��ور به خصوص هرمزگان و
خوزس��تان زير پوش��ش طرحهاي مختلفي از قرارگاه
محروميت زدايي س��پاه قرار گرفتهان��د .توزيع بيش از
 6هزار جهيزيه ،ايجاد اشتغال براي جوانان و تأمين آب
از اقدامات اصلي قرارگاه مركزي محروميتزدايي سپاه
در اس��تانهاي جنوبي در هفتههاي اخير بودهاس��ت.
در همين زمينه روز گذش��ته فرمانده قرارگاه مركزي
محروميتزدايي س��پاه هم اولويت اصلي اين قرارگاه را
تأمين آبمناطق محروم دانست
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ثرياآقايي تاريخسازبدمينتون

متين بالسيني در  ۲۰۰متر پروانه در مرحله مقدماتي در گروه خود دوم شد

اس��ت ،برای همین از همه
مردم خواسته براي موفقيتش
دعا كنند« :او نفر اول در كش��ور
چين است و رنكينگ هشت دنيا را در
اختيار دارد .قطعاً بازي سختي دارم ،اما
هدفم مشخص است؛ انجام بهترين مسابقه
با نهايت تالش .از گروه م��ا يك نفر صعود
ميكند و هر اتفاقي ممكن است در ورزش

ضرب شست دلتا
با ركورد
 32هزار بيمار جديد
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کل سپاه با اشاره به دشمنی منافقین در سالهای
اول انقالب اسالمی ادامه داد :انقالب اسالمی در
حیات پر برکت خود بارها با نفاق دست و پنجه
نرم کرده است و بعد از اینکه منافقان در سالهای
اول انقالب در دس��ته بندیهای سیاسی جایی
پیدا نکردند دست به ترورهای ناجوانمردانه زدند.
عملیات غرور آفرین مرصاد باعث رسوایی منافقان
شد و بر همگان ثابت شد که آنها به دنبال نفاق
و دشمنی بودند که خوشبختانه در این عملیات
با رشادت مردم و رزمندگان شکست سنگینی
متحملشدند.فرماندهکلسپاهتصریحکرد:هیچ
ملتی بدون جهاد و جنگ ،ایستادگی و مقاومت
به برکت و قدرت نمیرس��د و اگر ایستادگی در
مقابل دشمنان نباشد ،عزت و امنیت و قدرت در
جامعه از بین میرود | صفحه 2

روز چهارم المپیک توکیو هرچند با پيروزي خوب واليبال آغاز شد،
اما در اين ميان برتري ثريا آقايي مقابل حريف مالديوي رنگ و بوي
ديگری داشت تا بانوان ايران همچنان در المپيك بدرخشند .آقايي
حاال در شرايطي از آرزوهاي بزرگترش حرف ميزند كه بامداد
فردا بايد در مس��ابقه دوم خود به مصاف حريف چيني برود« :در
هيچ مسابقهاي براي باخت بازي نكردهام و ميخواهم با پيروزي
بر حريف چيني تحقق يك رؤي��ای ديگر را تجربه كنم .حريفم را
ميش��ناختم و بازيهايش را آناليز كرده بودم .او و خواهرش دو
نفري بازي ميكنند و از بهترينهاي كشور خودشان هستند .بازي
خوبي انج��ام دادم ،كل��ي انگيزه
داشتم و تمام تالشم را كردم تا
آنچه برايم ميماند كسب
نخستين پيروزي در
المپيك باشد».
آقاي��ي بهت��ر از
ه��ر ك��س دیگری
ميدان��د ک��ه
رويارويي با حريف
چين��ي دش��وار
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بيفتد .از روزي كه س��هميهام قطعي ش��د ژاپن ،توكيو و حتي اين
سالن را در ذهنم تصويرس��ازي كردم ،لحظه به لحظهاش را با تمام
جزييات .من استرس داشتم و اين طبيعي است .پنج ماه قبل پايم را
جراحي كرده بودم و اين اولين مسابقه جديام بود كه در آن شركت
ميكردم .گام به گام قدم برم��يدارم و ميخواهم ابتدا وارد جدول
اصلي شوم و سپس به مسيرم ادامه دهم .مردم دعا كنند تا اتفاقهاي
خوبي براي��م بيفتد .در اي��ران و از وقتي كه من س��هميه گرفتهام،
دختران بيشتر به اين رشته عالقهمند شدهاند .خوشحالم كه دليل
اين تغيير من بودم و اميدوارم اتفاقهاي بهت��ري براي بدمينتون
در ايران بيفتد».
كار بزرگ بالسيني
متين بالس��يني در  ۲۰۰متر پروان��ه در مرحله
مقدماتي به آب زد .شناگر جوان ايران در حضور
قدرتهاي اول دنيا با ثبت ركورد 1/59/97در
گروه خود دوم شد .مليپوش ۲۰ساله کشورمان
ق به شكستن ركورد ملي اين ماده هم شد،
موف 
اما از راهياب��ي به مرحله نيمهنهاي��ي بازماند.
بالسيني اگرچه در توكيو دس��تتنها بود ،اما
از اينكه به قولش عمل ك��رده ابراز رضايت كرد
و ق��ول موفقي��ت در بازيهاي آس��يايي را داد:
«توانستم به قولم عمل كنم و براي اولين بار ۲۰۰
متر پروانه را در بازيهاي المپيك زير دو دقيقه شنا كنم.
مربيام با من نبود و تمام كارها را خودم انجام دادم كه
اين موضوع خيلي اذيتم ميكرد .اين قول را ميدهم
كه در بازيهاي آسيايي در چندين رشته فيناليست
شوم و ش��ايد حتي بتوانيم به مدال هم برسيم .براي
المپيك پاريس هم قول ميدهم كه شناي ايران يك
فيناليست داشته باشد | ».صفحه13

استخراج يارانه انرژي
با ماينرهاي قاچاق برق خوار
در حالي كه گفته ميش��ود ماينره��ا در مزارع رمز
ارز 3درصد از برق كش��ور را ميخورند ،ش��ركت توانير
تازه درباره ورود گسترده دس��تگاههاي غيرمجاز رمز ارز
چيني به كشور هش��دار داده اس��ت .واردات ماينرهاي
غير استاندارد برق خوار به ايران به احتمال زياد به شكل
قاچاق بايد انجام شدهباشد ،با اين حال وزارت نيرو حاال كه
كار از كار گذشته و ماينرها در سراسر كشور پخش شدند و
در كنار برقخواري و استخراج رمرز ارز ،يارانه انرژي مردم
ايران را نيز ميخورند ،نسبت به ورود گسترده دستگاههاي
غيرمجاز رمز ارز از چين هشدار ميدهد .اينكه چرا شبكه
برق كشور به گونهاي نيست كه هيچ مشتركي نتواند به
شكل غيرمجاز و زيرزميني از ش��بكه استفاده كند يك
سؤال بزرگ براي افكار عمومي است
14

افزايش  40درصدي
مخدوش كردن
پالك خودرو در پايتخت
رئيس پليس راهور تهران بزرگ :يكي از مسيرهاي
دور زدن قانون ،دستكاري پالك است كه مأموران پليس
و دوربينهاي شهري و برونشهري ،اين تخلفها را ثبت
ميكنند .وقتي پالك دس��تكاري شود ،براي فردي كه
تخلفي نداش��ته جريمه صادر ميش��ود ،بنابراين بايد
آنقدر هزينه تخلف توسط ما و مرجع قضایي باال رود كه
حق از فرد ديگري ضايع نشود ،برخي از جرائم اشتباهي
صادر ش��ده مربوط به دستكاري پالك اس��ت ،مراكز
رسيدگي ما در اين موضوع فعال هستند و به اين موارد
رسيدگي ميكنند همچنين با متخلفان بدون اغماض
برخورد ميشود

