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یکی از نیازهای مهم برای انسان مکانی برای زندگی 
است،خانه جایی اســت برای آسایش و آرامش اما 
برخی عوامل باعث می شــود شرایطی دستیابی به 
مســکن بسیار مشــکل و حتی ناشدنی شود. ایران 
هــم اکنون در وضعیت بحرانی مســکن قرار دارد،  
دولت ها کارهایی برای رفع این معضل انجام دادند 
که نمونه بارز آن را می توان مســکن مهر دانســت. 
طرح مســکن مهر توانست بسیاری از خانواده هایی 
که مســکن نداشتن صاحب مســکن کند هر چند 
نقاط ضعفی هم داشــت که می تواند در پروژه های 

بعدی رفع شود.
اکنون هم ســران ســه قوه و هم مجلس شــورای 
اســالمی تالش هایی را آغاز کرده اند تا معضلی که 
گریبــان جامعه به ویژه مســتأجران را گرفته، رفع 
کنند.موافقت ســران ســه قوه با طرح ساماندهی 
اجاره امالک مسکونی و طرح مجلس در این زمینه 
که روز گذشــته کلیات آن بــه تصویب نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی رسید، هم در راستای حل 

این مسئله است.
هم اکنون فشــار زیــادی بــر دوش خانواده های 
مســتأجر اســت که دلیل آن هم روشن است، هم 
دولت و دولت ها در ایــن زمینه کم کاری کرده اند 
و هــم بی قانونی در این زمینه دخیل اســت و هم 
مالکان. نمی توان تنها یک بخش را مقصر دانســت 
و هر یک ســهمی در این آشفته بازار مسکن دارند.

باید برای حل این مســئله از یک جایی شروع کرد 
و کاری که ســران قوا و مجلس آغاز کرده اند همان 
نقطه آغاز اســت اما باید به این مسئله توجه داشته 
باشــند که پیگیری این طــرح در حد رفع تکلیف 

نباشد و قاطع اجرا شود.
هم اکنون ســهم زیادی از هزینــه خانوارها صرف 
هزینه مســکن و اجاره می شــود. برخــی گفته اند 
نزدیــک به 70 درصــد از درآمد خانــوار به اجاره 

مسکن اختصاص می  یابد که سهم زیادی است.
برای اجرای طرح ساماندهی به اجاره امالک مسکونی 
یک ضمانت اجرایی الزم اســت تا هــم مالکان، هم 
بنگاه هــای امالک و هم مســتأجران به آن تمکین 
کنند. نباید اینگونه باشد که مالک نسبت به قوانین 
تصویب شده ساز خود را بزند و به قانون بی توجهی 
کند و بنگاه های امالک نیز برای کسب درآمد بیشتر 
بازار گرمی کنند تا مالک نیز رقم باالتری برای اجاره 

واحد مسکونی خود درخواست کند.
در این میان هستند بســیاری که اجاره واحدهای 
مسکونی را یک شــغل راحت و نان و آب دار برای 
خود می دانند و با داشتن چندین واحد آپارتمان در 

افزایش اجراه بها نقش اساسی دارند.
تفکیــک این بخش از مالکان با موجرانی که به غیر 
از واحدی که خود در ان ســاکن هستند یک واحد 
دیگر نیز دارند و آن را اجاره می دهند ساده است و 
باید از سوی دستگاه های ذیربط این کار انجام شود 
چرا که قوانین بخش نخســت این مسئله با بخش 

دوم آن باید تفاوت داشته باشد.
افزایش قیمتی که در بخش بازار مسکن هم اکنون 
وجود دارد، فراتر از تورمی است که در اقتصاد دیده 
می شود و نمی توان تناسبی برای آن لحاظ کرد،  در 
واقع تناسبی میان این دو وجود ندارد البته اگر هم 
نرخ تورم هــم باال بود، نباید چنین اتفاقی می افتاد 
اما نبود و خالء قانونی باعث شــده تا در این مقوله 

سوء استفاده های زیادی انجام شود.
مسئولین می گویند 3 و نیم میلیون واحد مسکونی 
خالی در کشور وجود دارد که اگر این واحدها تعیین 
تکلیف شود، سه و نیم میلیون خانوار می توانند در 
آنها ساکن شوند  عرضه این واحدها زیر لوای قانون 
قطعاً می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش اجاره مسکن و 

حتی قیمت خرید و فروش مسکن بگذارد.
عالوه بر آن اجرا نشــدن قانون مالیات بر خانه های 
خالی که تاکنــون در دو ماه 1401 تنها 2 میلیون 
300 هزار تومان مالیــات از خانه های خالی گرفته 
شــده اســت! این رقم به معنی آن است که قانون 
مصوب اجرا نشده است. چنین اتفاقی جایگاه قانون 
را تضعیــف و تخریب می کند و اثرات ســوء آن در 

جامعه بیشتر ظاهر می شود.  
بــی توجهی به قانون از ســوی قانونگذار و مجری 
آن چه اثرات مخربی در میان افکار عمومی خواهد 
داشــت؟ یقین بدانید که اگر در همین کشورهای 
مترقی و مدعی، تنها برای یک روز قوانین برداشته 
شــود، آشفتگی شدید ایجاد خواهد شد و آشفتگی 
در ایران نیز به واســطه بی توجهی و کم توجهی به 

قوانین و قاطعیت در اجرای آنها است.
در واقع در برخی مواقع هم از آن ســوی پشت بام 

سقوط می کنیم و هم از این سوی پشت بام.
قوای ســه گانه که اکنون همسو و همدل هستند، 
نخســت ضمانت اجرایی قانونی که قرار اســت در 
مجلس چکش کاری و تصویب شــود، مهیا کنند تا 
جامعه نیز پذیرای آن باشد. نقش برخی از بانک ها 
در بنگاهداری و ســاخت و ســاز و خرید مسکن را 
نادیده نگیرید کــه درصد زیادی از وضعیت کنونی 

حاصل اقدامات آنها است.

 طرح ساماندهی مسکن
 ضمانت اجرایی دارد؟

سردار سلیمانی:

 توافق بزرگ با وزارت جهاد
در راه است
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اخــبــار

در جلسه هیات دولت از سوی رئیس جمهور اعالم شد:سرمقاله

صفحه 2

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه روسیه:

 رایزنی های ایران و روسیه نشانه اراده جدی
برای دوران جدیدی از همکاری راهبردی سودمند است

رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت همکاری کشورهای همســایه در حوزه دریای خزر، بر 
ممنوعیت هر گونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و به ویژه وضعیت استثنایی سواحل 

جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
ســید ابراهیم رئیسی شــامگاه چهارشنبه در دیدار »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
فدراســیون روسیه، دیدارها و گفتگوهای مستمر روســا و مقامات ایران و روسیه را نشانه 
اراده جدی دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی از همکاری های راهبردی سودمند 
برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی دانست. رئیسی پس از گزارش وزیر امور خارجه 
روســیه درباره آخرین وضعیت روند رو به گســترش همکاری های اقتصادی کشــورش با 
جمهوری اسالمی ایران گفت: تقویت همکاری ها و هماهنگی ها، راهکار موثری برای مقابله 
با تحریم و یکجانبه گرایی اقتصادی آمریکا علیه کشــورهای مستقل است. رئیس جمهور 
همچنین پس از گزارش مبسوط وزیرخارجه روسیه از آخرین وضعیت میدانی در اوکراین، 
با تأکید بر اهمیت پایان یافتن هر چه سریع تر این جنگ و آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
برای کمک به یافتن راه حل دیپلماتیک در این رابطه، افزود: تردیدی نیست که تحریکات 
آمریکا و ناتو عامل شکل گیری این درگیری ها بوده است و لذا باید نسبت به تالش هایی که 
برای گسترش نفوذ ناتو در هر یک از مناطق جهان از جمله در غرب آسیا، قفقاز و آسیای 
مرکزی صورت می گیرد، فعال بود. رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت همکاری کشورهای 
همسایه در حوزه دریای خزر، بر ممنوعیت هر گونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و 

به ویژه وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه فدراســیون روســیه نیز در این دیــدار توضیحات 
مشــروحی درباره ابعاد همکاری های تهران و مسکو  ازجمله در حوزه اقتصادی، ارائه و بر 
آمادگی و عالقمندی کشورش برای ارتقای سطح همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران به 
سطح راهبردی تأکید کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اهمیت عضویت ایران در سازمان 
همکاری های اقتصادی شــانگهای، بر حمایت کشــورش از گسترش نقش آفرینی ایران در 

سازمان های منطقه ای و بین المللی تصریح کرد.

محمد مخبر:

ترانزیت می تواند به اندازه نفت برای کشور درآمد داشته باشد
معاون اول رئیس جمهور از توسعه ترانزیت به عنوان امری پردرآمد و اشتغالزا برای کشور 
یاد کرد و گفت: اگر ظرفیت های ترانزیتی کشــور به شکل مناسب فعال و عملیاتی شود، 

ترانزیت می تواند به جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی تبدیل شود.
محمــد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلســه کارگروه ترانزیت کشــور با اشــاره به 
موقعیت جغرافیایی اســتثنایی ایران، ترانزیت را یکی از مزیت های اصلی کشــور دانست 
و از اهتمام جدی دولت ســیزدهم برای توســعه ترانزیت خبــر داد. وی به ضرورت های 
متعدد برای توســعه ترانزیت کشــور و آثار و پیامدهای مثبت آن اشاره کرد و افزود:  اگر 
چه دولت های گذشــته نیز به دنبال این کار بودند اما عملکرد و اقدامات صورت گرفته با 

ضرورت های توسعه ترانزیت تناسب نداشته و اهداف مورد نظر محقق نشده است. 
معاون اول رییس جمهور بر لزوم اولویت بندی پروژه های مرتبط با توسعه ترانزیت به همراه 
زمان بندی مشخص و تعیین مجری طرح ها تأکید و اظهار امیدواری کرد: با رویکرد جدی 
دولت، شــاهد تکمیل زیرساخت ها و اصالح رویه ها برای توسعه ترانزیت در ابعاد مختلف 
ترانزیت بار، مســافر، انرژی و اطالعات باشیم.  مخبر همچنین با اشاره به مسائل اخیر بین 
المللی و بسته شدن مسیرهای برخی کشورهای همسایه به دلیل تحریم های بین المللی، 
گفت: فرصتی استثنایی پیش روی ایران قرار گرفته تا با توسعه ظرفیت های موجود بتواند 
خأل پیش آمده در منطقه را جبران و به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند. وی به وزیر راه 
و شهرســازی مأموریت داد ظرف سه ماه طرح جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین و یک 
برنامه عملیاتی کامل به گونه ای که مجری، زمان بندی اجرا و منابع مالی آن مشخص باشد 
را ارائه کند. همچنین مقرر شد طرح های ریلی اولویت دار برای اتصال شبکه راه آهن کشور 

به مسیرهای بین المللی معین و برنامه ریزی الزم برای تسریع در اجرای آنها انجام شود.

 دستور برای پیگیری 
خواسته های بازنشستگان

صفحه 4

 شاهنــامه 
کارکرد اجتماعی دارد

انتقاد میرشکاک از شفیعی کدکنی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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رئیس سازمان بســیج مســتضعفین با بیان اینکه توافق بزرگ با وزارت 
جهاد در راه است،گفت: با هماهنگی دولت قرار است بسیجی شکل بگیرد 
تا نهضت عمومی برای حل مســائل کشــاورزی از دانشگاه تا مزرعه رقم 
بخورد. در این خصوص کارهای بســیار خوبی در ســال های گذشته با 

کمک بسیج جامعه کشاورزی انجام شده است.
ســردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بســیج مستضعفین در سالروز 
گرامیداشت جامعه بسیج جامعه کشاورزی در دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی تهران در کرج، با اشــاره به اینکه حل هر مسئله به ایجاد شرایط 
الزم و ظرفیت ســازی نیاز دارد،بیان کرد:  اغلب افرادی که نگاه به عرصه 
کشاورزی دارند، بر این باور هستند که اصلی ترین مسئله کشور ما مسئله 
کشارزی اســت. برای حل مسئله شرایط و ظرفیت های الزم ایجاد شده 
و به جز ظرفیت هایی که در مســیر نقش آفرینی باید ایجاد شــود، بقیه 

ظرفیت ها فراهم است. 
وی با اشــاره به فرمایــش مقام معظم رهبری در خصــوص نیاز به ایده 
های دانش بنیان  در کشــاورزی، گفت: ایده های دانش بنیان بر اساس 
نیاز می توانند در مســیر پایداری قرار بگیرند و ما در کشــاورزی نیازمند 
ایده های دانش بنیان هســتیم.   اصلی ترین نیازهای ما در کشــور،جهان 
اسالم و حتی کشورهای دنیا، در عرصه کشاورزی است و  این یک مسئله 
روشــن و یک نیاز مشخص و حیاتی اســت که از خرداد سال گذشته با 
حضور مردم در انتخاباتی  باشکوه و انتخاب  دولت مردمی، توسط دولت 
آیت اهلل رئیسی شرایط الزم برای ایجاد تحول در عرصه کشاورزی به ویژه 

در دانش بنیان شدن، فراهم شده است.
 رئیس سازمان بسیج مســتضعفین تصریح کرد: با هماهنگی دولت قرار 
است بســیجی شکل بگیرد تا نهضت عمومی برای حل مسائل کشاورزی 
از دانشــگاه تا مزرعه رقم بخورد، در این خصوص  کارهای بســیار خوبی 
در ســال های گذشته با کمک بسیج جامعه کشاورزی انجام شده است  و 
این میز اندیشــه ورزی می تواند به مجلس اندیشه ورزی کشاورزی تبدیل 
شــود و با کمک همه اندیشمندان این حوزه موجبات یک حرکت عالمانه 
در کشور و یک حرکت عمومی تحولی را فراهم کند و  در این کار تاخیر 

جایز نیست. 
 وی اضافه کرد: روش کار به این  نحو است که طرح های عالمانه و دانش 
بنیان را آماده و به صورت مردم نهاد پیاده سازی کنیم؛ یعنی این طرح ها 
براساس توانمندی کشــاورزان و علمی کردن عرصه های کشاورزی اجرا 
شود. به عنوان مثال موضوع بذرهای مورد نیاز کشاورزان مورد توجه است 
که چه هزینه های سنگینی کشاورزان برای تهیه بذر متحمل می شوند،در 
این راستا  اقدامات خوبی در خصوص اصالح و  تولید بذر در دانشکده های 

کشاورزی انجام شده است.
این مقام مسوول گفت: در خصوص شــیوه های آبیاری، کشور ما ساالنه  
4۵0 میلیارد متر مکعب نزوالت جوی دارد  که 120 میلیون متر مکعب 
از آن، روان آب ها هســتند و ۸۵ درصد آب های استحصالی  در کشاورزی 
مصرف می شود که حجم باالیی است. برای مدیریت این موضوع الگوسازی 
و آزمون ها توسط  بسیج جامعه کشاورزی طی ۵ سال انجام شده و نتایج  
آزمون ها همه مثبت بوده است. در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی در 
حال یک توافق بزرگ هســتیم که تمرکز بر ۵ محصول راهبردی گندم، 
جو،ذرت و برنج و کلزاســت باال بردن سطح بهره وری و باال بردن سطح 

این محصوالت و 21 محصول دیگر در دست انجام است.
 وی افزود: شبکه های الزم در سراسر کشور سازماندهی شده و سامانه های 
الزم تدارک دیده شــده است و براساس ســامانه هوشمند، امکان کنترل 
مهندســان همگام با کشــاورز و جهادگران عرصه کشاورزی وجود دارد 

و ارائــه آموزش های الزم هم از طریق این ســامانه ها امکانپذیر اســت و 
اســتقبال خوبی از سوی  کشاورزان داشته است. وی افزود: شرایط آماده 
اســت و ظرفیت سازی هم شــده و باید عملیات گسترده ای را آغاز کنیم 
کــه نیاز به حمایت دولت دارد که هماهنگی های الزم انجام شــده تا در 
پهنه ایران اســالمی برای متجلی کردن اقتدار در عرصه کشاورزی بسیج 
شویم و این چیزی است که به کمک بسیج جامعه کشاورزی امکان دارد.

سردار سلیمانی گفت: مهندســان ما مبارزه با آفات گیاهی راوبه صورت 
بیولوژیک انجام دادند و به تجاری سازی رسیده اند تا محصوالت ارگانیک 
تولید شــده و این امر به جلوگیری از خروج ارز برای وارد کردن ســموم 

آفات کشاورزی کمک می کند.
رئیس ســازمان بسیج ادامه داد: در سازمان بســیج مستضعفین و سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی به دلیل اهمیت موضوع و حیاتی بودن امنیت 
غذایی برخی مراکز راهبردی ســپاه  در حوزه کشاورزی در حال پژوهش 
و فعالیت در حوزه کشــاورزی  هستند چرا که هیچ موضوعی باالتر از آن 
قرار ندارد و بسیج به عنوان یک تشکل در نظام جمهوری اسالمی در این 

خصوص  رسالت دارد.
وی، به ظرفیت های بســیج جامعه کشــاورزی کشور به ویژه استان البرز 
اشــاره کرد وگفت: بســیج در عرصه های مختلف از جمله صنعت، معدن 
و بازرگانی فعالیت دارد اما  بیشــترین توجه در عرصه کشــاورزی است، 
بخش دام،دامپروری و سایر  موضوعات مرتبط به امنیت غذایی هم مطرح 
اســت. ظرفیت های بسیار و استعدادهای فراوان علمی و انگیزشی در این 
بخش در دانشــگاه های کشاورزی کشــور و البرز وجود دارد و کشاورزان 
زحمتکش در این حوزه وجود دارند، اگر یک فصل در کنار کشاورز باشیم 
 ایــن امر به صــورت مردم نهاد ادامه پیدا می کند و تحوالت بســیاری را 

رقم خواهد زد.
رئیس بسیج مســتضعفین گفت: ما در بسیج برای ایجاد تحول در حوزه 
کشــاورزی عزم جدی داریم که در این راســتا حمایت دولت  نیاز است.  
روش اجــرای این تحول دانش بنیان در عرصه کشــاورزی،جهادی بودن 
اســت.  مهندســان جوان کشــا ورزی در کنار کشــاورزان قرار می گیرند 
و بــا امیــد پیروزی بــا روحیه جهــادی و جهــش در پیشــرفت وارد 
 میــدان  می شــویم و در این راســتا باید از راه های میانبر هم اســتفاده 

و امکانات رافراهم کنیم.
 وی افزود: ما با اســتفاده از تجربیات و تکیه بر ظرفیت های بسیج پیش 
می رویم که ظرفیت های الزم آن همه آماده اســت.در موضوع کشاورزی 
در هیچ یک از مولفه ها کم و کسر نداریم و فقط باید حرکت آغاز شود که 
زمان آن هم فصل تابســتان است و امروز آغاز اولین تابستان قرن است.

برنامه های کمک بســیج به دولت در حوزه های مختلف ارائه و از ســوی 
دولتمردان  اســتقبال شده اســت و ما برای انجام این کار  منتظر انعقاد 

قرارداد نمی مانیم و کار را آغاز می کنیم.  
سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه تحقق مردم ساالری یعنی مردم در همه 
حوزه ها باید ساالر خود باشــند؛ گفت: مردم ساالری اسالمی مترقی ترین 
مردم ســاالری هاست و مردم در عرضه کشــاورزی و امنیت غذایی باید 
ســاالر خود باشند. کشــاورزان باید تعیین کننده باشند. با کمک اساتید 
فن و دانشــکده های مرتبط این حرکت آغاز می شــود و از حمایت دولت 

نیز  برخوردار خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید در تحقق اهداف تحولی در حوزه کشــاورزی اندیشه 
ورزی و کار علمی داشــته باشــیم تا در راهبــری کالن این طرح بزرگ 
و تحولی ملت ایران بســیج شــود و اهداف بزرگ ملــت ایران  در عرصه 

کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی تحقق یابد.

بسیج پای کار کشاورزان می ایستد

سردار سلیمانی: توافق بزرگ با وزارت جهاد در راه است

ابزار همدردی ملت و دولت ایران با مردم افغانستان در پی جان باختن صدها نفر در زلزله  

آوار زلزله و انتقام گیری اشغالگران بر سر »پکتیکا«


