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یادداشت
سقوط ظرفیت نخبگان
در برج های بی توجهی مسئوالن

روناککنعانیان|انسانهاازنظرجسمانی،فکری،اخالقی،بایکدیگر
برابر نیستند و در کل در هر گروه و جامعه ای عده ای از دیگر اعضای
جامعه خود باهوش تر بااستعداد تر و برترند (ده درصد برتر هر جامعه
) افرادی که در مقام شایسته ترین افراد هر گروه  ،جامعه نخبگانی را
تشکیلمیدهند.نخبه؛فردیبرجستهوكارآمدیاطالقمیشود ،كه
اثرگذاريويدرتوليدوگسترشعلموهنروفناوريوفرهنگسازی
ومديريتكشورمحسوسباشد ،وهوش،خالقيت،كارآفرينيونبوغ
فكریويدرراستایتوليدوگسترشدانشونوآوریموجبسرعت
بخشيدنبهرشدوتوسعهعلمیواعتالیجامعهانسانیكشورشود".
اصلیترینعاملتوسعهنیرویانسانیاستونخبگانمهمترینسرمایه
ملیوعاملاصلیبالندگیوپویاییومحوربنیادینتوسعه وثروتملی
محسوبمیشوندبهگفتهمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی):هدیه
هاینفیسوبسیاربسیارباارزشالهی،یکموهبتالهیبههرکشور.
نخبگان زمانی اثر گذارند که دیده و بکارگمارده ش��وند ،تا بتوانند
پش��توانه عظیم فکری و اجرایی را برای کشورش��ان بعمل آورند.
دس��تگاه ه��ای متولی نظ��ام نخبگانی با زحمت ف��راوان اقدامات
الزم در خصوص پرورش نیروی انس��انی متخصص را انجام داده
و اس��تعدادهای برتر براس��اس بروندادهای نخبگانی شناسایی می
ش��وند اما خروجی تمام زحمات عدم اس��تفاده از ظرفیت نخبگان
و دوری مس��ئوالن اجرای��ی از ت��وان و ظرفی��ت نخبگ��ی اس��ت.
رشد و ارتقای اداری در مدیریت کشور در بسیاری موارد مبتنی بر
الگویی متناسب با نخبگی یا سلسله مراتب اداری نیست اما در نظام
ارتقای نیروهای مسلح ارتقای اداری مبتنی بر نظام و دستورالعمل
خاصی است که افراد با کسب مهارت و مدت زمان ارتقا میابند.عدم
توجه به کادر سازی و پرورش نیروی متخصص موجب سرخوردگی
نخبگان در حل مسائل کشور شده و آنها را وادار میکنند در آزمایشگاه
های خود در فضای علمی محدود ش��وند و از دانش خود برای حل
مسائل و مشکالت کشور استفاده نکنند.
ح���ذف ظرفی���ت خان���ه نخب���گان و پچپ���چ ه���ای خانه
احزاب در توسعه اینده کردستان

رئیس خانه نخبگان استان کردستان در این رابطه می گوید :در این
فضای سیاسی باید به نحوی از ظرفیت نخبگانی استفاده شود که
باالگوس��ازینخبگاننیز مس��یر پرورش استعدادهای برتر همواتر
شده و جوانان با انگیزه بیشتری ادامه تحصیل دهند و از مهاجرت
نخبگان که امروزه به مقطع دبیرستانها نیز رسیده جلوگیری شود.
ویمیافزاید:نخبهواستعدادبرترداراییکموهبتالهیبودهوذات ًا
در تالش است برای بهره مندی جامعه و ایجاد محیط زندگی بهتر
برای انسانها علم خویش را اجرایی نماید ،این موارد در حالیست که
نخبگان دارای روحیات حساس و جنس نگاهی متفاوت هستند .که
بایدزیرساختهاییبرایماندگاریواثرگذاریشانفراهمشودکهدر
قدماولبهادادنواعتمادکردنوبهرهمندیازظرفیتنخبگیاست.
مهدی عبدالملکی تاکید می کند  :در سالهای اخیر با توجه به اسناد و
شواهد و مدارک موجود هیچگونه اعتنایی به نیروی انسانی نخبه و
استعدادبرتر نشده و   علی رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) دس��تگاه های اجرایی و مدیریت کالن در اس��تان
حمایتی از نخبگان بعمل نیاورده اند تا بتوانیم الگویی برای جوانان و
استعدادهایبرترترسیمکنیموموجباتحضورمؤثرشانرافراهمنماییم.
وی ی��ادآور م��ی ش��ود :نب��ود فرصته��ای ایفای نق��ش و حس
مفی��د نب��ودن در کش��ور ،ضمن تقوی��ت انگیزهه��ای مهاجرت،
باع��ث میش��ود ک��ه بس��یاری از دانش��جویان در حی��ن و بعد از
فارغالتحصیل��ی ،ب��رای مهاج��رت اقدام کنند و این اقدام آس��یب
ه��ای ج��دی به توس��عه کش��ور وبه وی��ژه اس��تانها وارد می کند.
رئیس خانه نخبگان اس��تان ضمن اظهار نگرانی از عدم دعوت از
نخبگان و صاحب نظران در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در
سطح کشور و در مدیریت استانها می گوید :در پست های اجرایی و
مسئولیت های میانی کمترین حضور نخبگانی را داریم و مدیران
تی��م ه��ای دخیل در انتخابات منصوبی��ن خود را با القاب و عناوین
نخبگی به پس��ت مورد نظر معرفی کرده بدون اینکه بار دانش��ی
داش��ته باش��ند و در س��ازمانهای مربوطه تایید شده باشند .در واقع
تودهنی است به جامعه نخبه شناسنامه دار و تاییدی بر انتصابشان.
وی در ادامه می گوید  :بیانیه گام دوم توسط بعضی مدیران دچار
تفاس��یر متفاوتی ش��ده و اصلی ترین محور بیانیه که بار دانش��ی
و داش��تن تخصص قبل از تعهد اس��ت نادیده گرفته می ش��ود .و
همواره بهانه ای است برای جذب افراد مورد نظر و جذب نیروهای
مورد نیاز توسط مدیران .عدم بهرمندی از توان مدیریتی نخبگان
در رده ه��ای مختل��ف همچنی��ن ت��اب آوری نخبگان��ی و ع��دم
ش��ناخت از نحوه رفتار مبتنی بر تکریم نخبگان در بدنه دس��تگاه
ه��ای اجرای��ی و عدم اعتماد به توان حل مس��ئله نخبگان موجب
دوری از سیس��تم اجرایی و مدیریتی و اثر گذاریش��ان در جامعه .
عبدالملک��یاذع��انداش��ت:ع��دماس��تفادهصحی��حازظرفیت
ه��ا و دادن مس��ائل اس��تان جه��ت ح��ل آنها به نظ��ام نخبگانی
 ،ب��ی اهمی��ت ب��ودن نظ��ام ح��ل مس��ئله ب��ه ص��ورت عمیق و
کارشناس��ی آس��یب های جدی را در آینده به کش��ور وارد می کند.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه نخبگان در اس��تان کردس��تان چون
ققن��وسنم��ادجاودانگ��یوعمردبارهاندافزود :هرچهبیش��تربه
نخب��گان ب��ی مهری ش��ود در قامتی جدید رخ عل��م کرده و برای
پش��رفت و آبادان��ی چون نقوش اس��لیمی تا ب��ی نهایت به حرکت
خ��ودادام��هخواهن��دداد.چراکهنظ��امنخبگانیمامبتنیبرجهاد
وکارگروه��یوحرک��تب��رایرضایخداس��تحرکتیکهدرآن
اف��راد ی��اری ده جامع��ه بوده و ب��رای رفاه مردم دائمآ در تالش��ند.
رئیس خانه نخبگان تاکید می کند  :بی مهری ها جامعه نخبگان را
مقاوم تر از قبل کرده و به عینه به این مقوله رسیده ایم که جز با کار
جهادیوکارانقالبینمیشودبهجامعهوپیشرفتوتوسعهکردستان
کم��ک ک��رد چرا که م��ا از الگوی ایجاد یاس بی محلی و حرکات
خواب آلود مدل بومی تالش محور را جایگزین کرده و فلسفه کار
جهادی نخبگان در مناطق محروم کردستان در کنار کار فیزیکی و
توسعه ای و بستر سازی برای ارائه مدل بومی پیشرفت و کمک به
توسعه اشتغال ،آموزش و کار گروهی منطقه ای را جایگزین نموده
ُون،
السابِق َ
السابِق َ
ُون َّ
ایم تا در حمایت از مردم به مصداق آیه شریفه َّ
ون سبقت بگیرند.
ُأولئِک الْ ُم َق َّربُ َ

تامین مسکن وظیفه همه دستگاه های حاکمیتی است
وزیر کشور با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای عدم تحقق ساخت  ۴میلیون مسکن در
کش��وروجودندارد،گفت:بایددرنظرداش��تهباش��یمکهفعالشدنصنعتمسکندر
به حرکت افتادن سایر صنایع کشور کمک کننده است .احمد وحیدی وزیر کشور روز
گذشته اظهار داشت :ساخت و تامین مسکن برای شهروندان عزیز کشور مسئولیت
همه دستگاه های حاکمیتی و اجرایی است و باید هر دستگاهی سهم خود را در این
عرصهایفاکند.ویبابیاناینکهمسکنپایهواساسزندگیاست،گفت:فقدانمسکن
مناسبباعثپیداییوبروزمشکالتعدیدهاجتماعیواقتصادیازقبیلفقروگسترش
حاشیه نشینی میشود و برای همین باید توجه و اولویتی اساسی به تامین مسکن برای متقاضیان داشته باشیم .وزیر کشور
با تاکید بر اینکه با توجه به ابعاد مختلف مساله مسکن ،نیازمند همت ملی در این عرصه هستیم ،افزود :معاونان عمرانی
اس��تانداریهایسراس��رکش��ورباحضوردرمیدانعملیاتبهتحققش��عاردولتدرساختمسکنکمکالزمراداشته
باشند .وحیدی با بیان اینکه هیچ دلیلی برای عدم تحقق ساخت  ۴میلیون مسکن در کشور وجود ندارد ،گفت :باید در نظر
داشته باشیم که فعال شدن صنعت مسکن در به حرکت افتادن سایر صنایع کشور کمک کننده است .وی تامین مسکن
را باعث ارتقای سرمایه و امید اجتماعی در کشور دانست و افزود :در صحبت هایی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شده
است ،همه اختیارات و ابزارهای قانونی برای تحقق ساخت مسکن به استانداران اعطا می شود.

قوه قضائیه در تحقق عدالت نقش تعیین کنندهای دارد
دبیر ش��ورای نگهبان ،عدالت را یکی از آرمانهای مهم انقالب اس�لامی دانس��ت که
قوه قضائیه در تحقق آن نقش تعیین کنندهای دارد .آیتاهلل احمد جنتی در جلس��ه
این شورا با بیان اینکه شهید بهشتی انسانی متین ،مقید ،صبور و با اخالق بود ،اظهار
داشت :از اول آشنایی با ایشان که به قبل از انقالب برمیگردد جز خوبی و اخالص
در رفتار و کردار این شهید مظلوم سراغ ندارم .دبیر شورای نگهبان با اشاره به نقش
شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی ،آن را بیبدیل عنوان و خاطرنشان کرد :شهید
بهشتی یک انقالبی تمام عیار بود که تا پایان عمر ذرهای از انقالبیگری کوتاه نیامد؛
ثم استقاموا» بود .آیتاهلل جنتی با بیان اینکه اگرچه شهادت شهید بهشتی و
ایشان مصداق آیه ّ
«ان الّذین قالوا ربّنا اللهَّ ّ
یاران او که از خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالم بودند ضربهای سخت به انقالب اسالمی وارد کرد اما حقانیت
و مظلومیت انقالب را نیز آش��کار کرد ،اظهار داش��ت :تمام عرصههایی که ش��هید بهش��تی در آنها ورود کرده از باقیات
الصالحاتآنبزرگواراس��ت.ویادامهداد:دش��منانانقالبنمیخواهندکهجوانانماباش��خصیتهاییمانندش��هید
بهشتی آشنا شوند زیرا چنین شخصیتهایی گواه حقانیت انقالب اسالمی هستند از همین رو ما باید در شناساندن
این شخصیت به جوانان بیشتر تالش کنیم .دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود عدالت را یکی از
آرمانهای مهم انقالب اسالمی دانست که قوه قضائیه در تحقق آن نقش تعیین کنندهای دارد.

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیات دولت تاکید کرد

تالش شبانهروزی دولت برای خدمترسانی و امیدآفرینی در جامعه
گروه سیاسی :رئیس جمهور گفت :رسانههای بیگانه خصوص ًا
شبکههای فارسی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی
دردلمردمتالشمیکننداماهموارهباحضورمردمعزیزمادر
صحنه شکست خوردهاند و به هدفشان نرسیدهاند .آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه
هیات دولت ،امید آفرینی در جامعه را از مطالبات مقام معظم
رهبری و وظیفه مهم دولت برش�مرد و تاکید کرد :حواش�ی
نبای�د دول�ت را از متن کار ک�ه خدمت به مردم و امیدآفرینی
در دلهاس�ت ،بازدارد .رئیس جمهور ایجاد یأس در دلها را
کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار داشت :انسان خداجو
همواره به امید زنده است و ما به عنوان خادمان ملت ،هم باید
نسبت به آینده امید داشته باشیم و هم روح امید را در جامعه
تزریق کنیم.

رئیس��ی با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هید مصطفی چمران و
سرلش��کر حاج قاس��م س��لیمانی که با امید و روحیه جهادی از
مشکالت و سد «نمیشود»ها عبور کردند و با کمترین امکانات
کارهای بزرگی را در میدان مبارزه با دشمنان تا بُن دندان مسلح
انجام دادند ،از آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد .وی
اقدامات و تالش هایپزش��کان و پرس��تاران در مواجه با همه
گیری کرونا را از دیگر مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانس��ت
و افزود :کادر درمان بویژه ش��هدای س�لامت در ش��رایط بسیار
س��خت همه گیری کرونا که زندگی همه مردم را تحتالش��عاع
خ��ود ق��رار داده و نگران��ی هایی را برای خانواده ها بوجود آورده
بود ،با جانفشانی و از خودگذشتگی علی رغم همه کمبودها در
عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه بازگشت امید
و نشاط به جامعه را فراهم کردند.
رئیس��ی تاکی��د ک��رد :وضعیت کنونی که فوتی های ناش��ی از
کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شده و نیز میزان بسیار
پایی��ن ابت�لا که امکان بازگش��ایی در صن��وف مختلف و ایجاد
ش��ور و نش��اط در کش��ور را فراهم کرده ،پس از لطف خدا،ثمره

همراهی مردم و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه پزش��کی
و پرس��تاری اس��ت و بنده در ماه های گذش��ته در تهران و برخی
ش��هرها با حضور در بیمارس��تان ها و مراکز درمانی از نزدیک
ش��اهد این مجاهدتها و فداکاری ها بوده ام و قدردان ایش��ان
هس��تم .رئیس جمهور همچنین با اش��اره به دیدارهایی که در
حاش��یه س��فر به استان چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت،
گفت :عشایر عزیز ما در دوران دفاع مقدس  ۱۰هزار شهید دادند
و متحمل س��ختیهای فراوان ش��دند و امروز هم با مشکالتی
مواجه هستند اما از روحیه امید و ایستادگی برخوردارند و ذرهای
یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
رئیس��ی افزود :برخی رس��انههای بیگانه خصوص ًا ش��بکههای

معاون پارلمانی رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس:

اکنون وقت استیضاح نیست

گروه سیاسی :معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به
اینکه انتظار داریم به دالیلی که می شود از آن ها صرف
نظر کرد اس��تیضاح در مجلس انجام نش��ود ،تاکید کرد
که برخی نمایندگان امضایشان درخصوص استیضاح
وزیر صمت را پس گرفته اند .س��ید محمد حس��ینی،
معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاش��یه جلسه دولت
در جمع خبرنگاران گفت :دولت س��یزدهم بیش��ترین
تعامل را با نمایندگان داش��ته اس��ت  ،از ش��خص آقای
رئیس جمهور گرفته که هم در تهران و هم در سفرهای
اس��تانی جلس��ات متعددی با نمایندگان داشته است و
همین طور بقیه ی وزرا و معاونین ،آماری که ما داریم
غیر قابل مقایس��ه با گذش��ته است .متقابال نیز مجلس
تعامل خوبی تاکنون داشته است ،ما در دوره های قبل
تا ده ماه اول گاهی اوقات حتی  ۷کارت زرد داشته ایم
،مثال در دولت دوازدهم  ۷کارت زرد داش��ته ایم ولی
اکنون فقط یک مورد بوده اس��ت که از  ۱۲س��والی که
مطرح شده فقط یک بار نمایندگان قانع نشده اند و در
بقیه موارد مثال ما روز گذش��ته از وزیر بهداش��ت سوال
داش��تیم و س��وال کنندگان قانع ش��دند و دیگر به رای
گذاش��ته نش��د .ما همکاری الزم را داریم و توقع داریم
هم��ان رهنمودهای��ی که مقام معظم رهبری فرمودند
مدنظر باشد ،مثال یکی از مواردی که مطرح شده این
است که الیحه را در طرح اولویت دهند که نمایندگان
نیز اعالم کردند که این کار را خواهند کرد ،و امیدواریم
ک��ه در عم��ل نیز این گونه ش��ود .یا اینکه فرمودند که
گروه سیاسی :حزب جمهوریخواه ایالت تگزاس با آمادهسازی
ی��ک س��ند خواهان برگزاری یک همهپرس��ی ب��ه منظور جدا
ش��دن این ایالت از دولت فدرال ایاالت متحده ش��ده اس��ت.
وب��گاه اقتصادی «بیزنس اینس��ایدر» گ��زارش کرد که حزب
جمهوریخ��واه تگ��زاس در تالش برای برگزاری همهپرس��ی
برای تصمیمگیری در خصوص جدایی ایالت تگزاس از دولت
فدرال ایاالت متحده آمریکا هس��تند .طبق این گزارش ،حزب
جمهوریخ��واه در جدیدترین س��ند ط��رح خود احتمال جدایی
از ای��االت متح��ده را مطرح کرده اس��ت .در س��ند فوق ،حزب
جمهوریخ��واه ایالت تگزاس خواس��تار برگزاری همهپرس��ی

در اج��را دخال��ت نم��ی کنیم و نمایندگان نیز گفتند که
ب��ر اس��اس رهنمودهای رهبری عم��ل می کنیم باید
عملیاتی و اجرایی شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا این قضیه درمورد
وزیر رفاه نیز از س��وی نمایندگان مطرح اس��ت ،گفت:
نمایندگان پیش��نهادات خود را می دهند ما هم گزینه
های آنان را با آقای رئیس جمهور مطرح می کنیم ولی
به هر حال این درحد مشورت است و دخالت نیست ،در
هر حال در نهایت رئیس جمهور باید وزیر رفاه  ،تعاون
و کار را معرفی کند که این کار انجام خواهد شد .سید
محمد حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای
خان��دوزی اع�لام کردند که با مجلس تعامل کردند تا
الیحه ی وضع مالیات بر سوداگری مسکن به تصویب
علنی مجلس برسد ،این مساله اکنون در چه مرحله ای
است گفت :این مساله در کمیسیون مطرح می شود و
جزئیات تخصصی آن را خود آقای خاندوزی اعالم می
کنند ولی ما هر الیحه ای که از دولت تصویب می شود
در نهای��ت پیگی��ری می کنیم تا با همکاری نمایندگان
تصویب ش��ود و همانطور که اش��اره کردم اصل باید بر
الیحه باشد و طرح های متعددی که مطرح می شود
باید کار کارشناسی انجام شود.
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد :ما
امیدواریم که ان ش��اءاهلل هم لوایحی که از دولت قبل
باقی مانده است و هم لوایحی که ما اکنون به مجلس
ارس��ال می کنیم در اولویت قرار داده ش��وند .وی در
پاسخ به این سوال که تعدادی از نمایندگان امضایشان
درخص��وص اس��تیضاح وزی��ر صمت را پس گرفته اند
گفت :بله ،برگه ای که دیروز به ما داده اند ۳۶نفر اسم
داش��ت البته ما قبال  ۲۲نفر داش��ته ایم که این  ۲۲نفر
تعداد قابل توجهی از آن ها امضایش��ان را پس گرفته
اند ولی روز دوش��نبه و بعد از اینکه اعالم ش��د که ما
بحث اس��تیضاح را به کمیس��یون صنایع فرستاده ایم،
حدود  ۱۴امضا صورت گرفت.

فارسی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم
ت�لاش میکنن��د اما همواره با حض��ور مردم عزیز ما در صحنه
شکس��ت خوردهاند و به هدفش��ان نرسیدهاند .رئیس جمهور با
بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هس��تیم ،گفت :همه
همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار و تأمین سفره
مردم هس��تند ،ش��بانه روز برای خدمترسانی و امیدآفرینی در
جامع��ه ت�لاش م��ی کنند و این اقدامات بای��د تا حصول نتایج
نهایی تداوم داشته باشد .رئیس جمهور به معاون اول ،معاونت
حقوقی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخشهای
ذیربط دس��تور داد که خواس��تههای بازنشستگان عزیز را درباره
مستمریش��ان پیگیری نمایند .همچنین در جلسه روز گذشته

رژیم صهیونیستی غرق در بحران

رای نمایندگان کنست به انحالل پارلمان
گروه سیاسی:منابع خبری روز چهارشنبه از موافقت
نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی(کنست) با طرح
اولی��ه الیحه انحالل کنس��ت خب��ر دادند .خبرگزاری
رویت��رز در خب��ری ف��وری اعالم کرد ک��ه نمایندگان
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در شور مقدماتی
بر سر الیحه انحالل پارلمان به این الیحه رای مثبت
دادن��د .طب��ق گزارش رویترز ش��مار آرای مثبت ۱۱۰
رای بوده اس��ت .انحالل کنس��ت اولین گام به س��مت
پنجمین انتخابات سراس��ری طی حدود چهار س��ال
گذشته است.
الیحه انحالل کنس��ت پس از ش��ور مقدماتی ،امروز
پنجشنبه در قرائت نخست و روز دوشنبه آینده نیز در
قرائت دوم و سوم به رای گذاشته خواهد شد .شامگاه
دوش��نبه رس��انههای عبری اعالم کردند ،نفتالی بنت،
نخس��ت وزی��ر و یائی��ر الپید ،وزیر ام��ور خارجه رژیم
صهیونیس��تی برای پایان دادن به بنبس��ت سیاس��ی
اسرائیل؛ درمورد ارائه الیحه انحالل کنست و برگزاری
انتخابات ظرف روزهای آتی توافق کردند .نفتالی بنت
و یائی��ر الپی��د اعالم کردند که الیحه انحالل پارلمان
را به رای خواهند گذاش��ت و از آن به بعد ،تا روش��ن
شدن سرنوشت سیاسی اسرائیل و برگزاری انتخابات
که پنجمین انتخابات سراس��ری در چهار سال گذشته
اس��ت ،یائیر الپید ،نخس��ت وزیر خواهد بود .طبق این
توافق که یک تحول مهم سیاس��ی به ش��مار میرود و
رس��انههای اس��رائیلی آن را "یک درام سیاسی بسیار
مهم" توصیف کردند ،با تصویب الیحه پیش��نهادی،
نخست وزیر فعلی اسرائیل جای خود را با یائیر الپید،
وزی��ر خارج��ه عوض میکند؛ ب��ه این معنا که بنت ،به
عنوان وزیر خارجه و الپید ،نخست وزیر موقت تا زمان
برگزاری انتخابات خواهند بود.
همچنی��ن آنتون��ی بلینکن ،وزیر ام��ور خارجه آمریکا
دوش��نبه ش��ب با یائیر الپید ،همتای اس��رائیلی خود
موضوع انحالل کنست بحث و گفتگو کرد .به گزارش

ساز تجزیه در آمریکا باز به صدا درآمد؛

تگزاس به دنبال همهپرسی جدایی

درباره جدایی تگزاس در  2023ش��دند .بر اس��اس این گزارش،
برگ��زاری همهپرس��ی تعیی��ن خواهد کرد که آی��ا تگزاس باید
«وضعیت خود را به عنوان یک کش��ور مس��تقل دوباره تایید
کند».
بیزن��س اینس��ایدر ادامه داد ،ح��زب جمهوری خواه ایالتی قصد

هیأت دولت موضوع تمدید مجوز واردات کاالهای اساس��ی از
طریق ش��رکت های تعاونی مرزنش��ین و پیله وران از محل ارز
حاص��ل از واردات مورد بررس��ی ق��رار گرفت .هیأت وزیران در
راس��تای حمایت از اقش��ار مرزنشین کشور به لحاظ مشکالت
عدیده اقتصادی و معیش��تی آنها ،ضمن بررس��ی تمدید مصوبه
دول��ت درخص��وص مجوز واردات کاالهای اساس��ی از طریق
ش��رکت های تعاونی مرزنش��ین و پیله وران از محل ارز حاصل
از صادرات ،تمهیداتی را در این خصوص اتخاذ کرد.
دول��ت در اج��رای حک��م مق��رر در بند (ف) تبص��ره ( )۶قانون
بودجه س��ال  ۱۴۰۱کل کش��ور مبنی بر پرداخت مالیات ساالنه
خودروهای س��واری و وانت دوکابین ،آیین نامه اجرایی آن را
تصویب کرد .به موجب آیین نامه فوق ،انواع خودرو س��واری و
وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در تملک
اشخاص مشمول که در ابتدای  ۱۴۰۱ارزش هر یک از آنها بیش
از  ۱۰میلیارد ریال باشد ،مشمولین این آیین نامه هستند.
همچنین س��ازمان امور مالیاتی کش��ور مکلف است ،ارزش روز
انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال
س��اخت یا واردات آنها و متناس��ب با جداول ارزش خودرو که
در پایان س��ال  ۱۴۰۰اعالم ش��ده اس��ت ،تعیین نماید .مبنای
تش��خیص مش��خصات خودرو و مال��ک آن ،اطالعات مندرج
در شناس��نامه خودرو صادر ش��ده توسط نیروی انتظامی (برگ
سبز) می باشد.
کلی��ه اش��خاص حقوق��ی و حقیقی نیز مکلفند مالیات س��االنه
خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از  ۱۸سال و محجور
تحت تکفل را مطابق نرخ های مندرج در این آیین نامه ،حداکثر
تا پایان بهمن ماه سال  ۱۴۰۱پرداخت نمایند .چنانچه اشخاص
مشمول ،تا پایان بهمن ماه سال  ۱۴۰۱نسبت به پرداخت مالیات
متعلقه اقدام ننمایند ،سازمان می تواند با مطالبه سیستمی و از
طری��ق عملی��ات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون،
مالیات متعلق را وصول نماید.

خود را برای اعمال فش��ار برای پیش��برد چنین همهپرس��ی در
س��ندی از کمیته پلتفرمها و قطعنامههای خود بیان کرد و در
آن خواس��ت خود را مبنی بر برگزاری رأیگیری در مورد این
موضوع مش��خص کرد .بر اس��اس این گزارش ،س��ند فوق که
ش��امل بخش��ی درباره اس��تقالل ایالت تگزاس است ،خواستار

القدس العربی ،وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه ای را
در رابطه با جزئیات این تماس تلفنی منتش��ر کرد که
در آن بلینکن بر احترام خود به آنچه "روند دموکراتیک
در اس��رائیل" خواند ،و تعهد قاطع واش��نگتن به روابط
اس��تراتژیک قوی با تلآویو تاکید کرد .بر اس��اس این
بیانیه ،بلینکن همچنین طی این تماس بر لزوم ادامه
هماهنگ��ی نزدی��ک در مورد مس��ائل منطقهای و بین
المللی بین دو طرف تاکید کرد.
وزی��ر خارجه آمریکا اش��اره ک��رد که جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا مش��تاقانه منتظر س��فر ماه آینده خود به
اراضی اشغالی است .الپید نیز درباره این سفر گفت که
سفر آتی جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به عربستان
و اراضی اش��غایل ،تأثیر قوی بر منطقه خواهد داش��ت.
آمری��کا پیش��تر اعالم کرده بود ک��ه به رغم تحوالت
سیاس��ی در اراضی اش��غالی و تصمی��م برای انحالل
کنس��ت ،برنامههایش برای س��فر به فلسطین اشغالی
تغییر نخواهد کرد.
شامگاه دوشنبه ،نفتالی بنت ،نخست وزیر و یائیر الپید،
وزی��ر ام��ور خارجه اس��رائیل تصمیم خود را برای ارائه
الیحهای جهت انحالل کنست اعالم کردند؛ اقدامی
که اس��رائیل را به س��مت پنجمین انتخابات در چهار
س��ال گذش��ته سوق میدهد .بر اس��اس اعالم منابع
عبری ،تاریخ تعیین شده برای برگزاری این انتخابات
زودهن��گام  25اکتب��ر اس��ت تا آن زمان الپید س��مت
نخست وزیری را به عهده خواهد گرفت.
برگزاری رأیگیری اس��ت و ایده حزب جمهوریخواه تگزاس
را تشریح میدهد مبنی بر اینکه دولت فدرال به حق این ایالت
برای خودمختاری «خدش��ه وارد کرده اس��ت» .طبق این سند،
حزب جمهوری خواه تگزاس پیشنهاد کرده است که هر «قانونی
که از سوی فدرال اجباری شده و حقوق متمم دهم تگزاس را
نقض می کند ،باید نادیده گرفته ش��ود ،مخالفت ش��ود ،رد شود
و لغو شود» .در متن این سند نوشته شده است« :تگزاس ،حق
جدای��ی از ای��االت متح��ده را برای خود حفظ میکند و مجلس
تگزاس باید برای تصویب یک همهپرسی مطابق با این هدف
فراخوانده شود.

