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ماليات بر
خانههاي خالي؛
يک تير و
دونشان دولت

اگرچه برخي کارشناسان معتقدند
تصويب مالياتستاني از خانههاي خالي در
بودجه  99توسط کميسيون تلفيق ،اقدامي
بيفايده است ،اما برخي ديگر آن را تأکيدي بر
قانون موجود و زمينه ساز اجراي آن ميدانند.
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سرمقاله
اپیدمی سوء مدیریت
در ایران
سرپرست وزارت جهاد:

در ماه های اخیر شاهد حوادث تلخ و ناگواری در
عرصه اجتماعی کشور مان بوده ایم .گرانی بنزین در
آبان ماه و اتفاقات تلخ مرتبط با آن که منجر به کشته
و زخمی شدن جمعی از هموطنان مان گردید ،از
بین رفتن ۵۹نفر در مراسم تشییع سردار سلیمانی،
سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶
سرنشین آن به اضافه تصادفات و سوانح جاده ای
که هر ساله تعداد زیادی از هموطنان را به کاممرگ
می برد ،همه و همه جزو اتفاقاتی می باشند که
به ندرت می توان مشابه آن را در سایر نقاط جهان
یافت .صرفنظر از مواضع سیاسی و رویکرد موافقان
و مخالفان نظام در خصوص حوادث اخیر ،با نگاه
اجمالی به هریک از این اتفاقات می توان ســوء
مدیریت ناشی از عدم رویکرد سیستمی و راهبردی
به مسایل جامعه را یکی از عوامل اصلی بروز حوادث
اخیر برشمرد .امروزه همزمان با توسعه تکنولوژی
در جوامع صنعتی بر جنبه های علمی مدیریت
بیش از هنری بودن آن تاکید شده ،فلذا در برنامه
ریزی ،هدایت و کنترل قضایا با توجه به این رویکرد،
تاثیر و بازخورد هر عامل ورودی (داده) بر سیستم
و خروجی آن (ستانده) در نظر گرفته شده ،سعی
می شود ضمن لحاظ کردن تمام گزینه ها و داده
های ممکن ،تصمیماتی اتخاذ گردد که در نهایت
مطلوب ترین نتیجه و بازخورد را ایجاد نماید .بدین
اعتبار ،سوال اساسی این است که آیا در مدیریت و
کنترل حوادث اخیر به کلیه راه حل ها توجه الزم
و کافی شده است؟ مثال در موضوع گرانی بنزین
آیا واقعا امکان ایجاد هیچگونه فرصت الزم برای
شنیدن اعتراض های مسالمت آمیز مردم ناراضی
وجود نداشته است؟ آیا بهتر نبود اجازه تجمعات
اعتراضی در چارچوب قوانینو مقررات داده شده
و در خصوص دالیل گرانی بنزین اعم از مدیریت
بهینه مصرف سوخت ،تنگناهای اقتصادی کشور،
آثار و تبعات تحریم ها و  ...مردم را توجیه نمود .آیا
در تشییع پیکر سردار سلیمانی امکان ایجاد محل
های معین به منظور استقرار مشایعت کنندگان و
خط ویژه حمل جسد وجود نداشته؟ در موضوع
اصابت موشک به هواپیما ،با آگاهی از اینکه کشور
در معرض احتمالی حمــات هوایی قرار خواهد
گرفت ،آیا امکان لغو پروازها برای  ۲۴ساعت وجود
نداشته است؟ در پاسخ به سواالت فوق باید اذعان
کرد که امکان تحقق هر یک از راه حل های مورد
اشاره وجود داشته ،لیکن نیازمند نگرش نظام مند
و راهبردی مسئوالن به مسایل و مشکالت جامعه
صرفنظر از هر گونه مواضع سیاسی در حوزه داخلی
و بین المللی است .بدیهی است در این صورت می
توان با در نظر گرفتن آثار و تبعات هریک از راه حل
ها مناسب ترین تصمیمات را اتخاذ نمود .مادامی
که این مهم مورد توجه مسئوالن قرار نگیرد ،در
پیشگیری از بروز حوادث و اتفاقاتی از این دست و
نیز مدیریت و کنترل بالیای طبیعی نظیر زلزله و
سیل با شکست مواجه خواهیم شد.

زندگي
ابدي پلنگ
بريتانيايي در
خاک ايران

ماجراي خودروهاي سفارتي بسيار
داغ و پرحاشيه شده است .خودروهايي
که پس از گذشت چندسال خدمت در
سفارتخانهها مجوز اخذ پالکملي دريافت
ميکنند و با ورود به مزايدهها بهدست
افراد ميرسند.

بخشي از مشکالت خودروسازي کشور در
سايتها و خطوط توليدي رشيه دارد که بدون
کمترين توجيه اقتصادي در شهرهاي مختلف
راهاندازي شده و همچون فرزنداني ناخوانده
هزينههاي زيادي را به خودروسازان تحميل
ميکنند.صنعت خودرو از اهميت بااليي
برخوردار است و سهم قابل توجهي در اقتصاد
کشور چه از نظر اشتغال و چه از نظر حجم
سرمايه و ...دارد.

پوریا دینی ترکمانی
کارشناسرسانه
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جهانگیری در نشست مشترک هیئت های عالیرتبه ایران و سوریه:

تنفر ملت ایران نسبت به اقدامات آمریکا بیشتر شده است

معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه انتقام واقعی
از اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا و در رأس آن
ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،خروج آنها
از منطقه است ،گفت :خوشبختانه پارلمان عراق تصمیم
بسیار خوبی در اخراج نیروهای آمریکایی در این کشور
اتخاذ کرد که امیدوارم این موج در سایر کشورهای اسالمی
منطقه نیز شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری پیش از ظهر
دوشنبه در نشست مشترک هیئت های عالیرتبه ایران و
سوریه اظهار داشت :دخالت های بی جای کشورهای غربی
به خصوص آمریکا باعث ناامنی و بی ثباتی در منطقه
شده است و آمریکا با تشکیل گروه های تروریستی نظیر
داعش جنایات بزرگی را در سطح منطقه و به خصوص در
کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها بر
اساس خوی استکباری خود سردار سپهبد قاسم سلیمانی
را به شهادت رساندند ،تصریح کرد :پس از شهادت این
سردار بزرگ اسالم موج عظیمی از عزا و همبستگی در بین
کشورهای اسالمی و به خصوص مردم کشورهای منطقه
ایجاد شد و مردم کشورهای منطقه ضمن ابراز همبستگی
با ملت ایران ،حضور شکوهمندی در مراسم های مختلف از
خود برجای گذاشتند و در این میان گروه های تروریستی
از این شهادت خرسند شدند.
جهانگیری اجتماعات مردم ایران در تشییع و
خاکسپاری شهید سردار سلیمانی را اتفاقی کم سابقه در
تاریخ کشور برشمرد و افزود :قطعاً تنفر ملت ایران نسبت
به اقدامات آمریکا در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
معاون اول رییس جمهور افزود :از کشورهای دوست
و مردم مسلمان منطقه که پس از شهادت سردار سلیمانی
ابراز همدردی و پیام تسلیت ارسال کردند و به خصوص
دولت و ملت سوریه که در همه سطوح با ما همدردی
کردند صمیمانه قدردانی می کنم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران
همانند گذشته در کنار دولت و ملت سوریه خواهد بود و به
حمایت های خود از این کشور ادامه خواهد داد خاطرنشان
کرد :ایران از تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت دولت این کشور
برای برقرای ثبات و آرامش حمایت خواهد کرد و امیدوارم
بحران «ادلب» نیز به نحو مطلوب حل و فصل شده و حاکمیت
دولت سوریه بر تمام اراضی این کشور مستقر شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با قدردانی از اقدام
بشاراسد رییس جمهور سوریه برای تقدیم باالترین مدال و
نشان این کشور به مقام شامخ شهید سردار سلیمانی گفت:
ابراز لطف و محبت دولت وملت سوریه در باره خدمات
شهید سردار سلیمانی برای ما دلگرم کننده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
اینکه تهران عالقمند است روابط و همکاری های اقتصادی

خود را با دمشق گسترش دهد ،بر ضرورت پیگیری و
اجرایی شدن توافقات امضا شده در سفر اخیر خود به
سوریه تأکید کرد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد :شرکت های خصوصی
ایران بسیار مشتاق هستند تا در بازسازی سوریه مشارکت فعال
داشته باشند و اکنون که هماهنگی ها و توافقات برای بازسازی
سوریه به اتمام رسیده ،امیدوارم در سال  2020شاهد اتفاقات
مثبت و نتایج مطلوب در این زمینه باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه آغاز روند همکاری های
بانکی ایران و سوریه اظهار داشت :باید روند همکاری های
بانکی دو کشور سرعت دهیم چرا که روابط بانکی پیش نیاز
اصلی همکاری های اقتصادی فیمابین است.
وی اضافه کرد :برای گسترش مناسبات اقتصادی و
ارتقاء سطح همکاری های دو کشور باید توافقنامه های
همکاری راهبردی بلندمدت که به امضاء رسیده است هر
چه سریعتر پیگیری و مراحل قانونی آن طی شود تا شاهد
عملیاتی شدن و اجرای توافقنامه ها باشیم.معاون اول رییس
جمهور اظهار امیدواری کرد :روابط و مناسبات تهران-دمشق
در تمامی زمینه های مورد عالقه طرفین همپای روابط خوب
سیاسی و نظامی دو کشور ارتقا پیدا کند.
نخست وزیر سوریه نیز در این نشست با اشاره به
توطئه ها و برنامه های آمریکا برای تحمیل جنگ به
کشورهای منطقه گفت :نمونه و تجلی توطئه های آمریکا
در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده شد و
این اتفاق تلخ در حقیقت نتیجه تجاوزاتی بود که آمریکا در
منطقه انجام داد.عماد خمیس هدف از سفر خود به تهران
را ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت سوریه به مقام
معظم رهبری ،مردم و مسئولین کشور برای شهادت سردار
حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد و افزود :سوریه بر حق
جمهوری اسالمی ایران در دفاع از خود و مقابله با تهاجمات
و تجاوزات دشمنان تأکید دارد و ما همبستگی خود را با
برادران خود در جمهوری اسالمی ایران اعالم می کنیم.
نخست وزیر سوریه با بیان این که خبر شهادت سردار
سلیمانی را با درد و ناراحتی دریافت کردیم گفت :این

فرمانده بزرگ نماد مبارزه و تقویت امنیت برای تمام مردم
منطقه،آزادیخواهان و گروه های مقاومت بود و هر چقدر در
وصف این سردار سخن بگوییم قطعاً حق مطلب ادا نخواهد
شد.عماد خمیس با بیان اینکه همه ملت های آزادیخواه
جهان و به خصوص ملت سوریه احترام خاصی برای این
شهید قایل هستند تصریح کرد :شهید سردار سلیمانی
خدمات فراوانی را به ملت سوریه در جهت برقراری امنیت،
توازن و ثبات انجام داد و از خداوند می خواهیم که به این
شهید علو درجات عطا فرماید.
وی با بیان اینکه یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی از ذهن و یاد ملت های منطقه فراموش نخواهد
شد گفت :سوریه ،آمریکا را عامل اصلی شهادت این سردار
بزرگ و حوادث پس از آن می داند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا همواره برنامه هایی
برای تعدی و تجاوز به کشورهای منطقه داشته است
اظهار داشت :باید آمادگی کافی داشته باشیم و هماهنگی
و همکاری های خود را افزایش دهیم چرا که گسترش
همکاری های فیمابین می تواند سپر بازدارنده در حوادث و
توطئه های آمریکا باشد.
وی با تأکید بر اینکه سوریه در تالش است با به
کارگیری برنامه های دفاعی ،اقتصادی ،نظامی و دیپلماتیک
در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کند و پیروزی
نهایی ما جز با حمایت و نقش آفرینی جمهوری اسالمی
ایران و کشورهای دوست منطقه محقق نخواهد شد.
عماد خمیس خاطرنشان کرد :خون ملت ایران و
سوریه در مقابله با توطئه ها و گروه های تروریستی در
کنار یکدیگر ریخته شده و این عمق روابط دو کشور را
نشان می دهد و انگیزه ای برای گسترش بیش از پیش
روابط خواهد بود.
نخست وزیر سوریه همچنین از اعطای باالترین نشان و
مدال افتخار به مقام شهید سردار سلیمانی از سوی بشاراسد
رییس جمهور سوریه خبر داد و گفت :اعطای این نشان حاکی
از محبت فراوان رییس جمهور سوریه نسبت به سردار سلیمانی
و برادران خود در جمهوری اسالمی ایران است.
در این نشست ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه نیز
ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی با اشاره به اینکه
آمریکا در دوره ترامپ استراتژی جنگ پنهان را در پیش
گرفته است گفت :آمریکا در تالش است از طریق تحریم
های یکجانبه ،فقر و گرسنگی را به ملت ها تحمیل کند.
وزیر دفاع سوریه هم در این نشست تشییع پیکر شهید
حاج قاسم سلیمانی را یک همه پرسی در محور مقاومت
توصیف کرد و با بیان این که چنین جمعیتی تا کنون در
مراسم تشییع وجود نداشته گفت :شهید سردار سلیمانی
شریک همه پیروز های ما در سوریه بود و با وجود شجاعت
و دالوری های این فرمانده قهرمان ،در عین حال فردی
بسیار عاطفی و به دنبال صلح بود.

سیستان و بلوچستان ،همچنان در محاصره سیالب

اگرچه بارندگی در سیستان و بلوچستان به اتمام رسیده ،اما سیالب
و آبگرفتگی خانهها و زمینهای کشاورزی را در محاصره قرار داده و
به زیرساختهای شهری و روستایی خسارت زده است .در این میان
نیروهای امدادی همچنان در حال خدماترسانی هستند .با توجه به
مسدود بودن راه روستاها ،کمکرسانی به سختی انجام میشود.
تماس تلفنی روحانی با استاندار سیستان و بلوچستان
رییس جمهوری درتماس تلفنی با استاندارسیستان وبلوچستان
درجریان مسایل ومشکالت این استان درپی بارشهای شدید و وقوع
سیل قرارگرفت و دستورات الزم رابرای تسریع در روند امدادرسانی
صادرکرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در تماس تلفنی با «احمد علی
موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان در جریان مسایل و مشکالت این
استان در پی بارشهای شدید و وقوع سیل قرار گرفت و دستورات الزم را
برای تسریع در روند امدادرسانی صادر کرد.رییس جمهوری در این تماس
تلفنی بر اختصاص تمام امکانات و تجهیزات و هماهنگی تمامی بخشها
و دستگاههای مرتبط برای مدیریت نهایی سیالب ها و کمک به آسیب
دیدگان تاکید کرد.استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این تماس تلفنی
گزارشی را از روند کمک رسانی به مردم استان ارائه کرد.
دیروز معاون اول رییس جمهوری هم در تماسهای جداگانه با
استانداران سیستان و بلوچستان و کرمان ضمن اطالع از آخرین وضعیت
بارندگیهای کمسابقه و خسارات ناشی از سیل در این دو استان ،بر
ضرورت بسیج همه امکانات برای رسیدگی به آسیبدیدگان تاکید کرد.
بارش باران سیلآسا در جنوب شرق کشور که از شامگاه پنجشنبه ۱۹
دی آغاز شده ،استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان را تحت
تاثیر قرار داده و سبب جاری شدن سیالب در این استانها شده است.
شرایط در استان سیستان و بلوچستان از سایر استانها وخیمتر
اعالم شده به طوری که میزان بارشها در جنوب استان نسبت به سال
گذشته  ۲۶برابر شده است و در نتیجه سرریز شدن آب از پشت سدهای
استان را در پی داشته است.
اکنون در استان سیستان و بلوچستان تعداد  ۵۰۰روستا و ۱۴
شهرستان درگیر سیل هستند و  ۲۰هزار واحد مسکونی بر اثر جاری
شدن سیالب تخریب کلی و جزئی دیده است.
امدادرسانی به روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان تنها از طریق
بالگرد و یا قایق امکان پذیر است و با وجود تالش امدادگران ،چادر ،مواد
غذایی بسته بندی ،پتو و ملزومات پزشکی و بهداشتی از اقالم ضروری
مورد نیاز مردم منطقه است
دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی
استانهای درگیر سیل
رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی فوری به مشکالت و تامین امنیت
و آرامش مردم ،دستوری ویژه به مراجع قضایی استانهای درگیر سیل
صادر کرد.به گزارش قوه قضاییه ،آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه طی
دستوری ویژه به روسای کل دادگستریها و دادستانهای استانهای
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و کرمان که با بیشترین خسارات و
آسیبهای ناشی از بارندگیهای سیل آسای اخیر مواجهاند ،خواهان
تعامل و هماهنگی همه جانبه مراجع قضایی با دستگاههای ذیربط بویژه
هالل احمر و نیروی انتظامی جهت رسیدگی فوری به مشکالت مردم و
تامین امنیت و آرامش خانوادههای درگیر این حوادث شد.

