
فاجعه در بیروت، زنگ خطر در ایران!

ت��ا قبل از فاجعه حت��ی یک نفر ه��م در لبنان به 
فک��ر این نبود ک��ه تکلیف حجم عظیم��ی از ماده 
خطرناکی را که بیش از ش��ش سال در فضای بندر 
ع��روس خاورمیان��ه در ش��رایطی غیرقابل  توصیف 
پراکنده ش��ده اس��ت، معلوم کند و حاال که انفجار 
ای��ن منطقه عظی��م، جهانی را به تحی��ر و تعجب 
واداشته هریک از سیاس��تمداران منطقه تقصیر را 
به گردن دیگری می اندازند و با اهرم استعفا صورت  
مس��ئله را پاک می کنند تا فرصت را به دش��منان 
چنگال تیز کرده قدیمی بدهند و بار دیگر کشور را 
به خطر ناامنی تهدید کنند که رژیم اش��غالی با دم 

خود گردو بشکند! 
در انجام این اتفاق تأس��ف آور و ناخواسته هیچ یک 
از مس��ئوالن و متولیان را نمی توان بی گناه دانست 
اگرچه جریان بدعت این ورود بدون مجوز مشتقات 
آمونیاک توس��ط ی��ک بچه تاجر روس��ی در زمان 
مس��ئولیت س��عد حریری اتف��اق افتاده ام��ا امروز 
همین سیاست وابسته و مخرب است که طرفداران 
خ��ود را ب��ا چاش��نی ورود س��رزده رئیس جمهور 
فرانس��ه یعنی مدعی قدیمی کفالت لبنان تحریک 
می کند تا بجای همراهی با دولت قانونی به تخریب 
باقیمان��ده پایتخت خود بپردازند و اینجاس��ت که 
معدود متعهدان و بخص��وص جریان های حزب اهلل 
و امل هس��تند که به خوبی متوجه می شوند کشور 
لبنان دوستان چندانی ندارد و حتی اعراب صاحب 
چاه های نفتی هم در این موقعیت حس��اس نه تنها 
کمک��ی نمی کنن��د بلک��ه از در دلجوی��ی هم وارد 
نمی شوند که انگار لبنان فرزند ناپدری است و البته 
تمامی این جریانات س��ورپرایزی غیرقابل باور برای 
رژیم اشغالگر قدس اس��ت تا نهایت بهره برداری از 

آن را نموده و فشار را بر نوار غزه افزایش دهد. 
کارشناس��ان اقتصادی منطقه به  صورت غیرقطعی 
میزان خس��ارات وارده براثر انفجار در بندر بیروت 
را ح��دود بیس��ت میلی��ارد دالر تخمی��ن می زنند 
درحالی ک��ه برآوردها وس��عت الزم را نیافته و آمار 
س��نگین خس��ارت های جانی، ف��وت و مفقودی ها 
نیز محاس��به نش��ده تا میزان قطعی به دست آید 
که البت��ه جبران آن برای کش��وری که تنها محل 
درآمد آن توریس��م اس��ت و امروز به دلیل ویروس 
کرونا به صفر رس��یده غیرقابل  باور می باشد. آنچه 
در بیروت به وقوع پیوس��ت اگرچه تأسف آور است 
ام��ا درعین حال می تواند تجرب��ه خوبی برای دیگر 
کش��ورهای منطقه و بخصوص ما باش��د تا پدافند 
غیرعامل را موظف نماییم که ضمن یادآوری حادثه 
ساختمان پالس��کو و درمانگاه سینای اطهر تهران، 
پش��ت گوش انداختن های مکرر را کنار بگذارند و 
به شدت در اندیشه جس��تجوی مناطق خطرآفرین 
ش��هری باش��ند.  ذکر این مطلب ک��ه هنوز هم در 
پایتخت، حادثه س��ازهای فراوانی وجود دارد اما بد 
نیست نگاهی به دیگر کالن شهرها ازجمله اصفهان 
بیندازیم که در قلب آن خیابانی به نام مسجد سید 
که از مکان های مس��کونی قدیمی اس��ت ولی این 
روزها بع��د تجاری در آن رونق بیش��تری گرفته و 
می رود تا غیرمس��کونی شود زیرا اکثر خانه های آن 
در کوچ��ه  پس  کوچه ها به انب��ار واحدهای صنفی 
ب��ر خیابان تبدی��ل گردیده تا عرض��ه  کننده مواد 
غذایی به س��وپرهای سطح شهر باشند که در کنار 
هریک از این واحدها یک فروش��نده مواد شیمیایی 
و خطرناک اقالم خود را در ظروف پالستیکی راهی 
پیاده  روها کرده ان��د که اگر وزن مجموع موجودی 
این ۳۲ واح��د را در انبارها، مغازه ه��ا و پیاده روها 
تجمی��ع نماییم به همان ع��دد آمونیاک های بندر 
بی��روت نزدی��ک خواهیم ش��د ک��ه می تواند زنگ 

خطری برای شهر اصفهان به حساب آید.

یادداشت

رئیس  جمه��ور تأکید کرد؛ ملت ایران اگر مقاومت نمی کرد 
و س��ختی ها را تحمل نمی کرد، دشمن سال ۹۷ ما را به زانو 
درمی آورد. آنها می خواس��تند ما را به نقطه فروپاش��ی نظام 
بکش��انند. حجت االسالم حس��ن روحانی روز چهارشنبه در 
جلسه هیئت دولت با اشاره به مراسم های عزاداری در محرم 
امسال اظهار کرد: شکل و مراسم عزاداری محرم امسال ممکن 
است با س��ال های پیش متفاوت باشد اما عزای امام حسین 
)ع( بس��یار پرش��ور در همه ش��هرها برگزار می شود و مردم 
بخش��ی از عزاداری را به خانه ها، محله ها و خیابان های شان 

کشاندند و شکل زیبایی به این مراسم دادند.
روحانی افزود: بسیار مهم است که داستان کربال یک حماسه 
ب��زرگ تاریخی برای حق طلب��ی و عدالتخواهی و مقابله با 
هرگونه کج روی و انحراف در مس��یر س��رافرازی و مبارزه با 
هرگونه ذلت و ذلت س��تیزی ها و مقاومت و ایستادگی برای 

حق و حقیقت بود.
وی با بیان اینکه ما امروز در برابر همه توطئه ها و فشارهایی 
که از سوی دشمنان ما بویژه از سوی آمریکا علیه ملت ایران 
وارد می شود، قرار داریم، گفت: ملت ایران با مقاومت توانسته 
اس��ت در برابر قدرت های بزرگ موفق باشد. ایستادگی این 
ملت اس��ت که ما امروز می بینیم دیپلمات های ما در صحنه 
فعالیت سیاس��ی هستند و آمریکا را دچار شکست می کنند. 
اینکه در ش��ورای امنیت هر روز آمریکا شکس��تی را تحمل 

می کند به دلیل ایستادگی ملت است.
روحانی گفت: اگر ملت ای��ران مقاومت نمی کرد و می گفت 
تحمل این مش��کالت فرای مقاومت من اس��ت و سختی ها 
را تحمل نمی کرد، دش��من در همان س��ال ۹۷ قطعنامه ها 
را برمی گردان��د و ما را به زانو درمی آورد. ملت ایران در برابر 
دشمن تسلیم نشد. آنها می خواستند ما را به نقطه فروپاشی 
نظام بکش��انند و می گفتند در پایان ۹۷ ش��ما نیس��تید. با 

محاس��به عادی درست می گفتند. دش��من می گفت وقتی 
ما ۵۰ میلیارد دالر درآمد یک ملت را می خش��کانیم، دیگر 

نمی تواند مقاومت کند.
وی گف��ت: آنهایی که نقد غیرمنصفانه می کنند بدانند ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان از درآمد ما کاهش پیدا کرده است اما ما 
با این شرایط ایس��تاده ایم و بازار اجناس ما از اروپا هم بهتر 
است؛ این مساله را در ماجرای کرونا دیدیم. آنها صف بستند 
و ما صف نبس��تیم، آنها تخت خالی نداش��تند و بیماران را 
در راهروی بیمارس��تان خواباندند و ما همیش��ه تخت خالی 
داش��تیم. آنها در دارو دچار مش��کل ش��دند و برای ماسک، 
دزدی هوایی می کردند ولی در کش��ور ما شرکت های دانش 

بنیان و بنگاه های تولی��دی یک روز تعطیل نبودند و خیلی 
سریع توانستند مشکالت را حل کنند.

روحانی افزود: ما امس��ال در شرایط تحریم شدید، باالترین 
افتتاح ها را در تاریخ دولت داشتیم و هر هفته از اول فروردین 
تا امروز ۲۱ افتتاح عظیم و بزرگ داشتیم که تنها یک افتتاح 
۴.۷ میلیارد دالر بود. این نش��ان می دهد که کار بزرگی در 

کشور صورت می گیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما درش��رایطی که درس��خت ترین 
تحریم هس��تیم، آن آرزوی ۴۲ س��اله را برآورده ساختیم و 
اعالم کردیم آنهایی که برق شان کم مصرف است از تخفیف 
۱۰۰ درصد برخوردار خواهند ش��د، یعنی آنهایی که زندگی 

شان زندگی س��اده ای است برق برای آنها مجانی شد و این 
افتخار دولت دوازدهم است.

وی ادامه داد: در این ش��رایط س��خت توانستیم محصوالت 
کشاورزی را از ۹۷ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن برسانیم. 
در ۴ ماه��ه اول امس��ال با وجود فش��ارهای تحریم و کرونا، 
تولید ما بیش��تر شد و ۸ میلیون تن گندم خریدیم، یعنی ۹ 
درصد بیش��تر از سال گذشته که ۹۰ درصد پولش را هم به 
کشاورزان پرداخت کردیم. این نشان می دهد که ملت ایران 

تابع امام حسین )ع( است.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: وقتی امام حسین 
روز عاشورا آمد و دید ۳۰ هزار نفر یا بیشتر روبروی او اجتماع 
کرده اند نترس��ید و دس��تش را بلند کرد و فرمود: »خدایا تو 

پناه منی و در شدت و مشکالت به تو پناه می برم.«
وی افزود: امام فرمود من جنگ را شروع نمی کنم، در تاریخ 
داریم که وقتی تیراندازی ها شروع شد کسی نماند جز آنکه 
تیری بر او اصابت کرد. اما فرمود صبر، مقاومت و ایستادگی، 
مرگ یک پل اس��ت، چیزی نیست، شما عبور می کنید و به 
نعمت های بی پایان الهی دس��ت پی��دا می کنید. تاریخ مثل 
آن روز ندیده؛ »ال یوم کیومک یا حس��ین«، روزی مثل روز 
عاش��ورا در تاریخ پیدا نمی کنید، یک صبح تا عصر آن همه 
مش��کالت و آن همه شهادت، اما امام خم به ابرو نیاورد، اما 

در هر لحظه سیمایش برافروخته شد.
وی در پای��ان گفت: این امام حس��ینی که هم��ه بدن ها را 
وقتی ش��هید می ش��دند بلند می کرد و به خیمه ها می آورد، 
نمی دانم چطور شد که نتوانست بدن علی اکبر را بلند کند. 
آیا بدن ارباً اربا بود، نمی ش��د؟ آیا عشق امام حسین به علی 
اکب��ر طوری بود که نتوانس��ت او را بلند کند؟ لذا صدا زد و 
گفت: »ای جوانان بنی هاشم! شما بیایید علی را به خیمه ها 

برسانید.« مهر

 راهکارهای مجلس برای حل
 بحران مسکن

از فشار بر محتکران تا 
گشودن پرونده وزیر سابق

ورود ب��ه بازار آش��فته مس��کن که در ش��رایط اقتصادی 
فعلی، تهدیدی مضاعف برای معیش��ت مردم اس��ت یکی 
از دغدغه ه��ای ج��دی مجلس یازدهم ب��وده و بر همین 
اس��اس تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی، شکایت 
از مسببان گرانی ها و گش��ودن پرونده مسئوالن سابق از 

سوی وکالی ملت پیگیری شده است.
ساماندهی آش��فته بازار مس��کن که خانه دار شدن را به 
رویایی دس��ت نیافتنی و اجاره نش��ینی را هم به کابوسی 
ناتمام برای بس��یاری از مردم تبدیل کرده اس��ت؛ یکی از 
نخستین دغدغه های مجلس یازدهم در همین مدت زمان 

کوتاهی است که از عمر آن می گذرد.
نمایندگان مجلس شورای اس��المی در یکی از نخستین 
اقدامات خود برای حل بخش��ی از مش��کالت این بخش  
طرح اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را 
در دستور کار خود قرار داده و تصویب کردند؛ طرحی در 

راستای اخذ مالیات از خانه های خالی.
طرح اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یکی 
از نخس��تین دس��تور کارهای مجلس یازدهم بود که دو 
فوری��ت آن ۲۱ تیرماه به اتفاق آرا و کلیات و جزئیات آن 
در تاری��خ ۱۵ مرداد ماه در مجلس تصویب ش��د؛ طرحی 
که با تائید نهایی و ابالغ آن به عنوان قانون، در شهرهای 
ب��االی ۱۰۰ هزار نفر، خانه هایی ک��ه در مجموع بیش از  
چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر 
ماه بیش از زمان مذکور بصورت ماهانه مش��مول مالیاتی 

برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد. 
طراحان این طرح تاکید داش��تند ک��ه نرخ پایین مالیات 
و ضعف س��امانه ف��وق موج��ب اثربخش نب��ودن احکام 
قانونی موجد محس��وب می ش��ود و نرخ خانه های خالی 
در کشور ما به ویژه ش��هرهایی مانند تهران، بسیار باالتر 
از متوسط جهانی اس��ت و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، 
تعداد واحدهای خالی در کش��ور بیش از دو میلیون واحد 
مسکونی بوده است و جهت رفع این دو کاستی در شرایط 
کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته بازی 
موجب افزایش قیمت و فش��ار به خانواده های ایرانی شده 

است، این طرح را ارائه کردند.

طرحی که حاال مراحل نهایی قانون شدن را طی می کند 
و قرار اس��ت مرهمی بر آشفتگی بازار مسکن باشد. گرچه 
درباره اثرات این طرح دیدگاه های مختلفی وجود دارد اما 
نمایندگان معتقدند این طرح می تواند دست محتکران را 

از بازار مسکن کوتاه کند.
حاال جبار کوچکی نژاد نماینده رش��ت در مجلس شورای 
اس��المی می گوی��د: حداقل یک میلی��ون از مجموع ۲.۵ 
میلیون خانه خالی ب��ا اجرای قاطع قانون و در قالب اخذ 
مالی��ات از خانه های خالی به بازار عرضه خواهد ش��د که 

می تواند اثرات خوبی داشته باشد.
نماین��ده مجلس به فارس می گوید: ب��ا توجه به تصویب 
قان��ون اخذ مالیات از خانه های خالی می توان اثرات آن را 
در بازار مسکن دید، چرا که محتکران برای فرار از مالیات 
ناچار به عرضه خانه هستند لذا ما امیدواریم با ابالغ اجرای 
این مصوبه از سوی دولت بتوانیم شاهد بهبود بازار مسکن 
باش��یم.  به اعتقاد وی قوه قضائیه و دس��تگاه های ناظر و 
مجل��س می توانند با رصد اجرای دقیق قانون اخذ مالیات 
از خانه های خالی مانع از احتکار مس��کن در کشور شوند، 
ضمن اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور 
هم در رصد اجرای این قانون نقش مهمی را برعهده دارند. 
بع��د از تصویب این ط��رح در مجلس محمد باقر قالیباف 
رییس مجلس شورای اس��المی در توضیح تصویب طرح 
موسوم به »مالیات بر خانه های خالی« در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام نوشت: هدف اصلی این طرح، مقابله با 

احتکار مسکن است.
وی تاکید کرده بود: این قانون مشکل مسکن کشور را حل 
نخواهد کرد اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد 
کرد و با شفاف سازی اطالعات مقدمه ای خواهد شد برای 
اصالحات س��اختاری و کمک به طبقۀ متوسط و ضعیف 
جامعه. این اصالحات زیرساختی به مرور و در صورتی که 
به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط 

معیشتی خواهند داشت. 
این ط��رح بعد از تصویب نهایی حاال به ش��ورای نگهبان 
رفته و این ش��ورا هم در جلس��ه چهارشنبه ۲۲ مردادماه 
۱۳۹۹ خود به بررس��ی آن پرداخته و با توجه به جزئیاتی 
که از نشس��ت شورا منتشر شده احتماال با برخی ابهامات 
مواجه اس��ت که بعد از اص��الح در مجلس نهایی خواهد 
شد.  شناسایی مقصر در بروز این آشفتگی در بازار مسکن 
یکی دیگر از مواردی است که نمایندگان مجلس یازدهم 
ب��ر آن متمرک��ز بوده اند. ب��ه اعتقاد نماین��دگان مجلس 
یازدهم علت بروز اکثر مش��کالت در بازار مسکن، گرانی 
افسارگس��یخته و عدم مهار آن تعلل ۷ س��اله ای اس��ت 
که دولت در اجرای پروژه های مس��کن مهر داشته است. 
مس��کن مهری که بر خالف آنچه قرار بود مسکنی ارزان 
برای افراد ضعیف جامعه و تحقق رویای خانه دار ش��دن 

آنها باش��د حاال تنها در چند ماه جهش��ی عجیب داشته 
و به دس��ت دالالن افتاده اس��ت. علی نیکزاد نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی درباره افزایش قیمت واحد مسکن 
مهر پردیس به یک میلیارد تومان می گوید: در یک مقطع 
خاص با دس��تور وزیر وقت راه وشهرسازی خرید و فروش 
مس��کن های مهر آزاد شد و متاس��فانه هم اکنون دالالن 
در پردی��س حاکم هس��تند که عیب بس��یار بزرگی برای 
کشور محسوب می شود. نائب رئیس مجلس می گوید: قرار 
بود که خانه های مس��کن مهر اجاره ۹۹ ساله باشد یعنی 
عرصه این خانه ها خرید و فروش نش��ود ضمن اینکه اگر 
هم اکنون بخواهند عرصه مس��کن مه��ر را به افرادی که 
می خواهند سند بگیرند باالجبار بفروشند این اقدام وزارت 
راه و شرکت  شهرهای جدید کاری خالف انجام داده اند و 
نباید این کار را انجام دهند. جعفر قادری عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی هم در 
این ب��اره می گوید: کاری که  در زمین��ه کنترل عرضه و 
تقاضا از س��وی دولت برای مس��کن و ساخت  و ساز خانه 
با قیمت مناسب باید انجام می شد متأسفانه با بی توجهی 
دولت صورت نگرفته و مجلس یازدهم تالش کرد در این 
زمینه ورود جدی داشته باشد و به همین دلیل با افزایش 
نظارت بر قوانین مصوب قبلی و راهکارها و پیش��نهادات 

جدید تالش کردیم التهابات بازار را کاهش دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید می کند:  باید 
از انگیزه های سفته بازی در بازار مسکن جلوگیری کرده و 
تالش کنیم تقاضای موجود، تقاضایی واقعی باشد و زمینه 
الزم را برای اینکه مسکن از کاالی سرمایه ای خارج شود 
ایجاد کنیم. لذا بایستی با وضع مالیات بر خانه های خالی 
و افزایش عوارض نوس��ازی زمینه برای افزایش تقاضاهای 
کاذب و غیر ضروری در بخش مس��کن فراهم شود. کمال 
علیپور خنکداری نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس 
ش��ورای اسالمی هم با اشاره به التهاب بازار مسکن و عزم 
مجلس برای برون رفت از مش��کل به وجود آمده در این 
حوزه می گوید: مجلس یازدهم با طرح دو فوریتی مسکن 
ورود قاطع و جدی برای رفع این مش��کل داش��ته اس��ت 
ضمن این ک��ه با مالیات بر خانه ه��ای خالی و همچنین 
عملیاتی ش��دن س��امانه ای برای روشن ش��دن وضعیت 
اس��کان مردم در آن خانه ها می توانیم به س��متی حرکت 
کنیم که مس��کن از کاالی سرمایه ای خارج شده و بتواند 

نیازهای مصرف کننده واقعی را تأمین کند.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس اظهار داش��ت: در 
کشورمان و بر اساس آمارها برخی افراد بین هزار و حتی 
دو هزار خانه داشته و سال های سال آن را احتکار کرده اند 
تا با التهاب بازار و بهم ریختن وضعیت نفع و س��ود خود 
را ببرند. از آنجا که شناس��ایی مقصر در بروز این آشفتگی 
در بازار مسکن برای نمایندگان مجلس یازدهم مهم بوده، 

آنها این وضعیت را میراث س��وء مدیریت ۷ س��اله عباس 
آخوندی و پش��ت کردن او به مس��کن مه��ر می دانند. بر 
همین اساس اس��ت که طرح شکایت از وزیر سابق نیز از 

سوی برخی نمایندگان پیگیری می شود. 
احمد راس��تینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی در گفت و گو ب��ا فارس، درباره ش��کایت برخی 
نماین��دگان مجلس از آخون��دی، می گوید:  امروز به دلیل 
سیاس��ت گذاری غلط آق��ای آخون��دی در دوره تصدی 
مس��ئولیتش با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. آقای 
آخوندی در پیگیری اهداف چش��م ان��داز، اهداف برنامه 
پنجساله شش��م و هدف گذاری ساالنه دچار تخلف شده 
و به مس��ئولیت خود درست نپرداخته و مردم را امروز در 

حوزه مسکن گرفتار کرده است. 
راس��تینه تاکید می کند: امروز یک برنامه جدی در حوزه 
ش��کایت از آقای آخون��دی و زنگن��ه در مجلس در حال 
پیگیری است و ما معتقدیم هر کسی در هر مسئولیتی که 
قرار می گیرد باید بداند روزی در برابر قانون باید پاسخگو 
باش��د و اگر کوتاهی و تخلفی انج��ام دهد باید به صورت 

ویژه آن مسئول را مورد محاکمه بازخواست قرار دهد.
ع��الوه بر این زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی نامه ای را به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائیه با موضوع مس��کن و سودجویی دالالن 
ای��ن حوزه و لزوم دادس��رای رس��یدگی ویژه ب��ه جرائم 

اقتصادی در حوزه مسکن و امالک نوشت. 
در ای��ن نامه تاکید ش��ده ب��ود: یکی از عوام��ل گرانی و 
غفلت هایی که در این چند سال شده است تصمیم گیری 
و تصمیم سازی غلط در خصوص تعطیلی پروژه های ملی 
تولید مسکن است لذا عدالت اقتضا می کند که مسؤولین 
قدیم و جدید به دلیل اهمال و کم کاری در حوزه مسکن 
ضمن مؤاخ��ذه قضایی ملزم به پاس��خگویی در خصوص 

عملکرد خود شوند.
نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر 
به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیالت و خرید و 
فروش وام مسکن و پیشنهاد تشکیل »دادسرای رسیدگی 
ویژه ب��ه جرائم اقتصادی در حوزه مس��کن و امالک« دو 
راه��کار دیگری ب��ود که این نماینده مجل��س در نامه به 

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد. 
در مجم��وع مجلس یازدهم حاال ورود به حل مش��کالت 
بخش مس��کن را از مالیات بر خانه ه��ای خالی تا مفتوح 
کردن پرونده مسئوالنی که مسبب گرانی مسکن بودند را 
آغاز کرده است. در صورت تائید نهایی این طرح  از سوی 
ش��ورای نگهبان مالیات بر خانه های خالی در سال اول ۶ 
برابر درآمد اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر 
در نظر گرفته شده است و به این شکل قرار است در گام 

اول عرصه بر محتکران تنگ شود.  فارس

ادامه از صفحه اول
این پاسداشت اس��ت اما بخش مهمتر آن این است 
که هم��گان با رعای��ت پروتکل ها و نی��ز خودداری 
از س��فر، مان��ع از افزایش آمار تلفات کرونا ش��ویم. 
چراکه یزدی��ان زمان برآنند تا آم��ار تلفات کرونا را 
به عاش��ورا و مراسم های عاشورا نسبت دهند تا بعد 
دیگری از تحریف را علیه عاش��ورا اجرا سازند. امروز 
رس��الت همگان آن اس��ت که به پاس حرمت خون 
س��ردار دلها و شهدای س��المت با رعایت پروتکل ها 
و خودداری از سفر، بصیرت، شور و شعور عاشورایی 
را که ویژگی فرهنگ عاشورایی است به رخ یزیدیان 

زمان بکشیم.
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گزارش

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم حسینیان را تسلیت گفتند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی درگذشت 

روحانی مبارز و انقالبی حجت االسالم حسینیان را تسلیت گفتند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت روحان��ی مبارز و انقالبی 
حجت االسالم حس��ینیان را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی 

به این شرح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذش��ت روحانی مب��ارز و انقالبی جناب حجۀاالس��الم آقای حاج ش��یخ روح اهلل 
حسینیان رحمۀاهلل علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و دوستان و همکاران ایشان 
تسلیت عرض میکنم. مقاومت و خستگی ناپذیری و صراحت این روحانی مجاهد در 
مواضع بحق انقالبی، برجسته و نمایان بود. رحمت و رضوان الهی بر او باد. سّیدعلی 

خامنه ای - ۵ شهریور ۱۳۹۹« پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 تعیین سرپرست جدید وزارت صمت غیرقانونی است
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هنوز برای مجلس محرز نشده که دولت 
برای تعیین سرپرست جدید وزارت صمت از رهبر انقالب اذن گرفته یا نه 

که الزم است دیوان محاسبات به این مسئله ورود کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: دولت می گوید که برای معرفی سرپرست 
جدید وزارت صمت از مقام معظم رهبری اذن گرفته اس��ت که اگر واقعاً 
این گونه است، باید نامه رسمی آن را به مجلس ارائه کند. حاجی دلیگانی اظهار 
داش��ت: توصیه بنده به سرپرس��ت جدید وزارت صمت این است که مواظب باشد 
چرا که فعالیت وی در وزارت صمت غیرقانونی، غیرشرعی و خالف قانون است. وی 
تأکید کرد: در صورتی که برای مجلس شورای اسالمی محرز شود که دولت برای 
تعیین سرپرس��ت جدید وزارت صمت اذن مقام معظم رهبری را نگرفته است، از 

رئیس جمهور و سرپرست جدید وزارت صمت شکایت خواهیم کرد.  مهر

قابلیت  بازدارندگی موشک های داخلی فراتر از انتظار 
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز قابلیت و توانمندی موشک های 
م��ا که منحصر به فرد نیز اس��ت،  قدرت بازدارندگ��ی ما را فراتر از حد 
انتظار برده اس��ت. امیر س��رتیپ کیومرث حیدری در حاشیه بازدید از 
قرارگاه لشکر ۱۶ زرهی قزوین افزود: نیروی زمینی ارتش به عنوان یک 
مجموع��ه محوری با تدابیر فرماندهی کل قوا نامگذاری ش��د، زیرا محور 
عملیات این نیرو در زمین اس��ت و امروز با عنایت الهی و اطاعت محض از 
فرامین مقام معظم رهبری، نیروی زمینی با آمادگی باالی خود توانمندی این را 
دارد که با همکاری س��ایر نیرو های مسلح پوزه هر تهدیدکننده ای را در کمترین 
زمان به خاک بمالد.  وی با اش��اره به ۲۳ رس��ته پیچیده در نیروی زمینی ارتش 
افزود: پیچیده ترین این رسته ها نیز بخش متحرک هوایی و هوانیروز است که به 

یاری خدا در این حوزه قطع وابستگی کامل را داریم. روابط عمومی ارتش

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

روحانی در هیئت دولت:

شکست های آمریکا به خاطر مقاومت ملت است


