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 مدیریت بحران             روز حرف ▼

داستان شیوع بیماري کرونا در کشور به مراحل حساس و 

دست کم گرفتن بیماري، تصمیمات . پرخطري رسیده است

تأخیر و دیرهنگام براي مقابله با آن و عوامل متعدد خارج از با

کنترل موجب شیوع روزافزون آن شده است به نحوي که 

ماه اعالم کرده بود،  فروردین 5اوج بیماري را بینی اولیه که  پیش

ماه را روز پیک  فروردین 20ترین حالت،  اکنون در خوشبینانه

ها پیش رود،  بینی اعالم کرده است که اگر امور کار مطابق پیش

 .دو ماه پس از آن همچنان کشور درگیر این بیماري خواهد بود

ع برخی معلوم است چنین اوضاعی متفاوت از شیو کامالً

است و ... هاي فصلی همچون سرماخوردگی، آنفوالنزا و بیماري

و اجتماعی آن،   ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادي حتی فرهنگی

نگاهی گذرا . موضوع را در سطح یک چالش ملی ارتقا داده است

به تأثیر کرونا بر عرصه اقتصاد حکایت از آن دارد که بدون شک 

جدي براي اقتصاد کشور به  تداوم چنین وضعیتی یک بحران

در این شرایط،  .آید که باید براي آن تدبیر کرد حساب می

طبیعی است وزیر محترم و مجاهد وزارت بهداشت آن فردي 

ها و تخصص الزم براي مدیریت  نیست که از اختیارات، توانمندي

کافی . چنین بحرانی برخوردار باشد و بتواند از پس کار برآید

جمهور  د روز گذشته وزیر بهداشت به رئیساست به نامه چن

مراجعه کنیم تا مشخص شود مافیاي قاچاق ماسک چگونه کار 

معلوم . و پزشکی کشور دشوار کرده است یرا براي تیم درمان

است مدیریت این موضوع خارج از وظایف و توان وزارت بهداشت 

طبیعی بود از همان ابتداي شیوع این بیماري شخص  .است

هور یا معاون اول ایشان مسئولیت مقابله با کرونا را بر جم رئیس

، اما متأسفانه چنین نشد و این امر خسارات فراوانی بگیردعهده 

باید توجه کرد . را براي کشور در این روزها به همراه داشته است

حل   انگاري در این امور و کوچک گرفتن معضل نه تنها راه سهل

طاي محاسباتی راهبردي است عبور از مشکالت نیست، بلکه خ

این عرصه، عرصه . که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت

توان دولتمردان را باید در زمان . عمل و به میدان آمدن است

بحران سنجید، وگرنه در حالت عادي و طبیعی، امور از طریق 

رود که امکانی دقیق براي ارزیابی کارآمدي  ساختارها پیش می

رئیس مجلس، رهبر  حال که به گفته نائب. دآی به حساب نمی

جمهور  انقالب خواهان پذیرش مسئولیت از سوي شخص رئیس

اند، دیگر حجت بر آقاي روحانی تمام شده است و باید هر  شده

سخن آخر اینکه  .چه زودتر وارد میدان مقابله با کرونا شود

ها شود در خانه هرچند این روزها پیوسته از مردم خواسته می

بمانند، اما مسئوالن کشور باید بیش از گذشته در میدان باشند 

تا با تدبیر و تصمیمات هوشمندانه که با سرعت و قاطعیت همراه 

است، امور را تحت کنترل خود قرار دهند تا کشتی نظام اسالمی 

با کمترین خسارت از این آزمایش سخت نیز همچون گذشته 

  .سربلند بیرون آید

 

 
 
 
 
 

 

 1399نکات مثبت بودجه سال                روزگزارش  ▼

اسفندماه سال  13در تاریخ  1399هاي فراوان الیحه بودجه سال  سرانجام پس از فراز و نشیب

ها در کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم به شوراي نگهبان ارسال  جاري، پس از اتمام بررسی

اي با  ـ بودجه1 :شود آنها اشاره میهاي متعددي دارد که به برخی از  این بودجه ویژگی. شد

هاي اخیر،  کمترین میزان وابستگی به نفت؛ بیشترین میزان وابستگی بودجه به نفت در سال

درصد اعالم شده است؛ اما  5/48بوده که در این سال میزان وابستگی  1392مربوط به سال 

هاي  ذ مالیات از خانهـ اخ2 .درصد خواهد بود 10میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت 

هاي خالی از  ستانی از خانه خالی از سکنه؛ بعد از گذشت چهار سال از زمان تصویب مالیات

 6در بخشی از تبصره . سکنه، سرانجام این موضوع در الیحه بودجه سال آینده گنجانده شد

ري سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکا«: آمده است 1399الیحه بودجه سال 

هاي با جمعیت بیش  هاي مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر هاي سراسر کشور واحد شهرداري

را شناسایی و مالیات متعلقه را از  1399و  1398، 1397هاي  هزار نفر جمعیت در سال 100از 

میلیون تومان؛ نکته  700ـ مالیات بر خودروهایی با ارزش بیش از 3 ».مالکان آنها اخذ کند

در این الیحه . هاي لوکس است ستانی از خودرو ، مالیات1399دیگر در الیحه بودجه سال مثبت 

هاي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی، با ارزش  ذکر شده است، انواع خودرو

میلیون تومان و بیشتر، بر اساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات هستند که نرخ مالیات  700

بگیران؛  ـ حذف سه دهک باالي درآمدي از فهرست یارانه4 .نظر گرفته شده است درصد در 2/0

با توجه به اطالعات خوبی که دولت در اختیار دارد، سرانجام اقدام به حذف یارانه سه دهک 

ـ افزایش عوارض گمرکی بر واردات وسایل آرایشی و سیگار؛ 5 .باالي درآمدي جامعه خواهد کرد

) 15(رض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده به عوا 1399در سال 

شود و منابع حاصل از آن به  ریال اخذ می) 10(درصد اضافه و به ازاي هر نخ سیگار وارداتی ده 

ـ  6 .یابد جویی ارزي در معالجه بیماران اختصاص می درصد به هیئت امناي صرفه 100صورت 

درصد  2ندگی؛ در الیحه بودجه سال آینده میزان جرائم رانندگی درصدي جرائم ران 2افزایش 

ضایعه نخاعی  مد حاصل از آن صرف معلوالن شدید، خیلی شدید وافزایش یافته و قرار است درآ

  .ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیري از معلولیت شود

  !وزارتخانه برجام                                    ویژه خبر ▼

 است حالی در هند در مسلمانان کشتار به واکنش در خارجه وزارت ضعیف و منفعالنه کردروی

 سایر در مظلوم مسلمانان از صریح حمایت در ایران اسالمی جمهوري هویت و شخصیت که

 در مسلمانان کشتار به خارجه امور وزارت واکنش در اخیر، روزهاي در متأسفانه .کشورهاست

. نشد مشاهده عنوان هیچ به مختلف سطوح در ها واکنش تعدد و اه واکنش استمرار هند،

سفانه این واکنش أمت .کرد بسنده توئیت یک به فقط خارجه امور وزیر »ظریف محمدجواد«

براي نمونه واکنش وزارت امور خارجه به اقدامات  ؛ضعیف و منفعالنه، مسبوق به سابقه است

این کشور و همچنین اقدامات وحشیانه دولت نیجریه جنایتکارانه دولت نیجریه علیه شیعیان در 

 مسئله در. منفعالنه و حداقلی بود رهبر شیعیان نیجریه کامالً» شیخ ابراهیم زکزاکی«علیه 

 و انفعال شاهد نیز میانمار بودایی افراطیون و ارتش دست به روهینگیا مسلمانان کشی نسل

 بودایی عمدتاً کشور در مسلمان اقلیتی ها یروهینگیای .ایم بوده خارجه امور وزارت عملی بی

این در  .داند می میانماري را آنها بنگالدش دولت و بنگالدشی را آنها میانمار که هستند میانمار

حالی است که رهبر معظم انقالب در موارد فوق واکنش فعال داشته است و چنین تحرکاتی را 

 به متأسفانه این وزارتخانه دهد نشان میرفتارهاي وزارت خارجه  .به شدت محکوم کرده است

است؛ البته در این زمینه هم میزان موفقیتش براي همگان  شده خالصه برجام امور وزارت

 .روشن است

 



  
  اخبار ▼

  !؟رژیم صهیونیستی در جریان عملیات ترور فرودگاه بغداد بود

رژیم  کرد، عترافا »آحارونوت یدیعوت« صهیونیستی روزنامه تحلیلگر »یشاي بن رون«

 بینی پیش ایران سپاه قدس نیروي فرمانده »سلیمانی قاسم« سردار ترور از پس صهیونیستی

 است شده مشخص اکنون اما کنند، بازنگري سوریه در شان هاي فعالیت در ها ایرانی بود کرده

 عیمد وي .دارد ادامه سلیمانی سپهبد حیات زمان در شدت همان با قدس نیروي هاي فعالیت

 سه در روتین شکل به را) اسرائیل با لبنان و سوریه مرز( شمالی میدان در کار ها ایرانی«: شد

 جوالن با مرز در اسرائیل ارتش نیروهاي به که هایی قابلیت ایجاد اول: دهند می ادامه زمینه

 و ها شهرك به نفوذ یا بمب گذاشتن هدف با عبورهایی محل کردن آماده و زند می آسیب

 در متحدانش به فرد به منحصر و پیشرفته جنگی وسایل انتقال  دوم اسرائیل، ارتش هاي اردوگاه

 سپس یشاي بن  ».اسرائیل علیه نبرد در استفاده براي زن نقطه هاي موشک تولید سوم و سوریه

 که شده است آرزوهایی رفتن بین از به منجر سوریه نظام همکاري با ایران عملیات«: کرد اذعان

  .بود آمده وجود به  پیش ماه دو حدود سلیمانی ترور پی در اسرائیل در

  با محرومان برقرار کنند یطلبان نتوانستند نسبت روشن اصالح

از مصاحبه خود با  ی، در بخش88فتنه  رشدگانیطلب و از دستگ فعال اصالح »نیآرم محسن«

با  یتوانست نسبت روشنجنبش اصالحات ن« :گفته است »شرق«روزنامه  ينوروز نامه ژهیو

آن قسمت  يرا برا یاسیجامعه برقرار کند و نتوانست مفهوم توسعه س یرامونیمحرومان و اقشار پ

که جنبش  ستیهم قابل انکار ن نیحال ا نیناگفته نماند که در ع لبتهکند؛ ا نییجامعه تب

 يبه جوامع شهر عمدتاً یبخش یآگاه نیشد، اما ا یعموم يها سطح آگاه شیاصالحات باعث افزا

قطع  شد، یم لیطلبان تحم که بر اصالح ییها تیمحدود با«: سپس مدعی شد او» .محدود ماند

در عموم . ضد اصالحات قرار داشت انیدر دستور کار جر یاصالحات با بدنه اجتماع انیارتباط جر

 رایز ؛شدند یما م یمانع سخنران م،یکن یمختلف سخنران يدر شهرها میخواست یما م یوقت ،موارد

  ».شود ریهمه طبقات در همه شهرها فراگ ياصالحات برا تمانگف خواستند ینم

  طلبی کنسرت تجزیه

اي، با اشاره به برگزاري کنسرت  هاي ماهواره مدیر و مجري یکی از شبکه» شهرام همایون«

هواز از آنجلسی در عربستان، این برنامه را در جهت تجزیه و جدایی ا تعدادي از خوانندگان لس

یک موقعی لشکرکشی و . هاي سیاسی تغییر کرده است شکل توطئه«: ایران دانست و گفت

اندازند،  کنند؛ االن شبکه تلویزیونی راه می ها را نمی کردند، اما االن این کار گذاري می زمانی بمب

. دندکنم که این خوانندگان متوجه نش من قبول نمی«: وي تصریح کرد. کنند کنسرت برگزار می

» .شدید؟ عربستان براي اهواز نقشه کشیده است] تجزیه ایران[باید از آنها پرسید چرا ابزار 

طلبی است که از جدایی بحرین از ایران دفاع  گفتنی است، همایون خود یکی از افراد سلطنت

طلبی به حدي شور شده است که معاندان حاضر نیستند ننگ  کند، اما ظاهراً آش تجزیه می

  .شان زده شود طلبانه خیلی واضح به نام ت تجزیهتحرکا

 جمهور باید فرمانده سالمت شود رئیس

جمهور باید شخصاً مانند شرایط جنگی  آقاي رئیس«: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت

در شرایط «: در یادداشتی نوشت» محسن رضایی» «.در قرارگاه فرماندهی سالمت مستقر شود

با یک ویروس و بیماري جهانی مواجهند، حضور و ظهور مسئوالن  کنونی که مردم عزیزمان

به بیان . تواند مایه آرامش مردم و سرعت در حل مشکالت گردد دولتی در میادین بحران می

اعتمادي  هاي نگرانی در مالزمت خود نبینند، دچار بی تر، مردم اگر مسئوالن را در قله ساده

تواند از آالم  الن ارشد اجرائی فراتر از یک وزارت بهداشت میداري مسئو شوند؛ بنابراین میدان می

اي بالنده  سازي تدبیر امور و امیدافزایی براي عبور از این دوره بکاهد و تجربه روحی به نفع روان

جمهور باید شخصاً مانند شرایط جنگی در قرارگاه فرماندهی سالمت  آقاي رئیس. را به بار بنشاند

  ».مستقر شود

  
 

  کوتاه باراخ ▼

در  اعضاي شوراي ائتالف اصولگرایان از »چمران مهدي«◄ 

بعد  شورااین آیا این احتمال وجود دارد پاسخ به این سؤال که 

از آغاز مجلس رابطه خود را با نمایندگان لیست حفظ کند و به 

نمایندگان را  قطعاً :گفت اصطالح نظارتی بر آنها داشته باشد؟

باط میان مردم و نماینده را برقرار اما ارت  ،کند کنترل نمی

 ،در این راستا. کرد و کارکرد نماینده را رصد خواهد کرد  خواهد

در زمینه علمی رابطه شوراي ائتالف با دخیل کردن 

دانشگاهیان حفظ خواهد شد و از این طریق به نمایندگان 

مجلس خوراك اطالعاتی جهت بهبود و پیشرفت وضعیت داده 

  .خواهد شد

سرکرده فرقه انحرافی موسوم به » دعلی طاهريمحم«◄ 

خود را به کانادا رسانده  شده و از ایران خارج »عرفان حلقه«

 به توهین نظیر اتهاماتی با طاهري است گفتنی .است

 بیماران، درمان و پزشکی امور در غیرقانونی مداخله مقدسات،

 وینعنا از غیرمجاز استفاده نامشروع، رابطه و حرام فعل ارتکاب

 سال پنج به آثار، و کتب بودن ضالّه ،)مهندس و دکتر( علمی

 ضربه 74 و نقدي جزاي تومان میلیون 900 پرداخت حبس،

 تابعیت سلب خواستار قبل چندي وي .بود شده محکوم شالق

  . یافت گسترده بازتابی بیگانه هاي رسانه در که شد خود ایرانی

 موافقت به اشاره با »زاده خانعلی نرجس«پرستارِ شهید  پدر◄ 

 خدمت مجاهدان شدن محسوب شهید بر مبنی انقالب رهبر

 این شهادت که ماست ولی و امام انقالب، رهبر«: کرد اظهار

 ایشان تأیید مورد ،دادند والیت راه در را شان جان که را عزیزان

 آرزوي و روحیات به زاده خانعلی ».گرفت قرار شهید عنوان به 

 آرزوي دخترم«: گفت و کرد اشاره خود شهید فرزند شهادت

 سکناتش و حرکات تمام و رسید آن به و داشت شهادت

 صفحه در هم و رفتار در هم مورد، این و بود گونه شهادت

  ».بود مشهود کامالً دخترم به منتسب مجازي

 صهیونیستی دولتمردان به »شوا آروتز« صهیونیستی پایگاه◄ 

 این را ایرانی هزار ها ده تارکش و »پوریم« تجربه کرد پیشنهاد

 تندرو پایگاه این. کنند تکرار اي هسته پرونده بهانه به بار

 به دستیابی از را ایران تواند نمی آمریکا هاي تحریم«: نوشت

 خود آنکه جز ندارد اي چاره اسرائیل و بازدارد اتمی سالح

 ایرانیان کشتار یاد به ساله همه ها صهیونیست» .کار شود به دست

 برگزار پوریم نام به جشنی هخامنشی، خشایارشاه عهد در

  .کنند می

 درمان کادر هاي تالش از قدردانی ضمن WHO نمایندگان◄ 

 کرونا ویروس مهار و کنترل براي پزشکی جامعه بسیج سازمان

 ویژه به ها، بیماري انواع مهار زمینه در ایران«: کردند اذعان

 اي مالحظه قابل توانمندي و قدرت از واگیردار هاي بیماري

 ها بحران وقوع زمان در خوبی به  را توانایی این و است برخوردار

  ».است داده نشان مختلف بالیاي و

  .هاي سروش و ایتا دنبال کنند  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


