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مشاور بشار اسد:
مشاور ویژه رئیسجمهور سوریه در گفت وگویی به سطح روابط تهران و دمشق و
حضور نیروهای مستشاری ایران در سوریه پرداخت.
به گزارش ایسنا ،لونا الشبل ،مشاور ویژه بشار اسد رئیسجمهور سوریه در گفت وگو
با شبکه آرتی درخصوص روابط تهران و دمشق گفت :روابط ما با ایران جدید نیست
بلکه به چهار دهه پیش بازمیگردد .روابط با ایران ریشهدار و تاریخی و بر پایه احترام
متقابل و منافع مشترک و همچنین عدم دخالت در امور یکدیگر است و این اصولی
است که سوریه به آنها احترام میگذارد و قاعدت ًا همه کشورها باید به این اصول
احترام بگذارند.وی تأکید کرد :از سوی دیگر ایران همواره از حقوق سوریه و فلسطین

و کشورهای عربی دفاع کرده است لذا روابط با ایران بسیار قدیمی است و در بسیاری
از بحرانها و مشکالت مورد آزمایش قرار گرفت و هیچگاه تحت تأثیر قرار نگرفت.
لونا الشبل در پاسخ به این سؤال که برخی کشورها خواستار روابط خوب شما با
تهران نیستند و این مانعی برای ایجاد روابط شما با اینگونه کشورهاست خاطرنشان
کرد :روابط با ایران برپایه وفاداری است و ایران دائم ًا در کنار ملت و ارتش سوریه
ایستادگی کرده است بنابراین سوریه وفاداری ایران را با خیانت پاسخ نخواهد داد،
سوریه وفاداری را با وفاداری پاسخ میدهد .این غربیها و آمریکاییها هستند که
پشت همپیمانان خود را خالی میکنند اما پایه روابط سوریه بر اساس وفاداری است.

نقد و تحلیل خبر

نظرسنجی در مورد میزان محبوبیت
باالترین شخصیت کشورهای
اروپایی و آمریکا و برخی از
کشورهای پیشرفتهی دیگر توسط
مؤسسات «واقع ًا مستقل و بیطرف»
یکی از برنامههای ارزنده آنان
محسوب میشود.
این نظرسنجیها که به صورت
فصلی ،شش ماهه و یکساله انجام
میگیرد ،بدون تعارف ،جایگاه و
پایگاه مردمی شخص اول مملکت
را در این کشورها مشخص کرده
و بدون سانسور و دستکاری ،در
معرض افکار عمومی قرار داده
و منتشر میشود .این اقدام ،هم
هشداری برای آنهاست و هم به
انتظارات و توقعات جامعه واقف
میشوند و هم موتور محرکه برای
تالش بیشتر آنان جهت تقویت نقاط
قوت و رفع نقاط ضعف آنهاست.
کشورهای جهان سوم هیچگاه حاضر
نیستند بدین گونه خود را در معرض
قضاوت مردم قرار دهند و به شدت
از نتایج این نظرسنجیها وحشت
دارند چرا که احساس میکنند باعث
تحقیر آنان در منظر افکار عمومی
میشود.
البته این ترس آنان ،واهی و

بیاساس است چرا که اگر این
نظرسنجیها دائم ًا تکرار شود برای
مردم عادی شده و به هیچ عنوان با
یک یا چند نظرسنجی ،هیچ رژیمی
از هم نمیپاشد بلکه با توجه به نتایج
آن و تالش جهت رفع کاستیها،
به مرور زمان هم اوضاع کشور
روبه بهبودی میرود و هم درصد
محبوبیت آنان در نظرسنجیهای
بعدی افزایش مییابد.
اینکه بایدن رئیسجمهور آمریکا
در نظرسنجیها ،میزان محبوبیتش
کاهش یافته از عملکردش کام ً
ال
پیداست .بایدن نه یک نظام فکری
نواندیش و مبتکر جوان دارد که
طرحهای خالقانه بدهد ،نه جرات
و شهامت و قاطعیت برخورد با
رویدادهای کالن سیاسی جهانی
را دارد و نه مشاوران و اطرافیانش
این دو خصیصه اصلی و مهم را
دارا هستند به همین جهت طبیعی
است که با ادامه این روند ،در
نظرسنجیهای بعدی به درصد
محبوبیت کمتری هم تزلزل درجه
خواهد داد جز اینکه عقربه حرکت
وی و تیمش به طور جدی به سمت
دو خصیصه فوقالذکر تغییر جهت
دهد.

دانشجویان بسیجی فارس بر قله
پژوهش و فناوری کشور
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گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

موسسه «گالوپ»:

صفحه

موسسه «گالوپ»:

محبوبیت بایدن پایینتر از اکثر

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی از
محاسبه و بارگذاری مالیات خانههای خالی و لوکس و خودروهای
لوکس در سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داد.
بر اساس گزارش دیگری پایگاه خبری رویداد ۲۴میگوید :سازمان
امور مالیاتی از دریافت لیست  ۱میلیون و  ۱۷۰هزار واحد مسکونی
خالی خبر داده است.
همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور
ِ
لوکس
مالیاتی هفته گذشته از تهیه شدن لیست خودروها و خانههای
مشمول مالیات خبر داده بود.
با این حال اخیرًا برخی منابع آگاه از تعیین متوسط  ۱۰۰میلیون تومان
به عنوان جریمه مالیاتی خالی ماندن واحدهای مسکونی مطابق ماده ۵۴
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خبر داده بودند.
مدیرکل تحلیل فرآیندهای سازمان مالیاتی :تعیین مالیات  ۱۰۰میلیون
تومانی برای هر خانه خالی صحت ندارد.
جهانگیر رحیمی در گفتگو با مهر درباره اینکه گفته میشود هر واحد
مسکونی خالی به طور میانگین  ۱۰۰میلیون تومان مالیات باید بدهد،
اظهار کرد :این فقط یک ادعا است و صحت ندارد و به طور کلی
مالیات خانههای خالی بر اساس متراژ و تعداد ماههایی است که خالی
بوده است.
وی افزود :مالیات هر واحد مسکونی خالی به طور جداگانه محاسبه شده
و به مالک آن اطالعرسانی میشود؛ اص ً
ال متوسط گیری از مالیات خانه
خالی ،آماری نیست که به درد سازمان امور مالیاتی بخورد و مالک هر
واحد ،مالیات خود را جداگانه میدهد.
سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
ادامه داد :تا پایان بهمن مالکان خانههای خالی فرصت دارند تا مالیات

خود را بدهند؛ امکان پرداخت این مالیات ،بر روی سیستم سازمان
امور مالیاتی باز شده و افراد میتوانند به صورت آنالین پرداخت کنند.
وی ادامه داد :اگر افرادی هم که مشمول این مالیات شدهاند ،به این
موضوع اعتراض دارند ،میتوانند اعتراض خود را در سامانه سازمان
امور مالیاتی به آدرس  /https://my.tax.gov.irثبت کنند؛ برگه
مالیاتی خود را دریافت کرده و اعتراضش را ثبت میکند؛ همچنین
مراحل دادرسی دارد؛ از طرف دیگر هم ممکن است برخی مالکان
خانههای خالی ،بالفاصله اقدام به واریز مالیات خود کنند؛ اما به هر
حال مهلت پرداخت مالیات خانههای خالی تا پایان بهمن است.
رحیمی تصریح کرد :مردم میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان
امور مالیاتی ،از وضعیت پرونده مالیاتی خود مطلع شوند و ببینند آیا
خودروها و خانههای لوکس یا خالی آنها مشمول مالیات شده یا خیر.
مبلغ مالیات مالکان مشمول پرداخت مالیات خانههای خالی و لوکس و
خودروهای گرانقیمت محاسبه و بارگذاری شده است
سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی یادآور شد :درگاه پرداخت مالیات خانههای خالی و لوکس و
خودروهای گرانقیمت برای همه افراد مشمول ،محاسبه و بارگذاری
شده است.

به گزارش رویداد ، ۲۴مقامهای رژیم صهیونیستی تأیید کردند که «اسحاق
هرتزوگ» رئیس این رژیم دعوتنامهای از «رجب طیب اردوغان» برای
سفر به ترکیه دریافت کرده است.
تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامهای این رژیم اعالم کرد
که «هرتزوگ» طی گفت و گوی تلفنی با «رجب طیب اردوغان»
رئیسجمهوری ترکیه برای سفر به آنکارا دعوت شد.
آنها افزودند که تماسها درباره سفر «هرتزوگ» به ترکیه در مرحله
بسیار پیشرفتهای است و ما اکنون زمان مناسبی را برای آن در نظر خواهیم
گرفت.
مقامهای رژیم اسرائیل اعالم کردند که پس از سفر «هرتزوگ» به ترکیه،
انتظار میرود طرف ترکیهای نیز به سرزمینهای اشغالی سفر کند.
به نوشته اسپوتنیک مقامهای رژیم صهیونیستی در واکنش به پیشنهاد
«اردوغان» به این رژیم برای احداث خط لوله گاز که از طریق ترکیه
به اروپا بگذرد به صراحت اعالم کردند که هر گونه پیشرفت با ترکیه به
قیمت روابط راهبردی با یونان و قبرس دو متحد رژیم اسرائیل نخواهد بود.
اردوغان رئیسجمهوری ترکیه گفته بود که در حال تماس با «اسحاق
هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر به ترکیه است.
با گذشت حدود هفت سال از قطع رابطه دیپلماتیک آنکارا  -تلآویو ،طی

این مدت شاخصهایی از بازگشت و ازسرگیری روابط بین دو طرف دیده
شده است ،رابطهای که پنهانی و تلفنی همواره برقرار بوده است.
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که مهمترین شاخصی که رابطه میان ترکیه
و رژیم صهیونیستی را در سالهای اخیر زنده نگاه داشت ،دشمنی مشترک
آنکارا و تل آویو با حکومت سوریه و حزب اهلل لبنان و درمجموع جبهه
مقاومت اسالمی ضدصهیونیستی بود ،هرچند ترکیه در ظاهر کمکهایی به
جنبش حماس آنهم به دلیل گرایش اخوانی دو طرف داشته است.
در موضوع همگرایی سران تل آویو  -آنکارا باید گفت که حمایت تمام قد
آنها از گروههای تروریستی موجود در سوریه یکی از محورهای مهم قطع
نشدن ارتباط میان ترکیه و اسراییل در سالهای اخیر بوده است.
پیشتر روزنامه ترکیهای دیلی صباح در دیماه سال گذشته به نقل از رجب
طیب اردوغان اعالم کرد که رئیسجمهوری ترکیه با تأیید تداوم تماسهای
اطالعاتی آنکارا با تل آویو ،ابراز امیدواری کرد که روابط ترکیه و اسرائیل
بهبود پیدا کند.به نوشته روزنامه «دیلیصباح» ،اردوغان پس از نماز جمعه
در گفت وگوی کوتاه با خبرنگاران گفت که «روابط ما با اسرائیل در
سطح اطالعاتی ادامه دارد و متوقف نشده است .مشکل اصلی اکنون درباره
اشخاص در رأس هرم [تلآویو] است .اگر مشکلی با مقامهای عالی آنها
نداشتیم ،روابط ما میتوانست بهتر باشد».

شهردار شیراز با صدور حکمی هادی شهدوست شیرازی را به سمت معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز منصوب کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،در
بخشی از حکم صادره توسط سید احسان اصنافی به معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری شیراز بر مواردی همچون بررسی و برنامهریزی جهت
توسعه شبکه معابر مناسب ،برنامهریزی و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب
به شهروندان در راستای جابجایی ایمن ،ارزان و سریع ،اقدام درخصوص
برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت و کنترل الزم در زمینه حمل و نقل و
ساماندهی ترافیک در سطح شهر ،برنامهریزی ،ساماندهی و بهبود وضعیت
حمل و نقل مسافر درون شهری ،کنترل و نظارت بر امور پایانهها ،آموزش
عمومی فرهنگ ترافیکی و ...تأکید شده است.
هادی شه دوست شیرازی پیش از این مدیرکلی میراث فرهنگی و گردشگری
استان فارس ،رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری

شیراز و شهردار منطقه تاریخی فرهنگی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
همچنین طی احکام جداگانهای از سوی شهردار شیراز حکم شهرداران منطقه
یک ،چهار و یازده ،رئیس سازمان مدیریت آرامستانها ،رئیس سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیرکل تشخیص و وصول درآمد که پیش
از این به عنوان سرپرست منصوب شده بودند ،نیز صادر شد.

رؤسای جمهور پیشین آمریکا قرار دارد

مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد؛

نشست ستاد مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شیراز ،با هشدار مشاور عالی سرپرست دانشگاه در زمینه روند
افزایشی آمارهای کرونا در فارس همراه بود.
به گزارش به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،محمود نجابت در چهارصد و
هفتاد و پنجمین نشست دانشگاهی مدیریت کرونا گفت :بررسی آمارهای
کرونا در چند روز گذشته از روند افزایشی میزان مراجعه افراد دارای عالئم
مشکوک کرونا به مراکز  ۱۶ساعته خبر میدهد و نتایج نمونهگیریهای
تشخیصی نیز نشاندهنده افزایش موارد ابتال به کروناویروس است.
او همچنین از خیز مالیم افزایش موارد بستری بیماران کووید  ۱۹در
بیمارستانهای فارس خبر داد و افزود :بررسیها نشان میدهد در هفتههای
آینده با خطر افزایش جدی شیوع کروناویروس و سویه جدید آن موسوم
به اُمیکرون مواجه خواهیم بود که این موضوع سبب نگرانی و اعالم خطری
برای استان است و میتواند تهدیدی جدی علیه سالمت مردم باشد.
مشاورعالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز با اشاره از کاهش رعایت شیوهنامههای بهداشتی به ویژه استفاده
از ماسک در جامعه ،بر اهمیت مراجعه مردم استان به مراکز واکسیناسیون
علیه کروناویروس برای تزریق واکسن و به ویژه دریافت ُدز سوم واکسن
تأکید کرد و گفت :الزم است در کنار تزریق واکسن کرونا ،شیوهنامههای
بهداشتی نیز به صورت جدی رعایت شود تا بتوانیم با همکاری و تعامل
همگانی ،از پیشرفت زنجیره انتقال ویروس در جامعه جلوگیری کنیم.
نجابت در بخش دیگری از سخنان خود در نشست ستاد مدیریت کرونا

دانشگاه ،با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر از سوی مسئوالن بر اماکن شلوغ
و محل تجمعات در سطح استان ،از مردم استان خواست برای حفظ سالمت
خود ،خانواده و اطرافیان ،از حضور در تجمعات و اماکن شلوغ که زمینه را
برای گردش بیشتر بیماری فراهم میکند ،خودداری کنند.
در ادامه نشست دانشگاهی ستاد مدیریت کرونا ،میزان ابتال به
کروناویروس در نقاط مختلف استان ،شرایط بیماران در بخشهای عادی و
ویژه بیمارستانهای استان ،دالیل جان باختن مبتالیان طی روزهای گذشته،
آمار مأموریتهای کرونایی مجموعه اورژانس استان ،آمار بهبودیافتگان
کرونا و آمار مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته استان ،با حضور مشاور عالی
سرپرست دانشگاه ،ارزیابی شد.
معاونان و مدیران ارشد دانشگاه نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام
شده در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در زمینه مقابله با کرونا ارائه کردند
و مواردی شامل گزارش تحلیلی روزانه تستهای انجام شده و موارد ابتال به
کرونا در استان ،اجرای مصوبات روزهای گذشته ستاد دانشگاهی مدیریت
کرونا و روند ارائه خدمت به بیماران در بیمارستانها ،بررسی شد.

این خبر را در ستون
تحلیل
سمت راست بخوانید

رئیسجمهور ایران در دیدار با پوتین :

امیدواریم تالش ها منجر به لغو
تحریمها شود

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس عنوان کرد؛

برودت هوای فارس و لزوم صرفهجویی
در مصرف و رعایت نکات ایمنی

