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رئیس جمهور در جمع مدیران رسانه های آمریکا :
بدبینی تاریخی مردم ایران به آمریکا 

بیشتر شده است
بقیه ازصفحه2

روحانی با اش��اره به مکالمه تلفنی خود با اوباما در س��ال گذش��ته 
خاطرنشان کرد : در این گفت و گوسرفصل هایی از همکاریها مطرح شد 
اما به این نتیجه رس��یدیم که اگر موضوع هس��ته ای ایران حل شود راه 

برای همکاری های دو کشور بیشتر باز می شود.
رئی��س جمهور افزود: طوالنی ش��دن روند مذاک��رات موجب تقویت 
بدبینی تاریخی در ایران نسبت به رفتار غرب و آمریکا شده که می تواند 
مانعی برای همکاری س��ریع دو کش��ور در مس��ائل مختلف منطقه ای و 
جهانی ش��ود، در صورتی که حل این مسئله شرایط میان ایران و آمریکا 

را متحول خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه اگر توافق نهایی در خصوص موضوع هس��ته ای 
ایران انجام شود بدون تردید همکاری ها توسعه خواهد یافت، گفت : پس 
از این موضوع می توان در خصوص مبارزه با تروریسم و تالش برای استقرار 

ثبات و امنیت در منطقه حساس خاورمیانه همکاری کرد.
وی با بیان اینکه تحریم کش��ورها راه نادرس��ت و اشتباهی است که 
هی��چ نتیجه ای برای آمریکا جز از بین بردن فرصت برای توس��عه روابط 
نداش��ته است، اظهارداشت : مبادالت اقتصادی یک کشور با تحریم قطع 
نخواهد شد زیرا تحریم مسیر آب را منحرف می کند اما نمی تواند مانع 

از حرکت آن شود.
رئیس  جمهور تحریم غذا و دارو را کاری ضدبشری و خالف مقررات و 
حقوق بشر توصیف کرد و با بیان اینکه دولت ایران حتی در این باره نیز 
راه های الزم برای تأمین نیازهای خود را پیدا کرده است،تاکید کرد: این 
تحریم ها اساساً قابل قبول نیست، مخصوصاً اگر اتهامات واقعیت نداشته 

و بر مبنای توهم باشد.
 نشست تغییرات آب و هوا

حجت االس��الم حس��ن روحانی در جریان س��فر ب��ه نیویورک، طی 
س��خنرانی در نشس��ت س��ران در زمینه تغیی��رات آب و ه��وا، اجالس 
س��ران را فرص��ت ممتازی ب��رای پرداختن ب��ه تغیی��رات آب و هوایی 
 ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین چالش های قرن بیس��ت و یکم دانس��ت.
روحان��ی گفت: تغییرات دمایی و آث��ار آن بر کاهش بارندگی در منطقه 
خاورمیانه و بروز خشکسالی های مستمر و کم آبی، منجر به افزایش فقر 
و احتمال بروز نا آرامی ها و تنش های مرزی ش��ده و متاس��فانه استمرار 
نزاع های سیاس��ی و جنگ در کش��ورهای همجوار نیز به مانعی در برابر 
دس��تیابی به توافقات عملی و پایدار برای حل مشکالت زیست محیطی 

منطقه ای تبدیل شده است.
وی با تاکید بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت سازنده 
و فعال در زمینه توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، افزود: جمهوری 
اسالمی ایران از همکاری با بخش های عمومی و خصوصی در سطوح ملی، 
منطق��ه ای و بین المللی برای تقویت اقدامات ملی در مقابله با تغییرات 
آب و هوا استقبال می کند و به تسهیل این همکاری ها از جمله با ایجاد 

شرکت های مشترک ایرانی و خارجی متعهد است.
 دیدار با نخست وزیر ژاپن 

ب��ا س��ران کش��ورها  اولی��ن دی��دار خ��ود  رئی��س جمه��ور در 
در حاش��یه اج��الس مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل متح��د، ب��ا 
 »ش��ینزو آب��ه« نخس��ت وزی��ر ژاپ��ن دی��دار و گف��ت و گ��و ک��رد.

وی در ای��ن دی��دار ضم��ن دع��وت از ژاپ��ن ب��رای ورود فع��ال ت��ر به 
ب��ازار اقتص��اد ای��ران، ب��ر ل��زوم هم��کاری ه��ای دو جانب��ه در زمینه 
 محی��ط زیس��ت و بخصوص در زمینه مس��ئله کمب��ود آب، تأکید کرد.
س��فر  ب��رای  آب��ه  از  دع��وت  تجدی��د  همچنی��ن ضم��ن  روحان��ی 
ب��ه ای��ران، ت��داوم مذاک��ره توس��ط وزرای ام��ور خارجه دو کش��ور در 
 م��ورد مس��ائل منطق��ه بخصوص تروریس��م را م��ورد تأکید ق��رار داد.

»ش��ینزو آبه« نخس��ت وزیر ژاپ��ن نیز از دکتر روحانی ب��رای حضور در 
کنفرانس مدیریت بحران محیط زیست که در ماه مارس آینده در ژاپن 

برگزار می شود دعوت بعمل آورد.
همچنین رئیس جمهور کش��ورمان در جریان س��فر به نیویورک، در 
دومین دیدار خود با س��ران کش��ورها در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار 

و گفت وگو کرد.
امیر نصیرزاده خبر داد

خودکفایی نهاجا در شبیه سازی 
جنگنده های »میراژ« و »سوخو«

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: امروز 
نیروی هوایی در شبیه سازی هواپیماهایی که در اختیار دارد به 

مرحله خودکفایی رسیده است.
امیر س��رتیپ »عزیز نصی��ر زاده« مع��اون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی ارتش در مراس��م تجلیل از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش که 
در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
حال حاضر نیروی هوایی در ساخت و شبیه سازی هواپیماهای خود به 

مرحله خودکفایی رسیده است.
وی با بیان اینکه از فن آوری های روز جهت شبیه سازی هواپیماهای 
موجود در یگان های هوایی استفاده می کنیم، گفت : انواع هواپیماهای 
شبیه س��ازی شده نیروی هوایی اعم از س��وخو 24، اف7 و میراژ دارای 

ویژن و موشن هستند.
وی اف��زود: جنگنده ه��ای اف4 و اف14 نیروی هوایی نیز بدس��ت 

متخصصین نیروی هوایی ارتش بهینه سازی شده اند.
معاون هماهنگ کننده نهاجا با اشاره به اینکه عملیات بازآماد )اورهال( 
هواپیماهای نیروی هوایی بطور معمول هر 6 ماه یکبار انجام می پذیرد، 
ابراز داش��ت: تمامی مراحل آماده س��ازی و تعمیر جنگنده های شکاری 

در داخل و توسط متخصصین یگان هوایی خودمان صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس وی در خصوص آماده سازی دو 
جنگنده اف14 و اف4 نیروی هوایی که اخیرا به ناوگان هوایی کش��ور 
اضافه شدند، خاطرنشان کرد : این دو هواپیما از آنجا که در دوران دفاع 
مقدس آس��یب جدی دیده بودند و زمان طوالنی جهت آماده سازیشان 

صرف شده بود، مورد توجه قرار گرفتند.
امیری خبر داد

حزب پایداری از وزارت کشور 
مجوز فعالیت گرفت

س�خنگوی وزارت کش�ور از مجوز فعالیت به جبهه پایداری 
خبر داد و گفت که درخواست »ندا« برای دریافت مجوز فعالیت 

در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حس��ینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در گفت وگو 
با تس��نیم از تشکیل جلس��ه کمیسیون ماده 1۰ احزاب در روز گذشته 
خبر داد و گفت: در این جلسه با گزارش های مجمع عمومی و انتخابات 
تشکل های سیاسی خانه کارگر، جامعه اسالمی حامیان کشاورزی ایران، 
حزب سیاسی جبهه پایداری، حزب سیاسی جمعیت پویندگان عدالت و 
سرافرازی استان تهران و حزب شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی 
موافقت شد و مجوز فعالیت حزب سیاسی جبهه پایداری نیز صادر شد.
وی با بیان اینکه احزاب یاد شده با کسب مجوز الزم اجازه فعالیت 
رس��می را خواهند داشت، تصریح کرد: اسناد و مدارک جبهه پایداری 
تکمیل بود و با تشکیل این حزب موافقت شد اما چون عنوان درخواست 
جبهه در عرف سیاسی مراتب مختلفی دارد تنها با عنوان حزب سیاسی 

می تواند فعالیت کند.
امیری افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده 1۰ احزاب، ۳۵ 
پرونده مورد بررس��ی قرار گرفت که ۵ م��ورد مربوط به فعالیت احزاب 
و گروه های سیاس��ی بود و ۳۰ مورد نیز مربوط به تشکل های صنفی و 

اقلیت های مذهبی بود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که آیا تشکل ندا موفق 
به دریافت مجوز برای فعالیت سیاس��ی  خود شده است یا خیر؟، گفت: 
این تشکل از وزارت کشور درخواست مجوز داشته است اما در جلسات 

آتی وضعیت این تشکل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس مطرح کردند
ائتالف واقعی علیه داعش 

با محوریت ایران است
نمایندگان مجلس  شورای اسالمی و کارشناسان سیاسی 
با  انتقاد از ائتالف علیه داعش در پاریس تاکید کردند: ائتالف 
واقع�ی برعلیه داعش باید با محوریت ایران ش�کل بگیرد و 
غربی ها نیز باید از گذشته خود درس گرفته و در این موضوع 

به واقعیت بپیوندند.
مجتبی رحماندوس��ت نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با فارس به موضوع تشکیل ائتالف دولت های 
غربی علیه داعش اش��اره کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران یک 
نظام واقع گراس��ت و عدم ش��رکت تهران در ائتالف حاکی از این 

مطلب است.
وی با ی��ادآوری حمایت های حداکثری غ��رب از تکفیری های 
س��وریه اظهار ک��رد: عالوه ب��ر حمایت های نظامی و تس��لیحاتی 
کش��ورهایی که امروز در قالب ائتالف علیه داعش در پاریس جمع 
شده اند حمایت های مالی گسترده عربستان و دیگر کشورهای عربی 
را نیز از این گروهک ش��اهد بوده ایم که اتفاقاً این کش��ورها نیز در 
جمع ائتالف کنندگان وجود دارند و همیشه نیز مخالف جنبش های 

اعتراضی بوده اند.
رحماندوست از تشکیل ائتالفی غیر رسمی به رهبری ایران علیه 
داعش س��خن گفت و ادامه داد: زمانی که داعش به همه متحدان 
منطقه ای ایران مانند حزب اهلل لبنان، بشار اسد و دولت قانونی عراق 
هجمه می آورد مشخص می شود که از پیش ائتالفی علیه داعش با 

محوریت ایران شکل گرفته بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت:  زمانی که 
ایران به مردم غزه و حزب اهلل لبنان و بشار اسد کمک می کند به این 

معناست که ائتالف ضد داعش را تشکیل داده است.
در ادامه احمد بخش��ایش اردستانی نماینده مردم اردستان 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با  فارس، گفت: ائتالف 
واقع��ی بر علیه داع��ش باید با محوریت ایران ش��کل بگیرد و 
غربی ها نیز باید از گذش��ته خود درس گرفته و در این موضوع 

به واقعیت بپیوندند.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران باید در جهت مقابله با داعش 
از پتانس��یل جنبش عدم تعهد نیز بهره گی��رد و از قدرت نرم این 
جنبش اس��تفاده کند تا جهانیان متوجه ش��وند که ایران و جبهه 
مقاوم��ت در منطقه تنها نیس��تند و نیمی از کش��ورهای جهان از 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با تروریست ها 

حمایت می کنند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داشت: مناسب است تا جمهوری اسالمی ایران برای جلب حمایت 
دیپلماتیک کش��ورها در مبارزه با داعش نشستی را در همین باره 
برگزار و از کش��ورهایی که آماده مقابله با این گروهک تروریس��تی 

هستند دعوت به عمل آورد.
مجلس و دولت ائتالفی با محوریت کشورمان 

علیه داعش شکل دهند
همچنی��ن ج��واد کریمی قدوس��ی، نماینده مردم مش��هد در 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اینکه 
امروز س��نگین ترین فجایای دنیا در بالد اسالمی رخ می دهد گفت: 
کشورهای اسالمی از سوی تروریست های مورد حمایت غرب هدف 

سنگین ترین تهاجمات و جنایات قرار گرفته اند.
وی همه تالش غرب در پوش��ش ائتالف علیه داعش را تقویت 
امنیت رژیم صهیونیستی خواند و گفت: بعد از جنگ اخیر غزه، غرب 
حس کرد باید حرکتی صورت دهد که حماسه مقاومت مردم غزه را 
تحت الشعاع قرار دهد، لذا تشکیل ائتالف علیه داعش را طراحی کرد.
کریمی قدوسی با ابراز امیدواری نسبت به افشا شدن پشت صحنه 
این ائتالف عنوان کرد: اگر در جمهوری اسالمی ایران دولت و مجلس 
و دیگر نهادها دست در دست هم گذاشته و ابتکاری مبنی بر تشکیل 
ائتالفی واقعی علیه داعش به خرج دهد می تواند حرکتی موفق در 

جهت حل دغدغه های اکثریت مسلمانان انجام دهد.
ایران دقیق ترین استراتژی را برای مقابله

 با تروریسم دارد.
در همین ارتباط سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با  فارس با اشاره به ائتالف 
ش��کل گرفته علیه داعش و داخل نشدن جمهوری اسالمی در آن 
گفت:  ایران قدرت کلیدی منطقه اس��ت و دقیق ترین استراتژی را 

برای مقابله با تروریسم دارد.
وی با تأکید بر اینکه غربی ها سعی دارند با تشکیل ائتالف کاذب، 
مقابله با تروریسم را منحرف کنند،  بیان کرد:  غرب تا امروز هم بارها 
مجبور شده است به نقش بی بدیل جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 

با تروریسم اعتراف کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت:  اگر جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان 
ملل، جنبش عدم تعهد و دیگر نهادهای بین المللی حرکت مستقلی 
به منظور راه اندازی ائتالفی حقیقی علیه داعش آغاز کند، بی ش��ک 
مقبولیت بیشتری از ائتالف مضحک آمریکایی بر ضد داعش خواهد 

یافت.
داعش نمادی از تفکر انحرافی 
در جغرافیای جهان اسالم است

 همچنین ناصر کنعانی رئیس ستاد عراق وزارت خارجه کشورمان 
در همایش تروریس��م تکفیری داعش و تهدیدات علیه صلح که به 
همت انجمن ایرانی روابط بین الملل در دفتر سازمان ملل در تهران 
و به مناس��بت روز جهانی صلح برگزار  ش��د، با اش��اره به ناامنی و 
آش��وب ایجاد شده توس��ط گروهک های تروریستی در عراق گفت: 
کش��ور عراق از سال 2۰۰۳ وضعیت های مختلفی را طی کرده که 
حمله گروهک  تروریستی داعش از سه ماه پیش تا کنون وضعیت 
ع��راق را به گونه ای دگرگون کرد که نگاه جامعه بین المللی به این 

کشور جلب شده است.
وی افزود: داع��ش نمادی از تفکر انحرافی در جغرافیای جهان 
اس��الم و با انگیزه سیاس��ی خاص و با تغافل صورت گرفته از سوی 

نهادهای بین المللی شکل گرفته است.
کنعان��ی با بیان اینکه مقابله با داعش نیازمند ایجاد تش��کالت 
عریض وطویل ائتالف بین الملل اعالم موجودیت ش��ده در پاریس 
نیس��ت، افزود: اقدامات محدودکننده و ریش��ه ای علیه داعش باید 
با عواملی مانند شناس��ایی، کور کردن و مدیریت ریشه های فکری 
تفک��رات داع��ش و همچنی��ن قطع منابع مالی که ب��ه نفع داعش 
جمع آوری می شود و خش��کاندن زمینه های استمرار حیات آنها و 
کنترل و محدود کردن روند گسیل نیروی انسانی اعزام شده برای 
تش��کیالت داعش و گروه های مشابه و همچنین قطع و محدودیت 
اس��تفاده از تکنولوژی های ارتباطی روز دنیا برای قطع ارتباط آنها 

بخش هایی از اقدامات محدود کننده علیه داعش می باشد.

درمکتب امام

خارج از دستور

صدای اس��المخواهی آفریقا از جنگ هشت ساله ماست، عالقه به 
اسالم شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان 

از جنگ هشت ساله ماست.
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برکات هشت سال جنگ تحمیلی

پس از ماه ها کشمکش سرانجام سه عضو 
ناظر مجلس ش�ورای اسالمی در هیئت های 
نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما در جلسه 

علنی دیروز بهارستان انتخاب شدند.
نماین��دگان مجلس در جلس��ه علن��ی دیروز 
انتخاب یک نفر برای عضویت در هیئت نظارت بر 

مطبوعات را در دستور کار داشتند.
بر این اساس حس��ن کامران از مجموع 2۰۳ 
آرای ماخ��وذه، توانس��ت 1۰8 رأی را ب��ه خ��ود 
اختص��اص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در 

هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود.
حمید رس��ایی نماینده ته��ران نیز کاندیدای 
عضوی��ت در هیئت نظارت بر مطبوعات بود که از 

راهیابی به این هیئت بازماند.
حجت االسالم نبویان نیز پیش از این از سوی 
کمیس��یون فرهنگی به عن��وان کاندیدای هیئت 
نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش 
از آغاز رأی گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در 

این هیئت استعفا کرد.
خبر دیگر این که دیروز نمایندگان ملت انتخاب 
ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را 

نیز در دستور کار داشتند.
بر این اس��اس، مفید کیایی ن��ژاد با 1۳2 رأی 
و س��ید  رمضان ش��جاعی کیاس��ری با 12۵ رأی 
از مجموع 19۵ آرای مأخ��وذه، به عنوان ناظران 
مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب 

شدند.
جمشید جعفر پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای 
عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای الزم 
را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند.

همچنین نصراهلل پژمان فر از سوی کمیسیون 
فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا 
و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی گیری 

از کاندیداتوری استعفا داد.
دانشگاه نباید باشگاه سیاسی احزاب باشد

در جلس��ه علنی دیروز مجلس محمدمهدی 
زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای 
اسالمی طی نطق پیش از دستور گفت:  مسئوالن 
دانشگاه ها باید مراقب باشند که دانشگاه ها باشگاه 
سیاسی احزاب نشوند که بی شک به روند توسعه 

علمی کشور آسیب خواهد زد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: 
آموزش و پرورش مشکل ساختاری دارد و با وجود 
اختص��اص 22 هزار میلی��ارد تومان بودجه به آن 
98 درصد آن صرفاً برای هزینه های جاری صرف 
می ش��ود و چاره ای جز تغییر اساسی در ساختار 

وزارت آموزش و پرورش نیست.
زاهدی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود تاکید کرد: الیحه رتبه بن��دی معلمان باید 
هرچ��ه س��ریع تر در دولت تصوی��ب و به مجلس 
ارائه شود، ارائه زیرنظام های سند تحول آموزش و 
پرورش از واجبات است چرا که بدون اجرایی شدن 

زیرنظام ها امکان تحقق سند تحول وجود ندارد.
وی  با اش��اره به ابالغ سیاست های کلی علم و 
فناوری از س��وی رهبر معظم انقالب گفت: حال 
وظیفه مجلس و دولت است که با همکاری یکدیگر 
زمین��ه اجرای این سیاس��ت ها را فراهم کنند که 
متأس��فانه در الیحه بودجه سال 9۳، برای اولین 
بار ب��ه اعتبار حوزه پژوهش توجه نش��د، این در 
حالی اس��ت که باید در پایان برنامه پنجم توسعه 
اعتبارات حوزه پژوهش باید به س��ه درصد برسد 
و در سیاس��ت های ابالغ��ی رهبر معظم انقالب تا 
پایان سال 14۰4 باید حداقل به 4 درصد افزایش 

پیدا کند.
وی افزود: وزرای علوم و بهداش��ت باید پیاده 
کردن سند دانشگاه اسالمی و نقشه جامع علمی 
کشور را در دستور کار خود قرار دهند و به اقتصاد 
مقاومتی توجه داش��ته باشند. اقتصاد دانش بنیان 
موتور محرکه اقتصاد مقاومتی اس��ت که باید در 

این راستا شرکت های دانش بنیان تقویت شوند.
 محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز در نطق میان دستور 
خود گفت: در زمینه خروج از رکود هیچ اقدامی را 
شاهد نیستیم و الیحه دولت نیز در حقیقت شریک 
جرم کردن مجلس است، چراکه سیاست های مالی 

و پولی در اختیار دولت است.
اصالح موادی از آئین نامه داخلی 

نمایندگان در ابتدای جلسه علنی دیروز موادی 
از ط��رح اصالح موادی از آئین نامه داخلی را مورد 

رسیدگی قرار دادند.
طب��ق نظر وکالی ملت ماده )1( این طرح که 
به م��اده )14۵( قان��ون آیین نامه داخلی مجلس 
اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون 

مربوطه ارجاع داده شد.
س��پس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح 
اصالح موادی از آئین نامه داخلی مجلس که نحوه 
رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی در صحن علنی 
و کمیسیون های تخصصی را تدوین می کند، این 

طرح را برای رس��یدگی بیش��تر و رفع اشکاالت و 
ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین 

آئین نامه داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این جلس��ه محمدمهدی مفتح پیش��نهاد 
دو ش��وری ش��دن طرح مربوطه را مطرح کرد که 
ب��ا موافقت علی الریجانی رئیس مجلس و هیئت 
رئیسه، برای رفع اشکاالت و ایرادات به کمیسیون 

تدوین آئین نامه ارجاع شد.
کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای 

باالیی به تصویب رسیده بود.
رسیدگی به الیحه اصالح

 قانون مالیات های مستقیم
بهارستان نش��ین ها همچنین در جلسه دیروز 
خود رسیدگی به الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم را ادامه دادند و بند 4۰ این الیحه را پس 

از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این 
فصل همه اش��خاص حقوقی و همچنین صاحبان 
مش��اغل موضوع ماده 9۵ این قانون که مکلف به 
نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب 
می شوند، همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی 
در مورد س��ایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش 

است.
نمایندگان مق��رر کردند هزینه های مربوط به 
درآمدهای��ی که به موجب ای��ن قانون از پرداخت 
مالی��ات معاف و یا مش��مول مالی��ات با نرخ صفر 
بوده یا با نرخ مقطوع محاس��به می شود، به عنوان 
هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

وکالی ملت مصوب کردند پذیرش هزینه های 
پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که 
به س��یره تهاتری انجام نشود از مبلغ ۵۰ میلیون 
ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از 

طریق سیستم بانکی خواهد بود.
تصویب جریمه های جدید 

برای تخلفات مالیاتی
رس��یدگی به الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم در جلسه علنی دیروز پارلمان ادامه یافت 

و بند 44 آن به تصویب رسید.
وکالی مل��ت در بن��د 44 الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات های 
مستقیم را حذف و متن ذیل را جایگزین آن کردند.
بر این اس��اس، اش��خاص حقوقی و صاحبان 
مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان 
امور مالیاتی کش��ور موظف به ثبت ن��ام در نظام 
مالیاتی می ش��وند، مکلفند ب��رای انجام معامالت 
خود صورتحس��اب صادر و شماره اقتصادی خود 
و طرف معامله را در صورتحس��اب ها، قراردادها و 
سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را 

به سازمان مذکور ارائه کنند.
همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور 
صورتحس��اب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و 
طرف معامله یا اس��تفاده از شماره اقتصادی خود 
ب��رای دیگران و یا اس��تفاده از ش��ماره اقتصادی 
دیگران برای معامالت خود، حسب مورد مشمول 
جریم��ه ای مع��ادل 2 درصد مبلغ م��ورد معامله  

می شود.
همچنین عدم ارائه فهرس��ت معامالت انجام 
ش��ده به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از طریق 
روش هایی که تعیین می شود، مشمول جریمه ای 
معادل 1 درصد معامالتی اس��ت که فهرست آنها 

ارائه نشده است.
بر اس��اس تب�صره 1 این ماده، در صورتی که 
طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 
موضوع این ماده، اش��خاص حقیقی مصرف کننده 
نهایی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول 
موضوع ماده)81( قانون مالیات های مستقیم باشند، 
درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست.

نمایندگان همچنین س��ازمان امور مالیاتی را 
موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص 
مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور 
ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و روزنامه رس��می کشور اعالم و از 

ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
اعالم وصول طرح اصالحیه قانون وظایف 

دیوان محاسبات
در پایان جلس��ه علنی دیروز مهرداد بذرپاش 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی موارد 

اعالم وصولی را قرائت کرد.
ب��ر این اس��اس طرح اصالح م��وادی از قانون 

وظایف دیوان محاسبات اعالم وصول شد.

در صحن علنی مجلس صورت گرفت

انتخاب ناظران مجلس 
در هیئت های نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما

اصالح آئین نامه داخلی خطرات مهمی 
را متوجه مجلس می کند

احم��د توکلی عضو کمیس��یون برنامه،  بودجه 
و محاس��بات مجلس در نام��ه ای به رئیس مجلس 
نکاتی را درباره طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس 

مطرح کرد.
در بخش��ی از نام��ه توکلی به عل��ی الریجانی 
آمده اس��ت: این اصالحیه سنگ بنای افزایش نفوذ 
گروه ه��ای دارای منافع خاص بر ق��وه قانونگذاری 
خواهد شد و  تدریجا مجلس را از منافع مردم اسالم 
انقالب و استقالل کش��ور دور می سازد و به سمت 
منافع صاحبان زر و زور و مطامع بیگانگان میکشاند. 
پیچیدگی های دیگری هم دارد که عالوه بر خطرات 
و زیان های سابق الذکر تاثیر مثبتی بر کارایی تقنین 
نمی گذارد. حال که با عجله به کلیات رای داده شد 
به این نکات توجه کافی بفرمایید و برای اصالح  آن 

را به کمیسیون ارجاع بفرمایید.
توکل��ی در نامه خود و در تش��ریح یکی از این 
خطرات آورده است: در ماّده 14۵ مکّرر کارگروهی 
تعریف شده اس��ت که مدیریت مهم تصمیم سازی 
اولی��ه در هر الیحه و طرحی را به یک یا چند عضو 
کمیس��یون اصلی و کس��انی که آن��ان تایید کنند 
می س��پارد. و نق��ش کمیته های فعلی متش��ّکل از 
اعضای کمیس��یون را حذف می کن��د. ارجاع طرح 
ی��ا الیحه را به مرکز را نیز اگر ضروری بدانند انجام 
می دهند. حتی در این صورت نیز مرکز نقشش بیشتر 
کارپردازی اس��ت تا کارشناسی. بدین ترتیب کار از 
دست مرکز پژوهش  ها به دست کارشناسانی می افتد 
که بر اس��اس مفاد بندهای پیش��ین ممکن اس��ت 
جهت گی��ری ناصحیح به تصمیم گیران )نمایندگان 

مجلس( القا نمایند.
تقدیر از جانبازان و ایثارگران

دوران دفاع مقدس 
رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز هفته دفاع 
مقدس از جمعی از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع 
مقدس و جنگ تحمیلی در صحن علنی تقدیر کرد.

در جلسه علنی دیروز  خانه ملت به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس از جمعی از جانبازان، ایثارگران و 
خانواده شهدا با حضور رئیس مجلس و نواب هیئت 

رئیسه و با اهدای لوحی، تقدیر شد.
بر این اس��اس از جم��ع ایثارگران ارتش از امیر 
سرتیپ حیدری، امیر سرتیپ حبیبیان، امیر سرتیپ 
خلبان برات پور، امیر س��رتیپ رضوی، از مجموعه 
سپاه از پاسدار جانباز پوراحمد، پاسدار جانباز پناه، 
پاسدار جانباز امینی و پاسدار جانباز قضات، از بسیج، 
آقایان عالمه، منوچهر، آبرودی و کریمی و از خانواده 
شهدا از خانواده رضایی، خانواده اناری، خانواده مالی، 
خانواده کشاورزیان و همچنین خانواده خانم عبادی 

تقدیر به عمل آمد.
تروریسم یک مشکل بین المللی است

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با مونگونو 
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس نمایندگان 
نیجری��ه گفت: تروریس��م یک مش��کل بین المللی 
است که آمریکا و برخی کشورهای غربی با برخورد 
تاکتیکی با آن در برخی مناطق مانند سوریه و عراق 

موجبات گسترش آن را فراهم کردند.
وی افزود: نیجریه به عنوان یکی از کش��ورهای 
مهم در قاره آفریقا از ویژگی ها و قابلیت های فراوانی 
به ویژه در زمینه کشاورزی برخوردار است که باید از 
آنها در جهت توسعه همکاری های فیمابین بهره برد.

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه این دیدار 
با اش��اره به وقایع تروریستی اخیر در نیجریه گفت: 
تروریسم یک مشکل بین المللی است که متأسفانه 
آمریکا و برخی کشورهای غربی با برخورد تاکتیکی 
با آن در برخی مناطق مانند سوریه و عراق موجبات 
گسترش آن را فراهم کردند، در حالی که ما همواره 
معتقدیم باید با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان 
نیجریه در پایان این دیدار با اشاره به پیشرفت های 
ایران در عرصه های مختلف به ویژه توس��عه بخش 
کشاورزی در ایران خواستار بهره مندی کشورش از 

دانش و تجربیات ایران در این زمینه شد.
محدودیت قانونی برای حضور بانوان 

در اجتماع وجود ندارد
فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز 
در دی��دار با فاطمه دولو معاون کمیس��یون امنیت 
ملی مجلس س��نای کنیا  با اش��اره به روابط خوب 
میان ایران و کشورهای آفریقایی نسبت به ضرورت 
گس��ترش این روابط تأکید کرد و گفت: جمهوری 
اس��المی محدودیت قانونی ب��رای حضور بانوان در 

اجتماع ندارد.
نی��ره اخوان نماینده م��ردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه 
ارزشمند زن در جمهوری اسالمی ایران گفت: بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی و به برکت امام خمینی)ره(، 
زن در جامع��ه ایران جای��گاه واقعی خود را یافت و 
توانست در بسیاری از صحنه های اجتماعی حضور 

مؤثر و فعال داشته باشد.
وی ادامه داد: دشمن در تالش است که تصویر 
اسالم را مخدوش کند و همکاری کشورهای اسالمی 

برای مقابله با این اقدامات امری ضروری است.
فاطمه دولو معاون کمیسیون امنیت ملی و روابط 
خارج��ی مجلس کنیا نیز در این دیدار با اش��اره به 
عالقه کشور کنیا به توسعه و روابط و تبادل نظر با 
جمهوری اسالمی نسبت به توسعه و گسترش روابط 
به ویژه در حوزه زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد.

خبرگزاری ها-
پیک�ر دو ت�ن از مرزبانان و یک س�رباز 
نیروی انتظامی در ش�هرهای تبریز، اردبیل 

و نظرآباد تشییع وخاکسپاری شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، پیکر اصغر نجات س��رباز 
ش��هید هنگ م��رزی ارومیه ک��ه در درگیری با 
معاندان در مرز ایران و ترکیه به شهادت رسید، 
در مح��ل گلزار ش��هدای وادی رحمت تبریز به 

خاک سپرده شد.
اقش��ار مختلف مردم تبریز با شرکت در آیین 
تش��ییع پیکر این ش��هید واالمقام با آرمان های 
امام خمینی، ش��هدا و ولی امر مس��لمین تجدید 
بیع��ت کرده و آمادگی خ��ود را برای حفاظت از 

انقالب و میهن اسالمی اعالم کردند.
همچنین به گزارش فارس از اردبیل با حضور 
آحاد م��ردم والیی و ش��هیدپرور و اردبیل پیکر 
مطهر شهید مرزبانی ستوان یکم سجاد تختی در 

اردبیل تشییع شد.
در مراسمی که صبح دیروز در اردبیل برگزار 
شد بعد از برگزاری نماز میت بر پیکر این شهید 
توس��ط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل آیت اهلل سیدحسن عاملی، پیکر مطهر وی 
به سوی آرامگاه ابدی تشییع شد تا در قبرستان 

میراشرف اردبیل به خاک سپرده شود.

بر اس��اس همین گزارش مراسم تشییع پیکر 
س��رباز شهید نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد 
که در زمان انجام وظیفه و ماموریت جان به جان 

آفرین تسلیم کرده است، برگزار شد.
س��رباز وظیفه مرحوم محمد زیرآبادی که در 
ماه های اخیر در پاسگاه تنکمان از توابع شهرستان 
نظرآباد خدمت مقدس س��ربازی را انجام می داد 
.یکشنبه شب در حین انجام ماموریت دچار سانحه 

تشییع پیکر مرزبانان شهید در تبریز، اردبیل و نظرآباد

رانندگی شد و درگذشت.
در ای��ن حادثه یک��ی از درج��ه داران نیروی 
انتظامی نظرآباد و همچنین یک سرباز دیگر نیز 

مجروح شدند.
پس از پایان مراس��م تش��ییع، پیکر مرحوم 
زیرآبادی با هماهنگی نیروی انتظامی و فرمانداری 
شهرستان نظرآباد برای خاکسپاری به زادگاهش 

در شهرستان سبزوار اعزام شد.

جشنواره مالک اشتر با حضور فرماندهان 
و مقام�ات عال�ی رتب�ه نیروهای مس�لح با 
معرفی و تقدیر از فرماندهان و مدیران برتر 
روزگذش�ته در س�تاد کل نیروهای مس�لح 

برگزار شد.
به گزارش دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در جشنواره 
مالک اش��تر اظهار داشت: امام خمینی )ره( یک 
شخص نبود، یک ملت بود، یک نهضت بود، یک 
فرهنگ بود، امام بازآموز اسالم ناب محمدی )ص( 
بود، دوران دفاع مقدس، کارگاه انسان سازی امام 
ب��ود. دفاع مقدس عین نهض��ت امام و تجلی گاه 
ارزش ه��ای اس��الم و انقالب ب��ود، بنابراین دفاع 
مقدس مثل انقالب اس��المی برای همیش��ه باید 

زنده بماند.
جش��نواره مالک اش��تر با حضور فرماندهان و 
مقام��ات عالی رتبه نیروهای مس��لح با معرفی و 
تقدیر از فرماندهان و مدیران برتر نیروهای مسلح 
در بی��ش از بیس��ت تخصص از جمل��ه مدیریت 
و فرمانده��ی، تحقیقات��ی، آموزش��ی، اطالعاتی، 
عملیاتی، فرهنگی، طرح و برنامه و بودجه و دیگر 
رس��ته های نظامی امروز در س��تاد کل نیروهای 

مسلح برگزار شد.
گفتنی است این جشنواره همه ساله در راستای 
ایجاد زمینه رش��د و ارتقاء دان��ش فرماندهان و 
مدیران و با هدف تحول و تعالی در نظام مدیریت 
فرماندهی و نهادینه س��ازی اشراف فرماندهان بر 

یگان های تابعه برگزار می شود.

جشنواره مالک اشتر
 در ستاد كل نیروهای 

مسلح برگزار شد
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