گزارش
چرا داماد رئیسجمهور خبرساز است؟

دامادِ داستاندار!

ایلنا :رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع تلویزیون اینترنتی را برخالف قانون دانست
و گفت :برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل  ۱۷۵قانون اساسی هستند که بنده به بخش
مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود .طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون
باید تحت پوشش صداوسیما باشد .نشست هماندیشی حجتاالسالم والمسلمین درویشیان
با جمعی از مدیران معاونت سیمای رســانه ملی برگزار شد .حجتاالسالم «درویشیان»
درنشست هماندیشی با جمعی از مدیران معاونت سیمای رسانه ملی که با حضور معاون
سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکههای سیما برگزار میشد سخن گفت.

خانه ملت :دستور کار جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه اعالم شده
است :گزارش وزیر امورخارجه درمورد مسائل سیاســت خارجی و دیپلماسی اقتصادی
درسال جهش تولید .گزارش سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت درمورد عملکرد آن
وزارتخانه .گزارش وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درمورد عملکرد آن وزارتخانه
به ویژه در مقابله با کرونا .بررســی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درمورد تشکیل
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب وکار .گزارش کمیسیون تحقیق
درمورد اعتبارنامه «تاجگردون» و انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی.

همشهریآنالین :پدر «روحالهزم» مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که حاال با حکم دادگاه
بدوی به «اعدام» محکوم شده در نامهای که پایگاه خبری تحلیلی «آزادی» منتشر کرده
انتقادهایی را نسبت به روند پرونده پســرش مطرح کرد .او در جریان این نامه که خطاب
به رئیس قوه قضائیه نوشته شده ،آورده اســت« :حداقل به حرفهای وکیل تسخیری که
بنابر آییننامه از دایره افراد معتمد شما انتخاب میشود گوش کنید »...او همچنین نوشته:
«روحاله شرایط روحی مناسبی نداشته تا بتواند از خود دفاع کند ».گفتنی است برای مدیر
کانال تلگرامی «آمدنیوز» حکم اعدام صادر شده است.

2

یکشنبه  15تیر 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6275
 5جوالی  13 | 2020ذیالقعده 1441

naslefardanews
naslfarda

سیاست

Policy

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ کرد:

خدماتدولتیمنوطبهماسک

حجتا ال سال مو ا لمســلمین
«حســنروحانی» روز شنبه در
جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا
سخنان مهمی ایراد داشت .نکته
جالبتر این نشست که رسانهای
شد عکسهایی با ماسک اعضا بود.
در ادامه اهم سخنان رئیسجمهور
را به نقل از ایرنا و فارس بخوانید...
پدیــده کرونــا یــک پدیده
چندوجهی بوده و بســیاری از
مسائل درهم تنیده اســت .در داستان
پدیده کرونا داستانی که نظیر آن را در
طول قرن گذشته نداشتیم که این همه
پیچیدگی داشته باشد و جوامع مختلف
در سایه این پدیده خطرناکی که به وجود
آمده اســت با مسائل بســیار متعددی
روبهرو شدند.
رشــد اقتصــادی دنیــا بــه
طورمتوسط در سال ۲.۹ ،۲۰۱۹
دهم بوده است ولی در سال  ۲۰۲۰که با
این ویروس مواجه شدیم رشد اقتصادی
منهای ۳شده است که نشان میدهد این
ویروس چه تحول بزرگی را متاسفانه به
صورت منفی در اقتصاد دنیا گذاشــته
است.
کرونا مانند هر بیماری دیگر یک
بیماری است و هر فردی ممکن
است به هر دلیلی به آن مبتال شود .وقتی
مبتال شد وظیفه شرعی است که برای
حفظ جان مردم بــه اطرافیان خود و به
خانواده و محل کار خود اعالم کند و خود
را به مدت ۱۴روز یا بیشتر قرنطینه کند.
ادارات دولتــی اگرمیخواهند
خدمات ارائه دهند ،مردم باید از
ماســک اســتفاده کنند و اگر کسی از
ماسک استفاده نکرد خدمت ارائه ندهند.
این قانون باید ابالغ شود.
  استفاده از ماسک در مکانهای

خاور میانه

عکس :ایرنا

پــس از ماجــرای خانــه ۴۰۰۰متــری نهاد
ریاســتجمهوری که شــایعه شــده بود برای
«حســنروحانی» و خانوادهاش آمادهســازی
میشود،حاال حاشیهای تازه برای رئیسجمهور و
نزدیکانش بر سرزبانها افتاده است .بهتازگی خبر
آمده که «کامبیزمهدیزاده» داماد رئیسجمهور
به دنبال اســتخدام در پژوهشگاه صنعت نفت
است .خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شده
یکی از اعضای هیئت دولت خردادماه طی نامهای
به «جعفرتوفیقی» رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
خواستار طی شدن مراحل استخدام مهدیزاده
شده است .البته ادعای خبرگزاری فارس تاکنون
تایید نشده و مشخص نیست این استخدام در چه
مرحلهای قرار دارد.
مهدیزادهفرســاد داماد روحانی هر چند وقت
یکبار درگیر حاشیه تازهای میشود .او متولد سال
 ۱۳۶۴از شهرستان «اهر» استان آذربایجانشرقی
اســت .مهــدیزاده فارغالتحصیل لیســانس
زمینشناسی ،فوقلیسانس زمینشناسی نفت
و دانشجوی مقطع دکترای زمینشناسی سنگ
رسوب و  رسوبشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد  تهران شمال است.
در رســانهها از او به عنوان یک پژوهشگر نخبه
یاد میشود .از سوابق کاری مهدیزاده میتوان
به عضو ستاد سیاســتگذاری و رئیس نخبگان
و جوانان و رئیس ســتاد توســعه فناوری حوزه
انرژی اشاره کرد .او در مردادماه سال  ۹۷با یکی از
دختران حسنروحانی ازدواج کرد و از همان زمان
نیز وارد حاشیه سیاست شد  .شاید مهمترین اتفاق
برای مهدیزاده به ماجرای انتصاب او از ســوی
وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت بازمیگشــت.
آذرماه سال « ۹۷رضارحمانی» وزیر وقت سمت
که تازه به این پست رسیده بود طی حکمی داماد
رئیسجمهور را به عنوان معــاون وزیر و رئیس
سازمان زمینشناسی منصوب کرد.
این حکم همان ابتدا با واکنشهای فراوانی روبهرو
شد .بسیاری معتقد بودند که رحمانی که همچون
مهدیزاده اهل اســتان اذربایجانشــرقی است
«خوشخدمتی» کــرده و داماد روحانی را بدون
هیچ سابقه مدیریتی به این سمت برگزیده است!
در همان زمان روحانی بــه اعضای هیئت دولت
تأکیــد کــرده بــود :از انتصابهــای فامیلی و
حاشیهسازی برای دولت در این موقعیت پرهیز
کنند .با باالگرفتن انتقادات،گفته شــد روحانی
از این حکم بیخبر بوده و از انتصاب دامادش به
عنوان معاون وزیر ابراز نارضایتی کرده است.
بــا وجــود انتقادات،رضارحمانــی از انتصــاب
مهدیزاده دفاع کرد اما این دفاع فایدهای نداشت
چراکه با دســتور رئیسجمهور مهــدیزاده از
معاونت وزیر صنعت کنار گذاشــته شد تا غائله
فروکش کند .مهدیزاده در همان ماجرای انتصاب
به عنوان معــاون وزیر نشــان داد عطش زیادی
برای طی کردن سریع پلههای ترقی دارد و مایل
است هرجور شــده وارد عرصه مدیریتی کشور
شود اما با واکنشهای منفی رسانهها و ممانعت
رئیسجمهور در این مسیر ناکام ماند .مهدیزاده
یک سال بعد راه دیگری را در پیش گرفت؛ راهی
که ارتباطی با دولت نداشت تا شاید این بار با مانع
رئیسجمهور روبهرو نشود .داماد رئیسجمهور
زمستان ســال گذشــته نامزد انتخابات مجلس
یازدهم در حوزه انتخابیه تبریز،آذرشهر و اسکو
شد .او لحظه ثبتنام از رئیسجمهور مایه گذاشت
و گفت :خود آقای رئیسجمهور به پشتوانه مردم
عزیز در انتخابات شــرکت کردنــد و من نیز به
پشتیبانی مردم آذربایجان به حمایت از جوانان در
این انتخابات شرکت خواهم کرد.
او برای مستقل نشــان دادن خود تاکید کرد :به
عنوان فرزند شخصیت خاص یا داماد شخصیت
خاصی شرکت نمیکنم بلکه فرزند آذربایجانم و
افتخارمیکنم که آذربایجانی هستم .مهدیزاده
خود را «سدشکن» و «آنتیفساد» دانست و گفت
برای این حضور خود از رئیس جمهور اجازه گرفته
است .با وجود ورود پر سروصدای داماد روحانی به
عرصه انتخابات مجلس،اما خیلی زود او ناکام ماند.
شورای نگهبان صالحیت مهدیزاده را رد کرد تا
نتواند وارد رقابت شود .این ردصالحیت هم برای
روحانی حاشیهساز شد .اعتراض رئیسجمهور به
ردصالحیتهای شوراینگهبان از سوی محافل
اصولگرا و حتی سخنگوی شــورای به گونهای
تفســیر شــد که روحانی به خاطر ردصالحیت
دامادش اعتراض کرده است.
روحانی در اعتراض خود گفته بود« :مردم تنوع
میخواهند .بگذارید در میــدان انتخابات همه
احزاب و گروهها شرکت کنند؛قطعاً ضرر نمیکنید.
با یک جناح نمیشود کشــور را اداره کرد .کشور
متعلق به همه است .اگر تمام ۸۳میلیون متحد
باشیم و یک نفر مخالف،باید تالش کنیم آن یک
نفر را هم جذب کنیم .یک نفر مخالف هم برای ما
زیاد است درحالیکه شما یک جناح و جمعیت
بزرگ را مخالف میکنید .باید حواسمان را جمع
کنیم».
کدخدایی در واکنشــی در توئیتر خود نوشــت:
«جنجال برای تأیید افراد فاقد صالحیت تازگی
ندارد اما پیشــگامی رئیسجمهور در این پروژه
ضدملی تأسفبار است .البته نمیدانستیم عدم
تأیید بســتگان به معنی حذف جناحهای دیگر
است ».با توجه به پیشینه مهدیزاده و حساسیت
رسانهها و منتقدان دولت به او احتماالً باید منتظر
بازتاب گزارشهای تازه درباره تالش مهدیزاده
برای اســتخدام در پژوهشگاه نفــت آن هم با
دستور دولت باشــیم .اتفاقی که نمیتواند برای
افکارعمومی خوشایند باشد.

بررسی موضوع تلویزیون اینترنتی

گزارشکمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه تاجگردون

درخواست پدر «زم» از رئیس قوه قضائیه

سرپوشــیده جمعی الزامی است .ارائه
خدمــات در همــه بخشها بــه ویژه
بخشهای دولتــی منوط بــه رعایت
پروتکلهای بهداشتی شود.
برای عبور از شرایط سخت مبارزه
با کرونا باید خدمــت دهنده و
خدمت گیرنــده اصول بهداشــتی را
مراعــات کننــد و در مکا نهــای
خدمترسانی نیز این اصول بهداشتی به
اجرا گذاشته شود.
ارائــه خدمات متــرو و اتوبوس
منوط به استفاده از ماسک است
و در این راه هم ضابطان قوه قضاییه و هم
خود قوه قضاییه در جایی که الزم است
کمک کنند تا بتوانیم ایــن مقطع را با
کمک هم عبور کنیم .جاهایی هم هست
که اتحادیهها و اصناف مسئول هستند و
آنها باید بیایند در بازار و پاساژها کمک
کنند.
در حمل و نقــل عمومی مانند
مترو و اتوبوس آقای وزیر کشور

تمام تالش خود را به کار میگیرند و هر
کجا که نیاز بود از نیروی انتظامی و بسیج
استفاده میکنند.
وقتی فرد مبتال بیماری خود را به
خانواده و دوستان و همکاران و
افراد در ســطح جامعه و خیابان اعالم
نمیکند و ماســک هم نمیزند،مخفی
کردن ایــن بیماری یک نــوع تجاوز به
حقوق دیگران است.
فرد بیمار و مبتال به کرونا نباید
بیرون بیاید اما اگر در ســطح
جامعه حاضر شــد باید ماســک بزند و
فاصلهگــذاری اجتماعی را رعایت کند.
فرد مبتال باید وقتــی در جامعه میآید
باید به اطرافیان بگویــد به وی نزدیک
نشــوند .ایرادی ندارد؛ این شیوه باید به
عنوان فرهنگ در جامعه جا بیفتد.
همه افراد مبتال در اداره و محل
کار و اجتماعات باید اعالم کنند،
اگر کسی هم فهمید باید اعالم کند تا از
مشکل این بیماری عبور کنیم.

همسایهها

حکم رئیس ستادکل نیروهای مسلح امضا شد

گاه
دید

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

سوتزنی فقط درحکومت «مردمبرمردم» اتفاق میافتد

فارس :عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم نظارت همگانی در جامعه برای جلوگیری از فساد
گفت :این نوع جامعه،حکومت مردمبرمردم به شمار میرود که در ایران با پیروزی انقالب اسالمی حاکم شده
و دنیای غرب در آرزوی تحقق آن است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت ارائه گزارشهای صحیح فساد برای رسیدن به جامعه
مطلوب و تشویق افشاکنندگان فساد اظهار داشــت :اولین مرحله نهی از منکر اعالم انزجار از آن منکر یا به
نوعی فساد است.
افشاکننده فساد باید در کنار آگاهی،صالح و فساد را به درستی بشناسد
وی با بیان اینکه وقتی مرحله نخست در گزارشگری فساد به خوبی تبیین شود،گزارشهای صحیح
نیز در جامعه مورد توجه قرار میگیرد افزود :سوتزنی به معنای افشای فساد و جلوگیری از آن است که در
مرحله اول با نهی از منکر میتوان فرد خاطی را راهنمایی کرد تا این اقدام را متوقف کند یا جلوی پیشرفت
آن را بگیریم.آیتاله «ممدوحی» با اشاره به سایر مراحل نهیازمنکر و افشاگری فساد خاطرنشان کرد :اگر
فرد ببیند که افشاکردن فساد فایدهای ندارد و فرد وقیحتر میشود یا حتی مفسده بزرگتری رخ میدهد باید
جوانب کار را بسنجد و با اذن امام و حاکم وقت قیام کند و با این روش جلوی فساد بایستد.
عضو ســابق مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فردی که میخواهد فسادی را گزارش دهد باید عالوه بر
داشتن اطالعات ،بدون غرضورزی این کار را پیگیری کند گفت :گزارش افرادی که اطالعاتی در زمینههای
مورد نظر ندارند قابل قبول نیست بلکه باید افشاکنندگان فساد در کنار آگاهی و دانش الزم فساد و صالح را
به درستی بشناسند.
غرب در آرزوی تحقق حکومت مردمبرمردم است
وی با اشــاره به لزوم نظارت همگانی در جامعه برای جلوگیری از فســاد خاطرنشان کرد :این نوع
جامعه،حکومت مردمبرمردم به شمار میرود که سالهاست در ایران اسالمی با پیروزی انقالب حاکم شده و
دنیای غرب در آرزوی این نوع حکومت است اما نتوانسته تاکنون آن را پیاده کند چراکه در جوامع غربی منافع
شخصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود :حکومتی که از ناحیه خود جامعه میجوشد ،نهیازمنکر و امربهمعروف به درستی معنا میشود و به
نوعی خود مردم بر آن حکومت کرده و خودشان هم یکدیگر را از فساد نهی و به معروف امر میکنند.

توصیههای یک نماینده مبتال به کرونا:

ماسک زدن را جدی بگیرید

جانشین جدید پژوهشگاه «علومومعارف دفاعمقدس سپهبد شهیدسلیمانی»
مهر :رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جانشین جدید پژوهشگاه «علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد شهیدحاجقاسم
سلیمانی» را منصوب کرد .بنا بر پیشنهاد سرلشکر «سیدیحییصفوی» و موافقت و تأیید فرماندهی معظم کل قوا امیر
«عبدالعلیپورشاسب» با حکم سرلشکر «محمدباقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سمت جانشین پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس منصوب شد .سرلشکر صفوی در مراسم اعطای حکم امیر سرتیپ پورشاسب ضمن تشکر و
ابراز خشنودی از موافقت فرماندهی معظم کل قوا برای این انتصاب،برای امیر پورشاسب در اجرای ماموریتهای محوله
در سمت جانشینی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد شهید سلیمانی آرزوی موفقیت کرد .گفتنی است
امیر پورشاسب فرماندهی نیروی زمینی ارتش ،ریاست ستاد مشترک آجا،ریاست معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای
مسلح و معاونت ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا(ص) را در کارنامه مسئولیتی خود دارد و هماکنون نیز با حفظ سمت
در مسئولیت دستیار دفاعی و امنیتی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا(ص) عهدهدار مسئولیت جانشینی پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.

این مهم است که ما مشاغل را
مدنظر قرار دهیم .اگر رستورانی
همه اصول و پروتکلها را رعایت کند باید
اجازه دهیم که کارش را انجام دهد .اگر
رســتورانی رعایت نمیکند باید تذکر
دهیم و اگر دوباره رعایت نکرد باید آن را
برای مدت یک هفته تا  ۱۰روز ببندیم تا
موظف باشد اصول بهداشتی را رعایت
کند.
علت اینکه در خوزستان شاهد
افزایش مبتالیان کرونا بودیم این
بود که در مراسم عید فطر مراسمی وجود
دارد که همــه طوایــف در آن حضور
مییابنــد و جمع میشــوند .امســال
تعطیالت بیشتر شد و مردم تعطیالت
آخر هفته و تعطیــات ارتحال را به هم
متصل کردند و در پــی آن مردم دچار
مشکل شدند.
انتظار داریم اتحادیهها و اصناف
بیایند و کمک کنند .این موارد
اگر در کنار هم قرار بگیرند،مشــکالت

پیش نمیآید .آن دســتورالعملهای
اصلی که همیشــه تاکید میشود و در
جلسه بر آنها تاکید شد،مسئله فاصله
گذاری،استفاده از ماســک و نرفتن در
اجتماعاتی مانند عزا و عروسی و حضور
در فضای سرپوشیده است که همه روی
آن تاکید دارند.
بایــد روی شــهرهای پر خطر
تمرکز کنیم .قاعده ما بر این است
که مواردی که قب ً
ال در لیست سه و چهار
مــا ماننــد رستوران،ســالنهای
همایش،باشــگاههای ورزشی،مصلی و
مساجد بود،اگر ستاد استانی اعالم کند
که این شهرستان وضعیت قرمز دارد و
کمیتههای مربوطه موافقت کنند،ما در
ستاد روز پنجشنبه تصویب کردیم که
ممنوعیت برای یک هفته اجرا شود و در
پایان هفته نیز دوباره ارزیابی مجدد قرار
دهند که ممنوعیت ادامه بیاید تا شرایط
به حالت عادی بازگردد.
هــر ســه گــروه خدمــت
دهنده،خدمت گیرنده و مکان
خدمت باید مورد پایش باشــد .مکان
خدمت باید بهداشتی باشد و پروتکل را
رعایــت کند .خدمت دهنــده که خود
کاسب است و خدمت گیرنده هم مردم
هستند .هر ســه این گروه باید مراعات
کنند تا از این شرایط سختی که داریم
عبور کنیم.
دولت وظایفی دارد که به شدت
دنبال اجرای آنهاســت .دولت
الکترونیک را به سرعت در حال پیشبرد
هســتیم .جاهایی که نیاز بــه مراجعه
داشته تالش میکنیم تا مراجعه را کم
کنیم .با دولت الکترونیک در حال ایجاد
الگوی جدیدی در خدمترسانی به مردم
هستیم .خرید اینترنتی را باید سرعت
ببخشیم و به آن کمک کنیم.

یک عضو هیئترئیسه مجلس شــورای اســامی که به کرونا مبتال شده اســت از مردم خواست ماسک
زدن و رعایت نکات بهداشــتی را جدیتر بگیرند« .حاجیدلیگانی» اظهار کرد :به همراه آقای «نوبخت»
و وزیر راه و برخی مســئوالن دیگر مدتی پیش از صنایع اصفهان و مجموعههــای تولیدی بازدید کردیم
و دو روز بعد احســاس بدندرد داشــتم .پس از مراجعه به پزشک به عنوان ســرماخوردگی درمان شدم
تا اینکه روز پنجشــنبه سیتیاســکن ریه نشــان داد که ریهام به صورت جزئی در حد3 ،2درصد درگیر
شده است.
بعد از تستی که از طریق بینی و بزاق و آزمایش خون دادم ،نهایتاً اعالم کردند تستم مثبت شده است .وی
افزود :البته حال عمومی من خوب است و در منزل هستم اما به همه توصیه میکنم بیشتر مواظبت کنند و
موضوع را جدی بگیرند .نماینده مردم شاهینشهر در مجلس خاطرنشان کرد :ماسک زدن اقدام اصلی است
و حتماً باید جدی گرفته شود.
ه مل

ت

خان

جزئیات طرح مجلس برای اخذ مالیات از سکه ،ارز و سهام اعالم وصول شد

سد سازی جلوی دالل بازی

با وجود اظهار نظرنماینــدگان ،مندرج در
همین روزنامه خبر میرسد که جزئیات طرح
نمایندگان مجلس بــرای مالیات بر عائدی
سرمایه نشــان میدهد که دریافت مالیات
از سکه ،ارز و سهام در دستور کار است .گویا
یکی از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم
توجه به توســعه پایههای مالیاتی و تنظیم
گر در عرصه اقتصادی اســت چون معموالً
پایههای مالیاتی اهداف گوناگونی از جمله
عدالــت اجتماعی ،افزایــش منابع عمومی
بودجه ،کاهش سوداگری و تنظیم کننده بخشهای اقتصادی را دنبال میکند .اخیرا ً در مجلس شورای
اسالمی ،طرح مالیات بر عائدی سرمایه از سوی هیات رئیسه مجلس اعالم وصول شد که میتواند آبی بر
آتش بازارهای مختلف و کاهش داللی و سوداگری باشد.
در مقدمه این طرح آمده است :در همین راســتا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت
از تولید و سرمایه گذاری مولد ،کاهش نوســانات بازارهای دارایی از جمله خودرو ،مسکن ،طال و ارز و
همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها ،پیشنهاد میشود .اعمال این مالیات موجب
خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش
قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد .با خروج سوداگران از این بازارها ،متقاضیان واقعی این داراییها،
از جمله اقشــار با درآمدهای متوسط و پایین ،راحتتر خواهند توانســت خودرو و مسکن که از جمله
داراییهای ضروری خانوار محسوب میشود را خریداری کنند .همچنین افرادی که در اثر سوداگری
در این بازارها ،از افزایش قیمت این داراییها منتفع شدهاند ،مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به
عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود .یکی از مفاد این طرح مربوط به
داراییها و اموالی میشود که مشمول مالیات بر عائدی سرمایه هستند .یکی از مهمترین بازارهای هدف
این مالیات سکه ،ارز و سهام است که پیش بینی شده است.

دنیای سیاست


امضای قالیباف پای
2حکم دیگر زده شد

مهر :رئیس مجلس شــورای اســامی ضمن
قدردانــی از خدمــات غالمرضااســدالهی
وحسینمیرمحمدصادقی ،پژمانپشمچیزاده»
را به عنوان معاون نظارت و «بهزادپورسید» را
به عنوان معاون قوانین مجلس منصوب کرد.
«قالیباف» طی احکامی جداگانه پشمچیزاده
و پورسید را به ترتیب به عنوان معاون نظارت و
معاون قوانین مجلس شورای اسالمی منصوب
کرد.

اسرائیل نگران اقدامات
احتمالی ایران است

فارس :یک مقــام صهیونیســتی ضمن ابراز
نگرانی از حملــه احتمالی ایــران بر ضرورت
آمادگی مقابــل تاکید کرد .اســرائیل نگران
اقدامات احتمالی از ســوی ایران است .ژنرال
«عموسیادلیــن» فرمانده پیشــین ســتاد
اطالعات ارتش اســرائیل گفت :اسرائیل باید
آماده مقابل با اقدامات نظامی از ســوی ایران
باشد.

ایران چیزی پنهان نکرده است

ایسنا :نماینده دایم روسیه در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تاکید کرد که ایران چیزی را پنهان
نکرده اســت« .میخائیلاولیانوف» در توئیتی
نوشــت :آژانس بینالمللی انرژی اتمی کشف
نکرده که ایران چیزی را پنهان کرده است .ایران
«انپیتی» را نقض نکرده است.

«کامفیروزی» تبرئه شد

ایسنا :رأی برائــت «محمدعلیکامفیرزوی»
در شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس
صادر شد .پرونده کامفیروزی که با اتهام توهین
به مقــام معظم رهبری در جریان رســیدگی
بدوی منجربه صدور رأی غیرقطعی دو ســال
حبس شده بود با تجدیدنظرخواهی وی مجدد
در دستور کار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
قرار گرفت .بنابراین گزارش پــس از دریافت
تقاضــای تجدیدنظرخواهــی وی پرونده در
شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس
مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده به صورت
فوقالعاده در دستور کار شعبه مزبورقرار گرفت.
قضات صادرکننده رأی خاطرنشــان کردهاند
که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر
اتهام توهین بــه رهبری شــده و در گزارش
ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است؛
بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح
تشخیص داده شــده و رأی قطعی بر برائت او
صادر میشود.

درمان نوجوان گلولهخورده
اعتراضات غیزانیه در تهران

همشهری آنالین« :قاســم» نوجوانی است
که در اعتراضات مــردم «غیزانیه» کلیپش با
پای خونی ناشی از گلوله ساچمهای در فضای
مجازی دست به دست میشد .این گلوله سی
روز در پای قاســم ماند تا با پیگیری یک گروه
جهادی و نماینده ولیفقیه در خوزستان برای
درمان به بیمارستان بقیهاله تهران اعزام شد.
گرچه دایی قاســم از عدم پیگیــری دلجویی
مسئوالن خوزســتان در این چهارهفته گالیه
میکنــد ولی «خضریــان» و چنــد نماینده
مردم تهــران در مجلــس به عیادت قاســم
رفتهاند و از او به نمایندگــی از مردم غیزانیه و
عذرخواهی

خوزستان به خاطر کمبود امکانات
میکنند.

زمان بررسی اعتبارنامه
تاجگردون در صحن مجلس

ایرنا :سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس از
بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران در صحن
علنی پارلمان خبر داد .حجتالهفیروزی گفت:
گزارش کمیســیون تحقیق درباره اعتبارنامه
«تاجگردون» نماینده گچســاران در مجلس
تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده
است .وی ادامه داد :طبق تصمیم هیئترئیسه
مجلس احتماالً هفته جاری بررسی این گزارش
در دســتور کار پارلمان خواهد بــود .نماینده
فسا در مجلس اظهار کرد :اعتبارنامه منتخب
گچســاران در مجلس طی کمیسیون تحقیق
تأیید شده اما باید بار دیگر این موضوع در صحن
علنی پارلمان مطرح شود.

