
 با تصویب مجلس

آستان قدس رضوی به پرداخت مالیات مکلف شد

های  بنگاه  رضوی،  قدس  آستان  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( را در سال آینده 

به پرداخت مالیات مکلف کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - شنبه 
- مجلس بندهای الحاقی تبصره 9 بخش درآمدی الیحه بودجه سال 98 کل کشور 
را بررسی و تصویب کردند. نمایندگان در بند الحاقی 5 تبصره 9 این الیحه مقرر 
کردند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است 10 درصد بهای بلیط اجراهای 
صحنه ای)کنسرت( در تهران و کالن شهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد 
خزانه داری کل کشور واریز کند. نمایندگان در بند الحاقی6 بخش درآمدی تبصره 
9 این الیحه نیز مقرر کردند: در راستای تحقق ماده)78( قانون الحاق برخی از 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( و در جهت اجرای اصل 
سی ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای 
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به 
استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه 
تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف  
110112 اقدام کنند. همچنین با تصویب نمایندگان در بند الحاقی7 تبصره 9 بخش 
درآمدی این الیحه، درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط به خدمات 
آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید 
گواهینامه های مهارت مندرج در ردیف های 140211،140161، 140103 جدول 
شماره)5( اختصاصی تلقی می شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه 

کشور قابل هزینه است.
10 درصد به عوارض گمرکی و سودبازرگانی واردات لوازم آرایشی اضافه 

می شود
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس بند الف تبصره 10 بخش درآمدی 

الیحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند، شرکت های بیمه ای را مکلف کردند مبلغ سه هزار میلیارد 
ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش 
بیمه )پرتفوی(  هر یک از شرکت ها تعیین و به  تصویب شورای عالی بیمه می رسد 
به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره )5( این قانون نزد 
خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. نمایندگان در بند ج تبصره 10 
بخش درآمدی این الیحه نیز تصویب کردند: در سال 1398 به عوارض گمرکی 
و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً 10 درصد اضافه و منابع حاصله به 
ردیف درآمدی 160188 واریز می شود نمایندگان در بند الحاقی بخش درآمدی 
تبصره 10 مقرر کردند: وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به 
منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، 
فرهنگی، مساجد و حوزه های علمیه پرداخت می شود، با تأیید سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان اوقاف و امور خیریه )حسب مورد( به 

عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

 جهانگیری:اخبار

برای عبور از تنگنا دست نیاز به سوی اندیشمندان است

 سامانی سخنگوی وزارت کشور در تشریح الیحه جامع انتخابات خبر داد
تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت در الیحه جامع انتخابات 
شورای  مجلس  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  داوطلبان  نام  ثبت  برای 
اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا در مواد 55 تا 58 شرایط عمومی 
و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.

پایگاه اطالع رسانی دولت ، سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: تمامی داوطلبانی 
که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف 

شده است برخوردار باشند.
وی گفت: تابعیت ایرانی، تدین به دین اسالم و عمل به احکام در حد انجام واجبات 
و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری 

اسالمی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، 
عدم محجوریت و داشتن سالمت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در 
انتخابات ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه 
عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 
و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط 

هفتگانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات است.
سامانی با اشاره به شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس شورای اسالمی 
و شوراهای شهر ادامه داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات عالوه بر دارا بودن 
شرایط عمومی بایستی یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه 
امضای الکترونیکی قابل شناسایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ 

رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانی هم که از این 
شرایط برخوردار نیستند می توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین نامه اجرایی 
این قانون تعیین می شود را سپرده گذاری کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام 

ارائه کنند.
در  شمار  بی  های  نام  ثبت  موضوع  اینکه  بیان  با  کشور  وزارت  سخنگوی 
انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی 
و بررسی صالحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در الیحه جامع انتخابات تالش 
شده با تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک 
انتخابات  داوطلبان متناسب با آن  انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً  از 

اقدام به ثبت نام کنند.

 پنجشنبه 18 اسفند 1397   سال دوم   شماره 360   8 صفحه   1000 تومان

صفحه 3

ترویج همسر آزاری در صدا و سیما
 گزارشی از یک برنامه تلویزیونی

صفحه 6

بنویسید تئاتر فجر، بخوانید قدرت 
نمایش استان ها

 مقایسه آماری هنرمندان تهرانی و استانی در اسامی نامزدهای تئاتر فجر:

پیچ کاهشی در بازار ارز
دالر در معامالت پشت خطی کانالی نزول کرد

دالر پس از 5 افزایش متوالی، روز پنج شنبه وارد جاده کاهشی شد. در آخرین روز 
هفته، شاخص ارزی 340 تومان از ارزش خود را از دست داد و روی قیمت 13 هزار و 
200 تومانی قرار گرفت. پنج شنبه دو هفته پیش نیز دالر گرفتار کاهش قیمت شده 

بود تا بتوان از روز انتهایی هفته به عنوان پیچ کاهشی بازار یاد کرد.

به گفته فعاالن، پنج شنبه گذشته بازار از یکسو با کاهش تقاضا مواجه و از سوی 
دیگر میزان عرضه ارز نیز افزایش یافته بود. به باور برخی فعاالن، مهم ترین عامل 
اثرگذار در کاهش تقاضا، عقب نشینی نوسان گیران پیش از رسیدن دالر به مرز 14 

هزار تومانی و سیگنال بازارساز به معامله گران بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ به گفته برخی بازیگران بازار، در آخرین روز هفته، با اینکه 
دالر معامالت خود را در بازار آزاد باالی مرز 13 هزار و 600 تومان آغاز کرده بود، 
صرافی های منتخب بازارساز قیمت خود را به باالی کانال 13 هزار تومانی نبردند و 

نرخ فروش صرافی های منتخب 12 هزار و 970 تومان اعالم می شد.

رقابت تهران و ریاض
آیا برنامه هسته ای عربستان مسابقه تسلیحاتی با ایران است؟

صفحه 7
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صفحه 5

کسب تجارب، ارزشمندترین دستاورد نمایشگاه شهر ایده آلپیش بینی سه سناریو برای آینده  نفت ایران
شهردار بندرعباس اعالم کرد:کارشناسان بررسی کردند

معاون اول رییس جمهوری رییس جمهوری:

اندیشه نخستین 
زیربنای آزادی 

است

برای عبور از تنگنا 
دست نیاز به سوی 
اندیشمندان است

همین صفحه صفحه 2

که  فعلی  شرایط  در  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
با تنگناهای جدی روبرو هستیم و دست نیاز ما به سوی 
صاحبنظران و اندیشمندان و نخبگان است تا از این راه 

سخت عبور کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در 
یکصدمین سالگرد دانشگاه خوارزمی افزود: اینکه فقط از دانشگاه 
انتظار داشته باشیم کفایت نمی کند باید این بخش را همراهی 

کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه مبدا و مرکز 
همه تحوالت اصلی است گفت: در دولت تکلیف شده که در برنامه 
های 5 ساله و بخشی از بودجه به دانشگاه و مراکز آموزشی توجه 

شود.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی با تنگناهای جدی روبرو 
هستیم. آمریکایی ها به صورت جدی دنبال ایجاد بحران برای 
کشور و نابودی اقتصاد کشور ما هستند. بنابراین دست نیاز ما به 
سوی صاحب نظران، صاحب اندیشان و نخبگان است.چرا که با 

کمک همدیگر می توانیم از این راه سخت عبور کنیم.
جهانگیری با بیان این که امروز رسالت بزرگی بر عهده نخبگان 
است که به دولت برای عبور از مشکالت کمک کند، یادآور شد: 
تاریخ  با مدون کردن  فناوری  ، فنون و تحقیقات  وزارت علوم 
آموزش عالی کشور جامعه را به تامل و فکر وادار می کند که 
بیندیشند که در یکصد سال گذشته در مراکز آموزشی ما چه 

خدمات بزرگی انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: برگزاری این بزرگداشت ها فرصتی برای آسیب 
شناسی از عملکرد مهم ترین رکن و توسعه و آموزش عالی کشور 
و برنامه ریزی برای آینده بلند مدت است تا کشور همیشه از یک 

پشتوانه مهمی برخوردار باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دغدغه اصلی ام توسعه 
ایران است، گفت: اگر نگاهی به گذشته کنیم، ایران یک تاریخ 
پرفراز و نشیب به خصوص در توسعه علمی دارد که یونسکو هم به 
این موضوع اعتراف می کند که نخستین دانشگاه در دنیا، دانشگاه 
جندی شاپور در ایران تاسیس شده است و دانشمندان بزرگی 

تربیت شده اند که حتی امروز جزو افتخارات دنیا هستند.

وی در ادامه گفت: اما در ایران یک فاصله ای تا دوره جدید 
آموزش عالی افتاد که آن فاصله خود به خود ایران را از قافله توسعه 
عقب انداخت؛ وقتی به بازخوانی دوره معاصر نگاه می کنیم باید به 

دوراندیشی دلسوزان و متفکرین کشور افتخار کنیم.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش امیر کبیر 
در توسعه کشور و تاسیس دار الفنون اشاره کرد و گفت: از فاصله 
دارالفنون تا تاسیس مرکز مهم دیگری که متفکرین و دلسوزان 
دیگری پایه گذار آن بودند - یعنی دارالمعلمین- اتفاقات مهمی 

در کشور رقم خورد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که اصلی ترین جهت گیری 
پیشرفت کشور تربیت معلم و توجه به آموزش است،اظهارداشت: 
امروز راه عزت و سربلندی و اقتدار کشور در جهان امروز جز با 
پشتیبانی از توسعه علم امکان پذیر نیست.هم در نگرش های دینی 
ما و هم در فرهنگ ایرانی و اسالمی به علم توجه ویژه ای شده 
است و هم پیام انقالب اسالمی که به بازگشت به دوران درخشان 

خود تاکید شده است.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه استعداد علمی جوانان را 
یک توان بالقوه ای برای توسعه علمی کشور عنوان کرد و گفت: 
اشتباه است اگر مثل گذشته فکر کنیم که سرمایه و منابع طبیعی 
بزرگ ترین سرمایه است. حتما ایران بزرگ ترین و مهم ترین منابع 
طبیعی را دارد که آنها را مهم می شماریم اما مهم ترین سرمایه ای 

که کشور را به توسعه می رساند، سرمایه نیروی انسانی است.
وی گفت: برای اینکه سرمایه نیروی انسانی را به توسعه علمی 
تبدیل کنیم هم به نیروی انسانی و هم به برنامه ریزی دقیق، و 
هم به منابع مالی نیاز داریم که این نیاز به یک اراده سیاسی دارد 
که خوشبختانه در باالترین سطح سیاسی حکومت مورد توجه 

قرار گرفته است.
جهانگیری افزود: دو دهه است که رهبر معظم انقالب پرچمدار 
توسعه علم و فناوری شده و مستنداتی که توسط منابع رسمی در 
داخل و مراکز بین المللی ارائه شده ، نشان می دهد که عملکرد 
دانشمندان کشور در این دو دهه عملکرد قابل قبولی در توسعه 

علمی داشته است.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: شاید در قرن گذشته 
تغییرات علم و فناوری به این سرعت نبود اما امروز گاهی در چند 

ماه فناوری طوری پیشرفت می کند که فضا را به گونه ای متحول 
می کند که اگر به آن نرسیم از همه گردونه های توسعه عقب می 
افتیم. وی اضافه کرد: محرک اصلی ما در این جهان پر تحرک 
و دوران پرتحول کانونی که می تواند ایران را همپای کشورهای 
دیگر پیش ببرد و نگذارد از چرخ علمی عقب بیفتیم دانشگاه و 

مراکز علمی هست.
جهانگیری تاکید کرد: اگر به توسعه پایدار ،عزت و استقالل و 
دوام و قوام نظام فکر می کنیم راهی جز تکیه به دانشگاه ها نداریم. 
زنده بودن دانشگاه در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فی 

نفسه برای جامعه مهم و مفید است .
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: دانشگاه باید به عنوان 
است  قادر  که  نهادی  ،و  خواه  آرمان  مسوول،  مستقل،  نهادی 
پاسخگو به نیازهای کشور باشد، باید مورد توجه جامعه و دولت 

قرار بگیرد .
جهانگیری با بیان این که دانشگاه بعنوان جامعه دانشمندان که 
البته کارکرد سیاسی و اجتماعی هم دارد اظهارداشت: دانشگاه 
باید محلی برای گفت و گو، نقد و استدالل و برخورد اندیشه ها 
باشد، به طور طبیعی اگر از دانشگاه انتظار داریم که هم کارکرد 
سیاسی، اجتماعی و هم محل برخورد اندیشه ها و تکیه گاه توسعه 
آینده کشور باشد باید لوازم توسعه همه جانبه را برای دانشگاه ها 

فراهم کنیم.
وی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم دانشگاه همه کارکردها را به 
حجم مناسب داشته باشد ولی لوازم آن را به آنها ندهیم و با تنگ 

نظری شروع به اعمال محدودیت کنیم و همواره هم از دانشگاه 
انتظارات خود را داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت:دانشمند و دانشجو و 
استاد ما باید احساس کند در محیط دانشگاه همه شرایط سیاسی 

و فرهنگی و اجتماعی مهیا است.
جهانگیری با بیان این که باید در همه مسایل کشور از روزمرگی 
فاصله بگیریم گفت: روزمرگی آفت از بین رفتن آینده کشور است. 
در بین نهادهای کشور ، مراکز آموزش عالی که برای پیشرفت و 
توسعه کشور فکر کند باید از روزمرگی فاصله بگیرد و جایگاه علم 
در جامعه کنونی ارتقا پیدا کند و صرف این که گفته شود علم 

خوب است کفایت نمی کند.
وی با بیان این که باید به این موضوع باور داشته باشیم که 
دانشگاه مبدا همه تحوالت است یادآور شد: امام )ره( یک بار 
فرمودند دانشگاه مبدا تحوالت کشور است. اگر به این موضوع 

باور داشته باشیم می توانیم به امورات دیگر این حوزه بپردازیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: امروز تفریبا در هیچ رشته 
ای و بخشی از کشور نیست که کارشناس مورد نیاز در داخل 
کشور تامین نشود. بخش های پیچیده صنعتی و کشاورزی و رشته 
های صنایع پیشرفته امروز مثل نانو و بیو هر کدام را که دست 
می گذاریم کارشناس و نیروهای زبده وجود دارد اما قطعا باید 
برای آینده متناسب با شرایط روز و مورد نیاز به این موضوعات 

پرداخته شود.
وی با تاکید بر لزوم تحول جدی در ساختار آموزش و پژوهش 
کشور تصریح کرد:باید در مراکز اجرایی و مدیریتی دانشگاه های 
کشور تغییر اساسی به وجود آید.در آموزش و پژوهش ما هنوز 
معلوم است دچار نقص و مشکالت جدی هستیم؛ در فناوری 
با وجود تاسیس پارک های علم و فناوری دچار مسایل جدی 
هستیم که باید تحوالت اساسی هم در ساختار و مدیریت ایجاد 

شود و هیچ کس هم بهتر از دانشگاه ها نیست.
جهانگیری یادآور شد: در ماه های اخیر با اساتید و روسای 
دانشگاه ها جلسه داشتم تا این پیام را منتقل کنم که ما راه برون 
رفت برای این مشکالت را داریم. ما قادر هستیم مشکالت را پشت 
سر بگذاریم البته این به این معنا نیست که راه سختی نداریم اما با 

کمک یکدیگر می توانیم از این راه سخت عبور کنیم.


