2

ایـران

سال پانزدهم | شماره  | 3873شنبه  21دی ماه 1398

رئیس دفتر رئیس جمهور :

آمریکاییها باید بدانند با ترور شهید سلیمانی
از خط قرمز ایران عبور کردند

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور
دربــاره انتقــام ســپاه از آمریــکا
گفــت :همانطــوری کــه نظــام
دولــت و مــردم وعــده کــرده
بودنــد ایــن کار انتقــام انجــام شــد
و اقــدام مهمــی بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،محمــود واعظــی رئیــس دفتــر
رئیسجمهــور در حاشــیه جلســه امــروز هیئــت دولــت و در جمــع
خبرنــگاران دربــاره عملیــات انتقــام خــون ســپهبد ســلیمانی کــه
بامــداد امــروز توســط ســپاه پاســداران انجــام شــد ،گفــت :در ارتبــاط
بــا موضــوع آمریکاییهــا از ابتــدا اعــام کردیــم ایــن کار بــدون پاســخ
نمیمانــد .همانطــوری کــه نظــام دولــت و مــردم وعــده کــرده بودنــد
ایــن کار انتقــام انجــام شــد و اقــدام مهمــی بــود .وی افــزود :تــا جایــی
کــه میدانــم اولینبــاری اســت کــه پایــگاه آمریکایــی در جایــی
مــورد حملــه قــرار میگیــرد؛ ایــن یــک کار شــجاعانهای بــود .البتــه
آمریکاییهــا بــه دنبــال خفیــف جلــوهدادن ایــن اتفــاق هســتند.
رئیــس دفتــر رئیسجمهــور همچنیــن تصریــح کــرد :تنهــا انتقــام ایــن
حملــه نظامــی نبــوده اســت؛ مصوبــه پارلمــان عــراق نیــز نوعــی انتقــام
بــوده اســت .وحــدت مــردم ایــران و عــراق و دو دولــت هــم انتقــام
دیگــری بــود .وحدتــی کــه در داخــل ایــران ایجــاد شــد نیــز انتقــام
دیگــری اســت .واعظــی خطــاب بــه آمریکاییهــا گفــت :ایــن اقــدام
تــرور شــهید ســلیمانی کــه آمریکاییهــا انجــام دادنــد بایــد بداننــد
از خــط قرمــز ایــران خــارج شــدند .وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی
اینکــه ایــران چــه اقدامــات دیگــری انجــام خواهــد داد؟ ،گفــت :معمــوال
پاس ـخها بــه نوعــی اســت کــه نبایــد روشــن باشــد تــا طــرف مقابــل
آمادگــی پیــدا نکنــد .اگــر دوبــاره بخواهنــد حملــه کننــد ،بیپاســخ
نخواهیــم گذاشــت .رئیــس دفتــر رئیسجمهــور همچنیــن در پاســخ
بــه ســوالی مبنــی بــر اقدامــات دولــت در راســتای تحقــق حقــوق
شــهروندی ،گفــت :وظیفــه دولــت ایــن اســت در همــه دســتگاهها آنچــه
کــه معاونــت حقــوق شــهروندی و معاونــت حقوقــی دنبــال میکننــد
را نظــارت و اجــرا کنــد .واعظــی خطــاب بــه مقامــات آمریکایــی گفــت:
بحــث ایــن اســت کــه فکــر نکننــد تــرور ناجوانمردان ـهای کــه انجــام
شــده فقــط پاســخش ایــن اســت .هــم طرفــداران شــهید ســلیمانی و
هــم عکــس العمــل مــردم و هــم دولتهــای منطقــه فشــار بیشــتری بــه
آمریــکا وارد میکننــد .اینکــه آمریــکا فکــر کنــد بــه راحتــی در منطقــه
پایگاههــای مختلفــی دارد و امــن اســت ،درســت نیســت.

مدیرعامل متروی تهران عنوان کرد :

حمایت از بومی سازی در کمیته « ساخت داخل » شرکت مترو
مدیرعامــل متــروی تهــران بــا اعالم خبــر فراخــوان کمیته «ســاخت
داخــل « شــرکت متــرو بــه پیمانــکاران واجدشــرایط عنــوان کــرد:
فعالیــت هــای ایــن کمیتــه بــه مــرور منجــر بــه کاهــش هزینــه
تامیــن تجهیــزات و قطعــات متــرو بــا وجــود تحریــم هــای بیــن
المللــی از طریــق حمایــت از ســاخت داخــل خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی امــام بــا اعــام خبــر فراخــوان کمیتــه
«ســاخت داخــل» متــرو بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط اظهــار کــرد:
از ابتــدای ســال  1398کمیتــه ای بــه نــام «ســاخت داخــل « بــا
هــدف تکیــه بــر توانمنــدی شــرکت هــای ایرانــی جهــت تامیــن
نیازمنــدی هــای ســخت افــزاری خطــوط و ایســتگاه هــای متــرو
 ،در شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومــه راه انــدازی شــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه هــا و تصمیــم هــای ایــن کمیتــه
توســط هیــات مدیــره شــرکت بــه طــور دقیــق رصــد مــی شــود،
عنــوان کــرد :وظیفــه اصلــی کمیتــه ســاخت داخــل ،شــناخت و
انتخــاب پیمانــکاران واجــد شــرایطی اســت کــه ضمــن رعایــت
اســتانداردهای مــورد تاییــد شــرکت متــرو  ،بتواننــد تجهیزاتــی
هماننــد قطعــات واگــن ،آسانســور  ،پلــه برقــی و  ....را بابهتریــن
کیفیــت ممکــن و هزینــه ای قابــل قبــول از محــل تولیــد داخــل
تامیــن کننــد .
امــام بــا اشــاره بــه ایــن کــه هیــأت مدیــره شــرکت متــرو بــر
ســرعت بخشــیدن در بهــره گیــری از تــوان شــرکت هــای داخلــی
تاکیــد دارد،گفــت :خوشــبختانه فراخــوان ایــن کمیتــه بــه شــرکت
هــای داخلــی ،بــا اســتقبال خوبــی مواجــه شــده اســت.
بنــا براعــام روابــط عمومــی شــرکت متــرو  ،مدیرعامــل شــرکت
متــرو در پایــان تاکیــد کــرد :ماموریــت اصلــی کمیتــه ســاخت
داخــل ،بومــی ســازی تجهیــزات متــرو در شــرایط ســخت تحریــم
هــای بیــن المللــی اســت  .فعالیــت هــای ایــن کمیتــه قــرار اســت
منجــر بــه کاهــش هزینــه تامیــن تجهیــزات و قطعــات ،ارتقــاء تــوان
و ظرفیــت شــرکت هــای داخلــی و حمایــت از ســاخت داخــل شــود.

رئیس ستاد انتخابات کشور :

هیاتهای اجرایی صالحیت افراد دارای محکومیت قطعی را رد کردهاند
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور گفــت :بــر اســاس مــاده ۳۰قانــون
انتخابــات صالحیــت هــر فــردی کــه محکومیــت قطعــی قضایــی
داشــته ،توســط هیاتهــای اجرایــی رد شــده اســت و در ایــن موضــوع
میــان وابســتگان بــه جریانهــای سیاســی تفاوتــی وجــود نــدارد.
«جمــال عــرف» بــا حضــور در نشســت خبــری گــزارش عملکــرد
هیــات هــای اجرایــی کشــور را در مرحلــه بررســی صالحیــت هــا
ارائــه کــرد .عــرف در ابتــدا بــا اشــاره بــه تفاســیر متفاوتــی کــه از
عملکــرد هیاتهــای اجرایــی وجــود دارد ،گفــت :دو دیــدگاه نســبت
بــه عملکــرد هیاتهــای اجرایــی مطــرح اســت .دیــدگاه اول کــه ایــن
هیاتهــا را متهــم بــه تاییــد صالحیــت «فلــه» ای میکنــد و خواهــان
اصــاح قانــون در ایــن مــورد اســت ،و دیــدگاه دوم هــم ایــن هیاتهــا
را متهــم بــه داشــتن نــگاه سیاســی در بررســی صالحیتهــای
میکنــد و معتقــد اســت داوطلبــان رد صالحیــت شــده بــه یــک
جریــان سیاســی خــاص تعلــق دارنــد.
وی بــا تاکیــد بــر غلــط بــودن هــر دو دیــدگاه خاطــر نشــان کــرد:
هیــات هــای اجرایــی شــخصیت حقوقــی مســتقل دارنــد ،کــه در عمــل
تمــام فراینــد اجرایــی ،انتخابــات بــر عهــده ایــن هیاتهــا اســت .رونــد
انتخــاب اعضــای آن نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه بــرای هــر هیــات،
فرمانــدار یــا بخشــدار تعــداد  ۳۰نفــر را بــه هیــات هــای نظــارت
معرفــی میکنــد و از میــان آن هــا  ۸نفــر عضــو اصلــی معتمــد و
 ۵نفــر عضــو معتمــد علــی البــدل در هــر هیــات اجرایــی مشــخص
مــی شــود کــه آن هــا در کنــار ســه شــخص حقوقــی بــه نمایندگــی
از دادســتانی ،فرمانــداری و اداره ثبــت ۱۱ ،عضــو هــر هیــات اجرایــی

را تشــکیل مــی دهنــد.
عــرف در ادامــه بــا اشــاره بــه مفــاد مــواد  ۲۸و  ۳۰قانــون انتخابــات،
افــزود :در مــواد یــاد شــده مشــخصات الزم نامزدهــای حضــور در
مجلــس شــورای اســامی تعییــن شــده اســت و هیــات هــای اجرایــی
بــه دور از هرگونــه سیاســی کاری بــه مفــاد ایــن مــواد عمــل کردهانــد.
بنابرایــن بــر اســاس مــاده  ۳۰قانــون انتخابــات هــر فــردی کــه
محکومیــت قطعــی قضایــی داشــته باشــد ،توســط هیاتهــای اجرایــی
رد صالحیــت شــده اســت و در ایــن موضــوع میــان وابســتگان بــه
جریانهــای متفــاوت سیاســی تفاوتــی وجــود نــدارد.
عــرف بــا اشــاره بــه آمــار نامزدهــای حضــور در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :از  ۱۶۰۳۳نفــر ثبــت نامــی تعــداد  ۸۴۸نفــر انصــراف
خــود را تقدیــم وزارت کشــور کــرده انــد .بنابرایــن پرونــده تعــداد
 ۱۵۱۸۵داوطلــب باقــی مانــده پــس از دریافــت نتایــج اســتعالم از
مراجــع چهارگانــه در هیــات هــای اجرایــی سراســر کشــور بررســی
شــد و در نهایــت صالحیــت  ۱۳۸۴۹نفــر برابــر بــا  ۹۲.۲درصــد از
داوطلبیــن بــرای حضــور در رقابــت هــا انتخابــی تاییــد شــده اســت.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور افــزود :تعــداد  ۱۱۲۳هیــات اجرایــی
در کشــور تشــکیل شــده اســت کــه از ایــن میــان  ۲۰۸هیــات اصلــی
محســوب مــی شــوند .بــه عبارتــی بالــغ بــر  ۱۲هــزار نفــر عضــو ایــن
هیاتهــای اصلــی هســتند و منصفانــه نیســت کــه بــه ایــن تعــداد
گســترده اتهــام برخــورد سیاســی وارد شــود .تمــام تــاش اعضــای
هیــات هــای اجرایــی اجــرای متــن قانــون بــدون در نظــر گرفتــن
انتصــاب افــراد بــه جریانهــای سیاســی بــوده اســت.

وی در ادامــه بــه اعضــای معتمــد هیــات هــای اجرایــی پرداخــت و
گفــت :حــدود  ۲۸درصــد از معتمدیــن هیــات هــای اجرایــی کارمنــد
دولــت بــوده ۲۱ ،درصــدد بازنشســته ۱۶ ،درصــد فرهنگــی ۷ ،درصــد
کشــاورز ۵ ،درصــد روحانــی ،یــک درصــد اســتاد دانشــگاه ۱ ،درصــد
پزشــک و  ۲۱درصــد هــم در مشــاغل آزاد مشــغول بــه کار هســتند.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه نقــص قانــون در اعتــراض
بــه نتایــج تعییــن صالحیتهــا در هیاتهــای اجرایــی گفــت :مطابــق
بــا قانــون موجــود افــرادی کــه رد صالحیــت شــدهاند ،امــکان اعتــراض
بــه هیاتهــای اجرایــی را ندارنــد و ایــن افــراد تنهــا میتواننــد ظــرف
چهــار روز کاری بــه هیاتهــای نظــارت شــکایت خــود را اعــام کننــد.
بنابرایــن نقــش هیاتهــای اجرایــی در تعییــن صالحیــت نامزدهــا بــه
صــورت رســمی در تاریــخ  ۲۷آذرمــاه ۱۰ ،روز پــس از انجــام ثبــت نــام
نامزدهــا ،بــه پایــان رســیده اســت.
عــرف در مــورد شــائبه دخالــت قــوه قضائیــه در رونــد اجرایــی انتخابات
بــه دلیــل حضــور دادســتان در هیاتهــای اجرایــی گفــت :مــا مجــری
قانــون هســتیم و در ایــن رابطــه اگــر ایــرادی هــم وجــود داشــته باشــد،
بــه دلیــل آنکــه قانونگــذار در خردادمــاه ســال  ۱۳۹۵بــا اصــاح قانــون
انتخابــات حضــور نماینــده دادســتان در هیاتهــای اجرایــی را الزامــی
کــرده اســت ،مــا ملــزم بــه اجــرای ایــن قانــون هســتیم.

وزیر کار و رفاه اجتماعی خبرداد :

استفاده از بازپرداخت وام های اشتغال روستایی برای تسهیالت جدید
وزیــر کار گفــت :باقــی اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای اجــرای قانــون
حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی بــا
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــا نــرخ هــای جدیــد بــه
ریــال تبدیــل و در اختیــار کارآفرینــان شــهرهای کمتــر از  ۱۰هــزار
نفــر قــرار مــی گیــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،طــرح دولــت
ویــژه اشــتغال روســتایی و عشــایری و همچنیــن ســرمایه درگــردش
واحدهــای تولیــدی بهمــن مــاه ســال  96بــا پرداخــت تســهیالت
یارانــه دار ،بــا اختصــاص  1.5میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی آغــاز شــد تــا بــا تخصیــص مرحلــهای منابــع ایــن صنــدوق
بــه چهــار موسســه عامــل مجــری طــرح و تلفیــق منابــع داخلــی
بانکهــا در مجمــوع معــادل ریالــی 12هــزار میلیــارد تومــان بــرای
اشــتغال روســتایی و عشــایری اختصــاص یابــد .بــر اســاس ایــن طــرح
قــرار بــود معــادل ریالــی  1.5میلیــارد دالر (حــدود  6هــزار میلیــارد

تومــان) از محــل صنــدوق توســعه ملــی نــزد موسســات عامــل (بانــک
هــای کشــاورزی ،پســت بانــک ،توســعه تعــاون ،صنــدوق کارآفرینــی
امیــد و صنــدوق حمایــت از توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش
کشــاورزی) ســپرده گــذاری شــود و بــا تلفیــق منابــع هــر موسســه
برابــر بــا ســهم صنــدوق توســعه ملــی بــه متقاضیــان پرداخــت شــود.
در راســتای اجــرای ایــن طــرح ،مجمــوع منابــع صنــدوق توســعه
ملــی بــا تلفیــق منابــع هــر یــک از موسســات مذکــور حــدود 12
هــزار میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت تســهیالت اشــتغال روســتایی
اختصــاص مییابــد .امــا مطابــق آمــار دولــت تــا کنــون  10هــزار و
 140میلیــارد تومــان اعتبــار کــه معــادل  81درصــد اعتبــار اشــتغال
روســتایی اســت ،بــرای طــرح هــای اشــتغال روســتایی و عشــایری
پرداخــت و از محــل ایــن پرداخــت هــا بیــش از  250هــزار شــغل
ایجــاد شــده اســت .طبــق گــزارش ارائــه شــده از ســوی دولــت بــا
10هــزار و  140میلیــارد تومــان حــدود 250هــزار شــغل ایجــاد شــده

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی عنوان کرد :

لزوم جهت دهی بودجه شهرداری برای کمک به آموزش و پرورش
رئیــس کمیتــه بودجــه و نظــارت مالــی از
ضــرورت جهــت دهــی بــه بخــش کمــک بــه
آمــوزش و پــرورش در بودجــه شــهرداری بــه
نفــع کــودکان معلــول و اســتثنایی خبــر داد.
مجیــد فراهانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در
حاشــیه بازدیــد از مدرســه کــودکان اوتیســم
گفــت :بســیاری از شــهروندان مــا آگاهــی در
رابطــه بــا بیمــاری اوتیســم ندارنــد تــا بداننــد
چگونــه بایــد رفتــار کننــد و خانوادههایــی کــه
چنیــن فرزندانــی دارنــد بایــد بداننــد در حــوزه
آمــوزش و درمــان چگونــه بایــد رفتــار کننــد.
از ایــن رو وجــود مراکــز فرهنگــی ،آموزشــی و
خدماتــی کــه چنیــن آموزشــهایی ارائــه کننــد
بســیار مهــم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در شــهر تهــران حــدود
 ۱۰هــزار نفــر مبتالیــان بــه اوتیســم شناســایی
شــدهاند در حالــی کــه تعــداد مــدارس بــرای
ایــن افــراد بســیار کــم اســت گفــت :بــه
همیــن دلیــل تعــداد زیــادی از کســانی کــه
چنیــن فرزندانــی هســتند کــودکان خــود را
بــه مدرســه نمــی فرســتند و ایــن امــر ،بیمــاری
کــودکان را تشــدید مــی کنــد و ســبب مــی
شــود کــودکان اوتیســمی در بزرگســالی بــا
مشــکالت بســیاری مواجــه خواهنــد شــد.

فراهانــی بــا اشــاره بــه تجربــه کشــورهای
همســایه عنــوان کــرد :مدیریــت شــهری
یکــی از کشــورهای اطــراف ،مراکــزی بــرای
توانمندســازی معلولیــن داشــت ،مدیریــت
شــهری یکپارچــه بــه همیــن معنــا اســت.
تصــور مــی کنــم اگــر بخواهیــم بــه ارائــه
خدمــات ورود داشــته باشــیم نیازمنــد ایــن
هســتیم کــه فعالیــت منطقــه  ۲را ادامــه
بدهیــم و جــای تشــکر دارد کــه در ایــن
منطقــه بحــث پــارک و فضاهــای دیگــر در ایــن
منطقــه راه انــدازی شــد و الزم اســت در پهنــه
هــای دیگــر تهــران ایــن اقدامــات را توســعه
بدهیــم.
عضــو شــورای شــهر تهــران خاطــر نشــان کــرد:
بایــد از ظرفیــت تابلــو هــا و فضاهــای تبلیغاتــی
بــرای آگاهــی ســازی اســتفاده کــرد .همچنیــن
بــا برنامــه ریــزی میتــوان از ظرفیــت فضــای
ورزشــی ســود جســت و بــا مناســب ســازی بــه
کــودکان اوتیســمی خدمــات ارائــه بدهیــم.

اســت .حــاال وزیــر کار خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس خواســتار
اصــاح قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق
روســتایی و عشــایری شــده اســت .محمــد شــریعتمداری،وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره اجــرای قانــون حمایــت از
توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی ،گفــت :اصالحیـهای دربــاره
ایــن قانــون بــا همراهــی مجلــس شــورای اســامی تهیــه شــده کــه در
حــال حاضــر مراحــل انتهایــی خــود را طــی میکنــد ،امیــدوارم ایــن
اصالحیــه در مجلــس دهــم در صحــن بررســی و برخــی از مشــکالت
قانــون موجــود رفــع شــود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی :

نجومی بگیران و کم درآمدها نباید در یک پله مالیاتی قرار گیرند
عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس گفــت:
نبایددرصــد مالیــات افــرادی کــه  3میلیــون
حقــوق میگیرنــد بــا افــرادی کــه  21میلیــون
حقــوق میگیرنــد ،یکســان باشــد .قــرار دادن
ایــن طیــف از حقوقهــا در یــک پلــه مالیاتــی
درســت نیســت و بایــد اصــاح شــود.
نجومــی بگیــران و کــم درآمدهــا نبایــد در یــک
پلــه مالیاتــی قــرار گیرنــد
حمیدرضــا فوالدگــر عضــو کمیســیون تلفیــق
مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا
موضــوع مصوبــه ایــن کمیســیون دربــاره شــیوه
محاســبه مالیــات پلکانــی بــر درآمــد کارمنــدان
گفــت :مصوبــه کمیســیون تلفیــق قطعــا بایــد
اصــاح شــود .تبصــره  6و  12الیحــه بودجــه 99
کــه بــه ترتیــب مربــوط بــه مالیــات و حقوقهــا
هســتند بایــد در کنــار یکدیگــر مــورد بررســی و
رایگیــری قــرار گیرنــد.
وی ادامــه داد :دولــت بــه دنبــال تصویــب بنــد
«الــف» تبصــره  6الیحــه بودجــه  99کــه در آن
بــه دریافــت مالیــات بــه صــورت پلکانــی از 10
تــا  35درصــد تاکیــد شــده بــود .کلیــت مــدل
مذکــور خــوب و در راســتای عدالــت اســت .البتــه
نقدهایــی هــم بــه مــدل مالیــات پلکانــی وارد

میشــد .منتقدیــن مــدل مذکــور معتقــد بودنــد
کــه در مــدل پلکانــی ،نتیجــه طــوری رقــم
میخــورد کــه بعضــی از صنــوف مالیــات 35
درصــدی میدهنــد بــدون آنکــه حقــوق آنهــا
افزایــش یابــد .فوالدگــر در پایــان تصریــح کــرد:
نبایددرصــد مالیــات افــرادی کــه  3میلیــون
حقــوق میگیرنــد بــا افــرادی کــه  21میلیــون
حقــوق میگیرنــد ،یکســان باشــد .قــرار دادن این
طیــف از حقوقهــا در یــک پلــه مالیاتــی درســت
نیســت و بایــد اصــاح شــود .نجومــی بگیــران
و کــم درآمدهــا نبایــد در یــک پلــه مالیاتــی
قــرار گیرنــد .بــه گــزارش فــارس ،اواخــر هفتــه
گذشــته ،کمیســیون تلفیــق مجلــس در اقدامــی
عجیــب ،ضمــن رد پیشــنهاد دولــت بــرای پنــج
پلــه ای شــدن مالیــات بــر درآمــد کارمنــدان
در بنــد «الــف» تبصــره  6الیحــه بودجــه ،99
مصــوب کــرد مالیــات بــر درآمــد کارمنــدان
بــه صــورت دو پلــه ای اخــذ شــود .کارشناســان
اعتقــاد دارنــد ایــن مصوبــه کمیســیون تلفیــق
مجلــس کــه بــه معنــای کاهــش چشــمگیر
مالیــات افــرادی اســت کــه حقــوق هــای نجومــی
مــی گیرنــد ،هــم برخــاف عدالــت اســت و هــم
موجــب کاهــش  5هــزار میلیــارد تومانــی درآمــد
دولــت از ایــن محــل مــی شــود.

