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در نامهای به رییس قوه قضاییه ؛

توکلی خواستار پیگیری پرونده نمایندگان متخلف شد
رییـس هیـأت مدیـره دیدهبـان
شـفافیت و عدالـت بـا ارسـال
نامـهای بـه رییـس قـوه قضاییـه
خواسـتارپیگردقضایی نمایندگانی
شـد که بـه دالیل انحـراف مالی و
سوءاسـتفاده از جایـگاه نمایندگی

ردصالحیـت شـدهاند.
«احمـد توکلـی» رییـس هیأت مدیـره دیدهبـان شـفافیت و عدالت
در نامـهای بـه حجتاالسلام والمسـلمین سـید ابراهیـم رییسـی
خواسـتار پیگرد قضایی نمایندگانی شـد که توسـط شـورای نگهبان
بـه دالیـل انحـراف مالـی و سـوء اسـتفاده از جایـگاه ردصالحیـت
شـدهاند.
در نامـه توکلـی خطـاب به رییـس قوه قضاییـه آمده اسـت :چنانچه
مسـتحضرید نزدیـک بـه  ۹۰نفـر از نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی بـه دالیـل مختلـف کـه مهمتریـن آنهـا انحرافـات مالـی و
سوءاسـتفاده از جایـگاه نمایندگـی اسـت رد صالحیـت شـدهاند.
وی افـزود :کوتـاه کردن دسـت خائنـان از بیتالمـال و جلوگیری از
ورود آنهـا بـه خانـه ملـت اقـدام قابل سـتایش و امیدبخش شـورای
نگهبـان اسـت؛ امـا ایـن خیانتها به هیچ وجـه نباید فراموش شـود
و دیگـر نبایـد اجـازه داد نماینـدگان ردصالحیت شـده بعـد از دوره
نمایندگـی بـه حـال خـود رهـا شـوند یـا در مسـئولیتهای دیگری
بـه بیتالمـال نزدیک شـوند.
رییـس هیـأت مدیـره دیدهبان شـفافیت و عدالـت عنوان کـرد :نظر
بـه مسـئولیت و رویکـرد عدالتطلبانـه جدید قـوه قضائیـه دیدهبان
شـفافیت و عدالـت درخواسـت میکنـد بـه دادسـتانی کل کشـور
مأموریـت دهیـد تـا نمایندگان ردصالحیت شـده در هر سـطح و در
هـر لبـاس و جنـاح پیگـرد قضایی قـرار گیرند.
توکلـی عنـوان کـرد :دیدهبـان شـفافیت و عدالـت آمادگـی دارد
مـدارک الزم را بـرای نمایندگانـی کـه بـه دالیـل اقتصـادی
ردصالحیـت شـده و چنـد نماینـده دیگـر کـه هنـوز رد صالحیـت
نشـدهاند در اختیـار دادسـتانی محتـرم قـرار دهـد.
رییـس هیـأت مدیـره دیدهبـان شـفافیت و عدالـت در نامـه دیگری
خطـاب بـه اعضـای شـورای نگهبـان قانـون اساسـی اظهار داشـت:
بدینوسـیله از اهتمـام و جدیـت شـما در بررسـی اسـناد و مـدارک
تخلفـات مالـی برخـی از نماینـدگان خیانـتکار بـه بیتالمـال
قدردانـی و از ردصالحیـت ایـن دسـته از نمایندگان مجلس شـورای
اسلامی قویـاً حمایـت میکنیـم.
توکلـی افـزود :پایداری شـما بـر موضوعها و جلوگیـری از ورود همه
نماینـدگان آلودهشـده و ایسـتادگی پرصالبـت در برابـر فشـارهای
منتقـدان ،خواسـت عمومـی و مـورد تائیـد مـردم فـداکار و نجیـب
ایران اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :همینجا بـه رییس مجلـس و صاحبمنصبان
دیگـری کـه تلاش دارنـد بـا فشـار بـر شـورای نگهبـان برخـی از
مفسـدان بیصالحیـت تائیـد شـوند هشـدار میدهیـم کـه مبـادا
مصـداق حدیـث رسـول اعظـم صلـیاهلل علیـه و آلـه و سـلم شـوند
کـه فرمودنـد بدترین مردمان کسـی اسـت کـه آخرت خویـش را به
دنیـای خـود بفروشـد و بدتـر از او کسـی اسـت کـه آخرتـش را بـه
دنیـای دیگـران میفروشـد.

براساس مصوب ه مجلس :

صنایعدستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
براســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی کل صنایــع دســتی
از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض بــرای کاالهــا و
خدمــات معــاف شــدند.
بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده در دســتور کار نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی پارلمــان قــرار داشــت.
بــر اســاس بنــد  ۱۴مــاده  ۹الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه
بهتصویــب نماینــدگان رســید« ،صنایعدســتی تولیــد داخــل
موضــوع مــاده  ۱قانــون حمایــت از هنرمنــدان ،اســتادکاران و فعــاالن
صنایــع دســتی مصــوب  ۲۶/۱۰/۱۳۹۶مطابــق فهرســتی کــه تــا
پایــان دیمــاه هــر ســال توســط وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی پیشــنهاد میشــود و بــه تصویــب وزیــر امــور
اقتصــادی و دارایــی میرســد» از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده
معــاف خواهــد بــود.
براســاس گــزارش میــراث آریــا ،همچنیــن موضــوع معافیــت مالیاتــی
خدمــات اقامتــی هتلهــای سهســتاره و پایینتــر و ســایر مراکــز
اقامتــی دارای مجــوز از وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی یــا اتحادیــه هــای ذیربــط بــرای بررســی بیشــتر
بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس ارجــاع شــد .ایــن مصوبــه پــس از
تأییــد شــورای نگهبــان قابــل اجــرا خواهــد بــود.

معاون حقوقی رئیس جمهور :

نقش تنظیمگری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است
معـاون حقوقـی رئیـس جمهور گفت :نقـش تنظیمگـری دولت منوط
بـه وجـود بخش خصوصـی قوی و جدی اسـت .در فضـای تحریمی با
بـرون سـپاری امـور و مالکیت هـا به بخـش خصوصی ،اقتصاد کشـور
در امان مـی ماند.
بـه گـزارش ایسـنا ،لعیـا جنیـدی در چهاردهمیـن همایـش سـاالنه
اتحادیـه صادرکننـدگان فرآوردههـای نفـت ،گاز و پتروشـیمی ایـران
بـا بیـان اینکـه جهـان امـروز بـه این وفـاق رسـیده کـه در حوزههای
اقتصـادی ،سیاسـی ،فرهنگـی و حتـی حقوقـی بایـد بـازی میـدان را
بهدسـت بازیگـران خصوصـی و مـردم سـپرد ،اظهـار کـرد :دولـت نیز
در ایـن راسـتا بایـد در مقـام ناظر مطمئن شـود تـا بـازار ،قواعد خود
را بـه خوبـی عملیاتـی مـی کنـد و نیـز مانـع شکسـت بازارها شـود.
معـاون حقوقـی رئیسجمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه وجـود بخـش
خصوصـی واقعـی ،فعـال و بـزرگ علـل مضاعـف و دالیـل متعـددی
دارد ،بـه تحریـم هـای ظالمانـه ،یکجانبـه و نامشـروع آمریـکا علیـه
کشـورمان اشـاره و تصریـح کـرد :این چالش بـرای ما اقنـاع مضاعفی
مـی آورد کـه کار را بـه بخـش خصوصی بسـپاریم؛ چرا کـه در فضای

تحریمـی بـا بـرون سـپاری امـور و مالکیـت هـا بـه بخـش خصوصی،
اقتصـاد کشـور در امـان مـی ماند.
جنیـدی ادامـه داد :در کشـورهایی کـه بـا تحریمهـای ثانویـه آمریکا
روبـرو هسـتند ،بسـیار آسـانتر اسـت کـه از لحـاظ مقرراتگـذاری
و نیـز معاملات اقتصـادی بـا بخـش خصوصـی ایـران مواجه شـوند.
معـاون حقوقـی رییـس جمهـور بـا بیـان اینکـه بایـد دسـتگاههای
دولتـی بـه طـور دقیـق آمـاری ارائـه کننـد کـه میـزان حضـور و
فعالیـت بخـش خصوصـی در صنعـت نفـت را نشـان دهـد تـا دولـت
بتوانـد بـه عنـوان تنظیمگر ارزیابی درسـتی داشـته باشـد ،گفت :باید
دسـتگاههای دولتـی در ایـن زمینه فعال شـوند تـا در حداکثر ممکن،
امـور بـه بخـش خصوصی سـپرده شـود.
جنیـدی واگـذاری امـور به بخـش خصوصـی از طریق بـورس و اوراق
بهـادار را یکـی از راه های شـفاف و اعتمادسـاز توصیـف و تاکید کرد:
ایـن واگـذاری بایـد تدریجی و در بـازه زمانی معقول باشـد و واگذاری
مالکیـت شـرکتها به صـورت بلوکـی و مذاکره ای انتخاب آخر باشـد
و حتیالمقـدور از آن پرهیز شـود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

باید با مقصرین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی برخورد شود
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان این
کـه «مسـئوالن بـا قبـول اشـتباه صادقانـه علت
سـقوط هواپیمـای اوکراینـی را بـرای مـردم
تشـریح کردنـد» ،گفـت :مـا هـم خواسـتار
برخـورد بـا افـراد خاطـی و مقصـر هسـتیم امـا
امـروز آمریـکا و صهیونیسـت بـه دنبـال تضعیف
کسـانی هسـتند که از آمریکا انتقام خون شـهید
سـلیمانی را گرفتنـد.
محمـد جـواد جمالـی در گفتوگـو بـا ایسـنا،
بـا اشـاره بـه اطلاع رسـانی سـپاه دربـاره حادثـه
سـقوط هواپیمایـی اوکراینـی گفـت :در شـرایطی
سـپاه دربـاره موضـوع هواپیمـای اوکراینـی اطالع
رسـانی کرد کـه ما مـوارد متعددی را سـراغ داریم
کـه هواپیماهـای مسـافربری مـورد اصابـت قـرار
گرفـت امـا علـت آن را نگفتنـد .مثلا هواپیمـای
ایـران کـه در خلیـج فـارس توسـط آمریـکا مـورد
هـدف قـرار گرفـت یـا هواپیمـای کـره جنوبـی
توسـط شـوروی و یـا هواپیمـای مالـزی کـه در
مرکز اوکراین زده شـد هیچ کسـی مسـئولیت این
حـوادث را بـه عهـده نگرفت اما جمهوری اسلامی

ایـران صادقانـه در ایـن بـاره اطلاع رسـانی کـرد.
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی در واکنـش بـه
انتقـادات دربـاره تاخیـر در اعلام دلیـل سـقوط
هواپیمـای اوکراینـی گفـت :بایـد موضـوع را
نظامیهـا بررسـی میکردنـد بعـد از  ۴۸سـاعت
موضـوع را اعلام کردنـد آنهـا گفتنـد کـه قبـول
دارنـد اشـتباه کردنـد مسـئولیت را پذیرفتـه و
تسـلیت گفتنـد ولـی از آن طـرف بایـد مـردم
مراقـب باشـند کـه آمریکایـی کـه امـروز در ظاهر
ادعـای همراهـی بـا مـردم مـا دارد همان کسـانی
هسـتند کـه مسـافران ایرانـی را در خلیـج فـارس
مـورد هـدف قـرار داده و بـه شـهادت رسـاندند.
جمالـی ادامـه داد :وقتـی فرمانـده هـوا و فضـای
سـپاه آرزوی مـرگ میکنـد و میگویـد بـرای
هـر کاری آمـاده اسـت یعنی مـردم باید شـرایط را
بفهمنـد ما هـم میگوییم بـا افراد خاطـی و مقصر
بایـد برخورد شـود امـا در عین حـال بدانیم آمریکا
و صهیونیسـت و ضـد انقلاب بـه دنبـال تضعیـف
کسـانی هسـتند کـه انتقام خون شـهید سـلیمانی
را از آمریـکا گرفتـه اسـت.

رییس مجلس شورای اسالمی :

ترور جنایتکارانه آمریکا به قدرتافزایی مقاومت انجامید
رییـس مجلـس شـورای اسلامی تـرور
جنایتکارانـه آمریـکا موجـب قـدرت افزایـی
مقاومـت دانسـت و گفـت :پـس از واکنـش ملت
ایـران ،آمریـکا بـه خوبی فهمیـد که با شـهادت
سـپهبد قاسـم سـلیمانی جریان مقاومت تقویت
شـده اسـت .
بـه گـزارش خانـه ملـت« ،علـی الریجانـی» در
دیـدار «عمـاد خمیس» نخسـت وزیر سـوریه با
بیـان اینکـه روابط میـان ایران و سـوریه همواره
راهبردی بوده اسـت ،اظهار داشـت :خوشـحالیم
کـه از مراحل سـخت عبـور کردید.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی از پیامهـای
تسـلیت مسـئوالن سـوری به مناسـبت شهادت
سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی قدردانی کرد و
افـزود :بایـد دید کـه آمریکاییها چـه تصوری از
تـرور سـردار سـلیمانی داشـتند و چـه هدفی را
دنبـال میکردنـد.
وی عنـوان کـرد :هـدف آمریکاییهـا از تـرور
سـردار شـهید سـلیمانی ایـن بـود کـه جریـان
مقاومـت در منطقـه قـدرت نگیـرد و بـه ویـژه
پـس از پیروزیهـا در سـوریه ایـن تفکـر تقویت
شـد و هـدف ایـن بـود کـه از سـرعت پیشـرفت
آن بکاهنـد.
الریجانـی ادامـه داد :البتـه آمریکاییهـا اشـتباه
کردنـد زیـرا جریـان تـرور تبدیل به یک مسـئله

مهـم بینالمللـی و ترامـپ از کارش پشـیمان
شـد بـه ویـژه کـه حـدس نمـیزد ایـن اقـدام
چنیـن تبعـات پشـیمان کننـدهای را بـه همـراه
داشـته باشـد .وی یادآور شـد :با شـهادت سردار
سـلیمانی مـردم ایـران یکپارچـه علیـه آمریـکا
شـدند و شـهادت وی باعث تقویت مقاومت شـد.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی افـزود :آمریکا
امـروز و پـس از واکنـش ملـت ایـران بـه خوبی
فهمیـده اسـت کـه بـا شـهادت سـردار شـهید
سـپهبد سـلیمانی ،جریـان مقاومت تقویت شـد.
الریجانـی بـا اشـاره بـه تصویـب طـرح خـروج
نیروهـای آمریکایـی از عـراق توسـط پارلمـان
ایـن کشـور ،تاکید کـرد :تمامـی اقدامـات انجام
شـده سـیلیهایی بـه آمریـکا بـود تـا بفهمنـد
بـا شـهادت سـردار مقاومـت ،مسـیر مـا عـوض
نمیشـود؛ حملـه بـه پایـگاه نظامی آمریـکا را از
همـان جایـی آغـاز کردیـم کـه حمله به سـردار
سـلیمانی صـورت گرفـت.
وی ادامـه داد :مصاحبـه ترامـپ پـس از حملـه
ایـران بـه پایگاه آمریکایی بیانگـر وضعیت روحی
نامناسـب او بـود و پیـام مهـم ایـن حملـه ایـن
بـود کـه اگـر ضربـه بزننـد ،ضربـه میخورنـد و
هـدف شکسـتن هیمنـه آمریـکا بـود زیـرا اگـر
بـا اقدامـات آمریـکا و اسـرائیل برخـورد نشـود،
جلوتـر میآینـد و بایـد جـواب آنهـا را داد.

معـاون حقوقـی رییـس جمهور با اشـاره بـه اینکه واگذاری شـرکتها
و مالکیتهـا در حـوزه صنعـت نفـت بـه موسسـات مالـی و اعتباری و
بانکهـا ممکـن اسـت منشـاء آسـیب باشـد و آنهـا را به بنـگاهداری
بکشـاند و همچنیـن بخـش شـبهدولتی نیـز نمـی توانـد از آثار سـوء
تحریمهـا در امـان باشـد ،تاکیـد کـرد :باید تالش شـود تـا نقطه ثقل
ایـن واگذاری کسـانی باشـند که بـه بنگاهداری آشـنایی کامـل دارند
و بـه علاوه بخـش خصوصی واقعی باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ممکـن اسـت در انعقـاد قراردادهـای کالن
تردیدهایـی بـه وجـود آیـد و نوک پیـکان حملات معموالً به سـمت
فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصـی مـی رود ،تصریـح کـرد :بـرای در
امـان مانـدن بخـش خصوصی از این مشـکالت باید در اجرای درسـت
و در صـورت لـزوم اصالحـات قانـون برگـزاری مناقصـات و مقـررات
پیرامونـی تکیـه مضاعف شـود.

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تاکید کرد:

بهترین راه مقابله با هجمهها مشارکت باالی مردم در انتخابات است
دفتـر سیاسـی حـزب اتحـاد ملـت ضمـن انتقـاد
شـدید از ردصالحیـت گسـترده نامزدهـای
نمایندگـی مجلـس در هیأتهای نظـارت تصریح
کـرد :بـا توجه به شـرایط روز کشـور و فشـارهای
ظالمانـه خارجـی ،بهتریـن راه مقابلـه بـا ایـن
هجمههـا ،اتحـاد و انسـجام داخلـی و مشـارکت
بـاالی مـردم در انتخابـات اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـزب اتحـاد ملـت،
جلسـه هفتگـی دفتـر سیاسـی ایـن حزب ،شـب
گذشـته به ریاسـت علی شـکوریراد دبیرکل این
حـزب برگزار شـد .در این جلسـه اعضا بـه تبادل
آخریـن اخبـار در مـورد وضعیـت ردصالحیـت
نامزدهـای نمایندگـی یازدهمیـن دوره انتخابـات
مجلـس شـورای اسلامی پرداختند.
براسـاس اخبـار رسـیده و گزارشهای اخذ شـده
از سراسـر کشـور ،تقریبـا تمـام نامزدهـای حزب،
تعـداد زیـادی از نامزدهـای شـاخص جریـان
اصالحـات و بیـش از نصـف نماینـدگان عضـو
فراکسـیون امیـد در مجلـس شـورای اسلامی
ردصالحیـت شـدهاند.
اعضـای دفتـر سیاسـی حـزب اتحـاد ملـت ضمن

انتقـاد شـدید از ردصالحیـت گسـترده نامزدهای
نمایندگـی مجلـس در هیأتهای نظـارت تصریح
کردنـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط روز کشـور و
فشـارهای ظالمانـه خارجـی ،بهتریـن راه در
راسـتای مقابلـه با ایـن هجمهها ،اتحاد و انسـجام
داخلـی و مشـارکت بـاالی مـردم در انتخابـات
اسـت کـه متأسـفانه رویکـرد نهادهـای نظارتـی
مانـع و دقیقـا برخلاف تحقـق ایـن مهـم اسـت.
در ادامـه جلسـه ،اعضـای دفتـر سیاسـی حـزب
اتحـاد ملـت همچـون گذشـته تأکیـد کردنـد که
شـرط الزم بـرای برگـزاری انتخابـات بـا حداقـل
مشـارکت قابـل قبـول در کشـور ،شـکلگیری
مفهـوم انتخابـات اسـت و مفهوم انتخابـات زمانی
شـکل میگیـرد کـه چهرههای شـاخص سیاسـی
احـزاب و جناحهـا توانسـته باشـند در انتخابـات
حاضـر بـوده و بـا یکدیگـر رقابـت کننـد.

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

افراد کیفی زیادی در انتخابات مجلس ثبتنام نکردند
نایـب رییـس شـورای مرکـزی حـزب موتلفـه
اسلامی گفـت :بـه نظـر میرسـد در ایـن دوره
از انتخابـات مجلس شـورای اسلامی تعداد قابل
توجهـی از نیروهـای کیفـی ثبـت نام نکـرده اند
و میـدان را بـرای نیروهـای تـازه نفـس ،جوان و
فاقـد سـابقه اجرایی بـاز گذاشـتهاند.
حمیدرضـا ترقـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
ایرنـا در مشـهد افـزود :نیروهـای کیفـی کـه
از اطالعـات و معلومـات و توانمندیهـای
قانونگـذاری و در واقع شایسـتگی بـرای حضور
در مجلـس شـورای اسلامی برخـوردار هسـتند
بـه خاطر شـیوه هـای تبلیغـات و اشـکاالتی که
در قانـون بـرای تبلیغـات وجـود دارد معمـوال
در انتخابـات شـرکت نمیکننـد .وی ادامـه داد:
کسـانی که بیشـتر روی آنتن صدا و سـیما یا در
معـرض شـناخت عمومـی مردم هسـتند بیشـتر
میتواننـد بـا بهرهگیری از شـیوه هـای تبلیغاتی
توجـه مـردم را بـه خـود جلـب کننـد.
ایـن فعـال سیاسـی اصولگـرا گفـت :متاسـفانه
تاکنـون مکانیزمـی در نظـام انتخاباتـی کشـور
بـه وجـود نیامـده اسـت کـه افـراد کیفـی امـا
کمتر شـناخته شـده بـه جامعه معرفـی و زمینه
شـرکت آنـان در انتخابـات فراهـم شـود.
ترقـی افـزود :خیلـی از افـراد شایسـته هـم بـه
سـبب هزینـه سـنگین تبلیغـات انتخاباتـی،

شـیوههای تبلیغـات ،وجـود اشـکاالت در قانـون
انتخابـات بـرای تبلیغـات و نبـود یـک رقابـت
متـوازن و عادالنـه در انتخابـات رغبتـی بـرای
ورود بـه ایـن عرصـه ندارنـد .وی ادامـه داد:
شـورای نگهبان در بررسـی صالحیـت داوطلبان
نامـزدی انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس
شـورای اسلامی بـر اسـاس معیارهـا و ضوابـط
قانونـی و بـدون توجـه بـه گرایشـهای سیاسـی
اشـخاص عمـل کـرده اسـت .او تاکیـد کـرد:
شـورای نگهبـان در بررسـی صالحیـت افـراد
ثبـت نـام کـرده بـرای انتخابات نسـبت بـه همه
سـختگیری اعمـال کـرده اسـت و مـوردی کـه
دال بر مصلحت اندیشـی یا گرایشـهای سیاسـی
افـراد باشـد مشـاهده نمیشـود.
 ۴۷درصـد از مجمـوع هـزار و  ۵۴داوطلـب
نامـزدی نمایندگـی یازدهمیـن دوره مجلـس
شـورای اسلامی در خراسـان رضـوی معـادل
 ۴۹۷نفـر از سـوی شـورای نگهبـان تاییـد
صالحیـت شـدهاند.

