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در پرتو وحی

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران: خدایا پستی و ناپایداری 
دنیا را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی 

مرا از یاد تو غافل نکند.

در اج��رای م��اده 121 قان��ون برنامه پنجم توس��عه و دس��تورالعمل ش��ماره 200/260083 مورخ 
1391/12/23 و بخش��نامه ش��ماره 200/3137 مورخ 1392/2/29 س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، 

موضوع فراخوان و الزام صاحبان مشاغل ذیل:
1- سازندگان و فروشندگان طال و جواهر

2- فروشندگان آهن آالت
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6- فروشندگان لوازم خانگی )شامل برقی، گازی و نفتی(

اطالعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم مشمول فراخوان نصب و استفاده

 از سامانه های فروشگاهی در سال 1392
7- هتل و هتل آپارتمان

8- تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
9- مشاوران امالک و مستغالت

10- داروخانه ها
نسبت به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1392، یادآوری می نماید اصناف 
یاد ش��ده در صورت اقدام در موعد تعیین ش��ده، مکلفند به منظور اس��تفاده از تس��هیالت مقرر در ماده 121 
قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا تاریخ 1392/3/31 

مطابق فرم نمونه پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط )مالیات های مستقیم( اعالم و رسید دریافت نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست شماره )1(
برگ اعالم نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

مشخصات مؤدی و شرکاء:
      اداره کل امور مالیاتی:                                        اداره امور مالیاتی:                                  واحد مالیات:
      نشانی:                                                                    تلفن:                                       شماره پستی:

شماره اقتصادی واحد: ............................................................................................................................... نوع فعالیت: .....................................................................................................................
نام اتحادیه یا تشکل حرفه ای: ....................................................................................... شماره پروانه کسب/ مجوز فعالیت: .......................................................................................................

تاریخ پروانه کسب/ مجوز فعالیت: .................................................................................................................
نشانی محل فعالیت: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله این واحد شغلی با مشخصات فوق اعالم می نماید که نسبت به استفاده از سامانه فروشگاهی نوع رایانه      pos        که در تاریخ      /     /      نصب و در 
تاریخ        /     /      مورد استفاده قرار گرفته و دارای حداقل ویژگی های ذیل می باشد اقدام نموده است.

مشخصات نرم افزار

مشخصات صندوق و )فروشنده آن(

محلتاریخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
 تولد/ صدور

شماره 
شماره ملیشناسنامه

شرکت تولیدکننده 
نرم افزار

قابلیت ثبت فروش نوع بانک اطالعات 
و صدور صورتحساب

قابلیت نگهداری قابلیت ثبت خرید
موجودی انبار

قابلیت نگهداری قابلیت گزارش دهی
حساب مشتریان

مشخصات فروشنده:مشخصات صندوق:
1- شماره سریال صندوق:
2- تاریخ خرید:      /     /

3- سال ساخت:

1- نام فروشنده:
شخص حقیقی:                  شخص حقوقی:

2-نشانی:
3-شماره فاکتور خرید:

   نام و نام خانوادگی مؤدی:                                           امضاء:

شماره ثبت در دفتر اداره امور مالیاتی:                                                           نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد/ رئیس گروه مالیاتی:
تاریخ ثبت:                                                                                                      مهر و امضاء:

این قسمت توسط ادارات امور مالیاتی تنظیم می گردد:
اینجانب .............................................. سمت............................................. تایید می نمایم از واحد کسبی فوق در تاریخ .........../.........../............ بازدید نمودم و واحد فوق نسبت به نصب 

نام و نام خانوادگی بازدیدکنندهو استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام نموده است:        اقدام ننموده است :

امضاء م الف 918

ثروت اندوزان
 مجازات دردناکی دارند

قرآن عظیم:

ای کسانی که ایمان آورده اید!

)بدانید و آگاه باش��ید که:( بس��یاری از دانشمندان و 

علمای )اهل کتاب( و راهبان )و سایر علمای دنیاپرست( 

ام��وال مردم را به باطل می خورند )و آنه��ا را( از راه خدا 

)هم( باز می دارند!

و به کسانی که طال و نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( 

می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند )حقوق ش��رعی آن 

مانند: زکات، خمس، انفاق و... نمی پردازند( را به مجازات 

دردناکی بشارت بده!
سوره توبه
 آیه 34

ناوش�کن نوس�ازی شده ش�هید »غالمعلی 
بایندر« طی مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و فرمانده نیروی دریایی 

به ناوگان نداجا ملحق شد.
ناوش��کن بایندر صبح دیروز در منطقه یکم نداجا 
با حضور امیر سرلشکر »عطااهلل صالحی« فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و امیر دریادار »حبیب اهلل 
س��یاری« فرمانده نیروی دریای��ی ارتش و جمعی از 
مسئولین و کارکنان این نیرو به ناوگان نداجا ملحق شد.
الحاق این ناوشکن به نیروی دریایی ارتش می تواند 
توانای��ی ای��ن نی��رو را در عرصه حفاظ��ت از آب های 
کش��ورمان و همچنین حفظ امنیت منطقه و آب های 

بین المللی افزایش دهد.
این ناوش��کن علی رغ��م تمام��ی محدودیت ها و 
تحریم  ها با 528 هزار نفر ساعت طی بیست ماه تالش 

متخصصان بومی مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت.
در طول تعمیرات اساس��ی این ناوشکن بیش از 8 
هزار قطعه حساس بومی سازی، 3200 قطعه سرویس، 
2500 قطع��ه معی��وب تعوی��ض، 170 س��امانه مورد 
تعمیرات اساس��ی و بیش از 98 سامانه بهینه سازی و 

همچنین حدود 60 تن فوالد آن تعویض شد.
تعمیرات اساسی موتورهای اصلی، اورهال مبدل های 
حرارتی، سیستم های س��وخت و روغن و بهینه سازی 
سیستم های کنترل مانیتورینگ از جمله اقدامات صورت 

گرفته بر روی ناوشکن بایندر است.
نصب و راه اندازی سیستم کنترل آتش سالح های 
ناوشکن، نصب و راه اندازی توپ های 76 و 40 میلیمتری 

و همچنین نصب و راه اندازی س��امانه پرتاب موش��ک 
س��طح به سطح نور در ناوش��کن از جمله ویژگی های 

حوزه بازدارندگی بایندر است.
 رژیم صهیونیستی به پارس کردن

 عادت دارد
امیر سرلش��کر عطاء اهلل صالحی در حاشیه مراسم 
الح��اق ناوش��کن بایندر  به ن��اوگان نداج��ا، در جمع 
خبرنگاران گفت: نوسازی و الحاق ناوشکن بایندر نقطه 
جدیدی از خودباوری اس��ت زیرا احیای این ناوشکن و 
تعمی��ر و نصب تجهیزات ناوش��کن در منطقه بی نظیر 

است و ما متکی به خود هستیم. صالحی در ادامه افزود: 
نوسازی این ناوشکن قدرت کارکنان نیروی دریایی ارتش 
را نش��ان داد و اکنون کارکنان نیروی دریایی می توانند 

در دریاهای بسیار طوفا ن زده این شناور را احیا کنند.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه »امروز نیروی دریایی 
در اقیانوس آرام و دریای مدیترانه حضور یافته است«، 
خاطرنشان کرد: ماموریت این ناوشکن، دریانوردی در 

دریاهای دوردست است.
وی در پاس��خ به این پرسش که »ارتش چه میزان 
آمادگ��ی در مقابله با تهدیدهای رژیم صهیونیس��تی 

دارد؟« گفت: رژیم صهیونیستی به پارس کردن عادت 
دارد. ای��ن رژیم پ��ارس می کند و ما ه��م در دهانش 
می زنی��م. اگر این رژیم بخواهد کاری کند، ما زودتر از 

او شروع می کنیم.
 رونمایی از زیردریایی فاتح

 در سال جاری
دریادار س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز 
در حاش��یه این مراسم با بیان اینکه زیردریایی کالس 
متوسط »فاتح« در سال جاری رونمایی می شود، افزود: 
ناوشکن بایندر سابقه فعالیت 50 ساله در نیروی دریایی 
دارد و م��ا ب��ه عملیات هایی که این ناوش��کن در دفاع 
مقدس انجام داده اس��ت افتخار می  کنیم و پیش بینی 
می کنیم که بزودی این ناوشکن در قالب ناوگروه بیست 
و هفتمین و بیست و هشتمین نیروی دریایی به اقیانوس 

اطلس، آرام یا هند جنوبی عزیمت کند.
گفتنی است، ناوشکن شهید بایندر در  سال 1343 
به ناوگان نیروی دریایی ملحق شد و در طول این مدت 
در عملیات های مختلفی از جمله درگیری مرزی در سال 
47 با کشور عراق، درگیری در جزایر سه گانه در سال 
53، حفاظت از آبهای سرزمینی در محدوده عملیاتی 
منطقه دوم دریایی بوشهر، حضور در هشت سال دفاع 
مقدس و حفاظت از منافع اقتصادی کش��ور در جزیره 

خارک شرکت داشته است.
ش��هید غالمعلی بایندر نیز فرمان��ده وقت نیروی 
دریایی ایران در زمان حمله متفقین بوده که با مقاومت 
در برابر نیروهای انگلیسی در خرمشهر به درجه شهادت 

رسیده است.

با حضور فرمانده کل ارتش صورت گرفت

الحاق ناوشکن شهید بایندر
به ناوگان نیروی دریایی ارتش

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این که گاهی 
گفته می ش�ود س�الیق مختلف ممکن است در شورای 
نگهبان دخالت داش�ته باشد یا نهادهای مختلف اعمال 

نظر کنند یک امر غیرقابل قبول است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی المنار در خصوص وظایف شورای نگهبان، 
اصول مصرح قانون اساسی دراین خصوص و نیز نحوه تصویب 

بودجه به سواالت مطرح شده پاسخ داد.
وی شورای نگهبان را یک نهاد شکل گرفته شده از سوی 
قانون  اساس��ی  خواند و یادآور ش��د: آنچه برخی مواقع درباره 
دخالت ه��ای بخش های مختلف مطرح می ش��ود امری ناروا و 

تهمت هایی است که به شورای نگهبان زده می شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه وظایف شورای 
نگهبان در قانون اساسی و سپس در قانون انتخابات لحاظ شده 
و این شورا براساس این صالحیت های قانونی اعالم نظرمی کند، 
خاطرنشان کرد: ما در بحث صالحیت های انتخابات، وضعیت 
افراد ثبت نام کننده را بررسی می کنیم و شرایطی را که در اصل 

115 و نیز قانون عادی آمده مالک قرار می دهیم.
کدخدایی ادامه داد: برای تعیین صالحیت افراد 7 نفر از 12 
عضو شورای نگهبان یا بیشتر باید رای مثبت را کسب کنند تا به 
عنوان واجد شرایط به وزارت کشور معرفی شود. این که گاهی 
گفته می ش��ود سالیق مختلف ممکن است در شورای نگهبان 
دخالت داشته باشد، یا نهادهای مختلف اعمال نظر کنند، یک 
امر غیرقابل قبول اس��ت و شورای نگهبان در راستای آنچه بر 

عهده اش است، انجام وظیفه می کند.
وی خاطر نشان کرد: رویه های گذشته شورای نگهبان در 
انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری دهم در سال 88 این 

بی طرفی را به اثبات رسانده است.
کدخدایی با بیان اینکه در جمهوری اسالمی نیز براساس 
اصل 99 قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است، 
خاط��ر نش��ان کرد: در اصل 115 دو مرحل��ه مهم برای احراز 
صالحیت ها وجود دارد. اول: کسانی که برای ریاست جمهوری 
ثبت نام می کنند باید از بین رجال مذهبی و سیاس��ی باشند. 
یعنی ش��خصیت های برجس��ته ای ک��ه تالش زی��ادی را در 

زمینه های مذهبی و سیاسی داشته باشند.
وی بررس��ی های صورت گرفته را از س��وی کارشناس��ان 
ش��ورای نگهبان خواند و افزود: اعضای شورای نگهبان، سوابق 
سیاس��ی و مذهبی داش��ته و افراد را می شناسند و افرادی نیز 
که ثبت نام کرده اند سابقه کار سیاسی مشخصی دارند. طبیعتا 
کسانی که گمنام بوده و جزو رجل سیاسی و مذهبی نباشند 

کنار گذاشته می شوند.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان به ثبت نام 686 نفر  در دوره 
کنونی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و 
افزود: شورای نگهبان تشخیص داد که 40 نفر از آنها جزو رجال 
سیاس��ی-مذهبی هس��تند و از بین این افراد نیز با بحث های 
مفصلی که داش��تیم 8 نفر که دارای مدیریت، تدبیر، اعتقاد و 
ایمان به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران که در اصل 115 

آمده را داشتند، معرفی شدند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش در پاسخ به کار بردن 
واژه رجل در قانون اساس��ی، گف��ت: در اصل 115 لفظ رجل 
ب��ه کار رفته ک��ه اگرچه واژه عربی اس��ت اما در فارس��ی به 

ش��خصیت های برجسته اطالق می شود که در آن تفاوت بین 
زن و مرد وجود ندارد.

کدخدایی ادامه داد: البته در مشروح مذاکرات، زمانی که 
قانون اساسی به تصویب می رسید این بحث مطرح شد که آیا 
لفظ مرد به کار برده شود یا اینکه زنان و مردان هر دو می توانند 

در انتخابات حضور داشته باشند.
وی ای��ن موضوع را یک اختالف فقهی و حقوقی خواند و 
افزود: س��رانجام شهید بهشتی با جمع بندی این موضوع اعالم 
ک��رد ک��ه تنها واژه رجل به کار برده ش��ود و در آینده تکلیف 

روشن شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد:در وضعیت کنونی 
برای ثبت نام بانوان نیز در انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
انتخابات ریاست  جمهوری منعی وجود ندارد و به طور طبیعی 
صالحیت همه مورد بررسی قرار می گیرد که شاهد بودیم در 
این دوره از انتخابات بانوان زیادی ثبت نام کردند که متاسفانه 
در بررسی های صورت گرفته صالحیت هیچ یک از آنها مورد 

تائید قرار نگرفتند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در دیدار 
با س�فیر ایران در این کشور گفت: ایران به تقویت صلح 

و ثبات در عراق و سوریه کمک کرده است.
مارتین کوپلر در دیدار با حس��ن دانایی فر گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به شکل گسترده ای به تقویت صلح، حفظ امنیت 

و ثبات در عراق و سوریه کمک کرده است.
بنا بر گزارش ش��بکه البصره، وی ادامه داد: ایران همواره از 
روند سیاسی در عراق حمایت کرده و به تقویت نظام دموکراتیک 
در س��ایه دولت منتخب عراق کمک کرده اس��ت. این کش��ور 
همچنین نقش مهمی در دور کردن پیامدهای بحران س��وریه 

از عراق داشته است.
کوپلر گفت: در خصوص مس��ئله سوریه، جمهوری اسالمی 
ایران از جنگی که دولت س��وریه علیه گروه های تروریستی که 
به کشتار مردم اقدام می کردند، داشت، حمایت کرد. پیروزی که 
ارتش سوریه در درگیری های القصیر به دست آورد شروع پایان 
موج خشونت هایی است که از دو سال پیش سوریه را دربر گرفت.

س��فیر ایران هم نقش کوپلر را در حمایت از دموکراسی در 
عراق در طول دوره فعالیتش به عنوان نماینده س��ازمان ملل و 
رئیس یونامی در عراق ستود و گفت: عراق دولت جوانی است که 
نیازمند هیئت یونامی برای حمایت از نظام جدید دموکراتیکش 
اس��ت. ما اخبار این هیئت و فعالیت هایش را که مس��تمرا در 

راستای خدمت به عراقی ها است، پیگیری می کنیم.
در پای��ان این دیدار س��فیر ایران به مناس��بت پایان دوره 
ماموریت کوپلر هدیه ای را به عنوان یادگاری به وی تقدیم کرد.

 نماینده ویژه سازمان ملل در عراق در دیداربا دانایی فر:

ایران به تقویت صلح و ثبات در عراق
 و سوریه کمک کرده است

کدخدایی در گفت وگو با المنار:

ادعای دخالت افراد یا نهادها در وظایف  شورای نگهبان تهمتی نارواست

مشاور حقوقی سازمان سینمایی:
دلیل باز نشدن خانه سینما

 هیئت مدیره سابق این نهاد است
مش��اور حقوقی سازمان سینمایی اعالم کرد دلیل اصلی عدم بازگشایی خانه 

سینما، هیئت مدیره سابق این نهاد است.
بهروز ابتهاج مش��اور حقوقی سازمان س��ینمایی در گفتگو با مهر با بیان این 
مطلب که مش��کل پیش روی بازگش��ایی خانه س��ینما مربوط به نوع رفتار هیئت 
مدیره س��ابق این نهاد سینمایی است، گفت: عدم بازگشایی خانه سینما به دلیل 
این اس��ت که افرادی هس��تند که حاضر نیستند به قانون تمکین کنند و با وجود 
حرف قبلی هیئت مدیره سابق خانه سینما مبنی بر اینکه ما حاضریم طبق قوانین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت خودمان را آغاز کنیم، اقداماتی انجام داده 

اند که خالف حرف خودشان است.
وی توضیح داد: به این دلیل که خانه سینما بعد از صدور حکم تعطیلی دائم، 
موجودیت قانونی ندارد و به هیچ عنوان تا قبل از گرفتن مجوز تاسیس توجیه قانونی 
برای تشکیل مجامع عادی و فوق العاده را هم ندارد.  پس این نظر که  اساسنامه 
اصالحی می بایس��ت بعد از تصویب در مجمع عمومی به وزارت فرهنگ و ارش��اد 

ارائه شود، فاقد استناد قانونی است.
مشاورحقوقی سازمان سینمایی ادامه داد: همان گونه که قبال هم گفتم، تنها 
راه نزدیک به باز ش��دن خانه س��ینما تمکین مطلق افراد به قوانین مصوب است و 
این موضوع با تفاس��یر پراکنده افرادی که به نظر می رس��د قصد و نیتی در رفع 

مشکل خانه سینما ندارند، باعث ایجاد بحران می شود.
ابتهاج در پایان بیان کرد: در حالی که در جلسه ای که اینجانب با وکیل محترم 
خانه سینما داشتم و توافقات نسبی که حاصل شد به نظر می رسد، هیئت مدیره 

سابق خانه سینما باید حداقل به نظر وکیل خودشان تمکین می کردند.
رضا ایرانمنش:

برای گرفتن حق خود
 باید دنبال تهیه کننده ها بدوم!

رضا ایرانمنش، جانباز دفاع مقدس و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
با ابراز پشیمانی از ورود به عرصه بازیگری گفت: برای گرفتن حق خود باید دنبال 

تهیه کننده ها دوید!
وی با اشاره به فعالیتی در حوزه بازیگری اظهار داشت: مشغول بازی در هیچ 
پروژه ای نیستم چرا که اعتقاد من پیشرفت و درخشش برای نورچشمی ها است.

ایرانمن��ش تصریح کرد: در بیش��تر کارها باید ب��رای گرفتن حق خود دنبال 
تهیه کنندگان دوید و این امر از توان من خارج است.

این بازیگر با اشاره به نسل جوان و عالقمندان به بازیگری تصریح کرد: گاهی 
به جوانان توصیه می کردم به طور تجربی و آکادمی وارد بازیگری شوند ولی به آنها 

می گویم که به دنبال هر کار دیگری بروند عاقبت بخیر می شوند.
ایرانمنش به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تحصیالت من در دکترای هنر و 

برخی دیگر از رشته ها خالصه می شود ولی از اینکه بازیگر شدم، پشیمانم.
بازیگر آثار دفاع مقدس افزود: همیشه گفته شده که هنر نزد ایرانیان است و 
بس، ولی این شعاری بیش نیست چون هنری وجود نداشته و بیشتر فعاالن این 
عرصه بدون داشتن هیچگونه استعدادی به راحتی از فارابی و ارشاد مجوز می گیرند.

وی ادامه داد: این اتفاقات تأسف بار است که پیشکسوتان در منزل نشینند و 
افراد ناالیق با داشتن البی هایی به قله برسند.


