
ــازمان امور  ــر ارزش افزوده س ــاون ماليات ب مع
ــم ماليات بر  ــدن مرحله پنج ــي از اجرايي ش ماليات
ــال جاري خبر داد و  ارزش افزوده از ابتداي مهرماه س
پيش بيني كرد: 10 هزار مودي مالياتي در اين مرحله 

به جمع مشموالن اين قانون اضافه شود.
ــنبه در گفت وگو با ايرنا،  ــين پناهي روز يكش حس
افزود: براساس اطالعيه اي كه سازمان امور مالياتي 

ــر كرده بود، اشخاص حقوقي كه  در خردادماه منتش
ــات آنها بيش از  ــروش كاال و ارائه خدم ــوع ف مجم
يك ميليارد ريال باشد، مشمول اجراي قانون شدند. 
وي با اشاره به فراخوان آموزش و ثبت نام مشموالن 
اين دوره اظهار كرد: مشموالن مرحله پنجم ماليات 

بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي هستند.
ادامه در صفحه 4
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جامعه گفت وگو
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اين «علف» به دهان هيچ بزي 
شيرين نمي آيد 

حرمت 
موي سپيد  را
نشكنيم

مو

سازمان جهاني بهداشت 
ميزان سوءرفتار با سالمندان 
در منزل را 4 تا 6 درصد 
تخمين مي زند

با احمدعلي راغب 
آهآههآهآهنگساز و موسيقيدان

موسيقي
 دفاع مقدس
اين نوشتار هنر موزه اي نيست

براي اطالع و آگاهي 
والدين درباره ماده مخدر 
حشيش است
 آن را بخوانيد

 هشدار وزير اطالعات 
به عناصر مرتبط با بي. بي. سي

واكنش سينماگران به بيانيه خانه سينما
ــت  ــه اخباري مبني بر بازداش ــه روزي ك فاصل
ــي  ــي فارس ــبكه بي.بي.س تعدادي از همكاران ش
ــد و بعضا جزو  ــت دارن ــور فعالي ــل كش ــه در داخ ك
ــا روزي كه وزارت اطالعات با  ــتند ت هنرمندان هس
ــرد،  كوتاه بود  ــن خبر را تاييد ك ــدور بيانيه اي اي ص
ــتري را از  ــك وزارت اطالعات،  جزئيات بيش و اين
ــات نيز با  ــالم و وزير اطالع ــتگيري ها اع اين دس
ــريح نحوه برخورد با همكاران اين شبكه خبري   تش
تاكيد كرده است دستگيري مرتبطين با بي. بي. سي 

فارسي آغاز كار بود.
ــر فرهنگ و  ــيني وزي ــد روز قبل محمد حس چن
ــالمي نيز از بازداشت 6 مستندساز توسط  ارشاد اس
ــر داده بود.  ــي و امنيتي خب ــتگاه هاي اطالعات دس
تامين نيازمندي هاي اطالعاتي سرويس جاسوسي 
انگليس  اتهام اصلي بازداشت شدگان اعالم گرديد 
ــاره اي به نام بازداشت شدگان اخير  هرچند هيچ اش
ــايت هاي خبري هويت  ــد. با اين حال برخي س نش
ــدگان را مجتبي ميرطهماسب، هادي  بازداشت ش
ــهنازدار، كتايون شهابي و ناصر  آفريده، محسن ش

صفاريان معرفي كرده اند.
 پيرو انتشار اين دست اخبار بود كه خانه سينماي 
ايران، با انتشار بيانيه اي نسبت به اين اتفاق اعتراض 
ــي از سوءتفاهم بزرگي  ــت ها را « ناش كرد و  بازداش
ــر فروش فيلم هاي مستند ساخته  ــت كه بر س دانس
ــده اين همكاران به شبكه تلويزيوني بي بي سي  ش

پيش آمده است». 
ــش تعدادي از  ــينما با واكن ــن بيانيه خانه س اي
ــت و مديركل نظارت  ــينماگران مواجه شده اس س
ــاد نيز  ــينمايي وزارت ارش ــيابي معاونت س و ارزش
ــون در زمينه منع همكاري با  ــروز بر صراحت قان دي

رسانه هايي چون بي.بي.سي تاكيد كرد. 
ــته حجت االسالم  در چنين وضعيتي  روز گذش
مصلحي، وزير اطالعات گفت كه اطالعات مهمي 

از همكاران و مرتبطين بي.بي.سي فارسي در ايران 
ــن احضار  ــده و وزارت اطالعات ضم ــت آم به دس
ــبكه ظاهرا  تعداد ديگري از عناصر مرتبط با اين ش
رسانه اي، با جديت در حال پيگيري موضوع است.

ــي انگليس در  ــرويس اطالعات به گفته وي، س
ــي، فاز جديدي از فعاليت هاي  ــش بي.بي.س پوش
مخرب و ضد ايراني را شروع كرده بود و ورود وزارت 
ــد در برابر فعاليت هاي  اطالعات عالوه بر ايجاد س
ــگيري از آلوده شدن  مخرب انگليس، به منزله پيش
ــتري در دام سرويس اطالعاتي آن كشور  افراد بيش

بود.

 افشاي تشكيالت سياسي - اطالعاتي 
بي.بي.سي

ــالم كرد: اطالعات مهمي از  وزير اطالعات اع
همكاران و مرتبطان بي.بي.سي فارسي در ايران به 
ــت  آمده است. به گزارش ايسنا،  حجت االسالم  دس
ــخ به سوالي درباره علت ورود  حيدر مصلحي در پاس
وزارت اطالعات به اين موضوع، گفت: نكته اساسي 
آن است كه سرويس اطالعاتي انگليس در پوشش 
ــدي از فعاليت هاي مخرب و  ــي، فاز جدي بي.بي.س

ضدايراني را شروع كرده بود
ادامه در صفحات2 و 5

بازيگران مطرح 
براي بچه ها 

قصه مي خوانند
برنامه هاي تازه 

گروه كودك ونوجوان
شبكه هاي دو و تهران اعالم شد

ــبكه 2  ــران گروه هاي كودك و نوجوان ش مدي
ــال، كودك و  ــران از تغيير برنامه هاي خردس و ته
ــايي  ــبكه ها همزمان با آغاز بازگش نوجوان اين ش

مدارس خبر دادند.
ــال  ــان، مدير گروه كودك و خردس ــي زارع عل
شبكه 2 سيما در گفت وگو با «جام جم» برنامه هاي 

پيش بيني شده در اين گروه را تشريح كرد.
ــان گفت: ما از ديروز برنامه اي را روي آنتن  زارع
ــتاده ايم كه «سالم و صبح و مدرسه» نام دارد.  فرس
ــا 7 صبح پخش  ــاعت 6 ت ــن برنامه هر روز از س اي
ــه بچه هايي كه  ــت كه ب ــود و هدفش اين اس مي ش
خودشان را آماده رفتن به مدرسه مي كنند، هيجان و 
انرژي بدهد و آنها را براي يك روز خوب آماده كند. 
ــا در اين برنامه بخش هاي مختلفي داريم. در اين  م
ــه نام هاي بهادر و بهار حضور  ــك ب برنامه دو عروس
دارند كه مي كوشند اوقات خوبي براي بچه ها فراهم 
ــاالن هم گفت:  آورند. وي درباره برنامه هاي خردس
عالوه بر اين، در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 
ــاعت 9 صبح برنامه مفرح «شادونه در سرزمين  س
ــنبه و  ــنبه، سه ش دونه ها» را پخش مي كنيم و يكش
پنجشنبه هم برنامه «هميشه بهار» را با حضور عمو 

مهربان و خاله رويا پخش خواهيم كرد.
نگراني بين المللي از تشديد سركوب مردم  يمن مرحله پنجم ماليات بر ارزش افزوده آغاز شدادامه در صفحه 3

شوراي امنيت سازمان ملل خواستار پايان دادن به خشونت ها در اين كشور شد مشموالن مرحله پنجم ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي هستند
ــح ديكتاتور يمن به  ــت علي عبداهللا صال بازگش
ــورش، بحران يمن را وارد مرحله تازه اي كرد.  كش
ــاري ميالدي با  ــال ج ــردم يمن كه از ابتداي س م
ــتار كناره گيري او از  برپايي تظاهرات متعدد خواس
ــاس  ــد اينك پس از ماه ها مبارزه احس قدرت بودن
ــت بلكه  ــزي تغيير نكرده اس ــد نه تنها چي مي كنن
رئيس جمهور يمن قصد تحكيم قدرت خود را دارد. 

ــياري از كارشناسان بازگشت صالح را به معناي  بس
ــديد خشونت ها  ــدن بحران يمن و تش پيچيده تر ش
ــته نيز كه  ــه روز گذش ــير كرده اند و حوادث س تفس
ــدن بيش از 50نفر منجر شده  ــته ش تاكنون به كش
همين مساله را تاييد مي كند.  كشتارهاي بي رحمانه 
مردم توسط نيروهاي وفادار به علي عبداهللا صالح 
ادامه در صفحه 6

پرسش مهر امسال: اگر جاي رئيس جمهور بوديد چه مي كرديد؟
ــم آغاز سال تحصيلي و نواخته شدن زنگ  همزمان با مراس
ــش مهر را به صورت ويدئويي و ضبط  مهر، رئيس جمهور پرس
ــم آغاز سال  ــده مطرح كرد. به گزارش خبرگزاري ها، مراس ش
تحصيلي91ـ  90 صبح ديروز با حضور معاون اول رئيس جمهور 
و وزير آموزش و پرورش در مدرسه راهنمايي دخترانه آزادي در 

منطقه 14 تهران برگزار شد.

ــژاد در پيام خود، مهرماه را دوره خاطرات  محمود احمدي ن
تمام نشدني و حركت به سمت قله هاي دانش و علم عنوان كرد 
ــت و اقوام گوناگون طي سال هاي  و گفت: ايران مهد تمدن اس
بسيار با يكديگر تالش كردند كه هم خود را به قله علم و دانش 
برسانند و هم ايران را به قله متعالي. وي گفت:  از فرزندان ايران 
ــوال مهر را مطرح  ــند. وي در ادامه س مي خواهم به قله بينديش

كرد و گفت: اگر شما دانش آموزان به جاي رئيس جمهور بوديد 
ــور چه  ــاختن ايران و اعتالي نام ملت ايران و امور كش براي س
مي كرديد و اولويت شما چه بود؟ رئيس جمهور افزود: شما دانش 
آموزان در مسائل جهاني چه مي كرديد و براي ريشه كن كردن 
فقر چه برنامه اي داشتيد و در يك كالم اگر شما رئيس جمهور 

بوديد براي ايران عزيز چه مي كرديد؟
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