بررسی حسابهای بانکی برای حذف یارانه ثروتمندان
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

مهمترین هدف دشمن
ناامیدکردن ملت است

پنجشنبه  7دی 1396

شفافیت انحصاری
شورای سردبیری

اگر روزی در یک بزرگراه و هنگام رانندگی با راننده
دیگر نوعی درگیری پیدا کردید و به راه خود رفتید
اما نیم ساعت بعد کســی تلفن کرد و گفت راننده
همان خودرو است و با شــما به گفتوگو پرداخت
چه حســی پیدا میکنید؟ معجزه؟ تلفن شما را از
کجا آورده است؟...
آن شخص در آن لحظه میتواند بداند اتومبیل خود
را کی و کجا خریدهاید ،در حسابهای بانکیتان در
آن لحظه چقدر دارید و پارسال چقدر داشتهاید؟
همسرتان کیســت و چه شکلی است؟ فرزندانتان
کجا هستند؟ کجا کار میکنند؟ رئیس هستید یا
کارمند؟ سابقه سوء دارید یا نه ،برای تفریح به کجا
رفتهاید و ...همه اینها را آن شــخص با وارد کردن
شــماره اتومبیل شــما به یک کامپیوتر به دست
آورده است.
در حال حاضر دســتگاههای دولتی همه اطالعات
شخصی ما را در دســت دارند .این اطالعات را که
زمانی دولتها در آرزوی داشــتن آن میسوختند
و توان میفرسودند ،حاال دیگر کارمندان دستگاه
اطالعاتی با زحمت شــبانهروزی گرد نمیآورند،
بلکه کامپیوترها در اختیار دولتها میگذارند .این
طبیعت زندگی مدرن کنونی ما در جوامع پیشرفته
است .درست است که احتمال استفاده خطا از آن
وجود دارد ،ولی قاعدتا تا زمانی که به دســت آدم
نابابی نیفتد یا هوس نکنیم با دســتگاههای دولتی
سرشاخ شویم اشکالی ندارد .حتی شاید فایده هم
داشته باشد.
پنهانــکاری در مورد فعالیت تجــاری ،درآمدهای
اتفاقی ،پولهای کثیف و تالش برای ندادن مالیات
و سهم جامعه از درآمدها ،عمدهترین وجه از فعالیت
پنهانکارانه اقتصادی در ایران طی حداقل یک قرن
اخیر بوده اســت .برخی از رق م  35تا  40درصدی
حجم اقتصاد زیرزمینی ایــران میگویند و بخش
آشکار نیز در پنهانکاری درآمد و گریز از دادن مالیات
ید طوال دارد .پدیده «همه اطالعات در دست دولت»
میتواند جلوی این فرارهای مالیاتی ،پولشوییها،
رشوهخواریها و فسادها را بگیرد.
خبر اســت که دولت به فکر افتاده اســت از طریق
کنترل موجودی حسابهای بانکی جلوی پرداخت
یارانه بــه ثروتمندان را بگیرد .این کار به ســخره
گرفتن بزرگی اســت :این کنترل حسابها را ابتدا
باید برای جلوگیری از فساد گسترده و حجیمی به
کار گرفت که در دستگاه دیوانی ایران ،اکنون قاعده
است .پرسش میتوان کرد که کدام دستها در کل
این سیستم اقتصاد و سیاســت از کاربرد کنترلی
اطالعات موجود در دست دولت برای مبارزه با فساد
جلوگیری میکند؟
ازمیانصفحات

حمایت نهادهای سینمایی از
«آشغالهای دوستداشتنی»

این روزهای سینمای ایران پر شده است از شدنها
و نشدنهای غیرقطعی و بیثبات.
صفحه  13را بخوانید
آخرین خبر

زلزله دوباره در هجدک کرمان

در آخریــن ســاعت آمادهســازی روزنامه مرکز
لرزهنگاری خبر داد زلزله به بزرگی 5.1ریشــتر
استان کرمان حوالی هجدک را لرزاند.

روزنامه «جامعهفردا»
در رسارس استانهای کشور
منایندگی فعالمیپذیرد.
تلفن88946511 :

بیایند تحقیق و تفحص کنند
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کاظم جاللی در واکنش ب ه
گزارش روز چهارشنبه «جامعه فردا»:
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ی مشکوک به
«جامعه فردا» خطر ورود پولها 
اقتصاد هنر را بررسی میکند

تنزل هنر
به ابزار پولشویی

تداوم یک
پادشاهی
 27دسامبر
-2017
والدیمیر پوتین
رئیس جمهور
روسیه به عنوان
نامزد انتخابات
ریاستجمهوری
سال 2018
در کمیسیون
مرکزی انتخابات
روسیه در مسکو
ثبتنام کرد.

دخلوخرج ســینما با هــم نمیخواند؛ این را آمار فــروش فیلمها و حتی
مجموعههای شــبکه نمایش خانگی میگوید .سالهاســت فیلمسازان
و تهیهکنندگان مســتقل ســینما میگوینــد با این هزینههــای تولید و
پخش ،حتما تعداد زیادی از آثار ســینمایی زیر حاشــیه سود قرار دارند
اما فیلمســاز مربوطــه ،هنوز مجوز اکــران آخرین اثــر خود را
نگرفته ،کار بعدی را کلید میزند .این ســرمایهها از کجا میآید؟ 10

عکس :دفتر
مطبوعاتی و
اطالعرسانی
ریاست جمهوری
روسیه

تفاوت ما و ترامپ در نگاه به سیاست خارجی

دیپلماسیایران
بهشیوهاحمدینژاد

ادامه سنگشکنی مزار هنرمندان و اندیشمندان

شکستن ســنگ مزار هنرمندان انگار به حرفه
عدهای بدل شده است که ابایی از تجاوز به حریم
شخصی افراد حتی پس از مرگ هم ندارند .پس از
احمد شاملو ،هوشنگ گلشیری ،حسین منزوی،
احمد محمود ،فریدون فروغی ،فردین ،محمدعلی
سپانلو و ...حاال نوبت به مزار مدیا کاشیگر ،مترجم،
نویســنده و فعال فرهنگی رسیده است که مورد
تعــرض قرار بگیــرد .این اتفاق توســط یکی از
آشنایان خانواده کاشیگر روز پنجشنبه گذشته

طبق دستورالعمل جدید صورت گرفت

تعرفه واردات خودرو اعالم شد
از  ۵۵تا  ۹۵درصد

ایسنا :براساس جدیدترین اخبار بهدستآمده
تعرفه جدید واردات خودرو به  ۵۵تا  ۹۵درصد
افزایش یافته است .در دســتورالعمل جدید
واردات خودرو تعرفــه واردات خودرو با حجم
موتور  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سیسی از  ۴۰درصد به
 ۵۵درصد ،تعرفه واردات خودروهای با حجم
موتور  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سیسی از  ۵۵درصد به
 ۷۵درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم
موتور  ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰سیسی نیز از  ۵۵درصد
به  ۹۵درصد افزایش یافته است.
طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با
حجم موتور بیش از  ۲۵۰۰سیسی همچنان
ممنوع است ،ضمن آنکه واردات خودروهای با
ارزش گمرکی بیش از  ۴۰هزار دالر نیز ممنوع
اعالم شده است.
به این ترتیب واردات برند پورشــه به کشــور
متوقف شده و در برندهایی همچون بیامو ،بنز
و لکسوس نیز تنها مدلهای پایه و ارزانتر از

️انتصاب یک اصالح طلب در تهران

ادبیات را که در گورستان دفن نکردهاند

تأیید شد .مانی کاشیگر ،فرزند مدیا ،در واکنش
به تخریب مزار پدرش به خبرگزاری ایسنا گفت:
ارزش به سنگ نیست؛ ادبیات را که در گورستان
دفن نکردهاند و سنگ را میتوان جایگزین کرد؛
پدر مــن در خاطرات زیبا ،کتابهــا ،کتابخانه،
عکسها و تصویرها ،متنها و صداهایی است که
از او به جا مانده ،نه قطعه سنگی در گورستان شهر.
شکستن سنگ مزار پدرم خالف موازین اسالمی،
عرف و فرهنگ ماست .اتفاقی است که افتاده ،اما

 ۴۰هزار دالر ،امکان ورود به کشور را خواهند
داشت.
برندهایی همچون ســیتروئن ،رنو ،هیوندای،
تویوتا ،نیسان ،سانگیانگ ،کیا ،میتسوبیشی
و دیاس نیز همچون گذشــته امکان ورود به
کشور را خواهند داشت.
در دستورالعمل ســاماندهی واردات خودرو،
واردکنندگان غیر نمایندگی نیز مشــروط به
شرایطی اجازه واردات خودرو را یافتهاند.
در این شرایط ســایت ثبت سفارش در حال
ت آمده
بهروزرسانی بوده و براساس اخبار به دس 
به احتمال فراوان از امروز صبح  -پنجشنبه-
فعالیت سایت ثبت ســفارش واردات خودرو
مجددا از سر گرفته خواهد شد.
از ســرگیری ثبت ســفارش واردات خودرو
ترکیدن حباب قیمتــی خودروهای وارداتی
و کاهش قیمت این محصــوالت در بازار را به
دنبال خواهد داشت.

آنچه بهتآور اســت جو مسموم فضای مجازی
است و افرادی برای شــلوغکاری از این موضوع
استفاده میکنند .ما هیچ اطالع یا قضاوتی نسبت
به کســانی که به این اقدام دست زدهاند ،نداریم.
هرکسی میتواند این کار را انجام داده باشد.
کاشــیگر تأکید کرد :این عمل کار هر کسی که
باشــد درباره هر شــهروندی مذموم و به قطع
محکوم اســت ،ولی شــلوغکاری کردن نه تنها
قابل درک نیست که وهن مدیا کاشیگر است .باز

تأکید میکنم این اتفاق مذموم ،محکوم و ناپسند
اســت و با عرف ،تمدن غنــی و فرهنگ مردم ما
سازگار نیست.
مدیا کاشیگر ،از اعضای هیأتمدیره بنیاد محمود
اســتادمحمد ،راهاندازی جایزههای ادبی یلدا و
روزیروزگاری و ترجمــه کتابهایی چون «ابر
شــلوارپوش» والدیمیر مایاکوفسکی و آثاری از
آلبر کامو ،آنتوان دو سنت اگزوپری ،اوژن یونسکو
و پل ریکور را در کارنامه خود دارد.

وزیر نفت:

«رگ سفید»
در همان مدت اعالمشده مهار شد

ایسنا :وزیر نفت با بیان اینکه مهار فوران چاه
رگ سفید طبق پیشبینیها انجام شد ،گفت:
امیدوارم صداوســیما این کار بزرگ را درست
منعکس کند و فقط اخبار منفی منتشر نکند.
بیژن زنگنه در حاشــیه جلسه هیأت دولت در
جمع خبرنگاران در پاســخ به سؤال خبرنگار
صداوسیما مبنی بر اینکه مهار چاه رگ سفید
بیشتر از زمان اعالمشــده طول کشید ،اظهار
کــرد :مدت زمان مهــار چاه بیشــتر از زمان
مطرحشده نبود و چاه رگ سفید در همان 60
روزی که اعالم کردیم خاموش شد.
او در ادامه خطاب به خبرنگار صداوسیما گفت:
شــما برای خود زمان خاصی اعالم میکنید تا
بعد بگویید دولت توانایی کار ندارد و یکسری
پهلــوان پنبه را بــه عنوان قهرمــان معرفی
میکنید.
زنگنه ادامه داد :خوشبختانه با تالش دوستان و
همکاران ما در شرکت حفاری ،خاموش کردن

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812
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چاه را از دو مسیر هوایی و پایینی برنامهریزی
کردیم و علیرغم همه فشارها و آزارهایی که به
همکارانمان رساندند ،چاه خاموش شد .بیش
از ده بار از باال به چاه حمله شد ،اما موفقیتی به
دست نیامد ،ولی همزمان برای رسیدن به محل
تغذیه چاه فورانکرده چاهی حفر شد و دیروز به
این محل تغذیه رسیدیم و باالخره چاه مهار شد.
او ادامه داد :جــا دارد از دو همکاری که در روز
اول فوران چاه جان خود را از دست دادند یادی
کنم و به خانواده آنها تسلیت بگویم .امیدوارم
صداو سیما هم این کار را درست منعکس کرده
و اخبار منفی منتشر نکند.
وزیر نفــت همچنین دربــاره تعیین تکلیف
حاملهای انرژی در بودجه گفت :اکنون الیحه
بودجه در مجلس است و باید مجلس درباره آن
تصمیم بگیرد .من هم شنیدهام که کمیسیون
انرژی دیروز اعالم کرده اســت که بند افزایش
قیمت حاملهای انرژی را حذف میکند.

یکاصالحطلبباسابقه،سرپرستمعاونتسیاسیامنیتی
استانداری تهران شد .مقیمی اســتاندار تهران ،شکراهلل
حسن بیگی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی
استانداری تهران منصوب کرد .پیش از این فعاالن سیاسی
اصالح طلب نســبت به رها شــدن تهران و عدم انتصاب
اصالح طلبان و مدیران سیاسی حامی دولت در سمتهای
حساس استانداری تهران به شدت انتقاد داشتند.

توضیح وزارت اطالعات درباره یک ادعا

روابط عمومی وزارت اطالعات اظهارات کریمیقدوسی درباره دریاصفهانی را
تکذیب کرد .بهگزارش «ایلنا» ،در پی انتشــار خبری مبنی بر اظهارات کریمی
قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
ادعای این که «وزیر اطالعات را مجبور کردهاند بگوید آقای دری اصفهانی جاسوس
نیست» روابط عمومی وزارت اطالعات ضمن تکذیب اظهارات نامبرده اعالم کرد
که هرگونه اعالم نظر این وزارتخانه در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط کامال
تخصصی بوده و مستند به نظرات متقن کارشناسان حوزههای مختلف است.
هوالباقی
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
سر تعظیم و تسلیم به درگاه خداوند فرود آورده و
در کمال تاسف در گذشت آقای حاج حسین شاه
حسینی پهلوانی مردم دار ،آزادمرد و مبارزی
خســتگی ناپذیر و پدری راهنمــا را به اطالع
آشنایان و هم فکران و منسوبین می رسانیم.
به همین مناســبت مراســم بزرگداشتی در
روز جمعــه  1396/10/8از ســاعت 18/00
الی 19/30در مسجد جامع شهرك غرب برگزار خواهد شد.
فرزندان :حامده و محمود رضا شاه حسینی
داماد  :محمد مهدی سفیدابی
خانواده های :شاه حسینی ،حامد قزوینی ،سفیدابی ،جاللیروستا ،جراح زاده ،حامد،
میرزایی مرتضوی ،ناصری ،نبی پور ،شاهنگیان ،جاللی سعادت ،دستجردی ،پورمنزه
جلیلی ،ملکی ،ذوالفقاری ،کهربایی ،معینی ،شیرزاد ،عصارپور ،منصوری ،صابر ،مشهدی
حسینی ،صابونی ،صراف زاده ،توکل ،کیال و صرافان

