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روی موج کوتاه

اخیرا رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی گفته که »اطالعات افراد به 
نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در 
حال حاضر با شماره ملی یا شناسه 
شــرکتی فرد می توانیم بگوییم چه 
دارایی هایی در مملکت دارند«؛ این 
اظهارنظر در حالی است که یکی از 
توجیهاتی که دولت برای عدم حذف 
ثروتمندان از یارانه ها می آورد عدم 
دسترسی به اطالعات درآمدی افراد 

مختلف است.
به گزارش ایسنا، اختصاص یارانه 
به همه اقشــار به صورت بی هدف 
بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی 
و سطح درآمدشــان مساله ای است 

که از ابتدای شروع طرح یارانه های 
نقدی در دولت دهــم مطرح بوده 
اســت. علی رغم همــه انتقادات به 
تخصیص ناعادالنه یارانه های نقدی 
اما این سازوکار در دولت های یازدهم 

و دوازدهم هم ادامه پیدا کرد.
هر چند دولت بهار به ریاســت 
جمهوری احمدی  نژاد به بی تدبیری 
در حوزه مسائل اقتصادی متهم بود 
و خود چه بسا باکی هم از این اتهام 
نداشت، اما این طرح ناقص در کمال 
تعجب در دولت تدبیــر و امید هم 
ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که این 
بار توجیه دولت برای ادامه این روند 
معیوب عدم دسترسی به اطالعات 

دارایی های افراد مختلف بوده است.
میزان دارایی های افراد 

مشخص است
ادامه این شــرایط با توجیه عدم 
دسترسی به اطالعات در حالی است 
که رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
روز یکشــنبه هفته گذشــته)۲۹ 
مهــر( در گفت وگویــی تلویزیونی 
آمار مؤدیان مالیاتی کشــور را سه 
میلیون نفر اعالم کرده و گفته بود:: 
»اطالعات افراد را به نحوی در اختیار 
داریم که در حال حاضر با شماره ملی 
یا شناسه شــرکتی فرد می توانیم 
بگوییم چه دارایی هایی در مملکت 

دارند«.

سید کامل تقوی نژاد البته تاکید 
کرده بود که »ایــن اطالعات صرفاً 
در جهت شناســایی، تشــخیص و 

وصول مالیاتی مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد.« ایــن جملــه احتماال 
کنایه ای به کسانی است که تا پیش 
از این پیشنهاد کرده بودند که دولت 
برای ســنجش ســطح نیازمندی 
دریافت کنندگان یارانه از اطالعات 

سازمان امور مالیاتی استفاده کند.
اینکه ســازمان امور مالیاتی به 
اطالعات دارایی های سه میلیون نفر 
از مودیان مالیاتی دسترسی داشته 
باشد می تواند به حل بخش عمده  ای 
از مشــکالت پرداخــت ناعادالنه 
یارانه ها کمک کنــد. دریافت یارانه 
توســط ثروتمندان آن هم با رقمی 
معــادل مبالغ پرداختی به اقشــار 
فقیرتر جامعه عالوه بر اینکه باعث 
اتالف منابع می شود، کمکی هم به 

توزیع عادالنه منابع هم نمی  کند.
اساسا پرداخت یارانه  ها که پیشتر 
محمدباقر نوبخت روز پرداخت آن را 
روز عزای دولت توصیف کرده بود، 
سیاستی اســت که برای )یا حداقل 
با داعیه( توزیع عادالنــه ثروت در 
جامعه طراحی شــده است. این در 
حالی است که دادن مبلغی یکسان 
به آحاد جامعه به عنوان یارانه  حاصل 
از آزادسازی قیمت حامل های انرژی 

عادالنه به نظر نمی رسد.
سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان 

به ثروتمندان تعلق می گیرد
در همیــن باره میثم موســایی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در 
گفت وگویی با ایسنا اظهار کرده بود: 
اینکه به همه آحاد جامعه یارانه تعلق 
می گیرد، امر اشتباهی است. کسانی 
که باید یارانه دریافت کنند در واقع 
خیلی کمتر از جمعیت یارانه بگیران 

فعلی هستند.  سالیانه حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند 
جامعه یارانه تعلــق می گیرد که این 
مبلغ خود به اندازه یکســال بودجه 
عمرانی کشور است. معلوم نیست این 
سیاست های اشتباه تا کجا قرار است 

ادامه پیدا کند؟
به گــزارش ایســنا،   ادامه روند 
فعلی پرداخــت یارانه های نقدی با 
توجیه محرمانگــی اطالعات مالی 
شــهروندان و یا عدم دسترسی به 
اطالعات دارایی ها یا حســاب  ها در 
حالی اســت که رهبر معظم انقالب 
صبــح روز دوشــنبه )۲۳ مهرماه( 
در ابتــدای درس از فقه خود تاکید 
کردند: »مســئوالن جــز در موارد 
نظامــی، امنیتــی و امــوری که با 
دشــمن مقابله داریم، باید شفاف 
 باشــند و هیــچ رازی را از مــردم 

پنهان نکنند«.

سازمان امور مالیاتی: براساس اطالعات می توانیم بگوییم افراد چه دارایی هایی در مملکت دارند
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رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
مســکن مهر، مجموعه مسکونی خصوصی 
در قالب شــرکت تعاونی یا اقدام فردی برای 
ساخت اســت اما دولت، همچنان خود را به 

تأمین زیرساخت های آن متعهد می داند.
به گزارش ایرنا، محمدباقــر نوبخت روز 
جمعه در جمع خبرنگاران در ایستگاه مرکزی 
در حال احداث راه آهن رشت با اشاره به بازدید 
از مجموعه مســکن مهر این شــهر، اظهار 
داشت: مقرر شــد آنچه نهادهای مربوطه در 
مورد زیرســاخت ها می  توانند تا سال جاری 
انجــام دهند را اطــالع دهند تــا اعتبار آن 

مشخص و پرداخت شود.
وی با اشــاره به اختصــاص اعتبار برای 
جبران خســارت های ناشــی از سیل نیمه 
مهرماه گذشته در اســتان، اطمینان داد که 
در صورت مشخص شــدن تعداد واحدهایی 
که تحویل متقاضیان می شود، بودجه تامین 
زیرساخت های آن نیز تا پایان آبان ماه جاری 

به استان اختصاص یابد.
معاون رئیس جمهوری بــه بازدید خود 

از تصفیه خانه فاضالب مســکن مهر رشت 
نیز اشــاره و اضافه کرد: متعهد شــده اند تا 
یک سال آینده، بخشــی از این تصفیه خانه 
را کــه حــدود 1۲.5 درصد مــی تواند آب 
فاضالب رشت را تصفیه کند، آماده تحویل 
کنند از این رو اعتبار هر آنچه که طی ســال 
 جاری قابل اتمام اســت، پرداخت می شود.

نوبخت در ادامه سخنانش به بازدید از پروژه 
حمل و نقل ریلی رشت اشــاره کرد و افزود: 
همواره در سفر به گیالن، یکی از طرح هایی 
که بازدید کــرده ام، پروژه راه آهن اســت و 
اطمینان می دهم دولت نســبت به هرآنچه 
مربوط به تامین منابع مالی بــود، فروگذار 

نکرده است.
وی ابــراز امیدواری کرد ایــن خط ریلی 
هرچه سریع تر به بهره برداری برسد تا مردم 

برای انجام مسافرت، از آن استفاده کنند.
نوبخت روند انجام این پــروژه را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفــت: تاخیر ایــن پروژه به 
دلیل مشکالتی اســت که اجرای این طرح 
در معابــر کوهســتانی داشــته و امیدوارم 

بخــش تکمیلی آن بــه گونه ای مناســب 
 و ماننــد دفعات پیشــین، مدیریت شــود. 
معاون رئیس جمهوری با یــادآوری اتصال 
استان های همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی 
سراسری طی سال گذشته افزود: امسال نیز 
استان های آذربایجان غربی و گیالن به این 

شبکه سراسری وصل می شوند.
به گفته نوبخت، به دلیل تقارن ایام اخیر 
با اربعین حسینی، افتتاح راه آهن ارومیه به 
بعد از این روزها موکول شــده و پس از آن، 
خط ریلی گیالن به بهره برداری می رســد و 
خانواده های معظم شهدا به میزبانی سازمان 
برنامه و بودجه، به مشــهد مقدس مشــرف 

می شوند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به وعده اســتاندار گیالن برای درنظر گرفته 
شدن ساختمانی به عنوان اداره کل راه آهن 
گیالن و معرفی مدیرکل راه آهن استان طی 
ماه جاری خاطرنشان کرد: ایستگاه تکمیلی 
دیگری در داخل شهر رشــت در نظر گرفته 
شده ولی ایستگاه کنونی نیز وسعت زیادی 

دارد که می تواند پروژه های جنبی با اشتغال 
زایی زیادی فراهم سازد. 

وی اضافه کرد: طرحی مبنی بر استفاده 
از خودروهای با پالک منطقه آزاد انزلی برای 
تردد مردم در این ایستگاه ارائه شد که از آن 
استقبال کردم ضمن اینکه واگن هایی ویژه 
)VIP( در نظر گرفته ایم تا مسافران نسبت 
به استفاده از این مسیر ریلی، رغبت بیشتری 

داشته باشند. 
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز جمعه با 
همراهی مسئوالن استان گیالن از ایستگاه 

مرکزی در حــال احداث راه آهن رشــت و 
پروژه هــای عمرانی مســکن مهر شــامل 
تأسیسات زیربنایی و تصفیه خانه بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، ســاخت پروژه راه آهن 
رشــت - قزوین از ســال 1۳85 آغاز شده و 
این مسیر در قالب هشت قطعه کار می شود. 
این خط ریلی قادر خواهد بود ســاالنه هفت 
میلیون تن بــار را حمل و ۲ و نیــم میلیون 
مســافر را جابجا کند. حدود هشت کیلومتر 
پل های ویژه در این مســیر وجــود دارد که 
بزرگترین پل راه آهن کشــور، به طول یک 

هزار و 4۳۰ متر روی سد منجیل است.

رئیس سازمان برنامه وبودجه:

دولت متعهد به تامین زیرساخت های مسکن مهر است
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دیگران تصویب کردند
اما جهانگیری هزینه اش را داد 

نماینده مــردم شــیراز گفت: در شــان 
شــخصیتی مثل آقای جهانگیری نیست که 
بخواهد جایــی بماند که اجــازه کوچکترین 
اقدامی را نداشــته باشــد.  بهرام پارسایی در 
گفت و گو با ایلنا افزود: مشــخص اســت که 
اعالم نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی در کشور نیز اراده 
و تصمیم آقای جهانگیری نبوده اســت؛ چون 
کسی که اجازه تعویض رئیس دفتر خود را هم 
ندارد قطعا نمی تواند ارز 4۲۰۰ را هم تصویب 
بکند، درنتیجه در جایی دیگر تصویب شده و 
ایشان اعالم کرد و همه هم این را به پای ایشان 

تمام کردند و هزینه سنگینی را هم داد.
    

 نوشتن نقص اشخاص برای 
خنداندن اشاعه فحشاست 

آیت اهلل جوادی آملی گفت: برای خندیدن 
و خنداندن، در روزنامه و رسانه نقص اشخاص 
را نوشــتن و آبروی اشــخاص را بردن، نهی از 
منکر نیســت، بلکه اشاعه فحشــا است.  این 
مرجع تقلید در جلســه درس اخالق هفتگی 
پنجشنبه های خود  افزود: اگر واقعاً خیرخواه 
هستید و خیر افراد و خیر جامعه را می خواهید، 

آرام به خودشان بگویید و هدایتشان کنید. 
    

رسول خادم از مجارستان 
به رئیس جمهور نامه نوشت

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی در 
نامه ای به روحانی، رئیس جمهور با بیان اینکه 
در ابتدای صف مســئولیت پذیــرش نواقص 
هســتیم؛ اعالم کرد با تــدارکات فعلی بخش 
قابل توجهی از این نواقص کاهش نخواهد یافت 
و این موضوع مورد پذیــرش قهرمانان ملی و 
مردم نیست. وی گفت: کارشناسان فنی در امر 
ورزش به خوبی می دانند که به میدان فرستادن 
تیم های ملی، آن هم در میادین جهانی، بدون 
حضور در مسابقات تدارکاتی)بویژه قهرمانانی  
که به اصطالح نیاز به »میدان دیدن« دارند(، 
درســت همانند به »میدان جنگ« فرستادن 
سربازانی است، که مشق تیراندازی را، فقط در 
»میدان تیر« تمرین کرده باشند و بدیهی است 
میزان اشــتباهات چنین سربازانی، در میدان 

واقعی جنگ، بسیار باالست.
    

مجلس به هر 4 گزینه پیشنهادی 
رای مثبت خواهد داد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه هر چه جلوتر می رویم، 
نگاه نمایندگان برای رای مثبت به گزینه های 
پیشــنهادی دولــت نزدیک تــر می شــود، 
گفت: مجلس به هــر 4 گزینه پیشــنهادی 
رئیس جمهوری رای مثبت خواهد داد. احمد 
مازنی در گفت و گو با ایرنــا افزود: طی دو روز 
گذشته جلسات متعددی در فراکسیون های 
امید، والیی و مســتقلین و کمیســیون های 
مختلــف و تخصصی مجلس برگزار شــد که 
در مجموع ارزیابی خوبــی می توان از مجموع 

جلسات متعدد داشت.
    

گفت وگو برای تسهیل شرایط 
زائران اربعین 

وزیر امــور خارجــه در گفت وگویی تلفنی 
با محمد علــی الحکیم، همتــای عراقی خود، 
خواستار کمک و مساعدت هرچه بیشتر دولت 
عراق برای تسهیل شرایط زائران اربعین بویژه 
در مرزهای دو کشــور از جمله مرز مهران شد. 
به گزارش مرکز دیپلماسی رســانه ای وزارت 
امور خارجه، وزیر امور خارجه عراق هم در این 
گفت وگو زائران اربعین را مهمانان دولت و ملت 
عراق خواند و نســبت به ارائه تسهیالت الزم به 
آنها در طول سفر به عتبات عالیات اطمینان داد.

    
تکذیب ادعای واگذاری ۲۵۰۰ 

گرین کارت به مقامات ایرانی
یک عضو هیات رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی گفت که اطالعات سپاه طی نامه رسمی 
به مجلس، ادعای واگذاری ۲5۰۰ گرین کارت 
به مقامات ایرانی درجریــان مذاکرات برجام را 
تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: پس 
از تکذیب توسط دکتر ظریف، سازمان اطالعات 
ســپاه نیز طی نامه رســمی به مجلس، ادعای 
واگذاری ۲5۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی 
در جریان مذاکرات برجام  را)که توســط یک 

نماینده مجلس مطرح شده بود( تکذیب کرد.  

اینکه سازمان امور مالیاتی 
به اطالعات دارایی های 

سه میلیون نفر از مودیان 
مالیاتی دسترسی داشته 

باشد می تواند به حل بخش 
عمده  ای از مشکالت 

پرداخت ناعادالنه یارانه ها 
کمک کند. دریافت یارانه 
توسط ثروتمندان عالوه 

بر اینکه باعث اتالف منابع 
می شود، کمکی هم به 

توزیع عادالنه منابع هم 
نمی  کند

 ساالنه حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به چهار 

دهک ثروتمند جامعه یارانه 
تعلق می گیرد که این مبلغ 

خود به اندازه یکسال بودجه 
عمرانی کشور است. معلوم 

نیست این سیاست های 
اشتباه تا کجا قرار است 

ادامه پیدا کند؟

نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: بعد از 
5 سال یک آقایی از مسئوالن می گوید اختیار تغییر منشی 
هم نداشتم و این روراستی نیست. اگر اختیار انتخاب منشی 

را هم نداشتی چرا ماندی؟
به گــزارش »انتخاب«، حجت االســالم ســیداحمد 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد افزود: 
شما 5 سال است برنامه ریز و سیاستگذار هستید. چرا مانع 
را برای مردم عنوان نکردید؟ نماینده، ولی فقیه در استان 
خراســان رضوی تصریح کرد: امروز همه چیز در کشــور 
موجود است؛ شما طال و ارز را جلودار سبد مردم قرار دادید. 
حاال که طال و ارز در حال بازگشت قیمت است، فشار معیشتی 

همچنان باقی است؛ روراست با مردم صحبت کنید و بگویید 
مشکل چیست؛ مردم نیز با شما همراه هستند.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی عمومی ما در سوریه و یمن 
برقرار است و مظهر عمومی دیپلماسی شیعه نیز راهپیمایی 
اربعین است، تصریح کرد: شیعیان در اینجا با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند و این دیپلماســی روی کره زمین بی نظیر 
است؛ مسأله تنها دیپلماسی عمومی شــیعه نیست و به 
دیپلماسی عمومی محبان اهل بیت )ع( رسیده و اهل سنت 
نیز در این راهپیمایی حاضر هستند. وی تصریح کرد: همه 
دیپلماسی ها متکی به یک جریان هماهنگ وحدت سیاسی 
و جغرافیایی و یا فرهنگی است، اما دیپلماسی عمومی شیعه 

در راهپیمایی اربعین، »میلیونی« اســت و این جمعیت 
میلیونی دارای دل های به هم گره خورده است.

نماینده، ولی فقیه در اســتان خراســان رضوی افزود: 
مهم این است که در این دیپلماسی عمومی رهبری فکری 
با انقالب اســالمی اســت؛ بیزاری از قدرت های جهانی و 

وابستگی به قدرت ضد استکباری انقالب اسالمی ویژگی 
این راهپیمایی میلیونی اربعین است.

وی خاطرنشان کرد: چرا انقالب ما توانست این کار را بکند 
و از همه ملل و کشور ها در این راهپیمایی شرکت می کند، 
اما زائر آفریقایی و آسیایی و اروپایی نیز دم از انقالب ایران 
می زند؟ این به خاطر وابستگی مردم ما به انقالب است؛ شما 
مردم به این انقالب وابسته اید و این سبب شده این عظمت 
در یک دیپلماسی عمومی جهان تشیع برای رهبری فکری 
این دیپلماسی ایجاد شود و آن چیزی که مهم است تداوم 
این وابستگی است. علم الهدی افزود: مقام معظم رهبری 
در درس خارج خود فرمودند: مسائل نظام باید شفاف باشد 
و این به خاطر دو چیز است؛ یکی اینکه این مهم اعتماد مردم 
را جلب می کند. مردم وقتی ببینند همه راست می گویند و 
از تمام واقعیات کشور سخن گفته می شود، اعتماد می کنند 
و وابسته به انقالب می شوند؛ وقتی همه چیز شفاف باشد 

مردم اعتماد می کنند.

علم الهدی:

اگر اختیار انتخاب منشی را هم نداشتی، چرا ماندی؟


