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 100هزار در برابر یک دنیا
سخنرانی سید حسن نــصــرا ...که در واکنش
به جنایت پنج شنبه گذشته منطقه «الطیونه»
بیروت انجام شد ،متفاوت از سخنرانی سالهای
اخیر دبیرکل حـــز با ...لبنان بــود .نکته مهم
سخنان نصرا ...این بود که حــزبا ...از ورود به
هرگونه جنگ داخلی در لبنان اجتناب میکند،
اما در صورت اصرار دشمنان داخلی و خارجی،
ح ــز با ...از قابلیت نظامی باالیی بــرای دفاع
برخوردار است .دبیرکل حزبا ...لبنان در این
خصوص گفت« :ساختار نظامی حزبا ...شامل
 ۱۰۰هزار نیرو است .ما برای نخستین بار شمار
نیروهای رزمنده خود را اعالم کردیم؛ نه برای
تهدید ،بلکه برای جلوگیری از جنگ داخلی».این
در حالی است که پیشتر در برآوردهای اطالعاتی
و رزمــی مختلف ،تــوان رزم یگان هــای نظامی
با 50...هزار نفر یاد می شد .با اعالم این خبر
حز 
تحلیلگران مختلف به چند نکته اشاره می کنند.
یــک 100 -هــزار در بــرابــر چند نــفــر100 :
هزار نفر در واقع بزرگ تر از ارتش لبنان و تمام
نیروهای داخلی ایــن کشور اســت .به عبارت
دیگر توان رزم نفری حزب ا ...بزرگ تر از تمام
بازیگران داخلی این کشور است و از این منظر
حزب ا ...تنها بازیگر مهم لبنان شناخته می
شود .از طرفی توان آتش حزب ا ...مساوی با
بسیاری از کشورهای منطقهای است که این

خــود دســتــاورد مهمی شمرده میشود .سید
حسن نصرا ...برای یک بار همیشه پرونده تنها
بازیگر لبنان را بست تا بسیاری متوجه شوند
دیگر دهه هفتاد و هشتاد میالدی لبنان نیست
که بخواهند در این کشور بازیگری کنند.
دو 100 -هــزار نفر در برابر  2و نیم میلیون:
حزب ا ...لبنان  100هزار نیروی رسمی ( مرد)
دارد .در حالی که ارتــش اسرائیل نزدیک به
 200هزار پرسنل رسمی 500 ،هزار پرسنل
ذخیره دارد و حسب اخبار موجود حسب وضعیت
حیاتی یا قرار گرفتن اسرائیل در شرایطی که
موجودیتش سلب شــود به 2میلیون و 500
هزار نفر نیرو افزایش خواهد یافت .یادآوری این
موضوع که در جنگ  33روزه چه گذشته است
اهمیت دارد .در جنگ  33روزه با آن که رژیم
صهیونیستی زمینی وارد جنگ با لبنان و در اصل
حزب ا ...شد؛ اما نتوانست پیشرفت چندانی
داشته باشد .استراتژی اصلی مقاومت در لبنان
توان و دفاع نامتقارن است .موضوعی که در آن
جنگ به قدرت باالی نیروی انسانی حزب ا...
اشاره شد .در آن نبرد حزب ا ...با سازمان دهی
استراتژی نوینی که وامدار از نبرد دفاع خرمشهر
بود توانست ارتش صهیونیستی را در موارد بسیار
زیــادی با تعداد کمی دچار بحران کند .تلفات
باال ،آسیب فراوان در کنار توقف پیش رو ،بالیی
بود که یگان های نخبه حزب ا ...بر سر تل آویو
آورد .در این نبرد حزب ا ...ساختار نظامی خود
را با طرح موزاییکی به نحوی سامان دهی کرد
که یگا نهای کوچک با سقوط مناطق اطراف
دست به مقاومت تا آخرین نفس زدند و نتیجه
آن شکست مفتضحانه ارتش صهیونیستی بود.
سه 100 -هزار نفر بدون آتش :ارتش حزب ا...
حقیقتا یک ساختار منسجم و پیچیده است100.
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هزار نیروی رزمی در کنار چند صد هزار راکت و
موشک در کنار چندین هزار پرتابگر قدرت باالیی
به حزب ا ...بخشیده است .فراموش نشود یگان
پهپادی حزب ا ...اعم از پهپادهای عملیاتی در
کنار پهپادهای انتحاری تــوان حزب ا ...را بی
نظیر ساخته است .واحدهای تخریب حزب ا...
با تله هایی که بیش از پیش بالی جان یگان های
رزمی و زرهی ارتش صهیونیستی است حقیقتا
معادالت منطقه ای را تغییر داده است .این در
حالی است که شبکه عناصر اطالعاتی حزبا...
در عمق رژیم صهیونیستی و واحدهای مختلف
همسو با مقاومت در سوریه ،غزه و کرانه باختری،
فضای هولناکی را برای تل آویو ایجاد کرده است.
اعــام آمــار صدهزارنفرتنها علیه سمیر جعجع
نبود .تنها علیه فاالنژ ها و طراحان جنگ داخلی
نیست ،پاسخی است به زیــاده گویی های چند
روز گذشته مقامات رژیم صهیونیستی و اعالم
ظرفیت باالی ارتشی که آماده است تا از منافع
محور مقاومت همانند منافع ملی و مذهبی خود
دفاع کند .واکنش حزب ا ...به تصویب یک میلیارد
و نیم بودجه علیه ایران به تنهایی و بدون درگیر
شدن انصار ا ،...یگان های مختلف سطحی و
میان سطحی در سوریه ،یگان های مقاومت عراق
و ده ها ساختار منسجم دیگر می تواند کابوس تل
آویو و ارتش صهیونیستی باشد .پیامی که دبیرکل
حزبا ...لبنان از عمق بیروت برای تهران به تل
آویو داد و چالش بزرگی برای ارتش صهیونیستی
ایجاد کرد .باید دید واکنش تل آویو به این آمار
چیست و چگونه قــرار اســت سناریوی دفــاع از
سرزمین های اشغالی را طراحی کند و تغییر دهد!
سناریویی که اگر حزب ا ...بخواهد به آن بتازد
مطمئنا قبل از تغییر یا طراحی دچار فروپاشی
خواهد شد.

دکلگمشده نقد می شود؟

 3متهم مربوط به دکل گمشده در دادگاه انگلیسی به پرداخت 2400میلیارد تومان جریمه محکوم
شدند؛ از سرنوشت این دکل و متهمان آن چه می دانید؟

دکل گمشده که روزگاری خبرساز ترین موضوع
محافل و دعواهای سیاسی و فضای مجازی بود
پس از آن که دادگاه داخلی در سال  ۹۷حکمی
را برای متهمان این پرونده صادر کرده بود در
دادگاه خارجی نیز به صدور حکم محکومیت برای
سه متهم منجر شد .دیروز دادگاه عالی انگلیس
حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر
کرد .طبق این حکم ،سه متهم اصلی این پرونده
به نامهای علی طاهری مطلق ،آقامراد شیرانی و
رضا مصطفوی طباطبایی درمجموع به پرداخت
مبالغ ارزی محکوم شدند.با در نظر گرفتن
قیمت ارزهای ذکر شده ،متهمان این پرونده باید
درمجموع حدود  2400میلیارد تومان به شرکت
تاسیسات دریایی پرداخت کنند.
ماجرای دکل گمشده چه بود؟

خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت
تحریم شده بود .ضمن این که شرکت تاسیسات
دریایی نیز جزو شرکتهایی بود که در لیست
تحریمها قرار داشت .این عوامل شرایط سختی
را بر معامالت تجاری و نفتی ایــران و از جمله
شرکت مذکور تحمیل کرده بود.ماجرای دکل
نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است
که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم ،به
دلیل مسائل تحریمی ،خرید دکل نفتی برای
شرکتهای ایرانی با مشکل مواجه شده بود.
یکی از این شرکتها ،شرکت تاسیسات دریایی
بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز
 14پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام
تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.مجموعه
فسادهایی که طی خرید ایــن دکــل موردنیاز
شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب
طرح پروندهای با عنوان «دکل گمشده» در فضای
رســانـهای شــد .تمام قیمت معامله دکــل نفتی
فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87
میلیون دالر اســت ،توسط شرکت تاسیسات
دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق پرداخت
شده بود .نکته جالب توجه این است که با وجود
عدم تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی ،علی
طاهری مطلق ،مدیرعامل وقت این شرکت ،در
زمان انعقاد قرارداد ،فرم تحویل دکل نفتی را هم
امضا میکند ،حال این که اساسا دکلی هرگز به
ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده بود.
حال به سراغ ضلع دیگر فساد در این پرونده یعنی
آقامراد شیرانی برویم ،آقامراد شیرانی در جلسه
دادگــاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان
به دالل بودن شرکت دین در این قرارداداشاره
و اعــام کــرده است با توجه به درخواست علی
طاهری ،وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است .از
نظر دادگاه ،علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف
نظر از تحویل ندادن) همین ارزیابی غیرواقعی
آقامراد شیرانی است.آن طور که سایت نفتی ها
روایت کرده شرکت تاسیسات دریایی در یکی از
مناقصات فاز  ۱۴پارس جنوبی برنده شده بود و
برای این که بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد
را به بهترین نحو انجام بدهد ،ناگزیر به خرید دکل
بود .یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی
متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور
پیگیری شد .در نهایت یک شرکت دالل ،دکلی را
به مدیران تاسیسات دریایی معرفی میکند که با

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• طبق گفته وزیــر باید 10درص ــد قیمت
محصوالت لبنی کاهش می یافت امروز رفتم
پنیر بگیرم .پنیری که هفته پیش 20تومان
بود 22هزار تومان شده بود .دقیقا از دو ماه
گذشته سه مرتبه پنیر گران شده ! این گونه
رفتارها دهن کجی به وزیر نیست ؟ درحالی
که در طول سال حقوق کارمند یا کارگر یک
بار افزایش پیدا می کند چرا گرانی ها لحظه
ای باید باشد؟
•• ونــزوئــا و ایــــران رتــبــه یــک و6تــــورم در
ب ــی ــن 186کــشــور جــهــان هستند .حال
ای ــن دو اب ــر مــتــورم در ح ــال تنظیم سند
همکاری20ساله هستند... .
•• واقعا مردم را چه فرض کرده اید؟ یک مشت
...ازآن طرف می گویند نباید مرغ گرم از 24
هزار و  900تومان گران تر فروخته شود و از
این طرف می گویند مرغ منجمد می ریزیم
توی بازار به قیمت ۲۵هزار تومان! خاک بر
سر ما مردم!
••درستهکهپرسپولیسبادستخالیوبدترین
شرایط به دیدار الهالل رفت ولی بازم دمش
گرم تا اون مرحله باال اومــد .استقالل با اون
ستاره های سربی که همون اول فاتحه خوند.
•• خبر آمده قرار است خط تولید واکسن فخرا
تعطیل شود .به قول موالنا این سوال پیش
میآید کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟
••یــک ســـوال اس ــاس ــی :بــاتــوجــه بــه شعار
عــدالــت اجتماعی کــه توسط مسئوالن ما
دایم بیان وتکرار می شود یک نفر پاسخ دهد
که فرزندان مسئوالن ما  ،سربازی خود را کجا
و چگونه خدمت کرده اند ؟ همین یک سوال
بس است .بقیه حرف وشعارها بماند .
•• تو روبه خدا کسی نیست به داد من برسه
43ساله و بیکارم .به هرجا می رم می گن
سنت زیاده! دختر دم بخت دارم .خواستگار
برای دخترم میاد می بینند کار و پول ندارم
می رن! تورو به خدا کسی نیست برای من
کار پیدا کنه و خانواده ام رو خوشحال کنه؟
•• وقتی زیرساخت های استفاده از کارت
ملی هوشمند فراهم نیست و قرار است در

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

حد یک کارت معمولی از آن استفاده شود
چه اصراری است این قدر هزینه را بر مردم و
کشور تحمیل کنید؟
•• جــوانــی مـــادرش را بــرای آنــژیــو ســی تی
اسکن بیمارستان رضوی از راه دور آورده
بود والتماس وگریه می کرد مادرم میمیرد ،
حداقل بیمه قبول کنید که متصدی میگفت
من که نمی توانم خودم پرداخت کنم! باید
نقد تسویه کنی و با ناامیدی به روستایشان
رفتند .این روش حمایت از محرومان است؟
گزارشگر بفرستید وصدا ضبط کنید .اگر
گزارشتون چاپ شد باز نگویند نه صحت
ندارد.
•• ب ــرای کنترل قیمت هــا بــایــد بــه قیمت
همه کــاالهــا بــا هــم نــظــارت شــود حتی کم
مصر فترین کاالها وقتی افزایش قیمت
دارند بهانه ای می شوند برای افزایش قیمت
دیگر کاالها.
••چرابنزین را بــرای ماشین های شخصی
لــیــتــری 20هـــزارتـــومـــان نــمــی کــنــنــد که
نفری8میلیون تومان به اقشارمتوسط به
پایین دهند؟
•• بــرای سفر به خــارج از استان و رفتن به
مازندران با پلیس راه استان تماس گرفتم
که شمال طرح ممنوعیت هست یا خیر که
پلیس راه استان خراسان رضــوی گفتند،
نمیدانیم! گفتم ،از کی بپرسم ؟ گفتند ،از
پلیس راهمازندران .گفتیم ،شماره بدهید،
گفتند ،نداریم .یکی به من بگوید از چه کسی
بپرسم؟ این چه مدل پاسخگویی است؟
••چندین سال است که مسئوالن مربوط از
فرونشست دشت های ایران از جمله دشت
مشهد مطلع هستند ،بــه جــای حــرف زدن
بگویند در این چند سال چه اقدام عملی انجام
داده اند؟متاسفانه روزمرگی تنها شکل غالب
اداره مملکت شده است.
••بانک ها تلفن هایشان را پاسخ نمی دهند
برای یک سوال و با این شرایط کرونا حتما باید
حضوری مراجعه کنیم.
•• جالب است که مسئوالن دانشگاه فردوسی

نمابر05137009129 :

هر روز یک دلیل برای پولی کردن تردد در
دانشگاه می آورند و در تازه ترین بهانه ،رفع
ترافیک میدان آزادی را بیان کرده اند.
••صحبت های رئیس جمهور جنبه سخنرانی
داشت واین فایده ای آن چنانی ندارد ومردم
ما از این سخنرانی ها زیاد گوش کردند .بهتر
است جلسه با حضور تعدادی خبرنگار برگزار
شــود وجنبه پرسش وپاسخ داشته باشد و
درباره گرانی های اخیر صحبت بشود .
•• امروز خیلی دلگیر شدم .یه همسایه داریم.
بدبخت یک سال است دارد یواش یواش با
کمی پول باالی خانه اش دو تا اتاق میسازد.
چــون بچه هــایــش ب ــزرگ شــدنــد خــانـهاش
کوچکه اما حاال که آمــاده شده بود مثل ...
ریختند همه را تخریب کردند .چــون او را
می شناسم خیلی دلم سوخت .چون پارتی
نداشت ولی سه تا منزل اون طرف تر چون
توی ...کار می کند در عرض یک ماه سه طبقه
برد باال! پدر ظلم و پول و پارتی بسوزه.
•• وقتی مسئوالن قادر به تهیه مواد بدنه کارت
ملی هوشمند نیستند ،چگونه مــردم باید
توقع داشته باشند که آن ها قادر خواهند بود
همچون ژاپن فرونشست دشت های کشور
را ترمیم کنند؟
••هــر از چــنــد گــاهــی قــیــمــت اجــنــاس را
در روزنــامــه تــان چــاپ می کنید که قیمت
اجناس به نرخ تهران است که بالفاصله از
فردا در مشهد هم گران می شود .خواستم
بگویم دقت کنید که ناخواسته باعث گرانی
میشوید .مشهد با تهران فرق دارد.
خراسان:با تشکر از تذکر دقیق شما مخاطب
گرامی برخی قیمت ها از سامانه های رسمی
اخذ شده و البته در مطلب هم ذکر شده که این
قیمت ها مربوط به تهران است.
جوابیه شرکت آب و فاضالب مشهد
در پاسخ بــه گالیه از مبلغ قبض آب بها به
اطالع می رساند بر اساس بررسی و بازدید
ب ــازرس قــرائــت کنتور ایــن شرکت  ،قبض
مشترک محترم ؛ اصالح گردید.

مجلس پرونده تخلفات گمرکی و مالیاتی را قضایی کرد
تایید این دکل توسط تاسیسات دریایی ،عملیات
خریدایندکلانجاممیشود.پولدکلبهحساب
این شرکت واریز میشود ولی شرکت دالل ،پول
را باال می کشد و دیگر از دسترس خارج می شود.
رضا مصطفوی طباطبایی هم یکی از متهمان
اصلی پرونده چند سال پیش از ایران گریخته و در
انگلستان ساکن شده است اما دو متهم دیگر در
ایران حضور دارند .طباطبایی همه اتهامات علیه
خود را رد کرده و بقیه افراد دخیل در معامله را تنها
متهمان پرونده دانسته بود .وی امکان صدور رای
علیه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تاکید
کرده بود حتی در صورت صدور ،این رای امکان
اجرایی شدن نخواهد داشت.
رسیدگی داخلی به پرونده دکل گمشده

دكل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدینژاد
خریداری شد ،اما با وجــود پرداخت كل مبلغ
هیچگاه وارد ایران نشد .اولین بار بیژن نامدار
زنگنه ،وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این
دكل نفتی را اعالم كرد و پس از آن ،پرونده دكل
نفتی در قوه قضاییه تشكیل شد.پرونده دکل
کمشده در داخل کشور نیز پس از مطرح شدن
در سال  94در حال رسیدگی بود و درنهایت
در اسفند  97بــه صـــدور حکم بـــدوی منجر
شد.علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان
درباره این حکم گفته بود :انتظار داشتیم دادگاه
عنوان اتهامی را از خیانت در امانت به اختالس
تغییر دهد اما این اتفاق نیفتاد و متهمان بر اساس
عنوان اتهامی خیانت در امانت محاكمه شدند
كه متاسفانه این عنوان اتهامی در صورت احراز
مجرمیت از سوی دادگاه ،غیر از دو سال حبس،
رد مــال نــدارد .پرونده دكــل نفتی شش متهم
داشت كه طی  12جلسه دادگاه ،شعبه 1063
مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی
فضلعلی به اتهامات آنها رسیدگی كرد.شركت
تاسیسات دریایی شاكی این پرونده بود و متهمان
به اتهام خیانت در امانت محاكمه شدندکه در
نهایت دادگاه در حکمی  171صفحه ای برای
 3متهم ایرانی پرونده تشخیص خیانت در امانت
داد و حبس هایی از  3سال تا 6ماه درنظر گرفت
و در عین حــال دیــده بان ایــران مدعی تقلیل
این حکم در مرحله تجدید نظر هم شد  .شركت
تاسیسات دریایی از سال  2016شكایتی را هم
در دادگاهی در لندن علیه چهار متهم این پرونده
مطرح كرده بود که اکنون حکم این دادگاه صادر
شده است .

حاشیه های سیاسی دکل گمشده

ماجرای دکل گمشده حاشیه های سیاسی هم
داشت و این موضوع در برهه هایی به یک مسله
سیاسی دررقابتهایجناحیهمبدلگشت.در
حالی که دولتمردان تدبیر و امید از این موضوع به
عنوانخبریبرایکوبیدنعملکرددولتاحمدی
نژاد استفاده می کردند از سوی دیگر در همان
ابتدا اعالمشدکهفرزندعطا...مهاجرانینیزیکی
از افراد دخیلی در این پرونده است و حتی فارس
خبر بازداشت وی را نیز اعالم کرد  .اما درادامه
ماجراوی در بررسیهای قضایی از این اتهام تبرئه
شد .حتی در برههای از استفاده از پول های این
دکل گمشده در انتخابات امریکا سخن به میان
امد.روزنامهشرقروزدوشنبه ۱۹فروردین98به
ی از متهمان پرونده گم شدن دکل
نقلاز وکیل یک 
نفتی ایران و اسنادی که عمر کامل السوده ،متهم
اماراتی این پرونده به دادگاه داده ،نوشت« :پولی
که قرار بود برای ایــران ،در دوران تحریم دولت
[محمود] احمدینژاد ،خرج خرید دکل نفتی
«فورچونا» شود از سوی مصطفوی طباطبایی،
متهمردیفسوماینپرونده،صرفسرمایهگذاری
درصنعتشرابسازیوکمکبهکمپینتبلیغاتی
[دونالد] ترامپ شده است».
پول دکل ها بر می گردد؟

با محکومیت سه متهم اصلی به پــرده آخر این
جنجال عظیم رسیدیم اما سوال این جاست که
آیا پول دکل ها به کشورمان بر می گردد؟ بنابر
اظهارات مسعود امانی ،مشاور حقوقی شرکت
تأسیسات دریایی ایران ،بنابر متن قرارداد منعقد
شده در زمان خریداری دکل ،دادگاه انگلستان،
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرف های این
پرونده معرفی شده بود .کشورمان همچنان در
تحریم است و با توجه به این که دادگاه انگلیسی
این سه متهم را محکوم کرده است ،باید دید با
توجه به تحریم ها آیــا ایــن پــول در حساب های
ایران در خارج از کشور بلوکه می ماند یا به کشور
برمیگردد.ازسویدیگرقبلازپاسخبهاینسوال
عمال این موضوع باید مشخص شود که آیا پول یا
دارایی از محکومان پرونده در خارج از کشور در
دسترسخواهدبودکهبراساساینحکممصادره
شود ؟چرا که بر اساس رای دادگــاه طباطبایی
و بستگان درجه اول وی در انگلستان که محل
اقامت آنهاست ممنوع المعامله خواهند بود و
هرچه از سال  ۲۰۱۳به این سو خریداری کرده
باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس پرونده های تعلل دستگاه های دولتی در ترخیص کاالهای اساسی
از گمرک و تاخیر 19ساله در تکمیل طرح جامع مالیاتی را به قوه قضاییه فرستادند
روز گذشته مجلس دو گزارش نظارتی درباره
تاخیر چند ماهه در ترخیص کاالهای اساسی
از گمرک و تکمیل نشدن طرح جامع مالیاتی
را پس از  19سال قرائت کرد و پرونده تخلفات
مسئوالن اجــرایــی در ایــن دو مــوضــوع را به
دستگاه قضایی ارجاع داد.غالمرضا مرحبا،
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش
کمیسیون متبوعش را درخصوص دالیل تاخیر
چند ماهه در ترخیص کاالهای اساسی قرائت
کرد .براساس این گــزارش ،اقدامات وزارت
صمت ،جهاد کــشــاورزی و گمرک در نقض
قانون ،ایجاد انحصار ،عدم اشتراک پایگاه
داده ها و عــدم اتصال سامانه ها به سامانه
جامع تجارت در موضوع واردات کاالهای
اساسی ،تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی
تشخیص داده شــده است.همچنین دیگر
گــزارش نظارتی مجلس از دالیــل رونــد کند
پیشرفت طرح جامع مالیاتی قرائت شد .این
گزارش با اشاره به این که اصالح نظام مالیاتی
کشور در راستای سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب و اصالح
ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر و از همین
رو استقرار و اجــرای طــرح جامع مالیاتی به
منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی
کشور شرط الزم و ضروری برای تحقق اهداف
مالیاتی مذکور است ،افزوده است :طرح جامع
مالیاتی از سال  ۱۳۸۱آغــاز شد و براساس
گــزار شهــای حسابرسی تا پایان سال مالی

 ۱۳۹۷حدود  15هزار میلیارد ریال اعتبار
برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح
شامل افزایش درآمــدهــای مالیاتی ،کاهش
هزینههای عملیاتی وصول مالیات ،افزایش
رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فضای
کسب و کار) ،شفا ف سازی و هوشمندسازی
نظام مالیاتی محقق نشده است.در ادامه این
گزارش ،کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی اعالم کرده که در بررسیهای اولیه
انحرافات و تخلفاتی در اجــرای طرح مذکور
از جمله اشکاالت موجود در انعقاد و اجرای
قراردادهای مربوط ،عملکرد و کارایی طرح
و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای
بیگانه را احصا و اعمال ماده ( )234آییننامه
داخــلــی را تقاضا کــرده اســت.بــراســاس این

گــزارش ،بررسی ها حاکی از این است که به
رغم صرف مبالغی حدود  824میلیارد تومان
(که ارزش حال آن بسیار بیشتر از مبلغ اسمی
آن است) ،متاسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی
محقق نشده و عم ً
ال صرفه و صالح بیتالمال
رعایت نشده است .از طرفی به دلیل استقرار
نیافتن به موقع و کارامد طرح جامع مالیاتی
ساالنه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه
بین نسلی کشور ،به جای درآمدهای پایدار و
پاک مالیاتی ،صرف اداره امور کشور شده و
همچنین مالیات به عنوان یک ابزار تنظیمگری
توانمند در خدمت حکمرانی و کارامدسازی
نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته و از این حیث
به کشور و اقتصاد ملی آسیبهای جدی وارد
شده است.

تصویب  3ماده از آیین نامه داخلی کمیسیون طرح صیانت
در دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی
به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات
پایه کاربردی فضای مجازی ،سه ماده از آیین
نامه داخلی این کمیسیون به تصویب اعضا
رسید .به گزارش خانه ملت ،دومین نشست
این کمیسیون عصر دیروز برگزار و به صورت
زنــده از طریق درگــاه اینترنتی خبرگزاری
خانه ملت و اپلیکیشن تلوبیون پخش شد .بر
اســاس مصوبه مــاده یک این جلسه مقرر شد
جلسات کمیسیون مطابق قانون آیین نامه
داخلی مجلس و آیین نامه داخلی کمیسیون
ویژه اداره شود .همچنین پس از بحث و بررسی
درب ــاره مــاده  2آیین نامه داخــلــی ،مقرر شد

جلسات عــادی کمیسیون در هفته هایی که
مجلس جلسه علنی دارد و جلسات فوق العاده
با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون
در زمان و محل مشخص شده مطابق دستورکار
هیئت رئیسه تشکیل شود .همچنین در تبصره
نخست این ماده آمده است که هیئت رئیسه
کمیسیون زمان برگزاری جلسات را به نحوی
تنظیم کند که با ساعت تشکیل جلسات سایر
کمیسیون ها تداخل نداشته باشد ،مگر در
صــورت ضــرورت ،آن هم با تشخیص رئیس و
تصویب اکثریت اعضا .در تبصره دوم ماده
 2نیز تأکید شد در صورت تشخیص ضرورت
تشکیل جلسات در زمان جلسات صحن ،رئیس

کمیسیون میتواند با اخذ نظر موافق رئیس
مجلس شــورای اسالمی جلسات را تشکیل
دهد .سپس اعضای کمیسیون مشترک وارد
بررسی مــاده  3آیین نامه داخلی شدند و در
نهایت مصوب کردند که جلسات با حضور
حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد .مالک
تصویب در تمامی رأی گیری ها نیز اکثریت
دو ســوم مجموع اعــضــای کمیسیون است
و تغییرات آیین نامه داخلی نیز با رأی دو سوم
اعضا مصوب خواهد شد .همچنین تصمیم
گیری درباره ماده  4آیین نامه داخلی درباره
پخش زنده جلسات کمیسیون ،ناتمام ماند و
ادامه بررسی آن به جلسه آینده موکول شد.

