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گوناگون
مشموالن متاهل سربازی با  ۲فرزند ،رایگان معاف میشوند

ای رنا :عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از معافیت رایگان مشموالن
س ربازی متاهل با دو فرزند به صورت رایگان خبر داد« .سید محسن دهنوی»
نایب رییس کمیسیون تلفیق افزود :نمایندگان در راستای حمایت و استحکام
کانون خانواده و تشویق به فرزندآوری مصوب کردند ،مشموالن متاهل دارای
دو فرزند و بیشتر که باالی  ۳۰سال سن دارند ،بتوانند در سال آینده کارت
معافیت از خدمت س ربازی را به صورت رایگان دریافت کنند.

قطر میانجی ایران و آمریکا می شود
یک سناتور آمریکایی ضمن تقدیر از تالش های دوحه در راستای احیای
برجام تاکید کرد :امیدواریم به کمک قطر بتوانیم تمام طرف ها را به توافق
هسته ای بازگردانیم .کریس مورفی ،سناتور دموک رات آمریکایی در گفت وگو
با شبکه قطری الجزیره تاکیدکرد :امیدوارم که به کمک قطر بتوانیم تمام
طرف ها را توافق هسته ای بازگردانیم .وی گفت :از نقش قطر در تالش ب رای
باز گرداندن ای رانی ها به میز مذاک رات بسیار تشکر م یکنیم.

شرط جدید آمریکا برای توافق با ایران
زنهار :مقام وزارت خارجه آم ریکا گفت« :همچنان شکافهای مهمی وجود دارد ،اما
اگر ای ران به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند ،مسیری به سوی توافق را م یتوانیم
شاهد باشیم» این مقام وزارت خارجه آم ریکا که به شرط ناشناس بودن با خب رنگاران
صحبت م یکرد گفت که مذاک رات وین این هفته وارد «مرحله نهایی» م یشود
و توضیح داد« :همچنان شکافهای مهمی وجود دارد ،اما اگر ای ران به سرعت
تصمیمات مهمی اتخاذ کند ،مسیری به سوی توافق را م یتوانیم شاهد باشیم».

با مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد خدمت سربازی مخالفم

ای رنا :رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :ارائه کارت رایگان خرید خدمت س ربازی و یا فروش خدمت س ربازی که در کمیسیون
لزاده تاکید کرد :تصمیم گیری در
تلفیق به تصویب رسید ،غیرکارشناسی است .جال 
مورد خدمت س ربازی در الیحه بودجه اشتباه است و جای بررسی موضوع در الیحه بودجه
نیست .قطعاً ستاد کل نیروهای مسلح با فروش س ربازی مخالف است و بعید م یدانم با
ارائه کارت رایگان معافیت خدمت س ربازی نیز موافق باشند.

معافیت مشموالن متأهل بدون نظرخواهی از
ستادکل نیروهای مسلح،مغایر قانون اساسی ست

جهت پرس :علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
با اشاره به مصوبه جایگزین کمیسیون تلفیق بودجه مبنی معافیت رایگان مشموالن
متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که باالی  ۳۰سال سن دارند ،اظهار داشت :اگر این
مصوبه هم بدون نظرخواهی رسمی از ستاد کل نیروهای مسلح باشد ،حتماً مغایر
قانون اساسی است و توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.

عکس :سید محسن فروزنده

قبل از اینکه رهبری انتقاد کنند،
بستهاقتصادینداشتید؟

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :همهساله
در روز  12بهمن به یاد دوازدهمین روز از بهمن  1357که
هواپیمای حامل امام خمینی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین
نشست تجمعاتی برپا میشوند و سخنرانان مطالبی را به یاد آن
واقعه مهم که آغازگر دهه فجر انقالب اسالمی بود و بعد از 10
روز در  22بهمن همان سال به پیروزی انقالب اسالمی منجر
شد ،بازگو میکنند.
امام خمینی با قیام خود علیه آن رژیم وابسته ،درصدد برآمد
عدالت را در ایران برقرار نماید ،عدالت اقتصادی ،عدالت قضائی،
عدالت سیاسی ،عدالت اجتماعی و عدالت اخالقی و فرهنگی.
اکنون بعد از  42سال که از پیروزی انقالب اسالمی گذشته،
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی با صراحت اعتراف میکنند
که از عدالت در جامعه انقالبکرده ما خبری نیست .درباره
فقر و مشکالت معیشتی مردم هم چه مسئوالن اعتراف کنند
و چه نکنند ،جای ذرهای تردید وجود ندارد که جامعه ما یکی
از بدترین جوامع است.
کشوری با ثروتهای کمنظیر ،با نیروهای سرشار از استعداد
و با نعمتهای خدادادی متنوع و موقعیت راهبردی ممتاز آنهم
در شرایطی که صاحب یک انقالب دینی و یک نظام مستقل
مردمی است ،چرا باید دچار فقدان عدالت و حاکمیت فقر و
بحران اقتصادی باشد؟
فاصله طبقاتی در کشور غوغا میکند .یک طبقه ثروتمند
در باالترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند
که میتوان آنها را به نمونههای جهانی معروفی مثل اوناسیس
و راکفلر تشبیه کرد و یک طبقه فقیر در شرایط بسیار سختی
زندگی میکنند که تشبیه آنها به ساکنان شِ عب ابیطالب
تشبیهی منطقی است.
این فاصله طبقاتی و این بیعدالتی بهیچوجه خواست امام
خمینی نبود .به گردن این و آن انداختن این وضعیت غیرقابل
قبول نیز نه درست است و نه مشکلی را از زندگی سخت مردم
حل میکند.
همه باید به عملکرد نادرست خود اعتراف کنند و صریحاً به
مردم بگویند که با مشغول شدن به جنگ قدرت ،فرصتها را
سوزاندند و نتوانستند کشور را به سوی هدفی که امام خمینی
ترسیم کرده بود به پیش ببرند ،همه باید عذر تقصیر به محضر
امام خمینی ببرند و اعتراف کنند که میراثدار خوبی برای او
نبودند و همه باید در  12بهمن با امام خمینی پیمان ببندند
که دست از جنگ قدرت بردارند و برای بازگرداندن انقالب و
نظام جمهوری اسالمی به مسیر ترسیم شده توسط آن یگانه
دوران تالش کنند.

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شده
شمـــاره /1400/58ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات اجرای معابر و شبکه هدایت آبهای
سطحی سایت داخلی» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه

صالحیت پیمانکاری با رتبه  1در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/11/30در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه
مورخ  1400/11/18مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد
هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/71ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات اجرای محوطه سازی و احداث پارکینگ
سر درب اصلی مجتمع» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه

صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل  ۳در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/11/30در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز
دوشنبه مورخ  1400/11/18مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول
یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تابلو اعالنات!!

مالیات سبز یا جریمه سیاه؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد
نوشت:
این گزارش از کنفوسیوس فیلسوف
چینی زیاد تکرار شده است که” :هر
ظلمی در جهان از ظلم بر کلمات آغاز
میشود “.جمله عجیبی است و ما اکنون
با پوست و گوشت و استخوان خود آن را
حس میکنیم.
منظور از شناور شدن کلمات نیز،
کاربردهای نابجا و حتی متضاد از منظور
واقعی کلمه است ،که این همان ظلم به
کلمات است .اکنون ما نیز دچار ظلم
به کلمات شدهایم ،سربازی را مقدس
میکنند ،و آن را به فروش میگذارند،
دنبال تصویب طرح صیانت اینترنت
هستند ،در حالی که هدف روشن آن
محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت
است .و اکنون واژهای به نام مالیات سبز را
به میان کشیدهاند که در واقع باید گفت
«جریمه سیاه» است .چرا؟
مالیات یک مفهوم مثبت و با هدف
ارتقای زمینهها و نهادهای الزم برای
افزایش تولید و رفاه عمومی است .اگر
حکومت نباشد ،جامعه بدون آن نمیتواند
رشد کند ،البته حکومتی که توسعهگرا
باشد .چنین حکومتی مهمترین خدمات
را به مردم میدهد که هزینه آنها را باید
از مردم بگیرد.
امنیت ،عدالت و دستگاه داوری،
آموزش عمومی ،سطح معینی از بهداشت
عمومی ،برقراری استانداردها ،تصویب
مقررات ،تضمین مالکیت و جان و مال
مردم ،ایجاد زیرساختهای مهم مورد نیاز
توسعه و ...همه اینها براساس وظایف ذاتی

حکومت و با گرفتن مالیات انجام میشود.
مالیات نیز براساس بهرهمندی
شهروندان از این خدمات گرفته میشود
و هر کسی که درآمد یا ثروت بیشتری
دارد ،مالیات بیشتری باید بپردازد .دولت
و حکومت به موازات دریافت مالیات باید
پاسخگو نیز باشند ،و نحوه مصرف آن نیز
باید شفاف و قابل دفاع باشد.
یکی از وظایف مهم دولتها ایجاد
استاندارد است .برای مثال اجاقهای گاز
باید تحت استانداردهای رسمی تولید
شوند ،در غیر این صورت آتشسوزیها
فراوان خواهد شد .مسئولیت تعیین
استاندارد و نظارت بر تولیدات و نیز
رسیدگی به تخطی از این استاندارد
برعهده حکومت است.
آیا حکومت میتواند این استاندارد را
حذف کند و به جای آن مالیات ناشی از
عدم رعایت استاندارد بگیرد؟ گر چه به
شدت غیرعقالنی و غیر قابل تصور است،
ولی این کار را در حوزه خودرو انجام داده
است .به این معنا که تولیدکننده میتواند
بدتر از استاندارد تعیین شده تولید کند،
ولی خریدار یا مصرفکننده مبلغی را به
عنوان مالیات بپردازد و دود ناشی از این
عدم استاندارد نیز به ریه بیگناه خریدار
و مردم برود! به همین سادگی! تازه این
هم برای تولیدات خودروهای شخصی و
دو کابین است و سایر خودروها چنین
مشکلی را ندارند و میتوانند با همان
وضعیت تولید کنند.
این در واقع مالیات نیست ،بلکه جریمه
است و جریمه با مالیات فرق میکند.
اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد ،جریمه

میشود ،و دولتها عالقهای به این پول
ندارند ،و ترجیح میدهند که رقم آن
صفر شود ،زیرا رفاه و آسایش بیشتری
را تأمین میکند ،ولی مالیات بر درآمد
مثبت است و همه دوست دارند که
بیشتر شود ،زیرا الزمه آن افزایش درآمد
مردم است.
رنگ این جریمه هم سبز نیست،
که سیاه است ،زیرا اساساً نباید اجازه
تولید چنین خودرویی داده شود ،و
نباید شمارهگذاری شود ،مثل مورد
ایربگها است که از ایربگ غیر استاندارد
مالیات گرفته شود!! مردم هم باید پول
بیشتری دهند و هم خطر بیشتری
از مرگ را متوجه خود ببینند .در
اینجا نیز پول بیشتری میدهند و دود
استنشاق میکنند .بعالوه جریمه نه به
مصرفکننده ،که به تولیدکننده تعلق
میگیرد.
مشکل اینجاست که مجلس و دولت
کسری پول دارند ،و برای بهدست آوردن
آن هر کاری میکنند ،در حالی که تأمین
درآمدهای دولت باید براساس انصاف و
منطق اقتصادی باشد .فروش سربازی
اجباری که به صفت مقدس! تزیین
شده است ،مالیات بر ارزش ثروت ،در
حالی که دلیل باال رفتن آن ،تورم ناشی
از سوءاستفاده از جیب مردم از طریق
افزایش نقدینگی است ،و نیز گرفتن دهها
رقم ریز و درشت دیگر از جمله آنچه که
به مالیات سبز شناخته شده ،جملگی
روشهای نامتعارف و غیر قابل پذیرش
تأمین بودجه است و آخر و عافیت مفیدی
نخواهد داشت.

