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اخبار

ظریف :منتظر اروپا نمیمانیم

وزیر امور خارجه کشومان گفت :به همکاری با اروپا درباره spv
ادامه میدهیم ،اما منتظر اروپا نمیمانیم.
محمدجواد ظریف در حاشیه دیدار با نیتین گادکاری وزیر حمل
و نقل هند گفت :رایزنی های خوبی هم در مورد چابهار و هم در سایر
موارد داشتیم ،همکاریهای دو کشور در برخی از حوزهها از جمله
تبادل کاال بررسی شد.وزیر امورخارجه کشورمان در پاسخ به سوالی
درباره سازوکار ویژه مالی اروپا ( )spvخاطرنشان کرد :اروپاییها تالش
هایی کردهاند ،اما این اقدامات نتوانست در حد انتظار ما پیشرفت
داشته باشد.
وی افزود :سایر همکاری خود را هم از طریق کانالهای
مختلف مانند کانالی که در تعامالت مالی با هند در نظر داریم
گسترش خواهیم داد.
ظریف تصریح کرد :به همکاری خود با اروپا درباره اس پی وی
ادامه میدهیم ،اما منتظر آنها نخواهیم ماند و با شرکای سنتی خود
مثل هند ،چین و روسیه در راستای منافع ملتمان همکاری خواهیم
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در همکاری با هند طیف
گسترده ای از مسائل بررسی خواهد شد ،افزود :در حوزه بانکی یوکو
بانک هند و پاسارگاد ایران همکاری خود را در زمینه تجارت آغاز
کرده اند و امیدواریم باوجود تحریمهای آمریکا ،ایران و هند بتوانند
در راستای منافع مردم دو کشور همکاریهای بیشتری داشته باشند.
ظریف در پاسخ به سوالی درباره درخواست هند برای دریافت گاز
ارزان تر برای راه اندازی صنایع در چابهار ،گفت :ما برای رایزنی با هند
آمادگی داریم تا آنها بتوانند سرمایه گذاری در بندر چابهار به ویژه در
حوزه پتروشیمی را آغاز کنند .ما همیشه آماده گفت وگ و با هند در
این حوزه بوده ایم و از پیشنهادات این کشور استقبال میکنیم .من
نمیتوانم جلو رسانهها مذاکره کنم ،ولی ما آمادگی مذاکره را داریم.
سخنگوی فدریکا موگرینی اعالم کرد؛

سازوکار مالی ویژه با ایران به زودی راهاندازی
خواهد شد

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد روند
ایجاد سازوکار مالی ویژه برای تجارت با ایران به خوبی پیش میرود.
به گزارش عرب تایمز ،سخنگوی فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرایند
تجارت با ایران به خوبی پیش میرود و به زودی راهاندازی خواهد شد.
اتحادیه اروپا اعالم کرد تالشها برای راهاندازی سازوکار مالی ویژه
به منظور تسهیل تجارت با ایران و دور زدن تحریمهای آمریکا همچنان
ادامه دارد.
«مایا کوچیانچیک» گفت :در حقیقت این کاری است که اعضای
اتحادیه اروپا آن را انجام دادهاند .براساس اطالعاتی که ما داریم «این
کار در حال انجام است و پیشرفت خوبی دارد».
وی در ادامه افزود« :ما بر این باور هستیم که در هفتههای آینده
این سازوکار ایجاد خواهد شد تا تجارت قانونی با ایران را بهبود بخشد».
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت این
بخشی از فعالیتهای گسترده اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هستهای
ایران (برجام) است.
اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام اعالم کرد که کانال
مالی ویژهای موسوم به  SPVرا برای انجام تبادالت مالی با ایران ایجاد
خواهد کرد تا امکان تداوم روابط اقتصادی با ایران با وجود تحریمهای
آمریکا فراهم شود اما این وعده هنوز محقق نشده است.
این اتحادیه پیش از این اعالم کرده بود که تا پیش از بازگشت
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران ( 4نوامبر 13-آبان) این کانال
را راهاندازی خواهد کرد اما طبق اعالم رسانههای غربی ،هنوز هیچ
کشوری از بیم تحریمهای آمریکا حاضر به پذیرش میزبانی این کانال
نشده است.

یپذیرم
اردوغان :شروط «بولتون» را نم 

رئیس جمهوری ترکیه میگوید مشاور امنیت ملی کاخ سفید با
ترغیب آنکارا به مصالحه درباره موضوع یگانهای کردی مدافع خلق،
مرتکب اشتباه بزرگی شد و شروط وی قابل پذیرش نیست.
به گزارش اسپوتنیک ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه
از عدم پذیرش شروط جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره
سوریه خبر داد.
گفتنی است بولتون پیش از سفر امروز سهشنبه خود به ترکیه
اعالم کرد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تنها زمانی محقق خواهد
شد که دولت آنکارا درباره عدم حمله به یگانهای کردی مدافع خلق،
تضمین بدهد.
وی همچنین خروج از سوریه را به شکست بقایای داعش مشروط
کرد.در همین راستا ،اردوغان گفت بولتون با بیان این اظهارات «اشتباه
بزرگی» مرتکب شد.
وی همچنین تاکید کرد ترکیه هرگز درباره موضوع نیروهای کرد
مدافع خلق ،مصالحه نمیکند.
اردوغان گفت :صداهای مختلف از دولت امریکا می شنویم برای ما
حرف ترامپ مالک و مرجع است.
اردوغان با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان پ ک ک و یگانهای
مدافع خلق وجود ندارد ،گفت :به زودی ترکیه تروریستها را در خاک
سوریه نابود خواهد کرد.
وی همچنین مدعی شد که حامیان پ ک ک در میان جلیقه
زردهای فرانسه هم نفوذ کردهاند و این جنبش هم به زودی به دیگر
کشورها سرایت خواهد کرد.
ترکیه تا پیش از اعالم تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروها از
سوریه ،قصد برگزاری عملیات در شرق رود فرات را داشت اما بعدها
مدعی شد که این اقدام را در راستای محو داعش از سوریه به زمانی
دیگر موکول میکند.
گفتنی است ترکیه به یگانهای کردی مدافع خلق سوریه به
چشم تروریست نگاه کرده و آنها را شاخهای از پ ک ک میداند.
وزیر مشاور در امور خارجی هند:

ایران برای هند فقط یک شریک تجاری نیست

ویجای کومار سینگ ،وزیر مشاور در امور خارجه هند گفت:
ایران برای ما فقط یک شریک تجاری نیست بلکه همسایه ای
نزدیک است  .ما با این کشور حوزه های اقتصادی و امنیتی مشترک
داریم.ویجای کومار سینگ روز سه شنبه در فروم اقتصادی ایران
و هند افزود :روابط دو کشور جدید نیست و برای مدت زمانی
طوالنی برقرار بوده است .جوامع تجاری ما برای مدت زمان زیادی
یکدیگر را میشناسند.وی ادامه داد :ایران برای ما فقط یک شریک
تجاری نیست بلکه همسایه ای نزدیک است که ما با آن حوزه های
اقتصادی و امنیتی مشترک داریم .اقدامات زیادی هست که می
تواند بین دو کشور انجام شود .ما شرکایی در حوزه های مختلف و
دغدغه های مشابه داریم.
کومارسینگ با بیان اینکه فضای زیادی برای همکاری اقتصادی
دو کشور وجود دارد  ،تأکید کرد :باید زمینههای مشترک برای
سرمایهگذاری های دو کشور را پیدا کنیم .فرصت های بزرگی برای
افزایش تجارت دو کشور وجود دارد و ما نیاز به یافتن راهها و ابزارهای
این موارد داریم .وزیر مشاور در امور خارجه هند اضافه کرد :همه شما
می دانید که هند یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را دارد .ما
میتوانیم روابط اقتصادی خود را با رفع موانع تعمیق کنیم .صادرات
اصلی مواد غذایی ما به ایران ،برنج و چای است .اینکه آیا موارد دیگر
هم هست باید آنها را بررسی کنیم .وزیر مشاور در امور خارجه هند
یادآور شد :ایران هم تولیدات زیادی دارد که در هند مورد نیاز است،
مثل زعفران ؛ عالوه بر این مواد ارگانیک نیز صادر میکند.
وی با اشاره به اهمیت چابهار گفت :ایران در زمینه ارتباط با
آسیای مرکزی ،مرکزیت دارد و باید ببینیم چه فرصتهایی وجود دارد
و تجار ما می توانند موارد بیشتری را بیابند.وزیر مشاور در امور خارجه
هند در پایان فروم اقتصادی ایران و هند را شروع خیلی خوب برای
افزایش همکاری های اقتصادی دو طرف عنوان کرد.
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جهانگیری:قولمیدهمکهباتماموجودبمانم

معاون اول رئیسجمهور گفت :در شرایط سخت باید
مردان بزرگ به میدان بیایند .مطمئن هستم کارآفرینان
میتوانند این دوره را خوب مدیریت کنند ،من قول
میدهم که با تمام وجود بمانم و در حمایت از شما هم
لحظهای تردید نخواهم کرد.
اسحاق جهانگیری در سومین دوره اهدای نشان
کارآفرینی امین الضرب در تاالر وحدت با بیان اینکه
شرایط کشور سخت و دشوار است ،اظهار کرد :ولی این
دوره طوالنی نخواهد بود ،چون بیمنطق و بی پشتوانه
است؛ بنابراین باید برای عبور از این زمستان سخت برنامه
ریزی کنیم.
وی ادامه داد :آمریکا میخواهد معیشت مردم سخت
شود تا فروپاشی اقتصادی و فروپاشی داخلی انجام شود،
اما ما میتوانیم این دوره را خوب مدیریت کرده و کوتاه
کنیم ،اما کوتاه کردن این دوره شروطی دارد .شرط اول
آن است که مسئوالن سیاسی کشور بپذیرند که باید
انسجام و وحدت داخلی برقرار کنند و خود را دست
افراد تندرو ندهند .انسجام داخلی از نان شب برای کشور
واجبتر است.
جهانگیری بیان کرد :عدهای از مردم زیر فشارهای
اقتصادی هستند ،اما عدهای به جای آنکه با مردم
همدردی کنند هنوز دنبال خارج کردن رقیب خود
هستند .ما باید به داد ملت برسیم .ملت با غولی مثل
آمریکا مواجه است که فعاالن اقتصادی کشور را تحت
فشار قرار داده است .آقای هاشمی میگفت باید به
داد کارآفرینان برسیم .من میدانم شرایط سخت است
و برخی ظلم می کنند که میگویند در این شرایط
کارآفرینان دنبال سود خود هستند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید مسائل
اقتصادی را اولویت بندی کنیم ،بیان کرد :باید مطمئن
شویم معیشت مردم آسیب نمیبیند .باید کاالهای
ضروری و روزمره مردم تامین شود .از تجار و صنوف هم
خواهش دارم تالش کنند کاالها با قیمت خوب در اختیار
مردم قرار بگیرد .مردم بعد از این دوره کوتاه خواهند
گفت چه کسی به آنها کمک کرده است؟ همچنین باید
برای تامین نیاز ارزی کشور تالش کرده و صادرات را
افزایش دهیم .میدانم کارآفرینان دل پری از صادرات
دارند ولی صادرات نباید از اولویت خارج شود .ما به ارز
حاصل از صادرات نیازمندیم و آمریکا هم به همین دلیل

نوبخت :از گالیههای مردم بابت
گرانفروشی کاالهای اساسی مطلعم

نظارتها
تشدید میشود

میخواهد جلوی صادرات را بگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه میدانم مهمترین مسئله
واحدهای تولیدی ،نقدینگی است ،خاطرنشان کرد:
حل این مساله در دستور کار دولت است تا واحدهای
تولیدی کار خود را ادامه دهند .ما اگر موفق شویم تولید
و صادرات را انجام دهیم و ارز مورد نیاز را تامین کنیم،
حتما از این شرایط سخت عبور میکنیم.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد :در شرایط سخت
باید مردان بزرگ به میدان بیایند .من مطمئن هستم
کارآفرینان میتوانند این دوره را خوب مدیریت کنند .من
قول میدهم که با تمام وجود بمانم و در حمایت از شما هم
لحظهای تردید نخواهم کرد .آنچه در توان دولت است را به
میدان میآورم تا از این دوره عبور کنیم.
بر اساس این گزارش ،جهانگیری در ادامه بیان
کرد :انتخاب کارآفرینان برتر در بخش خصوصی توسط
بخش خصوصی به معنای ترغیب همه شرکتها و
موسسات و شهروندان به این دلیل است که کارآفرینی
یکی از ضروریات امروز و آینده کشور است .کارآفرینی
با کشف و خلق فرصتهای جدید میتواند کشور را از
موانع عبور دهد .اگر کشور در شرایط سخت اقتصادی و
محدودیتهای ناشی از تحریم هم نبود باز هم نیازمند
باز کردن افقهای بزرگ برای کشور بودیم چه برسد به
مقطع فعلی که دشمنان تالش دارند آینده نامعلوم و
تیره و تاری را پیش روی ملت بگذارند .ما در این شرایط
مسئولیت داریم افقهای بزرگی را پیش روی کشور باز
کنیم .ما در دولت با همکاری بخش خصوصی میتوانیم
چنین کاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ساز و کارهای
متعارف به دلیل فرسودگی ،فساد و ناکارآمدی خیلی کارساز
نیست ،بیان کرد :ما نیازمند تعقل ،نوآوری و خالقیت در
راهکارها هستیم و به راهکارهای جدیدی نیازمندیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انتخاب
مدیران دیجیکاال و آپارات به عنوان کارآفرینان برتر،
خاطرنشان کرد :این انتخاب به این معنا است که باید
کارآفرینی در جهت فن آوری جدید و بر اساس تغییرات
اجتماعی کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به فراز و فرود و صعود و نزول
برخی از بنگاههای تولیدی در طول دهه های گذشته،
تصریح کرد :جایی که بنگاهها موفق شدند هماهنگ با

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :اگر ارز 4200
تومانی برای کاالهای اساسی اختصاص یابد اما فروشندگان ،نرخ
ارز در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند ،غیرقابل قبول است؛
بنابراین نظارت ها تشدید می شود.
به گزارش تارنمای مجلس شورای اسالمی« ،محمدباقر
نوبخت» افزود :دلیل اینکه از  21میلیارد دالر منابع ارزی سال
آتی 14 ،میلیارد دالر با ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای
اساسی و خوراکی منظور شده این است که اگر قیمت ارز هر
نوع نوسانی داشته باشد ،زندگی و مایحتاج مردم از نوسان ارز
جدا شود.
وی تصریح کرد :ارز هر قیمتی پیدا کند قیمت کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم تغییر نمی یابد.
نوبخت ادامه داد :قیمت ارز کاالهای اساسی  4200تومان

تغییرات ،تغییری در خود ایجاد کنند صعود کردند و
آن جایی که هیچ تغییری انجام ندادند ،در برابر تغییر
شرایط از بین رفتهاند .بنابراین باید نسبت به تغییرات
آگاهی کافی داشته باشیم .بنگاه پویا تغییرات خود را
میشناسد .امروز تغییرات بسیار پرشتاب و گسترده است
و نباید اجازه دهیم در چرخدندههای تغییر قربانی شویم.
ما با اتکا به نخبگان ،ملت و سابقه تاریخی خود میتوانیم
سربلند از این مسیر بیرون بیاییم .در این شرایط فعاالن
اقتصادی دولتمردان و نخبگان دانشگاهی همه یک
مسئولیت مشترک دارند .همه باید با شناسایی و تقویت
فرصتهای کارآفرینی نگرانی و ابهام نسبت به آینده
کشور را کاهش دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید
اعتماد به نفس در نسل جوان و صاحبان سرمایه و فکر
را افزایش دهیم ،گفت :در دهه اخیر فعاالن اقتصادی،
تولید و تجارت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.
نوک فشار تحریمها روی فعاالن اقتصادی و مردم مظلوم
ایران بوده و هست .البته اقتصاد ما قبل از تحریمها با
مجموعه بیماریهای مزمنی مواجه بوده است و چون
این بیماریها درمان نشده است به ابر چالشهایی تبدیل
شده است .در کنار این چالشهای جدی دیگر نیز از
جمله بودجه ،نقدینگی و مسائل زیست محیطی هم
داریم که باید تاکنون این چالشها حل میشده است.
وی ادامه داد :ما اکنون با شرایط جدیدی از

است.
نوبخت تاکید کرد «گالیه مردم درباره گرانفروشی ها را
شنیده ام».
وی ادامه داد :سازوکار الزم برای کنترل بازار از طریق
سازمان های نظارتی تقویت می شود تا کنترل دقیق بر بازار
کاالهای اساسی اعمال شود و نباید اینگونه باشد که از یک سو
ارز ارزان اختصاص یابد و از سوی دیگر کاالی گران به دست
مردم برسد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :پیش بینی می
شود ارز با نوسان قابل توجهی روبرو نشود ،زیرا بانک مرکزی
اقداماتی انجام داده و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا ،معاون اول رییس جمهوری امروز-
سه شنبه -در سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین

خبر

تحریمها مواجهیم .آمریکا در تحریمهای سال های  91و
 92استدالل میکرد که ایران به قواعد بینالمللی پایبند
نیست ،به سمت سالح کشتار جمعی حرکت کرده و در
منطقه مسابقه تولید سالح هستهای به راه انداخته است.
مردم کشور ما هم می گفتند با استدالل ،ادعاهای آنها
را رد کنیم یا اگر هم اتفاقی افتاده آن را اصالح کنیم.
ما هزینهی زیادی دادیم و وارد گفت و گو شدهایم .دنیا
هم پذیرفت ایران خوب عمل کرده و این نتیجه بدست
آمد که با گفت و گو و تعامل و منطق میتوان مسائل
بینالمللی را حل و فصل کرد.
جهانگیری در پایان با اشاره به اینکه این بار آمریکا
چه میخواهد به مردم دنیا و ایران بگوید اظهار کرد:
مهمترین استدالل رئیس جمهور آمریکا این است که
ایران در برجام کاله گشادی بر سر ما گذاشته است با
همین استدالل این توافق بینالمللی را زیر پا گذاشت .آیا
ما در این شرایط راهی داریم که با او مذاکره کنیم؟ آنها
نمیخواهند ایران قدرتمند در منطقه وجود داشته باشد.
آنها ناراحتاند که ایران مقابل سیاستهای آنها ایستاده
است .آنها القاعده و داعش را ایجاد کردهاند اما ایران اجازه
نداد نقشههای آنها در منطقه محقق شود .ترامپ میگوید
 7هزار میلیارد دالر در این منطقه هزینه کردهایم ،ولی
هیچ چیزی بدست نیاوردیم .آنها اگر ده برابر این هزینه
هم سرمایه گذاری کنند چون برخالف جریان ملتهای
منطقه حرکت میکنند نتیجهای بدست نمیآید.

الضرب گفت :در شرایط کنونی اقتصاد کشور و زندگی
مردم اگر بتوانیم تولید ،ارز و صادرات را به همراه تامین
معیشت مردم مدیریت کنیم از شرایط موجود عبور می
کنیم .
«اسحاق جهانگیری» ادامه داد :مهمترین اولویت دولت با
توجه به تغییرهای نرخ ارز ،تامین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی با کمک نظام بانکی است و تالش می کنیم نقدینگی
واحدهای تولیدی کشور را تامین کنیم.
وی افزود :باید کاالهای ضروری و روزمره مردم تامین شود،
از تجار و صنوف خواهش می کنم تالش کنند کاالها با قیمت
مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد؛ مردم بعد از این مدت کوتاه
قضاوت می کنند و خواهند گفت چه کسی به آنها کمک کرده
است.

دادستان تهران عنوان کرد؛

بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارتهای بازرگانی

دادستان تهران گفت :بدهی مالیاتی دارندگان کارت
های تا سال۲۸ ،۱۳۹۶هزار میلیارد تومان است .با کسانی
مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهرهمند
هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.
نشست مشترک دادستانی تهران و مسئوالن اتاق
بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران،
سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ وتعدادی
از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری
دولتآبادی برگزار شد.
دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از
مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کالن اقتصادی
در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پروندههای اخیر،
اظهار داشت :بررسی پروندههای متشکله در شش ماهه
اخیر نشان میدهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که
به نوعی هویت افراد را نشان میدهد ،سوء استفاده کرده
و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه
استفاده کردهاند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارتهای
حسابهای بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و
افزود :برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیرا در شعب
ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت ،اعتراف
کردهاند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰
هزار تومان ،از کارتهای حساب بانکی دیگران استفاده
میکردند و حسابهای بانکی به نام صراف یا وارد کننده
کاال نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی
نقش چندانی ندارند.
جعفری دولتآبادی ادامه داد :اگرچه کارت بانکی
مدرک هویتی محض نیست ولی میتواند برای شکلگیری
فساد استفاده شود ،در این رابطه تعدادی از دالالن و صرافان
که از کارتهای بانکی دیگران سوء استفاده میکردند
دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان
اقتصادی از مجوزهای بهرهبرداری پتروشیمی به عنوان
ق اظهار داشت :در پروندههای پتروشیمی
دومین مصدا 
که چند متهم بازداشتی دارد ،از مجوزهای بهرهبرداری
سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهرهبرداری داشت
بدون اینکه کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد
پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهینامه
بهرهبرداری ،از طریق بورس کاال و با مراجعه به وزارت
صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در
بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
فروش یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر از طریق
کارتهای ملی اجارهای
وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارتهای

ملی اجارهای دانست و گفت :در پروندهای که پلیس در
رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد ،حداقل
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر با استفاده از کارتهای
ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش
صرافان و عوامل اصلی در سامانههای مرتبط با خرید و
فروش ارز ثبت و ضبط شود.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده
از کارتهای بازرگانی اعالم کرد و با اشاره به لزوم
مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت :یکی
از این منافذ فساد سوء استفاده از کارتهای بازرگانی
توسط متهمان اقتصادی است.
جعفری دولتآبادی با طرح این سؤال که آیا برای
مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور
کارت بازرگانی را تعطیل کرد ،خاطرنشان کرد :مبارزه با
فساد ،الزاماتی دارد که یکی از آنها بستن منافذ فساد
است و این در حالی است که در واردات کاال ،تجارت
خارجی ،قاچاق کاال و ارز و نظایر آن ،نقش افرادی که
از کارتهای اجارهای یا وکالتی سوء استفاده میکنند پر
رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری
از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی را مهم توصیف کرد
و افزود :کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی
است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت
میکنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان
در سامانه ثبت سفارش کاال میتواند رأسا اقدام نماید.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت
سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت:
مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده،
این افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران وارد
سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات داللی
اقدامات مجرمانه خود را انجام میدادند .در واقع دارنده
کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده
از خدمات داللی ،کارت بازرگانی خود را در اختیار این
افراد قرار میدهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده،
اولین کسی که احضار میشود دارنده کارت بازرگانی
است و غالباً ادعا میکنند که صرفاً کارت بازرگانی را در
اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کاالها را
ترخیص و تحویل دهد .که در واقع ظاهر اقدامات صحیح
اما باطن آن مجرمانه است.
ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع
قضایی
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه روابط اتاق
بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد ،تصریح
کرد :نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از طریق ارتباط

مناسب با مراجع قضایی میتوانند نقش مهمی در مبارزه
با فساد ایفا کرده و مشکالت خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری
جلسه با اعضای اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد
راهبردی ،برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همکاری
بیشتر اعالم کرد و افزود :فساد موضوعی است که مبارزه
با آن مستلزم همکاری همه دستگاهها است و اگر بانک
مرکزی ،وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط همکاری
نکنند ،مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد همکاری و
هماهنگی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه
قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویههای واحد و
مطلوب ،زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی
و تجاری حذف شود.
شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی
از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و
مشکالت اقتصادی ،از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت
دادگستری خبر داد.
وی اعالم کرد :وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارائه
مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند
در سال  ۱۳۹۰کارگروه جدیدی بر اساس قانون
«بهبود مستمر فضای کسب و کار» ( )۱۳۹۰/۱۱/۱۶
ایجاد شد و دو نهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه
و همچنین کمیته موضوع ماده  ۱۲قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور با حضور دو معاون قوه
قضاییه ،دو نفر از روسای کمیسیونهای مجلس و دو
نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با
کسب و کار و تشخیص خالءهای قانونی از وظایف این
کمیته است.
شافعی افزود :اتاق بر اساس قانون صادرات و
واردات و آییننامههای منبعث از آن ،کارتهای
بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده
صادر میکند و پس از تایید از سوی وزارت صمت ،به
متقاضی تحویل میشود.
در ادامه جلسه ،اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان
سایر دستگاهها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.
جعفری دولتآبادی در جمعبندی مطالب اعالم
کرد :هرگاه کشور با مشکالتی مواجه میشود ،دستگاهها
وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر میکنند که
اینگونه فرافکنی روش مناسبی نیست.
دادستان تهران با اعالم اینکه سالهای زیادی
است تخلفات کارتهای بازرگانی مطرح است و مسؤوالن
اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفتهاند ،به
یادداشت  ۱۱دی ماه یکی از روزنامهها به قلم یکی از
اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت :چرا وقتی برای
رفع مشکالت دور هم جمع میشویم یکدیگر را متهم می
کنیم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمیشود و
در این میان هم هیچکس حاضر نیست مسؤولیتی که بر
عهده اوست ،بپذیرد.
وی از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در
صدور کارتهای بازرگانی به میزان وظیفهای که دارد
ایفای نقش کند و گفت :متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰
میلیون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی گرفته و اکنون در زندان
است ،سواد زیادی ندارد .لذا باید بررسی کرد که آیا کارت
بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز

شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است .بنابراین به جای
سلب مسؤولیت از خود ،در حد وظیفه به رفع مشکالت
کمک کنیم.
جعفری دولتآبادی یکی از مشکالت را بیاطالعی
برنامهریزان و سیاستگذاران از مشکالت واقعی در سطح
اجرا دانست و گفت :برای مثال در موضوع کارت بازرگانی
مسؤوالن باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده
در مراجع قضایی تشکیل شده ،چه کسانی در حوزه
کارتهای بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام
دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه مشکالت به صرف تشکیل
جلسات حل نمیشود ،اظهار امیدواری کرد اتاق بازرگانی
روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که کارت بازرگانی
از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران
نیست ،افزود :کسی که مبالغ کالن ارزی از بانک مرکزی
دریافت میکند ،نمیتواند کارت خود را به دیگری واگذار
کند تا منجر به ثبت سفارشهای غیرقانونی و ارتکاب
جرایمی نظیر پولشویی شود.
دادستان تهران با اعالم این که دستگاه قضایی
از تأمین امنیت اقتصادی حمایت میکند ،گفت :قوه
قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراکز اشتغال
تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری کند.
وی تأکید کرد :در این بخش همکاری دستگاهها
الزم است و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر
هجمهها روی اتاق بازرگانی است که به عنوان صادرکننده
کارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود ،از
مسئوالن اتاق انتظار میرود به عنوان مدعی به موضوع
ورود کنند ،طرح شکایت کرده و منتظر ورود دادستانی
و پلیس نباشند.
۲۸هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان
کارتهای بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور
در این زمینه اعالم کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت
های تا سال  ۲۸ ،۱۳۹۶هزار میلیارد تومان است ،در
واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی
بهرهمند میشوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم
اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت
کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسؤوالن
اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده
از آن شد.
جعفری دولتآبادی با اشاره به تالش عدهای در
جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعاالن
اقتصادی اظهار داشت :برخورد با مجرمان بخشی از
وظایف قوه قضاییه است ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه
و حمایت از سرمایهگذاری ،اقدامات تاثیر گذاری از سوی
قوه قضاییه صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا هرچند
وقت یکبار مسئلهای رخ میدهد و با موج گرانیها مواجه
میشویم ،افزود :در شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با
آمریکا به سر میبرد .نباید عدهای با سوء استفاده از کارت
بانکی ،پروانه بهرهبرداری ،کارت ملی ،کارت بازرگانی و
گرانفروشی ،برای مردم سختی ایجاد کنند و شایسته
مردم انقالبی کشور نیست که دچار برخی مشکالت
کنونی باشند.

