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سکانس پایانی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی برای فرارمالیاتی
چه زمان روی پرده می رود؟
کارشناسان معتقدند که نبود سازوکار مناسب برای عرضه کارت های ...
دلخوش در آستانه برگزاری بازیهای
داخل سالن آسیا تأکید کرد؛

مجلس پیگیر رفع مضیقههای
مالی حوزه ورزش

عضـو هیـات رئیسـه فراکسـیون ورزش مجلـس بـر
ضـرورت تخصیـص اعتبـار بـه کمیتـه ملـی المپیـک در
آسـتانه برگـزاری بازیهـای داخـل سـالن آسـیا تاکیـد
کر د .
سـید کاظـم دلخـوش اباتـری در گفتوگـو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملت با اشـاره بـه اینکه متولیـان حوزه
ورزش کشـورمان بایـد از هـم اکنـون تدابیـر الزم برای
آمادگـی تیمهـای ایرانـی بـه منظـور حضـور قدرتمند در
بازیهـای داخـل سـالن آسـیا را انجـام دهنـد ،گفت :در
صورتـی کـه از ورزشـکاران حمایـت قابل توجـه صورت
نگیـرد ،کاروان اعزامـی نمیتوانـد بـه طـور شایسـته
در مسـابقات حضـور یابـد و ایـن مهـم بـرای ورزش
کشـورمان پسـندیده نیست.
نماینـده مردم صومعهسـرا در مجلس شـورای اسلامی
در واکنش به مطالب منتشـر شـده در سـایتهای خبری
مبنـی بـر اینکـه بودجـه کمیتـه ملـی المپیک در آسـتانه
برگـزاری بازیهـای داخـل سـالن آسـیا هنـوز پرداخت
نشـده اسـت ،اظهـار کـرد :نبایـد اجـازه داد مسـائل
مالـی و کمبـود بودجه سـبب شـود تـا اردوهـای آمادگی
ورزشـکاران لغو شـود زیرا چنیـن اتفاقـی میتواند تاثیر
منفـی در روحیه ورزشـکاران و کاروان اعزامـی بگذارد.
وی ادامـه داد :همـه مجموعههـا و مسـئوالن باید تالش
کننـد تا شـرایط مدال آوری نخبگان ورزشـی کشـورمان
در بازیهـای داخل سـالن آسـیا فراهم شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم تصریـح کـرد:
مجلـس شـورای اسلامی همـواره تلاش کـرده تـا
موضـوع تامین اعتبـارات در حـوزه ورزش را رفـع کند و
در این راسـتا اقدامـات خوبی را در تدوین برنامه ششـم
توسـعه انجـام داده اسـت.
عضـو هیات رئیسـه فراکسـیون ورزش مجلس شـورای
اسلامی خاطرنشـان کرد :باید یادآوری کرد که همینظور
کـه در زمان کسـب افتخـار توسـط تیمهای ورزشـی به
ورزشـکاران توجـه میکنیـم ،هـم اکنـون که نیـاز جدی
بـرای تخصیـص اعتبـار وجـود دارد نیز بایـد توجه جدی
صـورت بگیرد.
به گـزارش خبرگـزاری خانه ملـت ،در حالی کـه  60روز
تـا آغـاز بازیهـای داخـل سـالن آسـیا باقـی مانـده اما
هنـوز بودجـه کمیته ملـی المپیک پرداخت نشـده اسـت
و بـه دنبـال آن فدراسـیونها هـم در حال دسـت و پنجه
نـرم کردن بـا معضل همیشـگی بـی پولی هسـتند.
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ادامه سیاست های ضدبرجام آمریکا واکنش ایران را در پی خواهد داشت
عضو فراکسیون نمایندگان والیی تاکید کرد :هم صدایی و همزمانی طرح نمایندگان و
گفته های وزیر خارجه یک پیام آشکار و واضح ...

فالحت پیشه :

شرایط کنونی اجرای برجام مطلوب ایران نیست
اقدامات آمریکا برای عدم تحریم زدایی از ایران
بــه برجــام ،خــروج و یــا پــاره کــردن برجــام از ســوی
آمریــکا  ،بیــان داشــت :ایــن کشــور بــه صــورت
گســترده نشــان داده کــه بــه تعهــدات خــود در
خصــوص برجــام پایبنــد نبــوده و تمامــی کشــورهای
حاضــر در برجــام نیــز ایــن موضــوع را قبــول
دارند.
نماینــده مــردم اســام آبــاد غــرب بــا تاکیــد بــر

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس گفــت :ســخنان وزیــر امــور خارجــه  ،یــک
پیــام بســیار آشــکار و دقیــق بــرای طــرف مقابــل
اســت کــه در شــرایط کنونــی نــوع اجــرای برجــام
مطلــوب ایــران نیســت و جمهــوری اســامی ایــران
بــه اهــداف خــود نرســیده و حاضــر نیســت کــه تحــت
هــر شــرایطی برجــام را اجــرا کنــد.
حشــمت اهلل فالحــت پیشــه در گفتگــو بــا خبرگــزاری
خانــه ملــت در خصــوص " ســخنان وزیــر امــور
خارجــه مبنــی بــر اینکــه اگــر اقدامــات ضــد برجــام
آمریــکا ادامــه یابــد ایــران نیــز گزینــه خــروج از
برجــام را در دســترس دارد "،گفــت :ســخنان وزیــر
امــور خارجــه در گفتگــو بــا رســانه هــای آمریــکا در
خصــوص اینکــه در صــورت ادامــه رونــد آمریــکا در
عــدم پایبنــدی بــه برجــام  ،ایــران گزینــه خــروج از
برجــام را در دســترس دارد ،یــک پیــام بســیار آشــکار
و دقیــق بــرای طــرف مقابــل اســت کــه در شــرایط
کنونــی نــوع اجــرای برجــام مطلــوب ایــران نیســت و
جمهــوری اســامی ایــران بــه اهــداف خــود نرســیده
اســت و حاضــر نیســت کــه تحــت هــر شــرایطی
برجــام را اجــرا کنــد ،چــرا کــه منافــع ملــی و خطــوط
قرمــز جمهــوری اســامی ایــران بایــد مــد نظــر قــرار
بگیــرد .
وی بــا اشــاره بــه برخــی گفتمــان هــا و لفاظــی هــای
مقامــات آمریــکا در خصــوص عــدم پایبنــدی ایــران

اینکــه جمهــوری اســامی ایــران بــه تمامــی
تعهــدات خــود در خصــوص برجــام پایبنــد بــوده
و گزارشــات آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی
نیــز بارهــا بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد ،افــزود :امــا
اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی آمریــکا

نشــان دهنــده عــدم پایبنــدی آنهــا بــه توافــق برجــام
مــی باشــد کــه ایــن امــر باعــث نارضایتــی ایــران
شــده و مــا از شــرایط موجــود و عملکــرد طــرف
مقابــل بــه هیــچ عنــوان رضایــت نداریــم.
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه شــرایط موجــود اجــرای
برجــام از ســوی آمریــکا بــا توجــه بــه اقدامــات
صورت گرفته شــده از ســوی جمهوری اســامی ایران
مــورد تائیــد ایــران و ایــده ال نبــوده اســت ،تصریــح
کــرد :بایــد بازنگــری هایــی از ســوی طــرف مقابــل
در اجــرای بــه تعهــدات خــود صــورت بگیرد،چــرا
کــه آنهــا بــه تعهــدات خــود پایبنــد نبــوده انــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بــا
تاکیــد بــر اینکــه آمریکایــی هــا تــاش مــی کننــد
کــه بــه تعهــدات خــود در خصــوص برجــام بــرای
برداشــتن تحریــم هــا عمــل نکننــد و در ایــن راســتا
بــه بهانــه هــای مختلــف اقداماتــی را انجــام داده ،
ولــی هیــچ وقــت ادلــه قانونــی و حقوقــی مــورد
تائیــد نداشــته انــد ،گفــت :طــرف هــای حاضــر در
مذاکــرات هســته ای و برجــام بارهــا بــه پایبنــدی
ایــران بــه تعهــدات بیــن المللــی خــود اعتــراف کــرده
انــد ،ولــی آمریــکا بــه بهانــه هــای واهــی بــه دنبــال
آن اســت کــه تحریــم زدایــی ایــران را صــورت ندهــد
و بــه هــر طریــق ممکــن فشــار بــه ایــران را ادامــه
دهد.

شهیدی :بنیادشهید دخالتی در کسرخدمت سربازی فرزندان ایثارگر ندارد
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران تاکیـد کرد:
بنیادشـهید هیـچ دخالتی در کسـرخدمت سـربازی
فرزنـدان ایثارگـر نـدارد ،بنیـاد تنهـا میتوانـد
پیگیـر معافیـت فرزندان شـهدا و ایثارگـران باالی
۲۵درصد باشـد.
سـید محمدعلـی شـهیدی در گفتوگو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانهملـت در خصـوص تعییـن تکلیـف
کسـرخدمت سـربازی فرزنـدان ایثارگـر ،گفـت:
کسـر خدمـت سـربازی فرزنـدان ایثارگـر مرتبط
بـا وظایف سـتاد کل نیروهای مسـلح اسـت و بنیاد
شـهید و امـور ایثارگـران هیـچ دخـل و تصرفی در
آن ندارد.

آن سو
کوهکن:

ادامه سیاست های ضدبرجام آمریکا واکنش ایران را در
پی خواهد داشت

عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیی تاکیـد کرد :هم صدایـی و همزمانی
طـرح نماینـدگان و گفتـه هـای وزیـر خارجـه یک پیـام آشـکار و واضح
بـرای آمریکایـی ها داشـت که در صورت تداوم سیاسـت هـای خصمانه
علیـه ایـران و تصویـب طـرح علیـه منافـع ایـران ،جمهـوری اسلامی
ایـران حـق خـود مـی داند کـه از منافع خـود که خـط قرمز نظام اسـت
دفـاع کند.
محسـن کوهکـن در گفتگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت در خصـوص
" سـخنان وزیـر امـور خارجـه مبنـی بر اینکـه اگـر اقدامات ضـد برجام
آمریـکا ادامـه یابـد ایران نیـز گزینه خـروج از برجام را در دسـترس دارد
" ،اظهـار داشـت :اقدامـات و برنامـه هایـی کـه آمریـکا طـی مدت اجـرای برجـام انجـام داده به روشـنی به
همـه جهـان بدعهـدی و عـدم پایبنـدی آنهـا بـه توافقـات و معاهـدات بیـن المللـی را نشـان داد و حـال در
داخـل کشـور نیـز همـه گـروه ها بـه ایـن نقطه نظر رسـیده انـد که آمریـکا به هیـچ توافقـی پایبند نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نماینـدگان مجلس بـا نگرش های مختلف در برداشـت نظـر از رفتارهـای آمریکا به یک
نقطه مشـترک رسـیده اند و در جلسـه روز سـه شـنبه مجلس شـورای اسلامی با رای قاطع به طرحی رای
دادنـد کـه نشـان از عـدم اعتمـاد بـه آمریکا بـود ،گفت :تا پیـش از ایـن برخی مطرح مـی کردند کـه آمریکا
بـه برجـام پایبنـد نیسـت و برخـی مـی گفتند کـه آنها بـه روح برجـام پایبنـد نیسـتند ،ولـی رای نمایندگان
مجلـس بـه طـرح مقابلـه بـا اقدامـات تروریسـتی آمریـکا و سـخنان وزیـر امـور خارجـه در مصاحبـه با یک
نشـریه آمریکایـی نشـان دهنـده آن اسـت کـه همه بـه یک نقطـه نظر رسـیده اند.
نماینـده مـردم لنجـان تاکیـد کـرد :این هـم صدایـی و همزمانی طـرح نماینـدگان و گفته های وزیـر خارجه
یـک پیـام آشـکار و واضـح بـرای آمریکایـی ها داشـت کـه در صـورت تداوم سیاسـت هـای خصمانـه علیه
ایـران و تصویـب طـرح علیـه منافـع ایـران ،جمهـوری اسلامی ایـران حق خـود می دانـد کـه از منافع خود
کـه خـط قرمـز نظام اسـت دفـاع کند.
وی تصریـح کـرد :بـدون شـک در صورت ادامـه روند آمریـکا علیه ایران و برخلاف تعهد برجـام  ،ایران هم
بـر اسـاس توافـق صـورت گرفته و گـزارش های داده شـده به سـازمان های بیـن المللی حق خـود می داند
کـه بـا ایـن رفتارهـا مقابلـه نماید ،چـرا که در برجام تاکید شـده کـه هر کـدام از طرفین به چـه تعهداتی باید
عمـل کننـد ،کـه به وضوح مشـخص اسـت که آمریـکا به هیچ کـدام از تعهدات خـود پایبند نبوده اسـت.
عضـو کمیسـیون تدویـن آئیـن نامه بـا بیان اینکـه اکنون با گذشـت زمان همه بـه بدعهدی و عـدم صداقت
آمریکایـی هـا در اجـرای توافـق هـای بیـن المللی اعتـراف دارنـد ،افـزود :این در حالی اسـت کـه جمهوری
اسلامی ایـران طـی ایـن مـدت همکاری بسـیار خـوب و باالیی بـا نهادهـای بین المللـی داشـته و اقدامات
فراتـر از برجـام نیز انجام داده اسـت .
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی با اشـاره بـه اینکه ایـن بدعهدی مسـلما لکه سـیاه دیگری بـر کارنامه
آمریـکا در عـدم پایبنـدی بـه توافقـات چند جانبه و بین الملی می باشـد ،بیان داشـت :اگر جمهوری اسلامی
ایـران تاکنـون موضـع متقابلـی در برابـر بدعهدیهـای آمریـکا پیرامـون برجـام انجام نـداده اسـت صرفا به
دلیـل یکسـری مالحظـات بـوده کـه بـه دنیا نشـان دهد ،ایـران بـه دنبال نقـض برجام نبـوده و حـال برای
همـه جهـان خوی ظالمانه و اسـتکباری سـردمداران آمریکایی مشـخص شـده اسـت.

جعفرزاده ایمن آبادی تشریح کرد:

اما و اگر تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران
نماینـده مـردم رشـت در مجلـس معتقـد اسـت اروپـا بایـد با تأسـیس دفتر
اتحادیـه ایـن قـاره در تهـران در جهـت ارتقـای سـطح روابـط بـا جمهوری
اسلامی برآید.
غالمعلـی جعفـرزاده ایمـن آبـادی در گفـت و گو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه
ملـت با اشـاره به اما و اگرهای تأسـیس دفتـر اتحادیه اروپـا در تهران گفت:
اروپـا در برجـام نشـان داد چندان تابع آمریکا نیسـت و ایـن از مزایای برجام
بـود که توانسـت اتحـاد بیـن المللـی آمریکا علیـه ایران را بشـکند امـا هنوز
هـم جـا دارد اروپا کـمکاری های گذشـته را جبـران کند.
نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه بـا بیـان اینکه
اروپـا بـا همـکاری با آمریـکا به خود ضـرر زده اسـت ،عنوان کرد :الزم اسـت

شـهیدی تصریـح کـرد :بنیـاد شـهید و امـور
ایثارگـران نسـبت به معافیـت از خدمت سـربازی
فرزنـدان شـهدا و ایثارگـران بـاالی  25درصـد
طبـق قانـون اقـدام میکنـد امـا سـتاد کل
نیروهـای مسـلح در مـورد سـایر مـوارد بـه جهت
شاغل بودن آنها تصمیمگیری میکند.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در مجلس
شـورای اسلامی یادآور شـد :بنیـاد شـهید و امور
ایثارگـران حتـی نقـش مشـورتی هـم در اجـرای
قانـون معافیت از خدمت سـربازی یا کسـرخدمت
سـربازی فرزنـدان ایثارگر ندارد لذا سـتاد کل باید
تصمیمـات اجرایـی را اتخـاذ و عملیاتـی کند.

مصوبـه کسـر خدمـت فرزنـدان ایثارگـر در برنامه
ششـم توسـعه هنـوز از سـوی سـتاد کل نیروهای
مسـلح تعییـن تکلیـف نشـده کمـا اینکـه سـردار
موسـی کمالی رئیس اداره سـرمایه انسـانی سرباز
سـتاد کل نیروهای مسـلح اخیرا یادآور شـده است
ایـن مصوبـه نیازمند اقدامات کارشناسـی اسـت.

اما و اگر تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران
نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است اروپا باید با تأسیس دفتر اتحادیه این قاره در
تهران در جهت ارتقای سطح روابط با جمهوری اسالمی ...

صفاری:

طرح اقدام متقابل با ماجراجویی آمریکا نیاز به چکش
کاری دارد

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی در مجلــس شــورای اســامی
تاکیــد کــرد :بــرای آنکــه آمریــکا پاســخ
قاطعــی از بدعهــدی و تحریــم هــا علیــه
ایــران بگیــرد بایــد طــرح اقــدام متقابــل
بــا ماجراجویــی آمریــکا چکــش کاری شــود.
مرتضــی صفــاری نطنــزی در گفــت و گــو با
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره
بــه تصویــب یــک فوریــت طــرح مقابلــه بــا
اقدامــات ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا
در منطقــه اظهــار داشــت :ایــن طــرح بــرای
چکــش کاری بیشــتر در کمیســیون امنیــت ملــی بررســی خواهــد شــد و بــا در نظــر گرفتــن مــواردی
عملیاتــی بــه صحــن علنــی ارســال خواهــد شــد.
نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر در مجلــس دهــم شــورای اســامی ادامــه داد :تــاش هــای خوبــی
بــرای نــگارش طــرح تقابلــی صــورت گرفــت و همــکاران مطالبــی را پیگیــری کردنــد امــا تصــور
می کنــم الزم اســت در کمیســیون پیگیــری جــدی تــری صــورت گیــرد بــه حــدی کــه بــر غنــا و
محتــوای طــرح افــزوده شــود تــا طــرح قابلیــت اجــرا داشــته باشــد.
وی گفــت :در واقــع بایــد طرحــی از مجلــس خــارج شــود تــا در مقابــل مزاحمــت و تحریــم هایــی
کــه آمریــکا علیــه ایــران ایجــاد کــرده اســت ،اقداماتــی متقابــل صــورت گیــرد و بــه قولــی آنهــا نیــز
دردشــان بگیــرد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه مجلــس ســنای آمریــکا بــه بهانــه هــای مختلفــی تحریــم هایــی
علیــه ایــران مصــوب کــرده اســت ،عنــوان کــرد :مجلــس ســنا بحــث تحریــم ســپاه ،فعالیــت موشــکی
و حقــوق بشــر را دنبــال مــی کنــد در چنیــن شــرایطی مــا بایــد پاشــنه آشــیل آمریــکا را مــورد هــدف
قــرار دهیــم تــا ایــن کشــور ضربــه الزم را از رفتــار خصمانــه علیــه ایــران ببینــد.
صفــاری نطنــزی اظهــار داشــت :اســرائیل پاشــنه آشــیل آمریــکا در منطقــه اســت بنابرایــن مــی توانیــم
بــا کشــورهای همســو آزادی اســرائیل را در منطقــه محــدود کنیــم تــا بــه واســطه قــدرت عمــل آمریــکا
را کاهــش دهیــم.
وی تاکیــد کــرد :همچنیــن مــی توانیــم در سیاســت خارجــی مــان طــوری عمــل کنیــم تــا تعامــات
دفاعــی مــا بــا کشــورهای همــراه افزایــش یابــد ،آمریــکا بــر فعالیــت دفاعــی ایــران حســاس اســت و
بــا گســترش همــکاری مــی توانیــم اســباب ناراحتــی آمریــکا را فراهــم کنیــم.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بــا بیــان اینکــه بایــد در مســیر حمایــت آمریــکا از
تروریســت اقــدام متقابــل در نظــر گرفــت ،توضیــح داد :برکســی پوشــیده نیســت کــه آمریــکا بزرگتریــن
حمایــت کننــده تروریســت اســت بایــد ایــن مــوارد را احصــا و بــه گــوش جهــان رســاند.
ایــن نماینــده ادامــه داد :بــا اســتناد بــه اســناد حمایــت آمریــکا از تروریســت مــی تــوان مــوارد را در
قــوه قضاییــه پیگیــری کــرد و بــر اســاس موافقتنامــه هــای معاضــدت قضایــی ،امــوال آمریــکا در
کشــورهای منطقــه و طــرف قــرار بــا ایــران را مصــادره کــرد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی همچنیــن عنــوان کــرد:
در بحــث حقــوق بشــر نیــز بایــد جنایــت جنگــی آمریــکا در یمــن را بــه دیــوان دادگســتری الهــه بــرد
و تــا بــه نتیجــه رســیدن آن را پیگیــری کــرد ،ایــن اقدامــات نیــاز بــه کار حقوقــی و جــدی دارد کــه
الزم مــی دانیــم در طــرح مذکــور بــه خوبــی لحــاظ شــود.

سکانس پایانی سوءاستفاده از کارت های
بازرگانی برای فرارمالیاتی چه زمان
روی پرده می رود؟

خانــه ملــت :کارشناســان معتقدنــد کــه نبــود
ســازوکار مناســب بــرای عرضــه کارت هــای
بازرگانــی ســبب سوءاســتفاده دالالن شــده تــا از
افــراد نیازمنــد بــرای فرارهــای مالیاتــی و رســیدن
بــه ســودهای کالن بهــره ببرنــد.
کارت بازرگانــی مجــوزی اســت کــه بــه دارنــده
آن اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اجــازه
داده میشــود بــه تجــارت خارجــی بپــردازد،
براســاس مقــررات ایــن کارت از طــرف اتــاق
بازرگانــی صــادر میشــود کــه اعتبــار کارت
بازرگانــی از تاریــخ صــدور یکســال میباشــد و

واســطهگران ایــن کارتهــا را بــا هزینههــای
ناچیــز خریــداری کــرده و مــورد سوءاســتفاده قــرار
میدهنــد.
ماجرا از کجا آغاز می شود؟!
تعــدادی افــراد ســودجو و متخلــف ،بــا فریــب
و اغفــال افــراد نیازمنــد و ســاده کــه اطــاع
چندانــی از قوانیــن ندارنــد ،آنهــا را بــه گرفتــن
کارت بازرگانــی تشــویق کــرده و ســپس کارت
صــادر شــده را در برابــر مبالغــی ناچیــز از
دارنــدگان میخرنــد یــا اجــاره میکننــد.
کارت هــای بازرگانــی پیــرزن هــا در روســتاهای

تمدیــد آن نیــز بــا ارائــه مــدارک الزم انجــام
میگیــرد ،امــا متاســفانه مدتــی بعــد از صــدور
ایــن کارتهــا ،زمینــه ســوء اســتفاده از آنهــا ایجــاد
شــد .ایــن روزهــا خریدوفــروش کارت بازرگانــی
بــرای فــرار مالیاتــی بــه یــک پدیــده رایــج در
اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت و دالالن و

دورافتــاده و یــا چوپانــی در دل کــوه کــه
مشــخص نیســت بــر چــه مبنایــی ایــن کارت هــا
را دریافــت کــرده انــد؛ یکــی از بهتریــن روش هــا
بــرای واردات کاالهــای لوکــس بــه کشــور ،فــرار
مالیاتــی ،کســب ســود هــای نجومی و پیمــودن ره
صــد ســاله در یــک شــب اســت ،راه هایــی کــه
ایــن روزهــا بســیار رایــج شــده و افــراد ســاده و
نیازمنــد را دچــار مشــکالت فراوانــی مــی کنــد.
در همیــن رابطــه رمضانعلــی ســبحانی فــر بــا
خبرنــگار گــروه اقتصــادی خبرگــزاری خانــه
ملت،بــه گفــت و گــو پرداختــه اســت .نماینــده
مــردم ســبزوار جویــن و جغتــای در مجلــس
شــورای اســامی ،بــا اشــاره بــه نابســامانی در
توزیــع کارت هــای بازرگانــی معتقــد اســت کــه
ســوء اســتفاده از ایــن کارت هــا یــک امــر محــرز
بــوده و کارت هــای بازرگانــی کنونــی بــه علــت
سوءاســتفاده برخــی از دالالن کارایــی خــود را از
دســت داده و مشــکالت فراوانــی ایجــاد کــرده
اســت.

اتحادیـه اروپـا سـرعت خود را بـرای برقراری ارتبـاط با ایران بیشـتر کرده و
دفتـر خـود در ایـران را احیا کند.
وی تأکیـد کـرد :دفتر اتحادیـه اروپا در تهران نباید مشـابه دفاتر دیگر باشـد
چـون خاطـره خوشـی از ایـن دفاتر در کشـورمان وجـود نـدارد و اتفاقاتی در
آنهـا افتـاده کـه موجبـات نگرانـی را فراهـم کـرده اسـت از ایـن رو اتحادیه
اروپـا بایـد بـه دنبـال برداشـتن گام هـای مثبـت
بـرای ارتقای سـطح روابط باشـد.
نایـب رئیـس فراکسـیون نماینـدگان مسـتقلین
والیـی در پایـان در خصـوص ارتبـاط اقتصـادی
ایـران و اروپـا خاطرنشـان کـرد :فاصلـه ای کـه
امـروز میـان اروپـا و آمریکا افتاده اسـت مـی تواند
اسـتراتژی خوبـی را بـرای جمهوری اسلامی رقم
بزنـد تـا بـا فراهـم کـردن شـرایط بـه افزایـش
مناسـبات اقتصـادی سـرعت ببخشـند.
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ســبحانی فــر بــی دقتــیهــا و بــ 
ی توجهــی
مســئوالنی کــه بــا ایــن موضــوع مرتبــط هســتند
را عامــل دامــن زدن بــه ایــن ســودجوییهــا
مــی دانــد و مــی افزایــد بایــد ســازوکاری مناســب
بــرای صــدور کارت هــای بازرگانــی درنظرگرفتــه
و براســاس میــزان ســرمایه صاحــب کارت بــه
آنهــا مجــوز داده شــود،تا ســقف صــادرات و
واردات هــر فــرد مشــخص و از فرارهــای مالیاتــی
جلوگیــری شــود.
ضــرورت اجــرای نظــام جامــع مالیاتــی بــرای
کاهــش سوءاســتفاده از کارت هــای بازرگانــی
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
شــورای اســامی ،معتقــد اســت کــه ســازمان
مالیاتــی مطالبــات فراوانــی از صاحبــان
کارت هــای بازرگانــی داشــته ،که به دلیــل ناتوانی
صاحــب کارت توانایــی وصــول آن را ندارنــد.
"ضــرورت اجــرای نظــام جامــع مالیاتــی" ســرتیتر
دیگــر ســخنان نماینــده مــردم علــی ســبزوار در
مجلــس شــورای اســامی بــا خبرگــزاری خانــه
ملــت بــود .بــه گفتــه وی اگرنظــام جامــع مالیاتــی
اجــرا و ســرمایه هــای منقــول و غیرمنقــول کــه
مشــمول مالیــات مــی شــود مشــخص شــود هــر
شــهروند بــا خوداظهــاری اطالعــات مالــی خــود
را شــفاف کــرده و در همیــن راســتا مــی تــوان
براســاس ســرمایه افــراد کارت بازرگانــی صــادر
کــرد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن در بخــش
پایانــی گفــت وگــوی خــود ،بــه لــزوم لحــاظ
رتبــه ســنجی در ارائــه کارت هــای بازرگانــی
اشــاره کــرد و گفت:رتبــه بنــدی و امتیازبنــدی
بــر اســاس درجــه اعتبــاری صادرکننــدگان کارت
کمــک مــی کنــد کــه نظــارت هــا دقیــق شــود و
از خاصیــت دســته چکــی کارت هــای بازرگانــی
بــه معنــای دسترســی همگانــی مــی کاهــد.
ســاماندهی کارت هــای بازرگانــی ســال هاســت
کــه مطــرح مــی شــود و ایــن عــدم ســاماندهی
هــر ازچندگاهــی ســبب سوءاســتفاده از افــراد
نیازمنــد و ســاده توســط دالالن مــی شــود امــا
تاکنــون اقــدام چنــدان موثــری در ایــن زمینــه
صــورت نگرفتــه اســت کــه اقدامــات در ایــن
زمینــه نیازمنــد عــزم جــزم مســئوالن اســت
چراکــه هرگونــه ســهل انــگاری ســبب بــروز
مشــکالت بزرگــی مــی شــود.

لیست  ۸هزار کانال تلگرام
گم شده است
لیسـت موسـوم بـه لیسـت  ۸هـزار کانـال تلگـرام
مجرمانـه در حالی از سـوی دبیر کمیتـه تعیین مصادیق
محتـوای مجرمانـه پیگیـری میشـود که اعضـای ناظر
مجلـس در ایـن کمیتـه و وزیـر اطالعـات از بـودن آن
ابـراز بیاطالعـی میکننـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری خانه ملـت ،دبیر کمیتـه تعیین
مصادیـق محتـوای مجرمانـه در حالـی از لـزوم فیلتر ۸
هـزار کانـال تلگرامـی صحبـت میکنـد کـه نمایندگان
مجلـس عضـو ایـن کارگـروه از وجـود چنیـن لیسـتی
ابـراز بیاطالعـی میکننـد و وزیـر ارتباطات هـم اظهار
میکنـد کـه چنیـن لیسـت و سـندی را در وزارتخانـه
نیافتهانـد!
ماجـرا از آنجـا شـروع شـد کـه چنـدی پیـش معـاون
دادسـتان کل کشـور در امـور فضـای مجـازی از
شناسـایی افـزون بر  ۸هـزار کانال تلگرامـی ضدامنیت
کشـور خبـر داد و گفـت که حتی دسـتور انسـداد برخی
از ایـن کانالهـا بیـش از  ۴۰بـار بـه وزارت ارتباطـات
ارسـال شـده اسـت ولـی تاکنـون فیلتـر نشـدهاند.
ایـن موضـوع در حالیسـت کـه وزیـر ارتباطـات بـا رد
بیتفاوتـی وزارتخانـه متبوعـش نسـبت بـه فیلتـر
کانالهـای تلگرامـی مجرمانـه کـه مـورد ادعـای دبیـر
کارگـروه تعییـن مصادیـق مجرمانـه اسـت ،تصریـح
کـرد کـه سـندی در وزارتخانه مبنـی بر ارائه لیسـتی از
سـوی کارگـروه در این باره پیدا نشـده و معلوم نیسـت
آن را کجـا فرسـتادهاند.
بـروز اختالف نظر سـبب بوجـود آمـدن بحث بین
دادسـتانی کل کشـور و وزارت ارتباطات است
بر این اسـاس محمـد کاظمـی در گفتوگو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع
شناسـایی و فیلتـر  ۸هـزار کانـال تلگرامـی ضدامنیت
کشـور تاکنـون در کمیتـه تعییـن مصادیـق محتـوای
مجرمانه مطرح نشـده اسـت ،گفت :شـخصا در جریان
ایـن موضوع نیسـتم.
نماینـده مـردم مالیـر در مجلـس شـورای اسلامی
تصریـح کـرد :شـاید برخـی اختالفنظرهـا سـبب
بوجـود آمدن بحـث بین دادسـتانی کل کشـور و وزارت
ارتباطـات در خصـوص  ۸هـزار کانـال تلگرامـی شـده
ا ست .
عضـو کمیتـه تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانـه
خاطرنشـان کـرد :موضوع فیلترینگ بر اسـاس دسـتور
شـورای عالی فضـای مجـازی و کمیته تعییـن مصادیق
محتـوای مجرمانه انجام میشـود که تاکنـون تصمیمی
در خصـوص موضـوع مذکـور نگرفتهانـد.
لیسـت  8هـزار کانـال تلگرامـی در کمیتـه تعیین
مصادیـق محتـوای مجرمانه بررسـی نشـده اسـت
رمضانعلـی سـبحانیفر در گفتوگـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانه ملـت در واکنش به موضوع شناسـایی
و فیلتـر  ۸هـزار کانـال تلگرامـی ،گفت :لیسـت  8هزار
کانـال تلگرامـی در کمیتـه تعییـن مصادیـق محتـوای
مجرمانه بررسـی نشـده اسـت.
نماینـده مـردم سـبزوار ،جغتـای ،جوین و خوشـاب در
مجلـس شـورای اسلامی اظهار کـرد :باید یادآور شـد
طبـق قانـون فیلترینگ در فضـای مجازی و شـبکههای
اجتماعـی بـر اسـاس تصمیـم کمیتـه تعییـن مصادیق
محتـوای مجرمانـه انجـام و پـس از اعلام بـه وزارت
ارتباطـات ،فیلترینـگ انجـام میشـود.
عضـو کمیتـه تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانـه
خاطرنشـان کـرد :بایـد دیـد که موضـوع مطرح شـده
بر اسـاس حکـم قضایی اسـت یا خیـر اما بایـد اذعان
کرد طی جلسـاتی کـه شـخصا در کمیته مذکـور حضور
داشـتم ایـن موضـوع مطرح نشـده اسـت.

