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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

حد آستانه الزم براي بررسي مالیاتي حسابهاي بانکي در اصالحیه جدید  ۱۰برابر شد

ﺧﺒﺮ

پیامبر و ما ایرانیان

سرکشي به حسابهاي بانکي »میلیونرها« ممنوع!

اختالف گازي ترکمنستان با ایران
به دادگاه کشید

رسوالن سعد پیش رستم تردد آغاز نهادند .هرکه به
رسالت آمدی ،رستم را دیدی بر تخت زرین نشسته ،تاج
بر ســر و بالشهای بهزربافته نهاده ،بساطهای مذّهب
انداخته و تمامت لشکر او را آراسته به سالحهای نیکو
و جامههای باتکلف و پیالن بر در بارگاه داشــته ،رسول
سعد شمشیر حمایل کرده و نیزه در دست گرفته ،بیامدی
و شتر نزدیک تخت رستم ببستی .عجم بانگ برآوردی،
رستم ایشــان را منع کردی و رسول را نزدیک خواندی.
رســول همچنان با سالح پیش او رفتی .آهن بن نیزه را
بر بســاط نهادی ،وقت بودی که بساط را سوراخ کردی
و بر نیزه تکیه کرده با رســتم سخن گفتی .رستم مردی
عاقل بود ،در ســخنان ایشان تأمل کردی همه بر قانون
حکمت و حزم یافتی و از آن بیندیشــیدی و هراس بر او
مستولی گشت و ازجمله یکی آن بود که از پیش سعد
هر نوبت رســولی دیگر میآمد و یک کس را دو نوبت
نمیفرستاد .رســتم به یکی از رسوالن گفت چه سبب
است که امیر شما در هر نوبت رسولی دیگر میفرستد
و یک کس دو بار به رسالت نمیآید؛ رسول گفت سبب
آن است که امیر ما در راحت و زحمت میان سپاه عدل و
سویت میکند و روا نمیدارد که یک شخص را متعاقب
زحمت دهد و دیگران آسوده باشند و رستم ازین سخن
و از استقامت سیرت ایشــان منفعل شد و بدانست که
بناء عرب بر اصلی محکم است و روزی رستم با یکی از
رســوالن که نیزه در دست داشت ،گفت این دوک که در
دست توســت چیست؟ او گفت آتشپاره را از کوچکی
و بزرگی عیبی نباشــد و با دیگری گفت غالف شمشــیر
تورا بسی کهنه میبینم رسول گفت اگرچه کهنه است،
اما تیغ نو اســت و جودت شمشیر در نفس او باشد نه
در غالف متکلف .رســتم از جوابهای مسکت ایشان
متأثر شــد و یاران خود را گفت این جماعت اعراب را در
آنچه میگویند و مردم را به آن دعوت میکنند ،حال از
دو بیرون نباشــد یا صادق باشند یا کاذب .اگر کاذباند،
قومــی که بر محافظت عهد و کتمانِســر تا این غایت
بکوشــند و از هیچکس از ایشــان حرفــی که مخالف
دیگران باشد نتوان شنود ،در غایت حزم و شهادت باشند
و اگر صادقاند در برابر ایشان هیچکس تاب ندارد .لشکر
عجم از این سخن به غایت گرفته شدند و بانگ برآوردند
و گفتند این ســخن بیش مگوی و از نــوادری که از این
مجهوالن میشنوی متعجب مشو و بر محاربت ایشان
تصمیم عزم واجب دار .رستم گفت :این سخن با شما نه
از آن میگویم که بر مقاتله ایشان جازم نیستم بلکه شما
را از حال ایشــان تنبیه میکنم و ســخنی که در دل من
اســت با شما میگویم .افزون بر نکته پیشگفته ،سنت
پیامبر مبنی بر پذیرش فرهنگ اقوام و امضای رفتارهای
نیکوی آنان که امورشــان پیش از اسالم بر آن اساسها
اســتوار بود ،مقاومت در برابر اسالم را بهشدت کاهش
میداد .آموزه قران مبنی بر اینکه ابنای بشــر به صورت
شــعوب و قبایل قرار داده شدهاند و بهرسمیتشناختن
هویت شــعوب گوناگون که مایه شناسایی و تمییز آنان
از یکدیگر اســت ،اساســیترین راهبرد ســنت اسالمی
در نفوذ تا اعماق جان ملتهای مختلف بوده اســت.
پذیرش تمایز جامعههای مختلف از ســوی اســالم به
مفهوم پذیرش تداوم سنتها و فرهنگهای گوناگون در
زیر چتر یک تمدن کلی اســالمی است .مسلمانان فاتح
در بســیاری از فتحها تداوم بقــای ایرانیان بر مذهب و
آیین پیشین خود را در برابر جزیه میپذیرفتند تا آنان در
ادامه احتماال با رغبت به اسالم روی آورند .آنان نهتنها
بسیاری از راه و رسم کشــورداری و تمشیت امور مردم
را از ایرانیان پذیرفتند و آموختند ،بلکه زبان فارســی را
برای مدتها زبان رســمی دیوان اسالمی قرار دادند و
ایرانیان را درون نظام خود برکشیدند.بهاینترتیب ،ورود
اســالم به ایران هیچگاه مترادف با الغای هویت ایرانی
و مباینت بــا فرهنگ و تمدن ایرانشــهری نبود .با این
وجود ،تبعیض در رفتار خلفا و فاتحان مسلمان با مردم
ایرانی و عرب به نفع عربها آشــکارا دیده میشد ،اما
هیچگاه این تبعیض حالــت مقدس و مبنای دینی پیدا
نکــرد .ایرانیان در عین حالی که پیــام پیامبر را به جان
پذیرفتند ،هیچگاه خالفت خلفای بنیامیه و بنیعباس
را نپذیرفتند .درحالیکه خلفا سیره و سلوک پادشاهان
ساســانی را الگوی خود قرار میدادنــد ،ایرانیان در پی
تمییز بین آموزهها و سنت پیامبر و رفتار خلفا بودند .آنان
هرچه بیشتر با جان و معنای اسالم آشناتر میشدند ،از
خلفای اموی و عباسی بیشتر فاصله میگرفتند .ایرانیان
همچنین در عین اینکه هویت ایرانی خود را حفظ کردند،
با پذیرش اســالم ،آن را به جزء جداییناپذیر از فرهنگ
و تمدن ایرانی تبدیــل کردند .این وضعیت تا نیمههای
قرن ســوم به طول انجامید تا ایرانیــان بتوانند خود را
بازیابند و دوباره به نام ایران با ظهور صفاریان در صحنه
سیاست ،ظهور و بروز پیدا کنند .البته بازخوانی فرهنگ
و تمدن ایرانشــهری محدود به سیاســت و حکومت
نمیشد ،بلکه بهصورت ژرفتر با آفرینش شاهنامه به
قلم حکیم ابوالقاسم فردوسی و متعاقب او آثار حکیم
نظامیگنجوی و دیگران در عمق جان ایرانیان نشست
و شــعر و زبان فارســی تبدیل به زبان فرهنگ و تمدن
ایرانی شد که همچنان ادامه دارد؛ بهنحویکه هنوز هم
کســی نمیتواند ایران را از شعر جدا کند .بهواقع شعر
جان سخن فارسی است .ورود فلسفه از یونان به ایران
و تلفیق آن با حکمت خســروانی ،فــارغ از آنکه میزان
تأثیر و تأثر پیشــینی آنان را از ایرانیان ارزشگذاری کنیم
و بازخوانی آن از ســوی حکیمان مسلمان ایرانی مانند
ابوریحان ،بوعلی سینا و شیخ اشراق سهرودی ،با تأکید
ویژه ســهروردی بر حکمت خسروانی و ظهور حکمت
اشــراق که با ایمان به غیب ایرانیان و اســالم سازگاری
داشــت ،ســتون دیگری از معرفت ایرانی را بنیان نهاد.
اینــک این فرهنگ و تمــدن ایرانشــهری در رویارویی
با تجدد غرب نیاز به بازخوانی خویش دارد .باشــد که
روزی شاهد رختبربستن این حجم تعارض درونی در
ایران باشیم.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول حــاال به نظر ميرســد وزارت اقتصاد و ســازمان
امور مالیاتي در عقبنشیني آشکار آستانه بررسي
اطالعــات حســابها را بــه  ۱۰برابر میــزان قبلي افزایش داده اســت تا
قسمت بزرگي از حســابهاي بانکي اشخاص از بررسي مستقیم سازمان
امور مالیاتي مصون بمانند .این در حالي اســت که هنوز عدهاي بررســي
همین مقدار از حسابهاي بانکي را نیز »سرککشیدن در حریم خصوصي
کم و کیف حســاب »مردم«ي که ساالنه
مردم« ميدانند و معتقدند نباید ّ
میلیاردها تومان به حسابشان ميآید و ميرود ،بررسي دقیقتر شود.
قانون چه ميگفت؟
اگرچه تالش براي بررســي حســابهاي بانکي در کشــور ســابقهاي
طوالني دارد؛ امــا ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهاي مســتقیم ،اصالحي
مصــوب  ۳۱تیر  ۱۳۹۴ميگوید :برای شــفافیت فعالیتهــاي اقتصادي
و اســتقرار نظام یکپارچــه اطالعات مالیاتــي ،پایگاه اطالعــات هویتي،
عملکردي و دارایي مؤدیان مالیاتي شــامل مواردي نظیر اطالعات مالي،
پولي و اعتباري ،معامالتي ،سرمایهاي و ملکي اشخاص حقیقي و حقوقي
در سازمان امور مالیاتي کشور ایجاد ميشود .در تبصره  ۵این ماده قانوني
نیز آمده اســت :ترتیبات اجراي احکام این ماده و...به موجب آییننامهاي
است که در مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان
امور مالیاتي کشــور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران تهیه
ميشود و به تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایي و دادگستري ميرسد.
که آسان مينمود اول؛ ولي افتاد مشکلها!
آییننامه اجرائي تبصره  ۵ماده  ۱۶۹نهایتا ســال گذشته تصویب شد و
تصمیم بر این شد که به موجب آن حسابهایي که گردشي بیشتر از ۵۰۰
میلیون تومان در سال را تجربه کرده بودند ،از طرف سازمان امور مالیاتي
بررسي شوند .در همان زمان ســازمان امور مالیاتي تعیین چنین رقمي را
از این نظر کارشناســي خوانده بود که اوال عمده حسابهاي با گردش زیر
 ۵۰۰میلیون تومان مشــمول مالیات زیادي نميشدند و ثانیا بررسي تمام
حســابهاي بانکي تبدیل به فرایند پیچیدهاي ميشد .بااینحال در میانه
ســال جاري مدیر کل دفتر اطالعات مالیاتي سازمان مالیاتي در گفتوگو
با تســنیم از وجود اختالفاتي با بانکها بر سر ارائه اطالعات حسابها به
این سازمان خبر داد و گفت» :وقتي نوبت به دریافت اطالعات سپردههاي
کوتاهمدت و بلندمدت )دیداري و غیردیداري( رســید ،بانک مرکزي اعالم
کرد به این اطالعات دسترســي ندارد و باید از طریق بانکها تأمین شــود.
ســازمان امور مالیاتي از اردیبهشت  ۱۳۹۶جلساتي را با بانکهاي دولتي
و خصوصي و همچنین تشــکلهاي مرتبط ترتیب داده اســت تا از طریق
بانکها اطالعات مربوط به ســپردهها به ســازمان مالیاتي ارائه شود؛ اما
تاکنون به نتیجه نرســیده اســت« .اختالفي که به نظر ميرسد تاکنون نیز
ادامه داشته است.
بانکها ميترسند
از همان ابتداي مطرحشــدن مسئله بررسي حسابهاي بانکي یکي از
طرفهاي درگیر که چندان عالقهاي به اجراي این قانون نداشت ،بانکها

بودند .بانکها البته هرگز به طور مســتقیم مخالفت خود را با اجراي این
قانون نشــان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهــم را در این زمینه مطرح
کردند که اجراي آییننامه را تا حدود زیادي زمینگیر ميکرد .اولین نگراني
بانکيها چیزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررســي حسابهاي
بانکي مطرح ميشــد .براي مثال هادي اسماعیلزاده ،حقوقدان و مدیر
وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسســه عالي بانکداري در سال  ۹۲با تأکید
بر محرمانهبودن اطالعات حســاب مشتریان بانکي ،گفته بود طبق قاعده
اطالعات حســاب بانکي مشــتریان بانکي کامال محرمانه اســت و بانک
بهعنــوان وکیل مشــتریان خود حق نــدارد اطالعات حســاب آنها را در
اختیار شــخص حقیقي یــا حقوقي قرار دهد؛ مگر اینکه دادســتان اجازه
دســتیابي را صادر کند .این نگراني البته ریشه مهمتري داشت و آن ترس
بانکها از انتقال ثروت ســپردهگذاران از بانکها به سمت بازارهاي ارز و
سکه و مســکن بود؛ خطري که ميتوانســت عالوه بر زمینزدن بانکها،
آشــفتگيهایي هم در بازارهاي مورد اشــاره ایجاد کند .به زبان سادهتر،
آنها معتقد بودند شفافیت حســابهاي بانکي به شفافیت فعالیتهاي
اقتصادي منجر نميشود ،بلکه ثروتهاي پنهان دورمانده از مالیات را به
بازارهاي غیرشفاف دیگري منتقل خواهد کرد .نگراني مهم دیگر بانکها
اما منطقيتر و البته دردسرسازتر است .آنها ميگویند یا همه یا هیچکس
و بر این شرط خود نیز تأکید ميکنند .به عبارت دیگر ،بانکها معتقدند اگر
قرار بر ارائه اطالعات حسابهاي بانکي به سازمان امور مالیاتي باشد این
اقدام باید به صورت هماهنگ از ســوی همه بانکها و مؤسسات مالي-
اعتباري انجام شــود وگرنه وجود هر استثنایي در این زمینه منجر به فرار
ســپردهها از بانکهاي همکاريکننده به سمت بانکهایي خواهد بود که
از ارائه اطالعات خود خودداري ميکنند .این نگراني همان چیزي اســت
کــه تا امروز اجراي آییننامه را با مشــکالتي مواجه کرده اســت و بر پایه
خبرهاي رسیده هنوز بانکهایي هستند که حاضر به پذیرش این آییننامه
و ارائــه اطالعات خود به ســازمان امور مالیاتي نشــدهاند .عدم تمکیني
کــه ميتواند به فربهشــدن بانکهاي فــوق و البته تضعیــف بانکهاي
تمکینکننده منجر شود.

دیگر نگرانها
بانکهــا تنها طرف درگیر در این ماجرا نبودند که از کموکیف بررســي
حسابهاي بانکي نگرانند .فعاالن اقتصادي ،صاحبان حسابهاي بانکي
درشــت ،اصناف و اتاقهــاي بازرگاني دیگر طرفهاي درگیر هســتند که
در موارد مختلف به قســمتهاي مختلف ایــن قانون و هر قانون دیگري
که پــاي تراکنشهاي بانکــي در آن در میان باشــد ایــراد وارد کردهاند.
بــراي نمونه رئیــس وقت اتاق اصناف در ســال  ۹۲و در همــان ابتداي
آغاز زمزمههــا دراینباره گفته بود :چککردن حســاب بانکي اصناف که
حســابي کامال شخصي اســت خالف قوانین و مقررات است و نميتواند
مالک عمل ســازمان امور مالیاتي قرار گیرد .به گفته نودهفراهاني ،حساب
بانکي نميتواند قابل اســتناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف
مبتني بر درآمد آنها نیســت .برای مثال زماني هســت کــه مبلغي براي
پاسکردن چک استقراض و واریز به حساب ميشود یا گاهي فرد مسئول
نقل و انتقال پول اســت یعني پول متعلق به خود فرد نیســت و فقط آن
را در حســابش جابهجا ميکنــد بنابراین این گردشهــا چگونه ميتواند
مالکي براي تعیین مالیات باشــد .اتاقهاي بازرگاني گیالن و اصفهان نیز
چندي قبل ایرادات خود را به دســتورالعمل نحوه بررســي و رسیدگي به
تراکنشهاي بانکي مشــکوک در نامهاي به وزیر اقتصاد اعالم کرده و آن
را ضربهاي به اقتصاد کشور خوانده بودند .در نامه اتاق بازرگاني اصفهان
درباره بررســي تراکنشهاي بانکي مشــکوک قبل از سال  ۹۵آمده بود :با
توجه به ســخنان حکیمانه مقام معظم رهبري درخصوص تولید و رونق
آن ،وضعیت خاص و مشــکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین
فرصت دســتور فرمایید ســازمان امور مالیاتي از ورود به حسابها قبل از
سال  ۱۳۹۵خودداري کند.
همه با هم برابرند اما بعضيها برابرترند
در شــرایطي که مالیات کارگران و کارمندان کشــور پیــش از دریافت
حقوق از حسابشــان کســر ميشــود ،به نظر ميرســد بخش مهمي از
اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند .گزارشهاي
متعدد ســالهای گذشــته درباره جمعآوري کارتخوانهــا از مغازهها و
فروشــگاهها تا مطبهاي پزشــکان از یکســو و تالشهاي ناموفق براي
بررســي حســابهاي بانکي از دیگر سو نشــان ميدهد همچنان هستند
بســیاري که با درآمدي دهها و صدها برابر کارگر و کارمند ایراني ،کمتر از
آنها مالیات پرداخت ميکنند یــا بهکلي مالیات نميپردازند .وقتي رئیس
کل ســازمان امور مالیاتي از اخذ مالیــات ۶۳۰میلیاردتوماني فقط از یک
حساب بانکي مشکوک خبر ميدهد و رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس
شــوراي اســالمي از اخذ پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کساني که به
گفتــه او حتي یک بار هم مالیات ندادهاند خبــر ميدهد ،ميتوان حدس
زد هنوز قســمت اعظمي از کوه یخ اقتصاد ایران جایي خارج از محدوده
دید ســازمان امور مالیاتي مشغول به فعالیت است؛ کساني که براي عدم
پرداخت مالیــات از احادیث و روایات تا قوانین مختلف را دســتاویز قرار
ميدهند و پشت واژه »مردم« به کسب ثروت مشغول هستند.

دعوای مجلس و گمرک بر سر  ۱۱۲۸کانتینر قاچاق باال گرفت

ﮔﻤﺮك :ﺳﻨﺪ دارﯾﺪ رو ﮐﻨﯿﺪ
شــرق :دعوا ادامه دارد .یکی انکار میکند و دیگری
اصــرار .کشــف هــزارو  ۱۲۸کانتینر از ســوی وزارت
اطالعــات کــه چنــدی پیــش در فضای رســانهای
جنجــال آفریــده بود ،بــاز هم اســباب تنش کالمی
میــان گمرک و مجلــس شــد .روابطعمومی گمرک
در جوابیــهای خطاب به رئیس فراکســیون مبارزه با
مفاســد اقتصادی مجلس ،از او خواســت اگر حتی
اســناد مربوط به یک کانتینر از سههزارو  ۳۰۰کانتیتر
قاچاق ادعایی را دارد ،رو کند! امیر خجســته ،رئیس
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ،چندی
پیش در گفتوگویی با ایلنــا در واکنش به اظهارات
کرباســیان ،وزیر اقتصــاد که گفته بــود هیچ کاالی
قاچاقی از مبادی رســمی به کشــور وارد نمیشود،
گفته بود» :روزانه سههزارو  ۳۰۰کانتینر کاالی قاچاق
به کشور وارد میشود و دستگیری اعضای باندی که
در عرض دو سال ،هزارو  ۱۲۴کانتینر قاچاق به کشور
وارد کردند ،بهخوبی نشــان میدهــد که این گفتهها
واقعیت ندارد« .بااینحال ،فراکسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی اینبار در قالــب نامهای به این اظهارات از
سوی گمرک ،جواب رسمی داد.
گمرک در پاسخگویی حدود ادب را رعایت کند
دبیرخانه فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و
اداری مجلس شــورای اســالمی به جوابیه چند روز
پیش گمرک واکنش نشان داد .در بخشی از این نامه
رســمی با تأکید بــر وظیفه نظارتــی مجلس ،آمده:
»پیــرو وصول گزارشهــا و شــکایتهای متعدد از
نحوه عملکرد سازمان گمرک و احتمال وقوع برخی
تخلفات در آن ،کمیته اقتصادی فراکسیون با بررسی
گزارشها و موارد مطروحه ،ســوءاقدامات و مواردی
خالف قانون در عملکرد گمرک ایران مشاهده کرد که
بررسیهای اولیه حکایت از تخلفاتی عمده همچون
قاچــاق کانتینرهــای مختلف و در ابعــاد و اجناس
گوناگون داشــته که مراتب مورد بررسی کارشناسی
قرار گرفته است«.
هراستان از چیست؟
در بخــش دیگری از این نامه ،این فراکســیون در
واکنش به ادبیات به کار گرفتهشــده از سوی گمرک،
نوشته» :متأسفانه مشخص نیست که مدیران گمرک
ایران بهجای برخورد با تخلفات و سالمسازی فضای
کاری ،به چه دلیل از بیان ایرادات و تخلفات موجود
به هــراس آمده و راه تخریــب و توهین و تهمت در
پیش گرفتهاند«.درحالیکه در جوابیه گمرک خطاب
به رئیس این فراکســیون آمده بود» :در تماســی که
بــا این نماینده جهت اخذ تنها یک ســند از ادعاهای
او بــه عمل آمد ،او عنوان میکنــد که من تنها این را
شــنیدهام و هیچ ســندی هم ندارم!« ،فراکسیون به
این موضوع واکنش تندی نشــان داد و نوشــت» :بنا
به ادعای مطرحشــده ،تاکنون هیچ تماســی چه از

طریــق تلفن و چه بهصورت دیدار حضوری با رئیس
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از طرف
گمرک ایران دراینباره صورت نگرفته است و این ادعا
اساسا کذب است« .در متن این جوابیه در واکنشی به
اظهارات گمرک آمده» :برخالف ادعای مدیران گمرک
ایران در جوابیه به رسانهها مبنی بر عدم وجود حتی
یک کانتینر قاچاق ،بهعنوان نمونه فقط در یک مورد
هــزارو  ۱۲۸کانتینــر قاچاق توســط وزارت اطالعات
کشــف و ضبط شــده اســت که ظاهرا مدیران ارشد
گمرک ایران از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض
آن برای کشور چندان مطلع نیستند و بنابراین توصیه
میشــود عالوه بر مطالعــه قانون تجــارت )اعم از
داخلی و بینالمللی( قانون گمرک نیز توســط ایشان
مورد مطالعه و بازبینی مجدد قرار گیرد«.درعینحال،
در متن این نامه ،ســخن از ســؤال از وزیر اقتصاد به
میان آمده اســت» :بدیهی اســت برابر نظر اعضای
فراکســیون ،وزیــر اقتصــاد باید در فرصتــی نزدیک
پاســخگوی ابهامــات و ایرادات گمرک ایــران در این
زمینه بوده و به مدیران این ســازمان تذکر جدی داده
شــود که رعایت ادب و احترام و حدود قانونی خود
را در ارائه پاســخ به افکار عمومــی مالحظه کنند«.
همچنین در پایان این واکنش ،رئیس این فراکســیون
پیشدســتی کــرده و گفته» :با توجه به خواســت و
مطالبه عمومی و اصحاب رســانه و ظاهرا با عنایت
به عدم اطالع مدیران گمرک ایران از تخلفات گسترده
در آن مجموعه ،بــه زودی طی مصاحبهای عمومی
گوشهای از موارد نقض قوانین و مقررات و قاچاق در
آن حوزه که شامل مســتندات قاچاق هزاران کانتینر
اســت ،از طریق رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد
اقتصادی و اداری مجلس شــورای اسالمی به اطالع
افکار عمومی خواهد رسید«.
کرباسیان :آن مرجع بهطور رسمی نامه نوشت که
اشتباه کرده
این همه در حالی اســت که مســعود کرباسیان،
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در واکنش به کشف این
محموله بزرگ قاچاق از مبادی رســمی کشور ،گفته
بــود» :آن مرجع که این موضوع را اعالم کرد ،بهطور
رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده است« .کرباسیان
گفته بود» :در ســال  ۱۳۹۴پرونده  ۱۰تا  ۱۵کانتینر در
گمرک تشکیل شــد که از روی سامانه جامع گمرکی
پیدا کرده بودیــم و پرونده به مرجع قضائی رفت که
با قدردانی بازرسی کل کشــور و دیگر مراجع همراه
شــد و بعدها مراجع نظارتی دیگری آمدند و بعد از
دو ســال گزارش داده شــد ،به جایی که موضوع را
جمعبندی کند«.
روایت گمرک از قاچاق کانتینر
روایت گمــرک ایران از این اختــالف چیز دیگری
اســت .به گــزارش ایرنــا ،در گزارش گمــرک گفته

ﻣﺠﻠﺲ :ﺣﺪود ادب را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
شــده داســتان هزارو  ۱۲۸کانتینر به همان داســتان
 ۲۱۰کانتینر معروف برمیگردد که ســال گذشــته با
همین عنــوان هزارو  ۱۲۸کانتینر رســانهای و بعدها
مشــخص شــد چنین کانتینرهای قاچاقی از اساس
وجود خارجی نداشته اســت .موضوع این پروندهها
مربوط به برادران »ح« اســت و سال گذشته ماجرای
فعالیتهــای تجــاری آنــان در پرونــده معروف به
 ۲۱۰کانتینر رســانهای شــد؛ در واقع پنج شرکت آنها
در اداره ثبــت شــرکتها بهطور قانونی ثبت شــده
و اتــاق بازرگانی نیز برای آنهــا با هدف فعالیتهای
تجــاری کارت بازرگانی صادر کرده بــود .با توجه به
حساســیتها و اقدامات متخلفانه این افراد ،تمامی
فعالیتهــای برادران »ح« در پنج شــرکت در طول
مدت فعالیتهایشــان در ســال  ۱۳۹۴و قبل آن به
کمک ســامانه جامع گمرکی در گمرک اســتخراج و
پروندهای با پیگیریهای دفتر بازرســی و مرکز مبارزه
با جرائم ســازمانیافته گمرک ایران از ســوی حوزه
نظارت گمرکات اســتان هرمزگان نزد مرجع قضائی
تشکیل میشود .در همین گیرودار ،مرجع قضائی نیز
در راســتای گزارش وقوع جرم گمرک شــهیدرجایی،
دستور تحقیقات مقدماتی متهمان پرونده را به اداره

پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار
متهمان و بازجویی از نامبردگان ،تعدادی از کارمندان
گمرک و بندر نیز بهعنوان مطلع احضار و ســپس بنا
به دالیلی ،اواسط سال  ۱۳۹۵بازداشت و متعاقبا آزاد
میشــوند که این موضوع سال گذشته رسانهای شد.
پس از بازداشــت و دســتگیری متهم اصلی پرونده
موصــوف ،اســناد و مدارکی مربوط به  ۸۶دســتگاه
کانتینر متعلق به متهمان که در ســنوات قبل کاال را
بهصورت قانونی از گمرک خارج کردند بودند ،حسب
دستور مرجع رســیدگیکننده به گمرک ایران تحویل
میشــود تا نســبت به مورد اظهارنظــر کند .پس از
بررســیهای بهعملآمده مشخص میشود از محل
تعداد  ۲۱۰دستگاه کانتینر ادعایی و  ۸۶کانتینر ،صرفا
تعداد هشت دســتگاه کانتینر که با جعل بیجک و با
تبانی بندر خارج شــده بود ،مشمول مقررات قاچاق
شده و مراتب نیز در نامهای به مرجع رسیدگیکننده
و ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز منعکس
میشــود .در این رابطه تعداد سه نفر از متهمان که
قوم و خویش نســبی نیز بودند ،دســتگیر و متعاقبا
تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد میشوند.
ادامه در صفحه ۵

 شــرکت گاز دولتي ترکمنستان اعالم کرد این کشور
آسیاي مرکزي براي حلوفصل اختالف گازي با ایران،
به داوري متوســل خواهد شــد .به گزارش ایسنا ،این
کشور آسیاي مرکزي سرشار از انرژي ،با اشاره به بدهي
ایران که به صادرات پیشــین مربوط ميشود ،صادرات
گاز طبیعــي به ایــران را ابتداي امســال متوقف کرد.
میرات آرچایف ،رئیس شــرکت گاز دولتي ترکمنستان،
اعالم کرد که مذاکرات با ایران ناموفق بوده و قربانقلي
بردي محمداف ،رئیسجمهور این کشــور دستور داده
براي حلوفصل اختالف از طریق دادگاه اقدام شــود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس ،ترکمنستان تحت یک
توافق در ســال  ،۱۹۹۷به ایــران گاز صادر کرده اما در
زمستان گاه و بیگاه قیمتهاي خود را افزایش داد .این
کشور در ســال  ۲۰۰۶صادرات به ایران را متوقف کرد
و خواســتار افزایش  ۹برابري قیمت شد و ایران براي
مدت کوتاهي قیمتهاي باالتر را پذیرفت .روســیه در
سال  ۲۰۱۶خرید گاز از ترکمنستان را متوقف کرد و این
کشور اکنون چین را به عنوان تنها مشتري خود دارد.

حادثه مرگبار در پاالیشگاه آبادان
  ۴۰روز پــس از حادثــه مرگبــار آتشســوزي در
پاالیشگاه تهران ،روز گذشته پاالیشگاه آبادان نیز شاهد
بروز حادثهاي مرگبار بود .به گزارش تسنیم ،عصر روز
گذشــته نشــتي از فلنج موجب گازگرفتگي دو نفر از
نیروهاي متخصص پاالیشگاه آبادان شد .در این حادثه
زمانــي که این دو نفــر در حال انجــام کار تعمیراتي
روي واحد )بازیافت گوگرد( بودند ،به علت نشــتي از
فلنج ،دچار گازگرفتگي شــدند .گازگرفتگي که منجر
به بیهوشــي این افراد شده بود ،به سقوط یکي از آنها
بــا نام »جمال خنفري« انجامید .طبق اعالم رســمي
شرکت ملي پاالیش و پخش فرآوردههاي نفتي ایران،
بالفاصلــه امدادگران اورژانس مســتقر در واحد وارد
عمل شــدند و پس از انجام مداواي اولیه ،مصدومان
به بیمارســتان امام خمیني )ره( انتقال پیدا کردند اما
متأسفانه جمال خنفري از کارگران پاالیشگاه که بعد
از گازگرفتگي بیهوش شــده و سقوط ميکند ،بعد از
دو عمل جراحي جان خود را از دســت داد .هماکنون
مصدوم دوم تحت درمان است و طبق گفته پزشکان،
خطری جان او را تهدید نميکند.

آغاز صادرات هند به روسیه
از طریق ایران
 صــادرات محموله کانتینــري هند به روســیه از
طریــق ایران و جمهــوري آذربایجــان در گامي براي
عملیاتيکردن کریدور حملونقل بینالمللي شمال-
جنوب از ماه میالدي آینده آغاز خواهد شد .به گزارش
بیزنس استاندارد ،اس کومار ،کمیسر اداره گمرک هند
اظهار کرد :این اقدام زمان حمل محموله را به نصف
کاهش خواهد داد و با استفاده از مسیر دریایي ،از ۳۵
روز به حدود  ۱۷روز کاهش پیدا ميکند .به گفته وي،
هند مسیر صادرات به روســیه از طریق بندرعباس را
براي نخســتینبار از اواســط ژانویه آغاز خواهد کرد و
محمولههــاي کانتینري احتماال از ایــران و آذربایجان
ترانزیت شــده و سپس به روســیه ميرسد .دپارتمان
گمرک درخواستهاي زیادي را از بخشهاي پوشاک
و دارو براي اســتفاده از این مســیر دریافت کرده و این
مســیر به صرفهجویي در هزینه و زمان کمک خواهد
کرد .در حال حاضر براي ارسال محمولههاي صادراتي
به روســیه از بندر روتردام یا یک مسیر زمیني از طریق
چین براي رسیدن به روسیه و آسیاي مرکزي استفاده
ميشود .این مســیرها طوالني ،گران و زمانبر هستند.
کریدور حملونقــل بینالمللي شــمال -جنوب یک
شــبکه متشــکل از راههاي مواصالتي دریایي ،ریلي و
جادهاي براي حمل بار میان هند ،روســیه ،ایران ،اروپا
و آســیاي مرکزي اســت .انتظار ميرود ایــن کریدور
پیشنهادي به مسافت هفت هزار و  ۲۰۰کیلومتر ارتباط
تجاري میان شهرهاي بزرگ بمبئي ،مسکو ،تهران ،باکو،
بندرعباس ،آستاراخان و بندرانزلي را افزایش دهد.

