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دادستان تهران خبر داد :

بدهی مالیاتی ۲۸هزار میلیاردی دارندگان کارتهای بازرگانی

تاکید بر تسریع در انجام
توافقات با کشورهای همسایه

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور
و با حضور رئیس مجلس و معاونان قوا تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی دیروز سه شنبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور و
با حضور رئیس مجلس و معاونان قوا تشکیل شد .در این جلسه گزارشی از همکاری
های اقتصادی با کشورهای همسایه و توافق های انجام شده برای گسترش مبادالت
کاال و خدمات و سرمایه گذاری های مشترک ارایه شد و تسریع در انجام توافقات
مورد تأکید قرار گرفت .همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت گزارشی از وضعیت
خودروهای سواری وارداتی که در انبار اماکن گمرکی ،مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا
مناطق ویژه اقتصادی میباشند ،ارایه داد و شورای عالی با تأکید بر اجرای مصوبه اخیر
هیأت وزیران در این زمینه ،تصمیم های الزم برای تسریع در ترخیص خودروهای
مشمول این مصوبه و رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو
را اتخاذ کرد .در ادامه ،رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیشنهادها و اقدامات در
جهت اصالح نظام بانکی ارایه کرد و شورای عالی با هدف سالمت نظام بانکی ،صیانت
از حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباری ،بهبود مدیریت و اصالح این موسسات
و نحوه تقویت نظارت بانک مرکزی در این زمینه ،تصمیم های الزم را اتخاذ کرد.

دادستان تهران 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.
نشست مشترک دادستانی تهران و مسؤوالن اتاق بازرگانی روز شنبه
 15دی ماه با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران ،سردار لطفی رییس
پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران
به ریاست دکتر جعفری دولتآبادی برگزار شد.
سوء استفاده متهمان اقتصادی از مدارک هویتی
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  500هزار 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 دومین مصداق اظهار داشت :در پروندههای
پتروشیمی 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.
ادامه در صفحه 2

عناوين مهم

مردم ترجیح
میدهند
از خیر و شر
CNGها بگذرند
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انتظار رشدهای
هیجانی از بازار
سرمایه نباید داشت

سازوکار مالی ایران-اروپا
به زودی راهاندازی میشود

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید طی هفتههای پیش رو،
سازوکار مالی ویژه برای تسهیل تجارت با ایران ،راه اندازی خواهد شد.
ماجا کاسیانچیچ سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا میگوید این اتحادیه همچنان مشغول تالش در راستای ایجاد مکانیسم پرداختی
است که فرایند تجارت با ایران را علیرغم تحریمهای آمریکا تسهیل کند.
به گفته وی ،این سازوکار که از آن به  SPVتعبیر میشود به زودی ایجاد
خواهد شد .کاسیانچیچ حتی از این نیز پیشتر رفت و گفت بر این باور است که این
مکانیسم ظرف هفتههای پیش رو در راستای تقویت تجارت مشروع با ایران ،راه
اندازی خواهد شد .به گفته وی ،مادامیکه ایران به تعهدات هستهای خود پایبند باشد،
این بخشی از تالش گسترده اتحادیه اروپا برای حفظ برجام خواهد بود.

بورس انرژی بزودی
با ساختار جدید عرضه نفت
را از سر می گیرد

وزارت نفت اعالم کرد :بزودی عرضه نفت خام در بورس انرژی در قالب ساختار
جدید از سر گرفته می شود که ساختار جدید اکنون در مرحله دریافت مجوزهای
قانونی است .تاکنون در  2مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی انجام شده که در
مرحله نخست فروش نفت ( 6آبان امسال) ،یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد ،اما
هشت محموله  35هزار بشکهای (معادل  280هزار بشکه) به نرخ بشکه ای  74دالر
و  85سنت به فروش رسید .همچنین در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس
انرژی ( 20آبان) نیز  700هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای  64دالر و  97سنت
معامله شد .سومین مرحله عرضه نفت خام در بورس با مجوز الزم از سران سه قوه اخذ
شده تا سه میلیون بشکه نفت در بورس به شکل  100درصد ریالی به فروش برسد.
تاکنون ،شیوه فروش نفت در بورس انرژی  20درصد ریالی و  80درصد ارزی
بوده ،اما با توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از این پس امکان
خرید به شکل  100درصد ریالی نیز فراهم شود .روابط عمومی وزارت نفت دیروز
(سه شنبه) درباره تازه ترین وضعیت عرضه نفت خام در بورس ،اعالم کرد :عرضه نفت
خام در بورس انرژی در قالب ساختار جدید از سر گرفته میشود .براساس گزارش
وزارت نفت ،فرآیند عرضه نفت خام در بورس به  2عامل شامل عرضهکننده و آمادگی
کافی خریداران بستگی دارد که بخش مهمی از عامل دوم خود متاثر از موفقیت
خریداران در یافتن مقصد نهایی و ارائه ضمانتنامههای معتبر بانکی است .شرکت
ملی نفت ایران پس از عرضه آزمایشی یک میلیون بشکه نفت خام مرغوب صادراتی
به صورت آزمایشی در بورس ،نسبت به برگزاری نشستهای همفکری با خریداران
بالقوه و متقاضیان بخش خصوصی اقدام کرد تا ضمن بهرهمندی از دیدگاههای آنها،
در هرچه بهتر شدن ساختار عرصههای آینده ،سازوکارهایی موثر در حوزه سازمانهای
مرتبط با این موضوع (نظیر بورس انرژی ایران و شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه
وجوه (سمات) ،را در دستور کار قرار داد .براین اساس ،چارچوب تازهای برای دریافت
مجوزهای الزم با هدف حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی طراحی شد که
ساختار جدید ،اکنون در مرحله دریافت مجوز های قانونی است .شرکت ملی نفت
ایران با جدیت در حال پیگیری موضوع است و بزودی نسبت به عرضه نفت خام در
بورس انرژی در قالب ساختار جدید اقدام خواهد کرد .سیدعلی حسینی مدیرعامل
بورس انرژی پیش از این به ایرنا گفته بود :زمان مرحله جدید عرضه نفت خام در
بورس هنوز مشخص نشده ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی (با حضور سران سه قوه)
با تداوم عرضه نفت در بورس موافقت کرده و بر این اساس مرحله جدید عرضه پس
از آماده سازی توسط وزارت نفت انجام خواهد شد.
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وزیر اقتصاد خبر داد؛ تعدیل نرخ پایه صادراتی به ۷۰درصد ؛

تدوین بسته جدید اقتصادی در دولت

صفحه 2

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبرداد :

کشف محموله یک میلیونی قاچاق کتاب در دو ماه اخیر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از کشف محموله یک
میلیونی قاچاق کتاب از نیمه آبان ماه تا به امروز توسط
کارگروه صیانت از حوزه نشر خبر داد.
سید عباس صالحی در جلسه علنی دیروز مجلس
در پاسخ به سوال شهاب نادری در خصوص علت تضعیف
حقوق انتشارات و اهل فرهنگ در کشور بیان کرد:
مسئله قاچاق کتاب یکی از مسائل مهم و اساسی است
که در سالهای اخیر در کشور گسترش یافته و دغدغه
قابل توجهی است که به آن اشاره شده است .این نظام
در حوزه نشر و قاچاق در حوزه کتاب به وجود آمده و
نیازمند توجه جدی است.
وی در ادامه بیان کرد :در این زمینه اقداماتی انجام
شده است .از جمله کارگروه صیانت از نشر که متشکل
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اتحادیه صنفی نشر،
قوه قضائیه و نیروی انتظامی است تشکیل شده و این
چهار نهاد در کنار یکدیگر در دو ماه اخیر اقدامات قابل
توجهی انجام دادند.
صالحی در ادامه تصریح کرد :از نیمه آبان ماه تا به
امروز یک محموله قاچاق یک میلیونی کتاب کشف و
ضبط شده است .فرصتهایی که قاچاق کتاب از مولفان
و ناشران میگیرد فرصتهای تلخ و جبران ناپذیری
است .سرمایه مالی ،معنوی و اجتماعی اهالی نشر و
کتاب با قاچاق به تاراج میرود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با اشاره
به اقدامات کارگروه صیانت در دو ماه اخیر بیان کرد:
اقدامی که این کارگروه در کشف محموله قاچاق کتاب
و ضبط آن انجام داده است هشداری به تمام فعاالن این
عرصه میدهد که این بازار دیگر امن و سودآور برای
قاچاقچیان نیست .انشاءاهلل این مسیر با نگاه تشدید و
پیگیری مجازات از سوی قوه قضائیه دنبال شده و فرصت
برای قاچاق را به حداقل میرساند.
وی در ادامه اظهار کرد :مولفی که سالها زحمت
میکشد و ناشری که عمر و سرمایه خود را برای تولید

یک کتاب میگذارد با قاچاق کتاب دارایی و فرصتها به
تاراج میرود .مسیری که کارگروه صیانت طی میکند
قاچاق را به حداقل خواهد رساند .مجلس شورای اسالمی
نیز با تسریع در تصویب الیحه مالکیت فکری بخش ادبی
و هنری میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
وی افزود :تنها قانونی که در این زمینه موجود است
قانون مولفین و مصنفین است که مربوط به سال ۶۸
میباشد .اکنون دولت الیحه مالکیت فکری بخش ادبی
و هنری را به مجلس تقدیم کرده که مسیر خوبی را در
کمیسیون حقوقی و قضایی طی کرده است .امیدواریم
هر چه سریعتر این الیحه به تصویب مجلس برسد و به
ما کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به موضوع
حقوق اهالی فرهنگ و اهالی نشر بیان کرد :مجتمع
حل اختالف حقوق فرهنگ و رسانه از سوی قوه قضائیه
به زودی شکل خواهد گرفت و با تشکیل این مجتمع
مشکالت موجود در زمینه حقوق فرهنگ و رسانه بهتر
پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد :کسانی که در فضای قاچاق
نشر فعال هستند به اعتبار بازار پرسود و امن در این
حوزه فعالیت میکنند .کارگروه صیانت و ناشران در کنار
یکدیگر این مسیر را دنبال خواهند کرد .از سوی دیگر
ما نیازمند هستیم تا در حوزه فرهنگی در کنار حمایت

حقوقی حمایت مالی نیز اتفاق افتد .فصل فرهنگ،
تربیت بدنی و گردشگری در ردیفهای دهگانه و ردیف
هشتم قرار گرفته و  ۲.۵درصد از کل بودجه عمومی را
در اختیار دارد .برخورداری وزارت فرهنگ و ارشاد از این
سرفصل  ۱۷.۸درصد است .با این میزان قدرت و اعتبار
اقتصادی وزارت فرهنگ برای حمایت از حوزه اقتصاد
فرهنگ و هنر بیشتر نیست .با این میزان اعتبار انتظار
میرود تا انتظارات از حمایت حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر
واقع بینانهتر باشد.
صالحی در ادامه اظهار کرد :در طول این دوره ما با
سفر به  ۱۱استان تفاهمنامه سه سالهای را با استانداران
امضا کردیم و حدود  ۶۸۰میلیارد تومان اعتبار به عنوان
برنامه سه ساله در نظر گرفتهایم .ما نباید نگاهمان صرفا
به تهران باشد بلکه باید افق خالقیت و حرکتهای
فرهنگی و هنری را در استانها نیز متمرکز کنیم .فضای
اقتصادی و نیازهای حوزه فرهنگ و هنر بسیار وسیع
است و منابع این حوزه محدود است اما همین که ما
بتوانیم این منابع را مدیریت کنیم و نگاه فرهنگی و
هنری را در کل فضای کشور توسعه دهیم رویکردی که
ما در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر داریم.
وی در ادامه بیان کرد :طرح بازارچه فرهنگ و هنر
نیز در حال اتفاق افتادن است تا هنر در فضاهای عمومی
نیز گسترش یابد .در حوزه معیشت فرهنگ و هنر
تفاهمنامه مشاغل فرهنگی و هنری با حمایت ۲۰۰۰
میلیاردی بیش از  ۲۰هزار شغل در این حوزه ایجاد
کرده است.
وی در پایان گفت :همانطور که آقای نادری اشاره
کرده است نوع نگاه رهبر انقالب به فرهنگ و هنر به
خصوص حوزه کتاب است .این نگاه حتما در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود دارد و ما به تولید صادرات
و محصول کیفی و سالم توجه داریم .شوراهای مختلف
در این زمینه در حال حرکت هستند و ما مسیر تولید
کمی و کیفی را دنبال میکنیم.

ساز و کار نظارت بر متخلفان قانون حمایت از تولید ملی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ساز و کار نظارت و نحوه
مجازات متخلفان قانون حمایت از تولید ملی را تعیین کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز سه شنبه
مجلس ماده 22طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت
آن در امر صادرات را با  160رای موافق 10 ،رای مخالف
و  5رای ممتنع از  220نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند :عدم رعایت
مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به
مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم میشود:
الف -عدم رعایت مواد ( )5( ،)3و ( )18این قانون
توسط باالترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده
قرارداد دستگاههای موضوع ماده ( ،)2به انفصال از
خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا
جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا
هر دو محکوم میشود:
 -1بیشتر از  200برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع
تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات باشد به 10

مقررات جدید
پرداخت وام
وزارت ارتباطات
اعالم شد

درصد(10درصد) ارزش ارجاع کار
 -2از  20تا 200برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع
تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات باشد به
هشتدرصد(8درصد) ارزش ارجاع کار
 -3کمتر از  20برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع
تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات باشد به
پنجدرصد(5درصد) ارزش ارجاع کار
ب -عدم رعایت ماده ( ،)4تبصر ههای () 8( ،)7
و( )10ماده ( )5و ماده ( )19توسط هر یک از کارکنان
دستگاههای موضوع ماده ( ،)2مشمول مجازات انفصال از
خدمت درجه 6خواهد بود.
ج -عدم رعایت ماده ( )5توسط هر یک از پیمانکاران
اصلی و یا فرعی ،به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع
کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون
به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشوند:
 -1بیشتر از دویست برابر نصاب معامالت بزرگ
موضوع تبصره ( )1ماده( )3قانون برگزاری مناقصات به
بیستدرصد(20درصد) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار

گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در
صورت تکرار ،مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
 -2از بیست تا دویست برابر نصاب معامالت بزرگ
موضوع تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات
به پانزده درصد(15درصد )ارزش ارجاع کار و تعلیق از
قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال
و در صورت تکرار ،مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش
مییابد.
 -3کمتر از بیست برابر نصاب معامالت بزرگ
موضوع تبصره ( )1ماده( )3قانون برگزاری مناقصات به
د هدرصد(10درصد) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار،
تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت
یک سال اعمال میشود .در صورت تعدد ،مدت تعلیق به
دو برابر قبل افزایش مییابد.
نمایندگان همچنین تبصره ماده  22این طرح را
تصویب کردند که بر این اساس در هر یک از اجزای این
بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریدار یشده،
حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی

است.
نمایندگان ماده 23این طرح را با  150رای موافق،
 10رای مخالف و  5رای ممتنع از  220نماینده حاضر
تصویب کردند که بر این اساس ،قوه قضاییه در حدود
اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سهماه
از ابالغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی
را بهطور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص
جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ماده 24این
طرح وزارت صنعت ،معدن و تجارت را مکلف کردند
عملکرد اجرای این قانون را هر سهماه یکبار به مجلس
شورای اسالمی گزارش نماید.
نمایندگان در ماده 25این طرح مقرر کردند :از تاریخ
الز ماالجراءشدن این قانون ،کلیه مواد قانون «حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای
کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ()104
قانون مالیا تهای مستقیم مصوب  »1395.5.1بهجز ماده
( )12آن نسخ میگردد.

صفحه 8

خبر
با تصویب مجلس؛

وزارت صنعت موظف به درج
رتبه بندی تولیدکنندگان شد

وکالی ملت وزارت صنعت را مکلف به درج
رتبهبندی تولیدکنندگان کاالها ،عرضهکنندگان
خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در
سامانه این وزارت خانه کردند.
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس
شورای اسالمی ،بررسی طرح حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کاالی ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس
قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده  ۴این طرح،
مقرر کردند «نسبت به درج رتبهبندی
تولیدکنندگان کاالها ،عرضهکنندگان خدمات و
پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع
جزء یک این بند که توسط مراجع ذیصالح
قانونی غیردولتی ،سازمانهای نظام مهندسی و
اتاق ایران انجام میشود ،اقدام کنند.
آئیننامه نحوه رتبهبندی و تعیین فهرست
مراجع ذیصالح قانونی غیردولتی برای
رتبهبندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای
دولتی و غیردولتی موضوع این قانون ،توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری
دستگاههای اجرایی ذیربط با مشارکت اتاقها،
سازمان نظام مهندسی کشور و کانون عالی
انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران حداکثر
ظرف مدت سه ماه پس از الزماالجرا شدن این
قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران
میرسد».
بر اساس تبصره یک این ماده «تشخیص
صالحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور
و پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای (عمرانی) موضوع ماده ۲۲قانون
برنامه و بودجه و وظایف موضوع ماده  ۳۴قانون
احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور جهت
افزایش کارآمدی و اثربخشی پروژههایی که
از وجوه عمومی استفاده میکنند و طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون
نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی ،به عهده سازمان برنامه و بودجه است
و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع
این ماده به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
میگردد».
همچنین با تصویب تبصره  ۲این ماده،
به منظور اجرایی شدن احکام ماده  ۵قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شد
«در راستای ساماندهی ،ایجاد ،ثبت و اعالم
فهرست ملی تشکلهای اقتصادی ،سه ماه
پس از الز ماالجرا شدن این قانون ،وزارت
امور اقتصادی موظف شود با مشورت
شورای گفتوگو ،آئیننامه اجرایی آن
را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران
برساند.
اتاق ایران موظف است اقدامات الزم جهت
عضویت فراگیر فعاالن اقتصادی در این اتاق،
کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت ۴
در  ۱۰۰۰سود ساالنه صادر کند».

