دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر :ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻤﺎر در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺣﺪت روﯾﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﻀﺎی ﺑﯽدر و ﭘﯿﮑﺮ و ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری و وﺣﺪت روﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی« دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻤﺎر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ آﻣﺎر آن وﺟﻮد دارد ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد:

»از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻤﺎرﺑﺎزی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﻤﺎر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ«.

دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻌﺰﯾﺮات در ﺧﺼﻮص ﮔﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎس ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

»اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﻮزه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

