
دوره جدید ، سال اول ، شماره 9 ، نیمه اول شهریورماه  1396 ، 3000 تومان

کابینه دوازدهم؛ کابینه دوازدهم؛ 
همگرایى تهدیدها و واگرایى تدبیرهاهمگرایى تهدیدها و واگرایى تدبیرها

︋︀ز︑︀ب:
قیـمت تمـام شـده،  قیـمت تمـام شـده،  

چالـش بزرگ صـادرات کشورچالـش بزرگ صـادرات کشور
•

•
•

•

﹢ا﹡﹫︡ : ﹞︀ره ﹝﹩︠   ︫﹟در ا

︎︣و﹡︡ه:
درسى از یـک تجـارت منطقــه اىدرسى از یـک تجـارت منطقــه اى

︊︀ر: ︠ا
رانـت  در توقف ثبت سفـارش واردات خـودرورانـت  در توقف ثبت سفـارش واردات خـودرو

ماموریت ماموریت 560560 قاضى براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق قاضى براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق

﹁︣︮️ ﹨︀ی ︑︖︀ری:
• صدور روادید الکترونیک روسیه براى اتباع ایرانى

• برگزارى دومین نمایشگاه توانمندى هاى صادراتى ایران در شهر کى یف 
• افتتاح دفتر کنفدراسیون صنعت هند در تهران

• پاویون تخصصى ایران در نمایشگاه بین المللى  مواد غذایى هنگ کنگ
• برگزارى نمایشگاه اختصاصى ایران در استانبول

• برگزارى کنفرانس بین المللى حالل در تهران

︢ار: ﹍﹡﹢﹡︀ ﹇
• شرایط و مهلت واردات ماشین آالت راهسازى و معدنى

• شرایط ورود ماشین آتش نشانى مستعمل
• ترخیص قطعى ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش

• مجوز کاهش موقت تعرفه تخم مرغ وارداتى مصرف خوراکى
• ممنوعیت واردات انواع گندم دوروم
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وزارت خارجه عراق طى نامه اى به سفارت ایران در این کشور، بخشنامه اصالحات 
قوانین گمرکى عراق را ابالغ کرده که نیاز است این بخشنامه  مورد تجزیه و تحلیل 

مسئوالن ایرانى قرار بگیرد.
طى نامه اى که پس از این ابالغیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران به رییس کل 
گمرك، معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانى ایران و روساى سازمان هاى صنعت و 
معدن استان هاى غربى ارسال شد، مى بایست نامه عراق و مندرجات آن توسط 

دستگاه هاى مذکور مورد تحلیل قرار گرفته و اثرات آن بررسى شود.
در این نامه که توسط وزارت امور خارجه عراق به سفارت ایران در این کشور ارسال 
شده، آمده است: به موجب اقتضاى مصالح عمومى کشور و همچنین جهت جلوگیرى 
از ورود کاالهاى با معافیت سود و عوارض گمرکى به بازارهاى داخلى و محلى که 
خرید و فروش آن خالف قانون داخلى عراق است و همچنین جهت برآورده شدن 
زمینه رقابت، دولت عراق براى ورود کاالهایى که معافیت گمرکى دارند، شروطى را 

تعیین کرده است.
چهار شرط عراق براى واردات کاال

این شروط که در هیات وزیران دولت عراق به تصویب رسیده است و باید در 
کاالهاى وارداتى اعمال شود، به این شرح است:

1. کاالها و محصوالت باید با نام واردکننده، وارد عراق شود.

2.  بر روى هر یک از کاالها و محصوالت ورودى، جمله معاف از پرداخت عوارض 
گمرکى، وضعیت مالکیت کاال و غیرقابل فروش بودن به صورت کامال واضح درج 

شود.
3. کاالهاى ورودى باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده 

باشد.
4. مقامات مسئول نظارت براى کاالهاى وارداتى، از ابتداى سال جارى میالدى از 

تاریخ 2017/8/1 کار خود را شروع مى کنند.
این نامه عالوه بر سفارت ایران، به سایر نمایندگى هاى دیپلماتیک و نهادهاى بین المللى 

نیز ارسال شده است.
صادرات شش میلیارد دالرى ایران به عراق در سال گذشته

گفتنى است در هفته گذشته مسئولین عراقى بصورت یک طرفه واردات برخى از 
محصوالت غذایى از کشور ایران را به دلیل تولید داخلى محصول در این کشور ممنوع 
کرده بودند. البته ارتباط میان این اطالعیه با ممنوعیت واردات کاالهاى مذکور از 

ایران مشخص نیست.
کشاورزى،  محصوالت  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  نورانى  سیدرضا  گفته  طبق 
هندوانه،   باشد واردات  داده  اطالعیه اى  قبل  از  اینکه  بدون  عراق  گمرك زرباطیه 

خربزه، گوجه فرنگى و سیب زمینى ایران را به عراق ممنوع کرده است.
لذا از آنجایى که در سال گذشته کشور ایران با 6.1 میلیارد دالر صادرات غیر نفتى 
به عراق، درآمد قابل توجهى از این طریق بدست آورده است، آثار سیاست هاى 
جدید این کشور بایستى مورد بررسى قرار گرفته و تصمیمات الزم در خصوص آن 

گرفته شود.

با آغاز به کار کابینه دوازدهم فراوانتر به این پرسش 
برمى خورم که: وضع اقتصاد کشور را در چهار سال 

آینده چگونه مى بینى؟ امیدى هست؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست و اصوال دیدن همه 
ابعاد و اجزاى آن در دایره فهم و دانش من نیست. 
اما دانسته هاى من در چند سالى که نماینده بخش 
گرى  کنش  شرایط  بهبود  براى  و  ام  بوده  خصوصى 
این بخش مهم کوشیده ام، به من مى گوید که ما در 
وضع پرمخاطره اى قرار گرفته ایم زیرا بین تهدیدات 
درونى و بیرونى کشور همگرایى و هم روندى بوجود 
آمده است و از این روى تهدیدات مدام در حال بزرگتر 

شدن هستند. این تهدیدات چیستند؟
بیکارى در حال افزایش است و کنترل آن تقریبا ناممکن.

بدهى دولت به ارقامى بى سابقه رسیده است و با تمام 
تالش دولت یازدهم روند افزایشى آن ادامه دارد.

ساختار بانکى کشور ناسالم است و مانند گلوله سربى 
به پاى اقتصاد کشور بسته شده و آنرا با خود پایین و 

پایینتر مى کشد. 
صندوقهاى بازنشستگى شرایط نگران کننده اى دارند و 
هیچ ابزار مطمئنى براى بهبود وضعیت آنها در دست 

دولت نیست.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفى و یا همراه 
جذب  بینى هاى  پیش  و  است  ضعیف  رشدى  با 

سرمایه گذارى خارجى و داخلى غیر واقعى هستند.
تخریب محیط زیست و بحران کم آبى هم چنان پیش 

مى رود و مقابله با آنها بسیار بسیار سخت است زیرا 
عمال بخش بزرگى از شاغالن روستایى و صنایع فرسوده 

کشور بر پایه این تخریب ارتزاق و فعالیت مى نمایند.
نرخ رشد اقتصادى باال و پایدار، در بازه اى که بتوان با 
آن از چالشهاى گفته شده عبور کرد، دور از دسترس 
است زیرا نه منابع مالى آن فراهم است و نه شرایط 

تخصیص بهینه منابع موجود و رشد بهره ورى ملى.
ترکیب تولید و صادرات کشور ما کماکان استوار بر 
نفت و گاز و مواد با ارزش افزوده پایین است و ساختار 
افزایش  و  صادرات  جدى  توسعه  امکان  کشور  تولید 

درآمدهاى ارزى کشور را نمى دهد.
بخش خصوصى در کشور ضعیف و بى انگیزه شده است 
و بخش عمومى غیر دولتى، اقتصاد کشور را به گروگان 
گرفته است. دولت هم توان کنترل بخش عمومى غیر 

دولتى را از دست داده است. 
جسارت  و  قدرت  مردم  معیشتى  و  اقتصادى  شرایط 
تصمیمات بزرگ اقتصادى مانند حذف یارانه ها، اصالح 
نظام درمانى، اصالح مقررات بازار کار، آزادسازى اقتصاد 
و مانند اینها را از دولت گرفته است. این مشکالت اثر 
تشدید کننده اى بر شرایط موجود دارند و موجب قرار 

گرفتن اقتصاد کشور در چرخه معیوب شده اند. 
و  امنیتى  مشکالت  از  مملو  ما  همسایه  کشورهاى 
اقتصادى هستند و بروندادهاى منفى این مشکالت بر 

اقتصاد و رفاه کشور ما بار شده است. 
فساد ادارى و اقتصادى سازمان یافته و چند الیه شده 
است و قبح رشوه و ارتشاء از بین رفته است و اخالق 

کسب و کار به شدت تنزل یافته است. 
با  گسترده  تعامل  امکان  کشور  بر  حاکم  ساختارهاى 
دنیا را به ما نمى دهد. بدبینى و بى اعتمادى در روابط 

بین المللى ما ریشه دار است و اصالح آن در کوتاه مدت 
یا میان مدت ممکن نیست.

به مشکالت و چالشهاى باال باز هم مى توان افزود اما 
با نگاه به همین موارد مى شود به سوال آغازین چنین 
پاسخ داد: اقتصاد کشور در چهارسال آینده چالشهاى 
زیادى پیش روى خود دارد. نمى توان با خوش بینى و 
یا انکار مشکالت، امید وضعیت بهترى را بوجود آورد. 
مهمتر از اینکه مردان کابینه چه کسانى هستند و چه 
توانى دارند، اینست که چقدر بین دولت و سایر قوا و 
ارکان کشور درباره چاره سر به در بردن از این شرایط 

نگران کننده توافق وجود دارد. 
مهمترین کار دولت دوازدهم این است که سایر قوا را 
در تغییر راهبردهاى کالن همراه کند و گرنه کار زیادى 
را نمى تواند از پیش ببرد. باید درجه انعطاف و تساهل 
ما در تعامل با دنیا باال برود زیرا ظرفیت محدود ما 
بکار حل این همه مشکل نمى آید. باید درجه روادارى 
ما با شهروندان خودمان هم باالتر برود زیرا در غیر 
اینصورت نیروى کافى مدنى در پشت تغییرات بزرگ 
که  است  این  دولت  مهلک  خطاى  آید.  نمى  الزم  و 
بخواهد مشکالت را در فرایندهاى متعارف و چارچوب 
اختیارات و وظایفش پى بگیرد، در این صورت بهترین 
نتیجه اش حفظ وضع موجود خواهد بود و البته واقع بین 

اگر باشد به بهترین نتیجه هم دل نخواهد بست.
آنچه مى خواستم بنویسم را نوشتم اما اگر از من پرسیده 
شود که آیا دولت مى تواند با سایر ارکان کشور به فهم 
مشترك و توافق بر سر راهکارهاى کالن خروج از وضع 

موجود برسد، پاسخى ندارم.
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اخبار

نظارت و پاسخگوی

گمرک ایران

یادداشت

پدرام سلطا

سیاستهای تجاری

وزارت امور خارجه

خدمات  ارائه  ادامه  راستاى  در 
حال  رفاه  جهت  در  و  الکترونیک 
خدمت گیرندگان و عدم نیاز به 
مراجعات حضورى، گمرك ایران 
ارتباط  مرکز  اندازى  راه  به  اقدام 
با مشتریان نمود. بر همین اساس 
با استفاده از شماره تلفن پنج رقمى 
43891 امکان پاسخگویى به کلیه 
سواالت در خصوص سامانه جامع 
تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکى 
ها  سامانه  زیر  تمامى   ، فرامرزى 
مرتبط  موضوعات  همچنین  و 
و  گمرکى  مقررات  و  قوانین  با 
مربوطه  تخصصى  بخش هاى 
خدمت  میز  کارشناسان  توسط 

فراهم شده است.
پیش از این خدمات گمرك ایران 
با هدف حذف مراجعات حضورى، 
احترام به حقوق شهروندى، تسهیل 
فرآیند  از  کاغذ  حذف  و  تجارت 
شده  اینترنتى  گمرکى  تشریفات 

بود.
صادرات،   خدمات  اکنون  هم 
گمرك  در  ترانزیت  و  واردات 
خدمت  و  شده  الکترونیکى  ایران 
گیرندگان مى توانند فقط با یکبار 
نزدیکترین  به  حضورى  مراجعه 
کد  دریافت  و  محل  گمرك 
کاربرى ؛ تمامى تشریفات گمرکى 
را از طریق سایت گمرك ایران به 

صورت اینترنتى انجام دهند.
کمک  با  افزاید؛  مى  گزارش   این 
جامع  سامانه  سامانه هاى  زیر 
تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکى 
پروانه  استعالم  امکان  فرامرزى، 
شدن  مطمئن  براى  گمرکى 
کاال  آن  اینکه  از  کاال  خریداران 
و  شده  وارد  گمرکى  مبادى  از 
در  و  شده  فراهم  است  قاچاق  یا 
دسترس همگان قرار گرفته است.

به  پاسخگویى  سامانه  کمک    با 
انتقاد  گونه  هر  توان  مى  شکایات 
به روند انجام تشریفات گمرکى و 
ترخیص کاال را الکترونیکى ثبت و 

پیگیرى نمود.
الکترونیک  گمرك  با  اکنون  هم 
مى توان تمام مکاتبات خود را با 
گمرکات ایران در سرتاسر کشور از 
طریق پورتال رسمى گمرك بدون 
نیاز به مراجعه حضورى انجام داد 
سایت  طریق  از  اینکه  تر  مهم  و 
گمرك ایران مى توان مکاتبات را 
پیگیرى کرد و در جریان آخرین 

اقدامات قرار گرفت.

بازرگانان از این پس باید ثبت سفارش کاالهاى وارداتى خود را در درگاه سامانه جامع 
تجارت انجام دهند.

سازمان توسعه تجارت در اطالعیه هاى خود آورده است: در راستاى تسهیل فرآیند 
تجارى و بهبود عملکرد آنها، ثبت سفارش افتتاح کلیه کاالها به جز تعرفه هاى فصل 
84 و تعرفه هاى استثناء از تاریخ 21 مرداد ماه 1396 در سامانه جامع تجارت به 

 گردد. 
درخواست هاى جایگزین، اصالحیه و ت مدید ثبت سفارش

 اند، تا اطالع 

بنابر این گزارش، سامانه جامع تجارت در راستاى تسهیل تجارت و بر مبناى کاهش 
هزینه ها و زمان صرف شده براى تجارت ایجاد شده است.

پس از ایجاد سامانه جامع تجارت دیگر نیازى به حضور فیزیکى بازرگانان و یا ثبت 
اطالعات تکرارى در چند درگاه وجود ندارد بلکه آنها مى توانند تنها با مراجعه به 
این سامانه  عملیات استعالم ضوابط کاالیى، اخذ مجوزها، ثبت سفارش، تعیین منشاء 
ارز، انبارش، لجستیک، عملیات بیمه و در آینده اى نزدیک تشریفات گمرکى را انجام 

دهند.
در حال حاضر فعالیت این سامانه در نقش یک هاب تجارى است اما عدم همکارى 
مناسب گمرك، زنجیره اطالعاتى این سامانه را با مشکالتى مواجه کرده که در صورت 
همکارى گمرك مى توان شاهد تسهیل و شفاف سازى فرآیند تجارت در سال هاى 

آتى بود.

راه اندازى مرکز ارتباط 
با مشتریان گمرك

پـایـان کـار با ثبتـارش

شروط جدید عراق براى نظارت بر وار دات کاال از ایران و دیگر کشورها

کابینه دوازدهم؛ همگرایى تهدیدها و واگرایى تدبیرها

واردات

سازمان توسعه تجارت

 است.در سامانه ثبتارش به آدرس sabtaresh.tpo.ir  ثبت شده
ثانوى همچنان در سامانه فوق قابل انجام

لینک  و   irica.ir آدرس  به   
فرامرزى تجارت  پنجره واحد 

مى آدرس ntsw.ir   انجام  تاریخ  این   از 
 هایى که پیش
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اخبار

صادرات

ایرنا

عامل  مدیر  سیدعلى  سیدکمال 
ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
عالى  شوراى  دبیر  ترکان  اکبر  و 
اقتصادى،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
این تفاهمنامه را روز یکشنبه 22 
مدی ران  گردهمایى  در  مردادماه 
عامل مناطق ویژه اقتصادى امضا 

کردند.
ایجاد زمینه هاى کارى بین صندوق 
ضمانت صادرات با صادرکنندگان 
آزاد  مناطق  اقتصادى  فعاالن  و 
از  استفاده  و  اقتصادى  ویژه  و 
اطالع  براى  آزاد  مناطق  ظرفیت 
حمایت،  صندوق،  خدمات  رسانى 
برگزارى  آموزش،  توانمندسازى، 
مشترك  هاى  نشست  و  همایش 
این  در  فعال  صادرکنندگان  براى 
تفاهمنامه  این  بندهاى  از  مناطق 

است.
دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادى و صندوق ضمانت 
صادرات ایران پیش از این در سال 
امضا  همکارى  تفاهمنامه   1393
کرده بودند که در این تفاهمنامه 
برخى رویکردها و تعاریف جدید 

لحاظ شد.
آزاد  منطقه  هفت  داراى  ایران 
تجارى صنعتى شامل کیش، قشم، 
چابهار، ارس، انزلى، اروند و ماکو 
اقتصادى  ویژه  منطقه   64 ونیز 

است.
آزاد  مناطق  شورایعالى  دبیرخانه 
مناطق  امور  بر  نظارت  وظیفه 
مختلف به عنوان ساختار ستادى و 
پیگیرى اجراى مصوبه هاى شوراى 
عالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى 

را برعهده دارد.
ایجاد هماهنگى میان سازمان هاى 
با  اقتصادى  ویژه  و  آزاد  مناطق 
و  عمومى  دولتى،  هاى  دستگاه 
مردمى، بررسى و تصویب بودجه 
به  ارسال  و  آزاد  مناطق  سالیانه 
وظایف  اهم  از  وزیران  هیات 
«معاونت برنامه ریزى و هماهنگى» 

این شوراست.

فارس در  خبرگزارى  با  گفتگو  در  خورشیدى  قاسم 
خصوص موازى  کارى هاى بخش انبارها از سوى گمرك 
گفت: در اواسط مردادماه جلسه اى با حضور مدیران ارشد 
گمرك کشور برگزار شد و نتیجه این شد که گمرك هیچ 
ادعایى نسبت به ثبت کاالها در سامانه  انبارهاى گمرکى 

ندارد.

سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
گمرك انتقال فعالیت هاى خود را در خصوص انبارش 
و محل نگهدارى کاالها به سامانه جامع انبارها وزارت 
صمت پذیرفت، اظهار داشت: قرار بر این شد که گمرك 
موضوع ثبت کاالها  در سامانه انبارهاى خود را منتفى 
اعالم کند و تمام فعاالن اقتصادى تنها از سامانه جامع 

انبارها وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
وى در ادامه گفت: حلقه واصل بین سامانه جامع انبارها 
وزارت صمت با سامانه جامع امور گمرکى، سامانه بارنامه 
بر خط سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور 

است.
خورشیدى خاطر نشان کرد: اگر مبدا و مقصد بارى که 
به نوعى انبار محسوب مى شود در سامانه جامع انبارها 
ثبت نشود، امکان صدور بارنامه الکترونیکى براى آن بار 

فراهم نمى شود.
سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پایان تاکید 
کرد: حمل و نقل کاال بدون بارنامه در کشور و بدون ثبت 
در سامانه  جامع انبارها،  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قاچاق محسوب مى شود.

تا  و  است  شده  غیرفعال  خودرو  سفارس  ثبت  سایت 
زمان تصویب طرح ساماندهى واردات خودرو در هیات 
رئیس  خسروتاج،  مجتبى  ماند.  خواهد  غیرفعال  دولت 
سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، درباره مورد مدت 
زمات توقف سایت ثبت سفارش خودرو عنوان کرد که 
و  خودرو  واردات  ضوابط  و  دستورالعمل  ابالغ  زمان  تا 
نحوه همکارى با شرکت هاى خودروساز خارجى سایت 
ثبت سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زمانى 
که خسروتاج این خبر را اعالم کرد، حدود یک ماه بود 
که سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود.

ولى اهللا افخمى راد، معاون اقتصادى و برنامه ریزى سازمان 
تجارت  توسعه  سابق سازمان  رئیس  و  تامین اجتماعى 
مى گوید: «توقف و تعطیلى سایت ثبت سفارش خوردو 
از منطق درستى برخوردار نیست؛ اصال این سازمان مجاز 

نیست که جلوى ثبت سفارش خودرو را بگیرد».
خسروتاج گفته بود سازمان توسعه و تجارت به عنوان 
متولى سیستم ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر 
منتظر ابالغ چارچوب هاى جدید واردات خودرو است؛ 
چه  مى کند،  مشخص  جدید  دستورالعمل  این  چراکه 

کسانى امکان واردات خودرو را خواهند داشت.
 طرح پیشنهادى وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر 
پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که 
واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجى در 
ایران مى کند، به دلیل برخى ابهامات از سوى هیات دولت 
به بخش هاى تخصصى چون شوراى اقتصاد، ستاد تنظیم 
بازار و کمیسیون زیربنایى دولت ارسال شد تا مراحل 

تصویب آن براساس نظرات کارشناسى صورت بگیرد.
افخمى راد مى گوید: «دالیلى که سازمان توسعه تجارت 
براى این کار عنوان مى کند به هیچ وجه دالیل منطقى 

نیست».
او این دالیل را چنین عنوان مى کند: «وزارت صنعت، 

معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار 
ماه ابتدایى سال جارى را بى سابقه مى داند؛ این اصال دلیل 
منطقى و درستى نیست. یا اینکه آقاى على على آبادى، 
بسته  علت  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  رئیس 
شدن ثبت سفارش را انتقال داده ها و به روزرسانى سایت 
عنوان کرده بود». افخمى راد همه این موارد را بهانه هایى 
مى داند که مى خواهند جلوى ثبت قانونى سفارش خودرو 

را بگیرند.
البته مجتبى خسروتاج هم قبال عنوان کرده بود مشکل 
ثبت سفارش واردات خودرو ربطى به انتقال داده ها ندارد. 
به گفته افخمى راد در قانون چنین اختیارى به سازمان 
وزارت  خود  حتى  است؛  نشده  داده  تجارت  توسعه 
گرفتن  از  قبل  نمى تواند  هم  تجارت  و  معدن  صنعت، 

مصوبه ها و مجوزها چنین کارى را انجام دهد.
او استدالل این ها را ناقص مى داند: «در چهارماه گذشته 
میزان  است؛  شده  کشور  وارد  خودرو  هزار  حدود 26 
خودرو واردشده کمتر از 5 درصد خودرو تولید شده در 
داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه اى به تولید 
داخلى نمى زند بلکه سبب مى شود درآمد دولت بیشتر 
ارتقاى  سبب  خارجى،  خودرو  این  ورود  همچنین  شود؛ 

کیفیت خودروى داخلى مى شود».
ادامه  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  افخمى راد، 
مى دهد: «کارى که سازمان توسعه تجارت انجام داده 
است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادى که قبال 
ثبت انجام داده اند ارزشمند شود و این نوعى ورود رانت 
به اقتصاد است. مثال اگر کسى هزار خودرو سفارش داده 
و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه ها متناسب با نوع 
خودرو، ارزش 25-40 میلیونى پیدا کرده است! کجاى 
دنیا اقتصاد را اینگونه اداره مى کنند و براى اقتصاد خود 

یک شبه چنین تصمیمى مى گیرند؟!».
او به گفته مجتبى خسروتاج اشاره مى کند: «در دستورالعمل 
از  استفاده  شرکت ها،  رسمى  نمایندگى  بحث  جدید 
ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو 
اما  است.  شده  قید  دارند،  واردکنندگان  که  تعهداتى  و 
واقعا این حتى نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان 
یا حقوق مصرف کننده هم نیست؛ این نوعى ایجاد رانت 

در اقتصاد است».
افخمى راد ادامه مى دهد: «در این شرایط بخش خصوصى 
چگونه مى تواند رقابت کند؟ دستگاه ادارى خالف قانون

قانون و مقررات و اختیارات نمى تواند چنین کارى انجام 
کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  باید  دهد. 
ایران موضع جدى براى این مساله داشته باشد. همچنین 
رسانه ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این 

مساله سوال کنند».
افخمى راد تاکید مى کند: «امروزه با این تصمیم سازمان 
توسعه تجارت، ثبت سفارش فروشى» معمول شده است؛ 
این رویه قانونى نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم 
دو  این  بودند؛  گرفته  را  متفرقه  واردکنندگان  جلوى 
عنوان  تحت  رویه اى  شده  سبب  درنهایت  تصمیم 

«ثبت سفارش فروشى» در بازار وارداتى ها شکل بگیرد».
او ادامه مى دهد: «این رویه تبعاتى همچون افزایش قیمت 
و تولید رانت را به دنبال داشته است. این ها هشدارى است 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته 
است و غیرقانونى بودن آن را مورد توجه قرار نمى دهد». 
او تصریح مى کند: «باید پارلمان بخش خصوصى نسبت 
به این مساله اخطار دهد؛ اما هنوز هیچ موضع رسمى 

گرفته نشده است».
 

امضاى تفاهمنامه 
همکارى میان مناطق 

آزاد و صندوق ضمانت 
صادرات ایران رانــت  در توقـف ثبت سفــارش واردات خــودرو

سازمان توسعه تجارت جلوى ثبت 
سفارش خودرو  را گرفته است؛ این 
رویه اى  است؛  قانون  خالف  رویه 
رانت  ایجاد  باعث  درنهایت  که 
تبعات  از  یکى  مى شود.  کشور  در 
تجارت،  توسعه  سازمان  تصمیم 

«ثبت سفارش فروشى» است.

سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق به فارس خبر داد:
گمرك انتقال فعالیت هاى خود را به سامانه جامع انبارهاى وزارت صمت پذیرفت

مقررات تجاری

گزاری فارس خ

مقررات تجاری

اتاق بازرگا ایران
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اخبار

تراز تجاری

ایسنا

صادرات

اتاق بازرگا ایران

فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با بسته شدن سایت 
ثبت سفارش خودرو که روز بیست و دوم مردادماه از سوى خسروتاج اعالم شده 
است، اظهار داشت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونى است و ما این 

موضوع را به صورت قانونى پیگیرى قضایى خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه «خسارت واردکنندگان در بسته شدن سایت ثبت سفارش را در 
فضاى  بهبود  قانون  ماده 5  براساس  گفت:  مى کنیم»،  بررسى  حتما  قضایى  مراجع 
کسب وکار که در انتهاى سال گذشته نیز تاکیداتى از سوى معاون اول رئیس جمهور 
و  دستورالعمل ها  تدوین  در  حتما  باید  دستگاه ها  شد،  مطرح  آن  شدن  اجرایى  در 
آیین نامه ها نظر تشکلهاى تخصصى را جویا شوند. با توجه به این موضوع باید بگویم 
وزارت صنعت اصال در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو با فعاالن این حوزه مشورتى 

نکرده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: اقدام وزارت صنعت در بسته شدن 

سایت ثبت سفارش خودجوش و بدون رعایت قوانین بوده است.

مجتبى خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت روز بیست و دوم مردادماه در حاشیه 
برنامه اتاق بازرگانى تهران که به منظور اعالم برنامه هاى وزراى پیشنهادى وزارت 
صنعت و اقتصاد برگزار شده بود در مورد بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، 
اظهار داشت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهى 

واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
وى با ابراز اینکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطى به انتقال داده ها و به روز 
رسانى سایت آن ندارد، افزود: از آنجا که مى خواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات 
خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوى ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن 

بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.
خسروتاج تاکید کرد: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگى رسمى شرکت ها، استفاده 
از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتى که واردکنندگان 

خودرو باید انجام دهند قید شده است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: ثبت سفارش خودرو براى خودروهاى سى بى یو بسته 

است و مابقى مجموعه هاى مونتاژکننده مى توانند قطعات خودرویى را وارد کنند.
است،  شده  ارسال  دولت  به  و  آماده  صنعت  وزارت  سوى  از  که  طرحى  براساس 

واردات خودرو منوط به استفاده 50  درصدى از ارز صادرکنندگان است.

ترکیه،  آمار  اداره  اعالم  طبق 
ایران  به  کشور  این  صادرات 
رئیس  که  کرده  افت  درصد   41
شوراى بازرگانى مشترك ایران و 
ترکیه دالیل این افت را تشریح و 
تصریح کرد: رکود حاکم بر فضاى 
اقتصادى منطقه و مسائل سیاسى 
دالیل  مهم ترین  ترکیه  داخل 
و  ایران  اقتصادى  روابط  کاهش 

ترکیه است.
رضا کامى گفت: با توجه به اوضاع 
 و احوال منطقه و رکود اقتصادى که 
امکان  این  دارد  وجود  منطقه  در 
حجم  که  داشت  وجود  احتمال  و 
مبادالت تجارى بین ایران و ترکیه 

کاهش پیدا کند.
وى ادامه داد: در ماه هاى اخیر به 
همین دالیل مقدارى کاهش حجم 
مبادالت تجارى بین ایران و ترکیه 
کاهش  و  است  آمده  وجود  به 
روابط اقتصادى در این بازه زمانى 
میان ایران و ترکیه محسوس است.
مشترك  بازرگانى  شوراى  رئیس 
ایران و ترکیه با اشاره به دالیل این 
مساله گفت:  عمده دلیل این مساله 
منطقه  در  رکود  و  موجود  فضاى 
مسائل  هم  دیگر  سوى  از  است. 
مسائل  و  منطقه  بر  حاکم  سیاسى 
سیاسى در خود ترکیه هم در این 
زمینه بى تاثیر نبوده است، چراکه 
تولیدکنندگان  و  تجار  از  بخشى 
دلیل  به  فعالیت هایشان  ترکیه 
شده  کند  ترکیه  داخلى  مسائل 
اوضاع  که  است  مشخص  است. 
اقتصادش  بر  کشورى  هر  سیاسى 
این  از  هم  ترکیه  و  است  اثرگذار 

قاعده مستثنا نیست.
تجارى  روابط  آینده  درباره  کامى 
روابط  آینده  گفت:  ترکیه  و  ایران 
مسائل  به  هم  ترکیه  و  ایران 
خیلى  و  دارد  بستگى  منطقه اى 
پیش بینى  زمینه  این  در  نمى توان 
خاصى کرد ولى نهایتا با توجه به 
تالشى که مسئولین دو کشور انجام 
افزایش  مورد  در  به ویژه  مى دهند 
تعرفه هاى ترجیحى به نظر مى رسد 
آینده  در  کشور  دو  روابط  حجم 

روند نزولى پیدا نکند.
بخشى  طبیعتا  کرد:  اضافه  وى 
دو  روابط  افزایش  یا  کاهش  از 
سال  مختلف  فصل هاى  به  کشور 
اقتصادى  روابط  چون  برمى گردد، 
ایران و ترکیه در فصل هاى مختلف 
براى  و  مى شود  پایین  و  باال  سال 
همین به نظر نمى آید روند نزولى 

در آینده ادامه پیدا کند.

پارلمان  رئیس  با  طى مالقات  تهران  در  روسیه  سفیر 
بخش خصوصى کشور به بررسى مشکالت تجار ایرانى 
کشورهاى  و  روسیه  به  محصوالت  صادرات  زمینه  در 

اوراسیا پرداخت.
بین  ریلى  و  دریایى  حمل ونقل  مشکالت  دیدار  این  در 
ایران و کشورهاى اوراسیا مورد بررسى قرار گرفت. موانع 
بانکى و لزوم توجه مسئوالن دولتى دو طرف نسبت به 
آن ها، روند کند نوبت دهى براى تخلیه بار کامیون هاى 
کاالهاى  براى  دار  یخچال  کانتینرهاى  نبود  و  ایرانى 
فاسدشدنى از دیگر موضوعاتى بود که در این نشست 

مطرح شدند.
غالمحسین شافعى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
از  ریلى  حمل ونقل  حرکت  سرعت  ایران  کشاورزى  و 
بندرعباس به کشورهاى اوراسیا را آهسته توصیف کرد و 
دلیل آن را وجود برخى موانع و توقف هاى طوالنى مدت 

در کشورهاى مسیر دانست.
وى تصریح کرد: حمل ونقل دریایى نیز وضعیت مشابهى 

دارد. فرآیند صدور اسنادى مانند گواهى مبدا به کندى 
انجام مى شود. این یک مساله جدى است که چرا با وجود 
این میزان جدیت میان دو کشور براى توسعه مناسبات، 
هنوز ارتباط اقتصادى ایران و روسیه به حد مناسبات 

سیاسى دو کشور نرسیده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصى نبود کانتینرهاى یخچال دار 
براى کاالهاى فاسد شدنى و روند کند نوبت دهى براى 
تخلیه بار کامیون هاى ایرانى را از مهم ترین موانع موجود 
در آستاراخان بر سر راه حرکت تجار ایرانى در ادامه 

مسیرشان به سمت روسیه برشمرد.
شافعى در ادامه پیوند بین استان هاى ایران و روسیه را 
راهى مناسب براى توسعه مناسبات دانست و تصریح 
کرد: بارها در این رابطه صحبت کرده ایم اما دو طرف در 
این مورد فعال نبوده اند. روسیه و ایران دو کشور پهناور 
هستند و استان هایى با توانمندى باال دارند که پیوند آنها 

با یکدیگر بسیار مهم و حساس است.
وى همکارى با روسیه براى صادرات کاالهاى این کشور 
براى  راهکارى  هم  را  ایران  خاك  طریق  از  عراق  به 

گسترش سطح روابط تهران مسکو اعالم کرد.
لوان سیمیونوویچ جاگاریان، سفیر روسیه در ایران پس 
از اطالع از موانع موجود بر سر راه صادرات کاالهاى 

ایرانى به بازار روسیه از رئیس اتاق ایران خواست نسبت 
به پیگیرى برگزارى جلسه کمیسیون مشترك اقتصادى 
دو کشور اقدام کند تا زمینه بررسى دقیق و رفع این 
موانع فراهم شود. جاگاریان تاریخ پیشنهادى مسکو براى 
برگزارى این نشست را 5 اکتبر برابر با 13 مهر عنوان 

کرد و خواستار اعالم نظر تهران در این مورد شد.
 سفیر روسیه با اعالم این خبر که مسکو آمادگى دارد از 
30 آگوست برابر با 8 شهریور روادید گردشگرى را براى 
اتباع ایرانى لغو کند، گفت: منتظر هستیم که طرف ایرانى 

نیز در این مورد برنامه خود را ارائه دهد.
سیمیونوویچ جاگاریان، از برگزارى همایشى در آستانه 
و  داد  خبر  اوراسیا  هفته  عنوان  با  قزاقستان  پایتخت 
پیشنهاد کرد هیاتى از فعاالن اقتصادى ایران نیز در این 

همایش حضور داشته باشند.
وى در پایان با نگاه به توافق هایى که تا کنون بین ایران و 
روسیه در حوزه هاى مختلف اقتصادى انجام شده، تاکید 
کرد: توافقاتى که انجام شده فقط جنبه اقتصادى دارد و 
نباید با نگاه سیاسى به آنها بنگریم. در این حالت، پیگیرى 

براى اجراى آنها آسان تر خواهد بود.

کاهـش تجـــارت
 ایران و ترکیه

رئیس انجمن واردکنندگان خودروى ایران مطرح کرد:
بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونى است

واردات

تسنیم

در دیدار سفیر روسیه با رئیس اتاق ایران مطرح شد: 
حمل  ونقل، مانع بزرگ بر سر راه صادرات ایران به روسیه و اوراسیا
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سیدمحمدرضا عبادى معاون فرهنگى و پژوهشى ستاد 
ستاد  در  که  خبرى  نشست  در  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ده نهاد از جمله 
نیروى انتظامى، وزارت اطالعات، بانک مرکزى، مرکز 
آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزى و صنعت و معدن 
و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتى و .... است، گفت: 
آنچه که در ستاد ارائه مى شود، نتیجه بحث ها و آمار و 

اطالعاتى است که از این منابع به دست مى آید.
معاون فرهنگى و پژوهشى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با بیان اینکه حجم قاچاق برآورد شده 12,5 میلیارد 
آمارها  این  با  مناقشه  در  متاسفانه  گفت:  است  دالر 

حرف هاى زیادى گفته مى شود.
وى بیان داشت: در عین حال برخى روش ها که براى 
برآورد آمار قاچاق در مقابل روش انتخاب شده توسط 
ستاد مطرح مى شود، مانند روش تجارت بین کشورى 
است که تحقیقات توسط برخى دانشگاه ها نشان مى دهد 

و این روش بین 30 تا 50 درصد خطا دارد.

 20 قاچاق  دالر  میلیارد   12,5 داشت:  اظهار  عبادى 
درصد حجم تجارت کشور را تشکیل مى دهد.

وى افزود: همچنین از حدود 12,5 میلیارد دالر قاچاق 
مهار شده، 7 میلیارد دالر آن مربوط به قاچاق خروجى 
سوخت بوده است که آمار تولید و نیاز آن در کشور 

مشخص و قابل اندازه گیرى است.
وى با اشاره به مسایل و مناقشاتى که در رابطه با آمار 
کاهش یافته قاچاق منتشر شده گفت: مجموعه حوزه 
اطالع  در  و  است  عوامل  برخى  از  متاثر  ما  رسانه اى 
رسانى اصول حرفه اى را رعایت نمى کنند. خواهش ما 

این است که رسانه ها واقعیت ها را منتشر کنند.
عبادى گفت: با توجه به این که حجم 12,5 میلیارد 
دالر قاچاق در کشور کم نیست، با این حجم قاچاق، 
طبیعى است که جنس قاچاق در هر کجاى بازار قابل 

مشاهده است.
وى با تاکید بر اینکه هیچ گاه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ادعا نکرده است که وضعیت قاچاق مطلوب است، 
گفت: بلکه ما معتقدیم که روند مبارزه با قاچاق خوب 

است.
معاون فرهنگى و پژوهشى ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد کاهش 
حجم قاچاق و اینکه برخى مى گویند، چرا با وجود اینکه 

اعالم مى شود میزان قاچاق به نصف رسیده اما همچنان 
در بازار کاال هاى قاچاق مشاهده مى شود و اشتغال رونق 
نگرفته است، گفت: رونق اشتغال و تولید فقط به کاهش 
واردات قاچاق بستگى ندارد و عوامل دیگرى از قبیل 

سرمایه گذارى هم در این مساله موثر است.
عبادى بیان داشت: حدود 9 میلیارد دالر از حجم قاچاق 
وارد شده به کشور از طریق سوء استفاده از معافیت هاى 

به رسمیت شناخته به کشور قاچاق مى شود.
وى با اشاره به ورود کاالهاى ممنوعه توسط قاچاقچیان 
گفت: قاچاق به صفر نخواهد رسید، اما با کاهش 50 تا 
70 درصدى آن مى توان انتظار داشت حجم قاچاق به 

1,5 میلیارد دالر کاهش یابد.
معاون فرهنگى و پژوهشى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اظهار داشت: سهم مناطق آزاد، معابر رسمى و ... از 
قاچاق حدود 3 میلیارد دالر و سهم معابر غیر قانونى از 

قاچاق موجود هم 1,5 میلیارد دالر است.
اجرا  صورت  در  موبایل  رجیسترى  طرح  افزود:  وى 
مى تواند حداقل یک میلیارد دالر از حجم قاچاق کاال 

را کم کند.

5

اخبار

نظارت

تسنیم

ماه  مرداد  اول  هفته هاى   در 
اخبارى درباره نهایى شدن حضور 
هاى  محوطه  در  انتظامى  نیروى 
گمرکى در رسانه ها مطرح شده 
بود. بر این اساس از صبح روز 28 
انتظامى  نیروى  استقرار  مردادماه 
در گمرك شهید رجایى با حضور 
سردار مقیمى رئیس پلیس آگاهى 

ناجا اجرایى خواهد شد.
یک مقام گمرك هرمزگان ضمن 
تایید این خبر تاکید کرد، حضور 
شهید  گمرك  در  انتظامى  نیروى 
نخست  فاز  در  هرمزگان  رجایى 
با اهداف آموزشى صورت خواهد 
این  به  آموزش  فرآیند  گرفت. 
از  هفته  یک  ظرف  نیز  پرسنل 
سوى متخصصان گمرك و دستگاه 

قضایى انجام میگیرد. 
بر این اساس آموزش یگان پلیس 
صورت  به  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
اساتید  از  گیرى  بهره  با  تعاملى 
گمرکى و مراجع قضایى در هفته 

جارى عملیاتى خواهد شد.
همچنین بر اساس اعالم یک مقام 
حضور  ایران،  گمرك  در  مسئول 
با  گمرکات  در  انتظامى  نیروى 
هدف حفاظت از محوطه گمرکى 

صورت خواهد گرفت.
ماه  مرداد  اوایل  است،   گفتنى 
سال جارى سردار سید مجید میر 
احمدى جانشین معاونت اطالعات 
و عملیات ستاد کل نیروهاى مسلح 
در اختتامیه طرح مشترك ذوالفقار 
نیروى  حضور  کرد،  اعالم   96
فرماندهان  درخواست  با  انتظامى 
ارشد پلیس و با امر  رهبر انقالب 

صورت گرفته است.
بر همین اساس یک مقام آگاه در 
شرح  هنوز  کرد،  تاکید  هرمزگان 
وظایف یگان جدید نیروى انتظامى 
مشخص  هرمزگان  گمرکات  در 

نشده است.

محموله  این  ایران؛  گمرك  عمومى  روابط  گزارش  به 
قاچاق پس از آن کشف شد که دو کانتینر کاال تحت 
عنوان درب ضد سرقت به تعداد 165 عدد به گمرك 
بوشهر اظهار مى شود . پس از اظهار کاال تحت عنوان 
کمک  به  محموله  این  اطالعات  سرقت؛   ضد  درب 
سامانه هاى هوشمند گمرك پردازش و به طور خودکار 
مغایرت هایى در اطالعات ورودى و اظهارى مشاهده 

مى شود . بر اساس این مغایرت ها ماموران گمرك به 
محتواى دو کانتینر مشکوك و مقرر مى شود محتویات 

کانتینرها به طور کامل بازرسى شود.
در بازرسى از ردیف هاى جلویى کانتینرها اطالعات 
اظهارى با اطالعات ورودى به سامانه هاى الکترونیکى 
کامال مطابقت داشت اما بر اساس مغایرت هاى مشاهده 
شده در سامانه تمامى محتویات کانتینرها بازرسى و در 
نهایت مشاهده مى شود که به رغم اظهار صاحبان کاال 
مبنى بر حمل 165 عدد درب ضد سرقت ،  فقط ردیف 
هاى جلویى کانتینرها حاوى این کاال بوده و در پشت 
ساعت  ازجمله  دیگرى  کاالهاى  جلویى  هاى  ردیف 

دکورى، اسپیکر، کفش اسکیت، انواع لوازم خانگى برقى 
و الکترونیکى جاسازى شده اند.

پس از کشف این کاالها تمامى محتویات کانتینرها به 
عنوان کاالى قاچاق توسط ماموران گمرك توقیف مى 

شود.
کاالهاى  ارزش  بوشهر  استان  گمرکات  نظارت  حوزه 
و  کرده  برآورد  ریال   حدود 1,5  میلیارد  را  مکشوفه 
مراتب هم اکنون در مراجع قضایى تحت رسیدگى قرار 

گرفته است.

نشست بررسى مشکالت مرز چذابه با حضور رئیس 
اتاق اهواز و فرمانده هنگ مرزى چذابه  برگزار شد. 
گذرگاه  امنیت  تامین  چذابه،  مرز  مدیریت  مشکالت 
مرزى، نبود دستگاه ایکس رى و تفاوت ساعت کارى 
گمرك ایران و عراق بخشى از مشکالت مطرح شده 

در این نشست بود.
رئیس اتاق اهواز در این نشست گفت: مشخص نیست 
مدیریت مرز چذابه بر عهده چه ارگانى است و این امر 

موجب سردرگمى فعاالن اقتصادى شده است.
شهال عمورى با اشاره به نبود دستگاه ایکس رى در مرز 
چذابه گفت: بخش خصوصى نمى تواند دستگاه ایکس رى 
خریدارى کند چرا که مشخص نیست مراودات تجارى 
در آینده چگونه خواهد بود و نمى تواند سرمایه گذارى 

و هزینه اى در این زمینه انجام دهد.
مشکل  تواند  نمى  خصوصى  بخش  کرد:  اظهار  وى 
اختالف ساعت و ساعت کارى را حل کند. باید یک 
ساعت و نیم اختالف با کشور عراق حل و گمرك کار 
این  که  چرا  دهد  وفق  عراق  کارى  ساعت  با  را  خود 
اختالف ساعت موجب کاهش مدت زمان کار مى شود. 
اگر قرار باشد میزان صادرات 25 درصد افزایش یابد، 

گمرك باید همراهى کند.
عمورى افزود: دو کیلومتر فاصله بین درب هاى خروجى 

مرز چذابه و بارانداز طرف عراقى باید آسفالت شود و 
اگر قرار است بخش خصوصى این هزینه را متحمل 
شود به ما اعالم کنند که دیگر بیش از این ضرر نکنیم؛ 
لطفا هر سازمانى وظایف خود را درست انجام دهد و 

شانه خالى نکند.

برقرارى امنیت بارانداز چذابه بر عهده گارد گمرك 
است

فرمانده هنگ مرزى چذابه در این نشست با تاکید بر 
گمرك  گارد  عهده  بر  بارانداز  امنیت  برقرارى  اینکه 
و  نیست  مستقر  اینجا  در  گمرك  گارد  گفت:  است، 
مناسبى  پلمپ  خروجى  و  ورودى  درب هاى  خصوصا 

نمى شود.
کار  حیطه  در  کرد:  اظهار  امیرى  جهانگیر  سرهنگ 
مرزبانى،  است.  بسیار  چذابه  مرز  مشکالت  مرزبانى، 
این  جمله  از  امنیت  کنترل  و  خروج  و  ورود  کنترل 
مشکالت است و صدور کارت تردد یکى از موارد الزم 
در این کنترل است. بخشى از این مشکالت به سازمان 

ما و بخشى به پایانه ها و سایر سازمان ها مربوط است.
امیرى عنوان کرد: یکى از مشکالت کار در مرز چذابه 
مربوط به ساعت کارى نامشخص است که باعث ایجاد 
کشور  با  ساعت  اختالف  و  شده  بارانداز  در  بى نظمى 
عراق نیز به این بى نظمى اضافه مى کند. انتظار داریم 
ترخیص کارانى که کارت تردد ندارند نسبت به تهیه 

کارت اقدام کنند.
کار  روند  در  ترخیص کاران  نظارت  عدم  افزود:  وى 

و  ورود  درب  در  ایکس رى  دستگاه  نبود  و  تخلیه 
مشکالت  دیگر  از  بار  کنترل  جهت  خودرویى  خروج 
مرز چذابه است. همچنین مستقر نبودن پرسنل کنترل 
تردد مسافرى در همه ساعات شبانه روز با توجه به 
نیز  آقایان  توسط  خانم ها  بازرسى  محدودیت هاى 

مشکالتى را به وجود آورده است.

دستگاه  نبود  در  رسمى  مبادى  از  قاچاق  انجام 
ایکس رى 

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان خوزستان در اشاره 
به یکى از مشکالت دیگر مرز چذابه گفت: با توجه 
به این که ورود ارز بیش از 10 هزار دالر براى افراد 
مجاز نیست و سیستم بانکى عراقى قابلیت هاى فاینانس 
ندارد، بنابراین بسیارى از تجار و مسافران عراقى پول 
در  باید  که  مى آورند  همراه  دستى  به صورت  را  خود 
ورودى و خروجى مرزها این امر یادآورى و به زبان هاى 

فارسى و عربى تذکر داده شود.
رضا سعیدى نیز مشکل نبود دستگاه ایکس رى در مرز 
چذابه را جدى خواند و گفت: به دلیل این که دستگاه 
ایکس رى در مرز وجود ندارد، مبادى رسمى به محل 
این  در  باید  گمرك  است.  شده  تبدیل  قاچاق  ورود 

خصوص اقدامات الزم را به عمل آورد.

استقرار نیروى انتظامى 
در گمرك شهید رجایى

در نشست بررسى مشکالت مرز چذابه مطرح شد
نبود دستگاه ایکس رى در مرز چذابه، عامل ورود قاچاق

کشف دو کانتینر کاالى قاچاق توسط ماموران گمرك بوشهر

سهم بیـسـت درصدى قاچــاق از کل تجــارت کشــور

قاچاق

گمرک ایران

قاچاق

واز اتاق بازرگا ا

قاچاق

گزاری فارس خ

http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/


InternationalTradeBiweekly

نیمه اول شهریور ماه 1396 

امروزه قیمت تمام شده کاال و خدمات، بر امکان جذب 
و پایدارى در بازارهاى داخلى و بین المللى تاثیر مستقیم 
دارد. در حال حاضر قیمت تمام شده در کنار ضعف در 
با  رقابت  در  کشور  تولید  چالش  مهم ترین  بسته بندى، 

تولیدات کشورهاى دیگر است.
روند سرمایه گذارى و اهمیت به مقوله بسته بندى به شکلى 
است که امکان ارتقاي این مقوله مهم در کوتاه مدت میسر 
و ممکن خواهد بود اما در مورد کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت موضوع به این سادگى ها قابل حل نیست و 
نیاز به اقدامات مهم و اساسى دارد. عوامل مختلفى باعث 
ایجاد هزینه تمام شده باال و به تبع آن، عدم توان رقابت 
شفافیت  عدم  به  مى توان  جمله  آن  از  که  است  شده 
بوروکراسى  و  ادارى  نظام  بحران  اقتصادى،  فضاى  در 
ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، هزینه باالى تامین 
منابع مالى، عدم ایجاد زمینه سرمایه گذارى خارجى، عدم 
بهره گیرى از تکنولوژى هاى جدید و پیشرفته، پایین بودن 
کیفیت بسته بندى محصوالت و عدم تبلیغات و بازاریابى 
مناسب و... اشاره کرد. این موارد و عواملى مانند عملکرد 
یا  بازار (رقابتى  ساختار  توزیع،  نظام  ساختار  لجستیک، 
غیررقابتى بودن بازارها) و... هزینه هاى موثر استفاده از 
هر واحد عوامل تولید را افزایش داده و بهره ورى عوامل 

تولید و توان رقابت را کاهش مى دهد.
برخى از کاالها و خدمات با در نظر گرفتن عامل کیفیت 
در ایران ارزان تر از کشورهاى دیگر است، اما درمجموع 
از  گران تر  ایران  در  خدمات  و  کاالها  متوسط  به طور 
انواع مشابه در جهان عرضه میشود. با توجه به اینکه 
هزاران کاال و خدمت با درجه کیفیت متنوع در ایران 
به  کاال  مقایسه  امکان  درنتیجه  مى شود  تولید  جهان  و 
کاال و خدمت به خدمت وجود ندارد اما برخى مثال ها 
مى تواند به فهم بیشتر این مساله کمک کند؛ به عنوان 
نیروى  نیاز،  برابر  دو  که  سازمانى  یا  و  شرکت  نمونه 
انسانى به کار گرفته است، کامیونى که 1000 کیلومتر 
با بار حرکت مى کند و در مقابل 1000 کیلومتر را بدون 
بار بازمى گردد، سیستمى که دو برابر استاندارد انرژى 
مصرف مى کند، یک فروند کشتى که روزهاى متمادى 
جریمه معطلى مى خورد، واگن هاى خالى که در بندرها 
صرف  تولید،  به جاى  که  سرمایه اى  مى خورند،  خاك 
نسل  به  نسل  که  مزارعى  شده،  ویالیى  زمین  خرید 
خرد شده اند، کارخانه اى که با 50 درصد ظرفیت کار 
مى کند، کارگاهى که احداث شده ولى سرمایه در گردش 
ندارد، دانشجویى که براى نیاز کشور تربیت نمى شود، 
کارخانه اى که به جاى جنوب در شمال احداث شده است، 
این ها و صدها نمونه دیگر، از جنس پایین بودن بهره ورى 

و افزایش قیمت تمام شده محسوب مى شوند.
اما 6 راه حل عملیاتى براى برنامه کاهش قیمت تمام شده 
همچون تولید در بنگاه، بهبود فضاى کسب وکار و توسعه 
فضاى رقابتى، فرآیند تامین، حمل ونقل، انباردارى، توزیع 
و فرآیند صادرات، چارچوب هاى اصلى اقدام براى کاهش 

قیمت را تشکیل مى دهند که براى آنها، سیاست هاى کلى 
و برنامه هاى عملیاتى نیز مدنظر است.

• تولید در بنگاه: یکى از اهداف عمده کاهش قیمت، 
کاهش هزینه هاى زائد و افزایش بهره ورى در این بخش 
است که ایجاد خوشه هاى صنعتى صادرات گرا، مشارکت 
بنگاه هاى  توسعه  و  تحقیق  مخارج  در  دولت  بیشتر 
به منظور  بنگاه ها  به  آموزش  و  اطالع رسانى  غیردولتى، 
استفاده از تکنیک ها، نرم افزارها و فن آورى هاى نوین براى 
تمام شده  قیمت  شفاف سازى  تمام شده،  قیمت  کاهش 
کاالها و خدمات را مى توان به عنوان سیاست هاى برنامه اى 
در این حوزه برشمرد، در این راستا حمایت مالى هدفمند 
قیمت  کاهش  زمینه  در  فعال  بنگاه هاى  از  زمان دار  و 
تمام شده و فعالیت هاى تحقیق و توسعه آن ها، حمایت 
مالى از برون سپارى فعالیت هاى غیرتخصصى در بنگاه ها، 
ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکارى صنایع با 
یکدیگر و توسعه زنجیره هاى تامین، حمایت از ایجاد و 
گسترش خوشه هاى تولیدى و صادراتى از راه پرداخت 
تسهیالت، برقرارى پوشش هاى بیمه اى و پرداخت جوایز 

صادراتى به عنوان راهکارهاى عملیاتى پیشنهاد مى شود.
همچنین حمایت از تشکیل یا توسعه نهادهاى ارائه دهنده 
ایجاد  بهره ورى،  ارتقاى  و  قیمت  کاهش  خدمات، 
و  موسسه ها  سازمان ها،  شرکت ها،  در  موثر  انگیزه هاى 
نوین  تکنیک هاى  بکارگیرى  به منظور  دولتى  بانک هاى 
کاهش قیمت، بکارگیرى و رعایت مقیاس بهینه تولید 
در اعطاى مجوز واحدهاى صنعتى به منظور اجتناب از 
تاسیس واحدهاى ناکارآمد، استقرار حسابدارى مدیریت 
خدمات  و  کاال  تمام شده  بهاى  شفاف سازى  به منظور 
بنگاه  در  تولید  حوزه  در  عملیاتى  راهبردهاى  به عنوان 

عنوان مى شود.
قیمت  از  ناشى  هزینه هاى  کاهش  تامین:  فرآیند   •
تهیه  براى  واردات  و  تولید  بخش  دو  در  تمام شده 
بخشى از نیاز که تولید توان تامین آن را ندارد به عنوان 
موردتوجه  مسائل  از  پیوسته  تامین،  در  موثر  عوامل 
برنامه ریزان اقتصادى بوده و از همین رو راهکارهایى چون 
تخفیفات  ساماندهى  وارداتى،  تعرفه هاى  منطقى سازى 
ورود کاال از راه هاى مختلف، نظارت بر کیفیت کاالهاى 
وارداتى، بهره گیرى از مزیت رقابتى مواد اولیه ارزان براى 
تولیدکنندگان کاالهاى نهایى و اصالح قوانین مرتبط با 

تجارت با رویکرد تشویق کاهش قیمت مطرح مى شود.
رقابتى:  فضاى  توسعه  و  کسب وکار  فضاى  • بهبود 
نظارت  تقویت  و  بانکدارى  صنعت  در  رقابت  توسعه 
بانک مرکزى، توسعه بازارهاى پول و سرمایه و رقابتى 
خارج،  در  سرمایه گذارى  تسهیل  بیمه،  صنعت  کردن 
کارآمد نمودن مالیات و اصالح نظام ارزیابى طرح هاى 
(یارانه اى)  واقعى  قیمت هاى  اساس  بر  سرمایه گذارى 
عمده ترین محورهاى موثر در بهبود فضاى کسب وکار 

را در بر مى گیرند.
در این حوزه همچنین ایجاد فضاى رقابتى و حذف رانت از 
عرصه تجارت، تسهیل و کاهش هزینه هاى ورود و خروج 
بنگاه ها در بازار، تسهیل تجارت بنگاه با خارج، توسعه 
فضاى رقابتى در بخش حمل ونقل و بازرگانى (توزیع)، 
بازارشکنى،  و  غیرمنصفانه  تجارى  رفتارهاى  با  مقابله 

افزایش کارایى بازار کار، گسترش دولت الکترونیک و 
توسعه بکارگیرى تجارت الکترونیک، اجرایى کردن قانون 
در  شفافیت  ایجاد  مصرف کنندگان،  حقوق  از  حمایت 
قوانین و مقررات مرتبط با کسب وکار، ایجاد شفافیت در 
اطالعات مربوط به قیمت ها و کیفیت کاالها و خدمات، 
اجتماعى،  سرمایه  ارتقاى  و  مبادله  هزینه هاى  کاهش 
و  سرمایه  و  کار  نیروى  از  استفاده  موثر  هزینه  کاهش 
اصالح نظام قیمت گذارى در چارچوب برنامه هاى کاهش 

قیمت قرار مى گیرد.
همچنین نظارت دقیق و کارآمد بانک مرکزى بر هزینه 
مرکز  سازماندهى  مختلف  شاخه هاى  در  مالى  تامین 
خدمات سرمایه گذارى خارجى به منظور عرضه خدمات، 
سرمایه گذاران  هدایت  و  حمایت  راهنمایى،  مشاوره، 
سرمایه گذارى  فرصت هاى  معرفى  و  شناسایى  خارجى، 
و  تجارى سازى  تولید،  از  حمایت  پایگاه،  ایجاد  راه  از 
استقرار  و  طراحى  باال،  فن آورى  با  محصوالت  صدور 
سامانه یکپارچه مالیاتى، افزایش تعداد موافقت نامه هاى 
الزم االجرا، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، استقرار نظام 
دستمزد مبتنى بر بهره ورى، اصالح قانون کار و تامین 
اجتماعى با رویکرد تسهیل در جابه جایى نیروى کار و 
ساماندهى  پاره وقت،  و  مشارکتى  مشاغل  از  حمایت 
موثر  هزینه هاى  کاهش  رویکرد  با  رسمى  تعطیالت 
استفاده از نیروى کار و سرمایه و استفاده بهینه از زمان 
تولید و تجارت بنگاه ها از بى شمار راه حل هاى عملیاتى 
در حوزه بهبود فضاى کسب وکار و توسعه فضاى رقابتى 

محسوب مى شود.
• حوزه حمل ونقل: ارتقاى کیفیت خدمات حمل ونقل، 
رفع موانع ترانزیت، استفاده بهینه از شیوه هاى مختلف 
حمل ونقل در راستاى کاهش قیمت خدمات حمل ونقل، 
حمایت از توسعه شرکت هاى حمل ونقل، کاهش ظرفیت 
ناوگان  اصالح  و  نوسازى  حمل ونقل،  ناوگان  بیکار 
و  ترانزیت  موانع  رفع  حمل ونقل،  زیرساخت هاى  و 
توسعه فضاى رقابتى در زمینه ارائه خدمات مربوط به 
زیرساخت هاى حمل ونقل ازجمله سیاست هاى برنامه اى 

حوزه فرآیند حمل ونقل پیش بینى شده است.
• انباردارى و توزیع: توسعه زیرساخت هاى انباردارى و 
سردخانه، نوسازى شبکه توزیع، ایجاد رقابت بیشتر در 
بخش توزیع، منطقى سازى تفاوت بین قیمت عمده فروشى 
واحدهاى  در  بهره ورى  بهبود  و  خرده فروشى  قیمت  با 
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٧ ﹤﹀︮ ادا﹝﹥ در

گذشته  سال   4 در  ایران  اقتصاد 
تغییرات مهمى را پشت سر گذاشته 
است. دولت یازدهم موفق شد با 
اقتصاد  فضاى  به  آرامش بخشى 
کالن کشور و اجراى سیاست هاى 
منطقى، التهاب را از بازارها خار ج 
پذیرى  پیش  بینى  اصل  و  سازد 
بازگرداند.  اقتصادى  فعاالن  به  را 
و  اقتصادى  فضاى  آرامش  نتیجه 
دورى از تصمیمات التهاب آفرین، 
به  تورم  نرخ  سریع  کاهش  بر 
ایران  اقتصاد  اصلى  پایه  عنوان 
داشت،  فورى  درمان  به  نیاز  که 
از  را  شاخص  این  و  گذاشت  اثر 
محدوده 40 درصد به کمتر از 10 
درصد رساند. بنابراین اقتصاد ایران 
که با رکود تورمى مواجه بود، موفق 

شد از تورم فاصله بگیرد.
سوى  به  حرکت  گذشته  سال  از 
نیز  ایران  اقتصاد  در  رکودزدایى 
آغاز شد. این اتفاق به یمن موفقیت 
رقم  دیپلماسى  عرصه  مجاهدان 
فصل  برجام  امضاى  با  تا  خورد 
جدیدى از حرکت اقتصادى کشور 
زنجیر  شدن  باز  باشد.  شده  آغاز 
امکان  اقتصاد  پاى  از  تحریم ها 
نحیف  بدن  این  دوباره  حرکت 
هرچند  است.  آورده  فراهم  را 
اقتصادى  روابط  عادى سازى  که 
و بانکى با سایر کشورها همچنان 
مذاکره  و  زمان  صرف  به  نیاز 
دارد اما در همین مدت تغییرات 
اقتصادى  روابط  در  چشم گیرى 
تولید  افزایش  است.  خورده  رقم 
و صادرات نفت که به رشد بیش 
ارزش افزوده  درصدى   60 از 
قابل  نشانه  انجامید،  بخش  این 
توجهى از تحرك در اقتصاد است. 
نشان  مرکزى  بانک  آمارهاى 
مى دهد که سایر بخش ها از جمله 
صنایع و معادن نیز از رکود خارج 
شده و به رشد باالى صفر رسیده 
اما این رشد بیشتر مرهون افزایش 
تولید در بنگاه هاى بزرگ است که 
به دولت یا شبه دولت وابسته اند 
آینده  دولت  ماموریت  بنابراین 
و  اقتصاد  بدنه  به  تحرك بخشى 

بنگاه هاى تولیدى است.
دارد  انتظار  ایران  بخش خصوصى 
تا تحرك بخشى بنگاه هاى کوچک 
و متوسط به عنوان بخش مولد و 
اشتغال زا در دستور کار قرار گیرد. 
جامعه  و  اقتصاد  بدنه  در  رونق 
زمانى نمایان مى شود که SMEها 
به تحرك و افزایش تولید برسند. 

ماموریت وزراى اقتصاد 
و صنعت

قیــمت تمـــام شــده، 
چالـــش بزرگ صـادرات کشور

کیوان کاشفى عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در یادداشتى به 
مبحث باال بودن قیمت تمام شده کاال و خدمات در ایران مى پردازد که هم توان جذب بازار توسط 
محصوالت ایرانى را کاهش مى دهد و هم تداوم حضور این محصوالت در بازارهاى  بدست آمده را 
با چالش جدى مواجه مى کند. او در ادامه راهکارهایى براى متعادل کردن قیمت تمام شده کاال و 

خدمات ارائه مى دهد.
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٦ ﹤﹀︮ ادا﹝﹥ از
در این صورت اهداف اشتغال نیز 

میسر خواهد شد.
پارلمان  عنوان  به  ایران  اتاق 
در  بارها  کشور  بخش خصوصى 
نشست هاى تخصصى و کارشناسى 
تاکید داشته است که تحقق اقتصاد 
اقتصاد  به  رسیدن  و  مقاومتى 
درون زاى برون گرا با بهبود فضاى 
توسعه  به  کمک  و  کار  و  کسب 
فعالیت بنگاه هاى تولیدى در میدان 
خواهد  عملیاتى  صادرات  و  تولید 

شد.
«افزایش  جهت  در  سیاستگذارى 
توان تولید داخلى از طریق بهبود 
به  توجه  و  کار»  و  کسب  محیط 
«تقویت تقاضاى داخلى و خارجى» 
بخش  مشخص  خواسته  دو 
ایران  اقتصاد  نیاز  و  خصوصى 
دوازدهم  دولت  فعالیت  دوره  در 
وزارت  ماموریت  بنابراین  است. 
وزارت  و  دارایى  و  اقتصادى  امور 
صنعت، معدن و تجارت باید براى 
ساماندهى  اهداف  این  به  رسیدن 

شود.
سوى  از  اول  ماموریت  اجراى 
دارایى،  و  اقتصادى  امور  وزارت 
نیاز به مدیریت اجرایى قدرتمند و 

کارکشته دارد.
مدیران  از  که  کرباسیان   مسعود 
با سابقه کشور است، براى اجراى 
کارآزموده  و  توانا  ماموریت،  این 
حذف  براى  او  تالش  است. 
مقررات دست و پاگیر در زمینه 
امور گمرکى طى سال هاى گذشته، 
بوده  اقتصادى  فعاالن  یارى بخش 
است و این امیدوارى را در بدنه 
فعاالن اقتصادى ایجاد کرده که با 
اقتصاد،  وزارت  در  او  سکاندارى 
بخش خصوصى  همیشگى  آرزوى 
کار  و  کسب  موانع  رفع  براى 
مسیر  از  زائد  مقررات  حذف  و 
فعالیت کارآفرینان، به تحقق برسد.

تقویت  که  دوم  ماموریت  اجراى 
تقاضاى داخلى و خارجى است نیز 
باید از سوى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دنبال شود. هرچند که 
سیاست گذارى  به  موضوع  این 
اقتصاد  زمینه  در  دولت  کالن 
وزیرى  حضور  اما  است  وابسته 
تجارت  و  بازرگانى  امور  به  آشنا 
امور  تسهیل گر  مى تواند  خارجى 
از  غیر  به  شریعتمدارى  باشد. 
سابقه موفق در سکان دارى وزارت 
بازرگانى، در دوره دولت یازدهم به 
عنوان معاون اجرایى رئیس جمهور 
بر امور کالن نیز احاطه داشته و 
مسائل تولید را دنبال کرده است 
که مى تواند در مسئولیت جدید از 

آن بهره ببرد.

صنفى به عنوان محورهاى اساسى در این بخش پیشنهاد 
مى شود. نظر به گستردگى حوزه توزیع، موضوعاتى چون 
طرح تشکیل بانک اصناف به منظور دسترسى آسان و 
جذب  و  تشویق  بانکى،  اعتبارات  به  منصفانه  هزینه  با 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى و یا سایر تسهیالت مالى 
خارجى در بخش توزیع کاال نیز اعطاى نشان به واحدهاى 
صنفى، راه اندازى کلینیک هاى بهره ورى بازرگانى، ارتقاى 
صنفى،  واحدهاى  مدیران  حرفه اى  آموزش هاى  سطح 

کیفیت  بهبود  و  توزیع  قسمت  در  ضایعات  کاهش 
ماشین آالت  تکنولوژیکى  نوسازى  از  حمایت  خدمات، 
و تجهیزات واحدهاى صنفى ازجمله راهبردهایى است 
حوزه  در  تمام شده  قیمت  کاهش  براى  کارشناسان  که 

انباردارى و توزیع توصیه مى کنند.
توسعه  و  ایجاد  از  حمایت  صادرات:  فرآیند   •
توسعه  یا  و  ایجاد  صادرات،  امر  در  تخصصى  نهادهاى 
بازارهاى  و  کشور  داخل  در  صادراتى  زیرساخت هاى 

صادراتى،  زیرساخت هاى  بهره ورى  افزایش  هدف، 
مشتریان  سلیقه  با  صادراتى  محصوالت  متناسب سازى 
صادراتى  فعالیت هاى  از  حمایت  هدف،  بازارهاى  در 
تولیدکنندگان، افزایش سهم صادرات ایران با کشورهاى 
منطقه و معرفى محصوالت ایرانى در بازارهاى خارجى 
ازجمله عواملى است که در حوزه سیاست هاى کلى برنامه 
کاهش قیمت در حوزه صادرات پیش بینى شده است. 
باید ضمن حمایت هاى مالى از ایجاد و توسعه شرکت هاى 
و  صادرات  تخصصى  شرکت هاى  صادرات،  مدیریت 
ایجاد و توسعه خوشه هاى صادراتى، نسبت به استفاده 
موثر و هدفمند از روابط تجارى (اقتصادى) در افزایش 
صادرات غیرنفتى و تکمیل یا ساخت پایانه هاى تخصصى 

و عمومى صادراتى اقدام شود.
بسته بندى  خطوط  نوسازى  و  تجهیز  تکمیل،  همچنین 
کشاورزى،  محصوالت  صادرات  به منظور  سورتینگ  و 
صادرات  توسعه  راستاى  در  برندسازى  از  حمایت 
در  صادراتى  زیرساخت هاى  ایجاد  و  توسعه  غیرنفتى، 
دفتر،  تجارى،  مراکز  ایجاد  (شامل  هدف  بازارهاى 
نمایندگى، خدمات پس از فروش شبکه توزیع مویرگى 
در بازارهاى هدف)، براى کاربردى کردن اهداف در این 

فرآیند نقش عمده اى دارد.
فضاى  بهبود  محور  شش  بر  قیمت  کاهش   رویکرد 
کسب وکار، اصالح فرآیند تولید در بنگاه، فرایند تامین، 
صادرات  فرآیند  اصالح  سرانجام  و  توزیع  حمل ونقل، 
به نوعى نقشه راه بنگاه هاى اقتصادى را براى رسیدن به 

توسعه مطلوب ترسیم مى کند.
بدیهى است که اجراى هر برنامه اى در این راستا براى 
سایه  در  جامعه  اساسى  نیاز  به عنوان  و  اهداف  تحقق 
و  توان  از  بهره گیرى  سویه،  چند  و  دوسویه  تعامل هاى 
جذب مشارکت دستگاه هاى اجرایى و فعاالن اقتصادى 
امکان پذیر است. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که 
در برخى از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت وجود 
نداشته باشد و ارتقاى سطح کیفیت کاال یا خدمت در 
اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطى انجام اقدام هاى 

الزم براى تحقق ارتقاى کیفیت مدنظر است.
کاهش قیمت داستانى تمام ناشدنى و واقعیتى پیش روى 
است و نباید از آن به عنوان پروژه هاى مقطعى و شعارى 
یاد کرد بلکه باید با رقابتى کردن فعالیت هاى اقتصادى، 
بهبود  و  زیرساخت ها  توسعه  اقتصادى،  شفافیت  ایجاد 
فضاى کسب وکار در راستاى پیشبرد این امر گام هاى 

جدى و عملى برداشت.
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بخش گردشگرى سهم قابل توجهى از اقتصاد کشور 
ترکیه دارد و این کشور توانسته است با برنامه ریزى 
مناسب و جذب گردشگر خارجى، به یکى از مقاصد 
اصلى گردشگرى در بین کشورهاى جهان تبدیل شود. 
در این میان گردشگران چینى یکى از هدف هاى اصلى 
کشور ترکیه براى رونق بیشتر بخش گردشگرى در 

سال هاى آینده هستند.
در  چین  کشور  توجه  قابل  اقتصادى  رشد  دلیل  به 
سال هاى اخیر، وضعیت اقتصادى مردم این کشور به 
مرور در حال بهبود است و روز به روز به میزان سفر 
هاى خارجى آن ها افزوده میشود. در این میان کشور 
ترکیه برنامه اى مختص جذب یک میلیون گردشگر 

چینى در سال تدارك دیده است.
با  توافقاتى  ترکیه  کشور  مسئولین  اساس  همین  بر 
به  سفر  «سال  اعالم  با  و  اند  داشته  چینى  مسئوالن 
شهروندان  سفر  اند  توانسته  چین  کشور  در  ترکیه» 
چینى به ترکیه را تسهیل نمایند. اعالم «سال سفر به 
ترکیه» در کشور چین موجب افزایش قابل توجه سفر 
میالدى  سال 2018  در  ترکیه  به  چینى  گردشگران 

خواهد شد.

اند:  کرده  اعالم  ترکیه  گردشگرى  بخش  مسئولین 
«کشور چین با جمعیت قابل توجهى که دارد میتواند 
چشمگیرى  طرز  به  را  کشورى  هر  گردشگرى  بازار 
تحت تاثیر قرار دهد. با اینحال مهمترین مشکل کشور 
ترکیه در جذب گردشگران چینى عدم اطالع رسانى 
جاذبه هاى  زمینه  در  ها  آن  به  مناسب  بازاریابى  و 
گردشگرى کشور ترکیه است. از این رو برنامه ترکیه 
در سال آینده میالدى تمرکز بر اطالع رسانى و بازاریابى 
در خصوص جذب گردشگر از کشور چین خواهد بود».

در حال حاضر گردشگران چینى عمدتا به کشورهایى 
همچون کره  جنوبى، ژاپن، تایلند، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، 

این  تمامى  میکنند.  سفر  مالدیو  و  سنگاپور  آمریکا، 
جزء  و  دارند  قدرتمندى  گردشگرى  بخش  کشورها 
خارجى  گردشگر  جذب  حوزه  در  فعال  کشورهاى 
محسوب میشوند. ترکیه نیز یکى از کشورهایى است که 
در سطح جهانى با این کشورها در حال رقابت است اما 
در خصوص جذب گردشگران چینى تا کنون نتوانسته 

است توفیق چندانى به دست آورد.
آن  چینى  گردشگران  خصوص  در  توجه  جالب  نکته 
است که سواحل دریا، حمام آفتاب و شنا در دریا براى 
بخش قابل توجهى از گردشگران چینى جذابیت چندانى 
ندارد و این گردشگران عمدتا به جاذبه هاى فرهنگى و 
تاریخى عالقه دارند. یکى از دالیل عدم موفقیت ترکیه 
در جذب گردشگران چینى نیز تمرکز بیش از حد بر 

تفریحات ساحلى در بخش گردشگرى بوده است.

کشور هند به دنبال راه اندازى راه ابریشم مخصوص به 
خود است و در تالش است تا با جلب همکارى ایران و از 
طریق توسعه کریدور شمال-جنوب این کشور دسترسى 
خود را به روسیه، کشورهاى آسیاى میانه و کشورهاى 

اروپایى تسهیل نماید.
پروژه جاده ابریشم جدید کشور چین یک پروژه جهانى 
افزایش  هدف  با  آن  قالب  در  چین  کشور  که  است 
اجراى  به  جهان،  کشورهاى  دیگر  با  تجارى  تعامالت 
پرداخته  مختلف  کشورهاى  در  زیرساختى  هاى  پروژه 
است. با اینحال روابط هند و چین به دلیل مسائل مرزى 
این دو کشور چندان مناسب نیست و کشور هند از جمله 
معدود کشورهاى آسیایى است که با پروژه جاده ابریشم 

جدید کشور چین همراهى نکرده است.
جاى  به  اند  کرده  اعالم  هند  کشور  مقامات  اکنون 
همکارى با چین در پروژه جاده ابریشم جدید، قصد دارند 
با توسعه زیرساخت هاى الزم در کشور ایران، روابط خود 
را با روسیه، کشورهاى آسیاى میانه و همچنین کشورهاى 

اروپایى ارتقاء دهند.
کریدور شمال-جنوب ایران مسیرى است که شهرهاى 
بندرى دریاى عمان و خلیج فارس را به شهرهاى شمالى 
متصل  دارند،  قرار  خزر  دریاى  حاشیه  در  که  ایران 
میکند و میتواند مسیرى مناسب براى دسترسى هند به 

کشورهاى روسیه و آسیاى میانه باشد.
رونق این راه ارتباطى با همکارى هند و روسیه، فرصت 
بزرگ ایران براى توسعه زیرساخت هاى داخلى به منظور 
مزایاى  میتواند  که  است  ترانزیت  و  تجارت  افزایش 
اقتصادى، تجارى و سیاسى گسترده اى براى ایران به 

همراه داشته باشد.

با  دیگر  طرف  از 
راه اندازى این کریدور 

ایران  جایگاه  استراتژیک 
شد  خواهد  تقویت  مراتب  به 

و  مهم  کشورى  به  کشور  این  و 
منطقه  سیاسى  معادالت  در  کلیدى 

تبدیل خواهد شد.
اصلى  مزیت  ایرانى  مقامات  گفته  طبق 

که  است  آن  در  ایران  شمال-جنوب  کریدور 
را  تجارى  محصوالت  انتقال  و  نقل  زمان  و  هزینه 

از هند به کشورهاى آسیاى میانه و حتى کشورهاى 
اروپایى کاهش میدهد.

در حال حاضر محصوالت بین هند از یک سوى و روسیه 
و کشورهاى اروپایى از سوى دیگر از طریق مسیر دریایى 
منتقل میشود که هزینه و زمان زیادى براى هر دو طرف 

دارد.

احداث جاده ابریشم جدید یکى از برنامه هاى گسترده 
دیگر  با  تجارى  تعامالت  افزایش  براى  چین  کشور 
و  آسیا  غرب  کشورهاى  خصوصا  جهان،  کشورهاى 
شرق اروپاست. کشور چین این طرح را تحت عنوان 
و  داده  قرار  کار  دستور  در  جاده»  یک  کمربند،  «یک 
شعارهایى نظیر «انتفاع مشترك»، «مسئولیت مشترك» 
و «سرنوشت مشترك» را براى آن در نظر گرفته است.

احداث جاده ابریشم جدید چین در قالب دو مسیر 
زمینى و دریایى با عنوان «یک کمربند، یک جاده»

پروژه جاده ابریشم جدید از سال 2013 میالدى توسط 
کشور چین مطرح شده و از دو مسیر زمینى و دریایى 
تشکیل شده است. مسیر زمینى آن که به «یک کمربند» 
معروف شده از چین تا اروپا امتداد دارد و در میان راه از 

کشورهاى متعددى در آسیا و شرق اروپا گذر میکند و 
در نهایت به شهر ونیز ایتالیا میرسد.

مسیر دریایى آن نیز که «یک جاده» نام گرفته از شرق 
کشور چین شروع شده و با گذر از بنادرى در کشورهاى 
جنوب آسیا به سواحل کشورهاى آفریقایى میرود و از 
آنجا در نهایت به شهر ونیز در ایتالیا میرسد. به این 
ترتیب دو مسیر زمینى و دریایى جاده ابریشم جدید از 
دو شهر در شرق چین شروع شده و در نهایت در شهر 

ونیز ایتالیا به یکدیگر میرسند.
عالوه بر این یک مسیر ریلى از شرق کشور چین تا 
غرب اروپا نیز احداث شده که این راه نیز در قالب 
پروژه جاده ابریشم جدید در نظر گرفته میشود. بیش 
از 65 کشور در مسیرهاى دریایى و زمینى جاده ابریشم 

جدید قرار دارند.
در این میان کشور پاکستان یکى از کشورهایى است 
که پروژه هاى زیر ساختى متعددى از سوى چین در 
قالب پروژه جاده ابریشم جدید در این کشور احداث 

شده است. کشورهاى متعدد دیگرى در غرب آسیا و 
شرق اروپا نیز همکارى قابل توجهى با چین در این پروژه 

داشته اند.
کشور چین 900 میلیارد دالر در پروژه هاى زیرساختى 

جاده ابریشم جدید سرمایه گذارى کرده است
طبق آمار رسمى منتشر شده تابحال کشور چین بیش 
جاده  زیرساختى  هاى  پروژه  در  دالر  میلیارد  از 900 
ابریشم سرمایه گذارى کرده که حجم سرمایه گذارى 

بسیار قابل توجهى محسوب میشود.
در  کشورها  دیگر  در  چین  کشور  گذارى  سرمایه 
چینى  هاى  شرکت  توسط  عمدتا  ابریشم  جاده  قالب 
توسعه  در  را  اصلى  نقش  طوریکه  به  مى شود.  انجام 
زیرساخت هاى پروژه هاى جاده ابریشم، شرکت هاى 
پیمانکارى چینى به عهده دارند. اما این شرکت ها در 
بسیارى از موارد به دلیل کمبود امکانات و یا فناورى 
از شرکت هاى کشورهاى اروپایى و حتى آمریکایى نیز 

کمک گرفته اند.
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تجــارت
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ای تجاری سیاست 

حریت

ای تجاری سیاست 

اکونومیست

بازرگانى  وزارت  مقامات  از  یکى 
رسمى  خبرگزارى  به  پاکستان 
پاکستان  که  است  گفته   APP
به طور کامل متعهد به تکمیل و 
انعقاد توافقنامه تجارت دوجانبه با 
همکارى  شوراى  عضو  کشورهاى 
هدف  و  باشد  مى  فارس  خلیج 
روابط  گسترش  نیز  توافق  این  از 
میان  دوجانبه  تجارى  و  اقتصادى 

طرفین است.
اوایل  در  که  شده  گفته  همچنین 
مارس 2017 چارچوب کلى و متن 
تجارت  توافقنامه  به  مربوط  اولیه 
شوراى  اعضاى  بوسیله  دوجانبه 
همکارى خلیج فارس، شامل امارات 
سعودى،  عربستان  عربى،  متحده 
بحرین، عمان، قطر و کویت مورد 

پذیرش قرارگرفته است.
دور سوم مذاکرات میان پاکستان 
خلیج  همکارى  شوراى  اعضاى  و 
فارس پس از اتمام جلسه وزیران 
خلیج  همکارى  شوراى  کشورهاى 

فارس آغاز خواهد شد.
عضو  کشورهاى  بازرگانى  وزراى 
فارس  خلیج  همکارى  شوراى 
اواخر  تا  که  کنند  مى  بینى  پیش 
ماه آگوست با یکدیگر دیدار کنند 
بررسى  و  بحث  دیدار  این  در  که 
در مورد توافقنامه تجارت دوجانبه 
همکارى  شوراى  و  پاکستان  میان 
هاى  اولویت  از  یکى  فارس  خلیج 

مهم در نظر گرفته خواهد شد.
مقام آگاه وزارت بازرگانى پاکستان 
در ادامه بیان کرده است که توسعه 
بخش خصوصى طرفین به منظور 
تجارت  حجم  افزایش  به  کمک 
یک  طرف  دو  هر  براى  دوجانبه، 

اولویت است.
امیدوارند  پاکستانى  بازرگانان 
هاى  فرصت  پاکستان  دولت  که 
برنج،  صادرات  براى  جدیدى 
جذب  همچنین  و  میوه  گوشت، 
سرمایه گذارى در واحد پردازش 
طریق  از  پاکستان  کشاورزى 
تجارت دوجانبه براى ایشان فراهم 
آورد. در حالى که کشورهاى عضو 
فارس  خلیج  همکارى  شوراى 
بر  تمرکز   فرصت  دنبال  به  نیز 
گردشگرى، تولید و بخش خدمات 

پاکستان هستند.

انعقاد قرارداد تجارت 
دوجانبه میان پاکستان 

و شوراى همکارى خلیج 
فارس

تسلط بر بازار کشورهاى غربى، هدف اصلى چین از جاده ابریشم جدید

برنامه هنــد براى دستــرسى به روسیـه 
و اروپــا از طریـق ایــران

جــذب یــک میلیون گردشـگر چینـى 
برنـامه ترکیـه در سال 2018
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بنابر اطالعیه اتاق بازرگانى قطر، ترکیه و قطر 15 موافقت 
نامه تجارت دوجانبه به منظور همکارى در زمینه صنایع 

غذایى، ساختمانى و صنعت داروسازى امضا کرده اند.
صالح حمد الشرقى رئیس اتاق بازرگانى قطر گفته است 
که توافقنامه هاى تجارى که در اصل در ماه آگوست 
گرفته  قرار  توافق  مورد  و  شده  مطرح  کشور  دو  میان 

بودند، به طور رسمى امضا شدند.
الشرقى بیان کرده است که عالوه بر بخش هاى غذایى 
و ساختمانى، موافقت نامه هایى مربوط به حمل و نقل، 

تدارکات و صنایع پالستیک نیز امضا شده است.
به 52.4  ژوئن 2017  ماه  در  قطر  به  ترکیه  صادرات 
میلیون دالر رسیده است، در حالى که در ماه مه 2017، 
میزان 36.2 میلیون دالر بوده است. واردات ترکیه از 
قطر نیز در ماه ژوئن به 23.7 میلیون دالر رسیده است و 

در ماه مه برابر با 19.6 میلیون دالر بوده است.
طى ماه هاى اخیر، صادرات ترکیه به قطر 51 درصد 
افزایش داشته است و میزان حجم تجارت دوجانبه میان 

دو کشور 600 میلیون دالر بوده است.
از 6 ژوئن، هنگامى که قطر توسط کشورهاى عربى از 
مصر،  عربى،  متحده  امارات  سعودى،  عربستان  جمله 
بحرین و یمن محاصره شده، ترکیه بیش از 220 هواپیما 
مواد و کاالهاى مورد نیاز روزانه ق طر را به این کشور 

ارسال نموده است. 
در  توجهى  قابل  اقدام  هنوز  ایران  که  درحالیست  این 

استفاده از بازار قطر انجام نداده است.

اتحادیه اروپا نیز بعد از اقدام ترامپ در ایجاد محدودیت 
بر واردات برخى محصوالت چینى، وارد عمل شده و 
با هدف حمایت از تولیدات داخلى در مقابل واردات 
چینى، مالیات 28.5 درصدى بر واردات فوالد چین اخذ 

میکند.
طبق اعالم مسئولین اتحادیه اروپا، این اتحادیه بعد از 

انجام یک تحقیق گسترده در زمینه ارتباط شرکت هاى 
تولیدکننده و صادرکننده فوالد چین به این نتیجه رسیده 
که صادرات فوالد چین به طور گسترده اى از حمایت 
دولتى استفاده میکند؛ در نتیجه بر واردات فوالد چین 

مالیات اضافه ترى وضع نموده است.
این در حالیست که سال گذشته میالدى میزان واردات 
فوالد اتحادیه اروپا از کشور چین بیش از 45 درصد 
افزایش یافته و در این سال فوالد چین 51 درصد از 
کل واردات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده بود.

کارشناسان اتحادیه اروپا معتقدند وضع مالیات اضافه تر 
بر واردات فوالد چین به اتحادیه اروپا، به طور موثرى 
بر رقابت پذیرى قیمتى فوالد چین در بازار کشورهاى 
اروپایى موثر است. بنابراین این اقدام اتحادیه اروپا به 
افزایش تولیدات داخلى و کاهش میزان واردات منجر 

خواهد شد.
اتحادیه اروپا گفته اند براى  از طرف دیگر مسئولین 

کمک به تولید کنندگان داخلى در فضاى رقابت با فوالد 
چین، چاره اى جز ایجاد محدودیت در برابر واردات 
گسترده فوالد از چین ندارند و در غیر اینصورت تولید 
فوالد در بیش از 15 کشور اروپایى با مشکالت جدى 

مواجه مى گردد.
با اینحال این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا به بهانه 
حمایت دولتى چین از شرکت هاى تولیدى و صادراتى 
چین  از  وارداتى  هاى  محدودیت  وضع  به  اقدام  خود 

مى نماید.
در حال حاضر کشور چین بزرگترین تولیدکننده فوالد 
در جهان است و به تنهایى بیش از نیمى از کل فوالد 
مصرفى جهان را تولید میکند و تولیدات ارزان قیمت 
چینى توانسته اند بخش قابل توجهى از بازارهاى جهانى 

را به تسخیر خود درآورند.
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دی صباح

شرکت خودروسازى تویوتا تصمیم 
گذارى  سرمایه  با  است  گرفته 
جدیدى  کارخانه  آمریکا  در  خود 
بیشترى  بخش  و  کند  تاسیس 
خاك  در  را  خود  محصوالت  از 
اقدام  این  نماید.  تولید  آمریکا 
شرکت خودروسازى تویوتا عالوه 
خارجى  هاى  سرمایه  ورود  بر 
موجب ایجاد اشتغال 4 هزار نفرى 

در آمریکا خواهد شد.
یکى از شعارهاى اصلى ترامپ در 
جمهورى  ریاست  انتخابات  زمان 
در  اشتغال  و  تولید  از  حمایت 
داخل آمریکا بوده است. در همین 
راستا ترامپ بارها از شرکت هاى 
خود  محصوالت  که  خودروسازى 
را در خارج از آمریکا تولید میکنند 
ولى آن ها را در بازار آمریکا به 

فروش میرسانند، انتقاد کرده بود.
بود  عقیده  این  بر  ابتدا  از  ترامپ 
خودروسازى  هاى  شرکت  که 
براى استفاده از بازار آمریکا باید 
محصوالت خود را در آمریکا تولید 
آمریکایى  کارگران  براى  و  کنند 
شرکت  نمایند.  ایجاد  اشتغال 
از  یکى  نیز  تویوتا  خودروسازى 
شرکت هایى بود که پیشتر مورد 

انتقاد ترامپ قرار گرفته بود.
اکنون شرکت خودروسازى تویوتا 
دارد  قصد  که  است  کرده  اعالم 
خودروسازى  شرکت  همکارى  با 
 1.6 گذارى  سرمایه  با  مزدا 
میلیارد دالرى یک کارخانه جدید 
بخش  و  کند  تاسیس  آمریکا  در 
بیشترى از محصوالت تولیدى خود 

را در آمریکا تولید نماید.
شرکت هاى خودروسازى تویوتا و 
مزدا قصد دارند ساالنه 300 هزار 
خودرو در این کارخانه جدید تولید 
نمایند و آن ها را در بازار آمریکا 

به فروش برسانند. 
دونالد ترامپ نیز به شدت از این 
تصمیم جدید شرکت خودروسازى 
را  آن  و  کرده  حمایت  تویوتا 
حرکتى در راستاى سرمایه گذارى 
آمریکا  در  اشتغال  ایجاد  براى 

دانسته است.
پافشارى  گفت  میتوان  بنابراین 
ترامپ بر حمایت از تولید و اشتغال 
در داخل خاك آمریکا به مرور در 
و  است  رسیدن  نتیجه  به  حال 
بخش هاى مختلف اقتصاد آمریکا 
به مرور زمان از نتایج آن بهره مند 

میگردند.

وزارت خزانه دارى آمریکا اعالم کرد، شرکت کشتیرانى 
«بلو اسکاى بلو سى» این کشور پذیرفته که بابت 140 
مورد نقض تحریم هاى آمریکا علیه ایران بیش از نیم 

میلیون دالر جریمه پرداخت کند.

بر اساس بیانیه اى که ت وسط اداره کنترل دارایى هاى 
خارجى خزانه دارى آمریکا (اوفک) منتشر شده، ظاهرا 
این شرکت کشتیرانى با انتقال خودروهاى دست دوم و 
قطعات خودرو از آمریکا به افغانستان از طریق ایران، 
140 مورد مرتکب نقض تحریم هاى آمریکا علیه ایران 

شده است.
کرد  اعالم  امروز  «(اوفک)  است:  آمده  بیانیه  این  در 
که بابت 140 مورد نقض احتمالى قانون تحریم هاى 

ایران به یک مصالحه 
با  دالرى   518063

سى  بلو  اسکاى  بلو  شرکت 
دست یافته است».

این  اطالعیه،  این  اعالم  اساس  بر 
آوریل   25 بین  ظاهرا  نقض،  موارد 

2010 تا 2 ژوئن 2012 اتفاق افتاده است.

تا سیس کارخانه جدید 
تــویــوتا در آمریکا

و  آمریکایى  کشورهاى  بزرگ  هاى  شرکت  نقش 
اروپایى در پروژه جاده ابریشم جدید

بسیارى از شرکت هاى فعال در پروژه هاى زیرساختى 
از کشورهاى اروپایى و آمریکا نیز از پروژه هاى بزرگ 
جاده ابریشم جدید بى بهره نبوده اند. این شرکت ها 
در سال هاى اخیر و در قالب پروژه هاى جاده ابریشم 
به  خدمات  و  فناورى  فروش  از  دالر  ها  میلیارد 

شرکت هاى چینى درآمد داشته اند.
به طور مثال تنها شرکت جنرال الکتریک آمریکا در 
سال 2016 میالدى بیش از 2.3 میلیارد دالر از فروش 
تجهیزات به شرکت هاى چینى در پروژه هاى جاده 
ابریشم درآمد داشته است که نسبت به سال قبل از 
آن بیش از سه برابر شده است. این درحالیست که 
این شرکت انتظار دارد میزان فروش تجهیزات فناورى 
به پروژه هاى چینى را در سال جارى نیز افزایش دهد.

دیگر شرکت هاى آمریکایى و اروپایى همچون کاترپیالر، 
نیز  مرسک  و   BASF لینده،   ،DHL  ،ABB ول،  هانى 
درآمد قابل توجهى از فروش فناورى و تجهیزات به 

شرکت هاى چینى بدست آورده اند.
عالوه بر این بانک هاى بزرگ اروپایى همچون دویچه 

بانک آلمان نیز توانسته اند در همکارى با بانک هاى 
چینى براى تامین مالى پروژه هاى جاده ابریشم جدید 

درآمد قابل توجهى بدست آورند.
طریق  از  چینى  هاى  شرکت  جهانى  اعتبار  افزایش 

همکارى با شرکت هاى غربى
با  چینى  هاى  شرکت  همکارى  دیگر  طرف  از 
شرکت هاى بزرگ آمریکایى و اروپایى، موجب افزایش 
به  است  شده  جهانى  سطح  در  ها  شرکت  این  اعتبار 
طوریکه موسسات مالى و موسسات رتبه بندى، سطح 

اعتبارى این شرکت هاى چینى را ارتقاء داده اند.
در بلندمدت هدف اصلى کشور چین تسخیر بازارهاى 
جهانى است با اینحال بسیارى از شرکت هاى غربى نگاه 
مثبتى به پروژه هاى چین در جاده ابریشم جدید ندارند. 
این شرکت ها بر این باورند که گرچه در کوتاه مدت و 
در طول اجراى پروژه هاى جاده ابریشم جدید درآمد 
این شرکت ها افزایش یافته است، اما در بلندمدت، 
و  آسیایى  کشورهاى  بازارهاى  تسخیر  چین  هدف 
اروپایى است و این مساله موجب میشود سهم شرکت 
کشورها  این  بازار  از  اروپایى  و  آمریکایى  بزرگ  هاى 

کاهش یابد.

در  جهان  کشورهاى  از  بسیارى  بازار  حاضر  حال  در 
تسخیر شرکت هاى آمریکایى و اروپایى قرار دارد. اما 
در بلند مدت حضور گسترده شرکت هاى چینى جاى 

شرکت هاى اروپایى و آمریکایى را تنگ خواهد کرد.
سهم شرکت هاى غربى در پروژه هاى جاده ابریشم

طبق آمار منتشر شده از سوى یک نهاد مطالعاتى در 
واشنگتن، در حال حاضر شرکت هاى بزرگ خارجى 
تنها در 18 درصد از پروژه هاى زیرساختى جاده ابریشم 
همکارى دارند و شرکت هاى چینى به طور مستقیم در 
82 درصد پروژه ها مسئول اصلى انجام پروژه محسوب 
مى شوند. بنابراین در حال حاضر نیز شرکت هاى چینى 
بیش از هر کشور دیگرى از پروژه هاى جاده ابریشم 
جدید منتفع میشوند و در آینده نیز مى توانند در بازار 

کشورهاى مقصد نفوذ داشته باشند. 

اخذ مالیات اضافه از واردات فوالد در اتحادیه اروپا

امضاى 15 توافقنامه تجارت دوجانبه میان ترکیه و قطر

جریمه شرکت آمریکایى بابت ترانزیت خودرو از خاك ایران
ای اقتصادی تحریم 

اسپوتنیک
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نمایشگاه هاى  سهامى  شرکت  توسط  ایران  اسالمى  جمهورى  اختصاصى  نمایشگاه 
بین المللى ایران از 3 تا 6 آبان ماه سالجارى در استانبول برگزارخواهد شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانى ایران در آنکارا گفت: در این 
نمایشگاه که در سالن 10 هزار مترى در محل نمایشگاه هاى CNR استانبول ترکیه و  در 
نزدیکى فرودگاه آتاتورك استانبول برگزار خواهد شد،  مذاکرات تجارى و همایش هاى 

تخصصى نیز تدارك دیده شده است.

زادبوم با تاکید بر هدف گذارى دو کشور بر سه برابر شدن حجم تجارت کنونى به 
حدود 30 میلیارد دالر در سال گفت: معرفى محصوالت ایرانى در نمایشگاه اختصاصى 

ایران در ترکیه، دروازه اى براى ورود صادرکنندگان کشورمان به اروپا خواهد بود.
گفتنى است، این نمایشگاه گروه هاى کاالیى شامل  محصوالت انرژى، نفت و گاز و 
پتروشیمى، خودرو و قطعات یدکى، صنایع هوایى، صنایع چوب و سلولزى، صنایع فلزى، 
صنایع غذایى، محصوالت کشاورزى، معدن و صنایع معدنى، مصالح ساختمانى، کاشى 
و سرامیک، لوازم خانگى، محصوالت فرهنگى و هنرى و صنایع دستى، خدمات بانکى، 
حمل و نقل، گردشگرى، مناطق آزاد و صنایع نساجى و ... را به نمایش خواهد گذاشت.
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ای تجاری نمایشگاه 

سازمان توسعه تجارت

از ماه مارس امسال حجم حمل ونقل ریلى در ایران به سرعت در حال افزایش است.
در دوره زمانى 21 مارس تا 8 آگوست (4.5 ماه ابتداى سال شمسى)، حمل ونقل کاال 
در این کشور از طریق راه آهن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 درصد افزایش 

داشته است.
پیش بینى افزایش 50 درصدى حمل بار از طریق ریل در ایران

در سال گذشته، 1.2 میلیون تن بار از طریق شبکه راه آهن ملى منتقل شده است. 
پیش بینى شده است که این مقدار در سال جارى 1.8 میلیون تن باشد؛ تاکنون حجم بار 

ریلى بیش از 470،000 تن بوده است.
از لحاظ مقیاس تن/کیلومتر، در سال گذشته 27.5 میلیارد تن/کیلومتر بار از طریق 
راه آهن این کشور حمل شده است. انتظار مى رود این میزان در سال جارى به 43 

میلیارد تن کیلومتر برسد.
انجام 30 درصد حمل و نقل با ریل، هدف ایران

بر اساس اهداف برنامه پنج ساله توسعه، دولت ایران در نظر دارد تا پایان سال 2021 
میالدى 30 درصد از حمل ونقل خود را با استفاده از راه آهن انجام دهد. بر این اساس از 
ماه مارس امسال، دولت ایران چهار یادداشت تفاهم با کشورهاى مشترك المنافع مستقل 

CIS  براى ارتقاى حمل ونقل راه آهن امضا کرده است.
دولت ایران اعالم کرد که توافقنامه اى را با کشور همسایه خود ترکیه امضا کرده است. 
بر اساس گزارش فاینانشیال تریبون از جمله اهداف این توافق نامه، برنامه افزایش ساالنه 

1 میلیون تن حجم حمل ونقل ریلى بین دو کشور است.
براى رسیدن به این هدف راه آهن دو کشور از طریق آذربایجان و از مرز رازى ارتباط 
برقرار مى کنند. این گذرگاه مرزى در سه ماهه اول سال جارى (شمسى)، در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته افزایش 46 درصدى در میزان حمل ونقل ریلى داشته است.

ارتباط ریلى ایران و اروپا در همکارى شرکت راه آهن با سه شرکت آلمانى
دولت ایران به امکان راه اندازى راه آهن ایران-اروپا امیدوار است؛ در این مسیر آلمان 
مى تواند به عنوان مقصد نهایى و ترکیه به عنوان یک کشور مهم حمل ونقل مورد توجه 

ایران باشد.
با  مصاحبه  در  ایران  اسالمى  جمهورى  راه آهن  مدیره  هیات  عضو  عاشورى  حسین 
فاینانشیال تریبون گفت: یکى دیگر از مسیرهاى بالقوه اتصال راه آهن ایران به اروپاى 
غربى مى تواند از دریاى سیاه باشد، جایى که حمل ونقل بار مى تواند از دریاى سیاه به 
گرجستان منتقل شده و سپس توسط قطار به ایران برسد. گفته مى شود شرکت هاى 
آلمانى DB Cargo، DHL و DB Schenker در برنامه ریزى شبکه حمل ونقل این 

کشور گنجانده شده اند.
ایران و آذربایجان به طور گسترده اى در مورد ایجاد شبکه راه آهن در این منطقه به 
عنوان بخشى از پروژه کریدور حمل ونقل بین المللى شمال INSTC  گفتگو مى کنند. در 
حال حاضر شاخه جنوب غربى این کریدور کشورهاى ایران، آذربایجان، دریاى سیاه و 

اروپا را به هم متصل مى کند.

اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
کرد که اتباع ایرانى از تاریخ 10 
براى  مى  توانند   1396 مرداد 
دریافت روادید الکترونیکى یک بار 
براى  گردشگرى،  و  تجارى  ورود 
از  والدى وستوك  بندر  به  ورود 
وزارت  به پورتال  مراجعه  طریق 

امور خارجه روسیه  اقدام کنند.
روادید  صدور  درخواست 
به  مانده  روز  چهار  تا  الکترونیکى  
رایگان  ورود،  پیشنهادى  تاریخ 
خواهد بود. این روادید الکترونیکى 
مجاز  مدت  با  و  روز   30 براى 
تا  روسیه  فدراسیون  در  اقامت 

هشت روز صادر مى شود.
روادید الکترونیکى فقط براى ورود 
و خروج از مرکز عبور مرز دولتى 
والدى وستوك  بندر  در  روسیه 
و  اقامت  همچنین  است.  معتبر 
نقل مکان اتباع خارجى با روادید 
الکترونیکى فقط در مرزهاى استان 

وستوك امکان پذیر است.

نمایشگاه  بین المللی مواد غذایی 
از  بیش  مشارکت  با  کنگ  هنگ 
2000 غرفه گذار و مشارکت 26 
کشور و منطقه دنیا در هنگ کنگ 

برگزار گردید.
دفتر  کل  مدیر  بازارى،  محمود 
محصوالت  صادرات  هماهنگى 
کشاورزى و صنایع تبدیلى سازمان 
خبر  این  اعالم  با  تجارت،  توسعه 
افزود: ایران براي دهمین سال پیاپی 
در این نمایشگاه مشارکت داشته و 
امسال نیز پاویون تخصصى ایران با 
حضور 18 غرفه حضور فعالی در 

این نمایشگاه دارد.
وى گفت: پاویون تخصصى ایران با 
مجوز سازمان توسعه تجارت ایران 
و مشارکت شرکت هاى استان هاي 
آن  در  تهران  و  فارس  کرمان، 
حضور دارند و با ارایه محصوالت 
پسته،  جمله  از  خشکبار  گوناگون 
خاویار  و  زعفران  کشمش،  انجیر، 
در این نمایشگاه حضور پررنگی به 

نمایش گذاشتند.
صادرات  بیشترین  است،  گفتنى 
پسته کشور از طریق هنگ کنگ 

به چین انجام مى شود.

فعالیت  و  حضور  جهت  مناسبى  فرصت  نمایشگاه 
تجارت   و  معدن   ، صنعت  وزارت  تابعه  شرکت هاى 
توسعه  زمینه هاى  خود   حضور  با  تا  کند  مى  فراهم 

همکارى هاى دو طرفه را به  وجود آورند.
در  ایران  صادراتى  توانمندى هاى  نمایشگاه  دومین 
امسال  ماه  شهریور  لغایت 24  تاریخ 21  به  اوکراین 
توسط شرکت همکاران تجارت فرتاك برگزار خواهد 
شد و همزمان با برگزارى نمایشگاه جلسات B2B براى 

مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده است. 
مشترك  کمیسیون  ششمین  گزارش،  این  اساس  بر 

همکارى هاى تجارى و اقتصادى بین جمهورى اسالمى 
جهاد  وزیر  ریاست  به  اوکراین  جمهورى  و  ایران 
کشاورزى در اسفند ماه 1395 برگزار شد و تفاهم نامه 
همکارى بین دو طرف در زمینه هاى مختلف من جمله 
تجارت،  گاز،  نفت،  معدنى،  صنعتى،  بخش هاى  در 

سرمایه گذارى امضاء شد. 
گفتنى است کشور اوکراین به دلیل موقعیت مناسب 
جغرافیایى در شرق قاره اروپا و بعنوان پرجمعیت ترین 
کشور اروپایى، پتانسیل باالیى جهت صادرات و ارتباط 
بین ایران و سایر کشورهاى اروپایى را دارد و اراده دو 
دولت در گسترش روابط که در سفرهاى سال گذشته 
مقامات عالى رتبه از هر یک از دو کشور به کشور دیگر 
مشهود بود، گویاى آن مى باشد، همکارى هاى تجارى 
کشورهاى عضو اتحادیه اروپا با اوکراین که منجر به 

حذف عوارض گمرکى در صادرات کاالهاى اوکراینى 
به اروپا و همچنین امکان استفاده از مسیرهاى ترانزیتى 
و متنوع بین ایران و اوکراین مى شود فرصت مناسبى 
براى شرکت ها و تولیدکنندگان ایرانى در بهره بردارى 
از موقعیت اوکراین براى صادرات کاالهاى خود به اروپا 

نیز مى باشد.
 از سوى دیگر کشور اوکراین در بخش فناورى، علوم 
و انفورماتیک از جمله کشورهاى توسعه یافته و مترقى 
مى باشد که همکارى هاى متقابل مى تواند براى هر دو 
شرکت ایرانى و اوکراینى، موثر باشد. از این روى سطح 
ارتباطات تجارى و گردش مالى بین دو کشور توسعه 

خواهد یافت.

صدور روادید الکترونیک 
روسیه براى اتباع ایرانى

پاویون تخصصى ایران در 
نمایشگاه بین المللى 
مواد غذایى هنگ کنگ

برگزارى نمایشگاه اختصاصى ایران در استانبول

برگزارى دومین نمایشگاه توانمندى هاى صادراتى ایران در شهر کى یف 
ای تجاری نمایشگاه 

سازمان توسعه تجارت

حمل و نقل

ی حمل و نقل ری پایگاه خ

ارتباط ریلى ایران و اروپا در همکارى شرکت راه آهن با 3 شرکت آلمانى
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افتتاح  مراسم  در  مردادماه  ه فدهم  فاضلى»  «على 
نمایشگاه آخرین دستاوردهاى صنعت فرش ماشینى، 
موکت و کفپوش در مجموعه شهر آفتاب افزود: هم 
اکنون بازار تولیدى 170 میلیون مترمربعى فرش داریم 

که 55 درصد آن مصرف داخلى است. 
وى با بیان اینکه در گذشته وارد کننده فرش ماشینى 
بودیم، گفت: در 2 دهه اخیر شاهد رشد بسیار خوب 
تولید داخل بودیم و با کمک دولت در امر نوسازى و 
بهسازى ماشین آالت و افزایش نقدینگى شاهد رشد 

این صنعت خواهیم بود.
فاضلى تاکید کرد: باید صنعت فرش دستباف را تقویت 
کنیم و اجازه ندهیم تحت تاثیر صنعت فرش ماشینى 

قرار گیرد.
وى اظهار داشت: در بازار شاهد رکود هم هستیم و تنها 
مختص بازار فرش نیست و در حال حاضر بازار داخل 
اشباع شده و با انباشت تولید مواجه هستیم و مشکالتى 
در صادرات داریم که دولت باید به آنها توجه کند و ما 
نیز خواسته هاى خود را پس از انتخاب وزیران عنوان 

خواهیم کرد.
جهت  و  ها  جریان  برخى  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
بین  بازاریابى  مشکل  بر  عالوه  را  سیاسى  گیرى هاى 
المللى  بین  بازارهاى  در  نیافتن  توفیق  علل  از  عنوان کرد. المللى 

از  عراق  در  ایران  اسالمى  جمهورى  بازرگانى  رایزن 
تولیدکنندگان و بازرگانان اصفهانى خواست با ایجاد شبکه 
مویرگى پخش کاال در عراق از فرصت پیش آمده پس از 

خروج داعش از عراق نهایت استفاده را ببرند.
ابراهیم محمدرضازاده در نشست کمیسیون حمایت از 
سرمایه گذارى، تامین مالى و توسعه روابط خارجى اتاق 
اصفهان خواستار ایجاد شبکه بازاریابى در استان هاى عراق 
از سوى تولیدکنندگانى استان اصفهان شد و گفت: تجربه 
موفق شرکت کاله در تبلیغات و بازاریابى محصوالتش 

مى تواند براى سایر برند هاى تجارى تکرار شود.
وى اتاق اصفهان را اتاقى پیشرو و پویا در عرصه تجارت 
با عراق برشمرد و گفت: اتاق اصفهان مى تواند با اتاق هاى 
بازرگانى کربال، نجف، بغداد و بصره همکارى مشترك 

براى افزایش سطح مبادالت تجارى داشته باشند.
وى به شناسایى 63 مساله پیش روى تجارت ایران و 

عراق اشاره کرد و گفت:33 مساله داخلى و 30 مساله 
سطح  مى توان  مسائل  این  حل  با  دارد.  وجود  خارجى 

تجارت عراق را چند برابر ساخت.
محمدرضازاده میزان صادرات ترکیه به عراق در سال 
2016 را 8 میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: این رقم 
در سال 2012 معادل 12 میلیارد دالر بوده و نشان از 
کاهش حضور اقتصادى ترکیه در عراق دارد ولى کشور 
چین در حال پیشى گرفتن از ایران و ترکیه در عراق 

است.
وى اضافه کرد: واردات عراق طى سال 2016 بیش از 
37 درصد کاهش  یافته است و این در حالى است که 

سهم ایران در واردات کشور عراق 19 درصد است.
بازرگانان  بین  در  غلط  باورهاى  وجود  محمدرضازاده، 
سنى عراق نسبت به ناامنى ایران براى اهل تسنن را مانع 
خرید کاالهاى ایرانى از سوى آنان برشمرد و گفت: تبادل 
هیات هاى تجارى بین استان هاى عراق با ایران مى تواند 

زمینه استقبال از کاالهاى ایران را فراهم کند.
وى افزود: تبلیغات در عراق دو برابر نسبت به تبلیغات 
در ایران اثربخش است. متاسفانه شرکت هاى بازرگانى 

و  مى کنند  غفلت  عراق  در  به تبلیغات  توجه  از  ایرانى 
قرار  ایرانى  تولیدکنندگانى  اختیار  در  بازار  این  چنانچه 
گیرد میزان فروششان نسبت به بازار داخل بیشتر خواهد 

شد.
محمدرضازاده گفت: برندهاى ترکى  در هر شهر عراق 
چند نمایندگى خدمات پس از فروش  دارند ولى متاسفانه 

کاالهاى ایرانى خدمات پس از فروش ارائه نمى کنند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود از راه اندازى شبکه 
بانکى شتاب در شهرهاى عراق خبر داد و گفت: حضور 
فعال بانک هاى ایرانى مى تواند حجم تجارت دو کشور را 

افزایش دهد.
از  حمایت  کمیسیون  رئیس  جبارى،  على  قاسم 
سرمایه گذارى، تامین مالى و توسعه سرمایه گذارى اتاق 
اصفهان نیز در این نشست گفت: استان اصفهان مى تواند 
به  ایران  اسالمى  جمهورى  صادرات  در  بسزایى  سهم 

عراق داشته باشد.

11

فرصتهاى 
تجــــارى

ای تجاری فرصت 

اتاق بازرگا زنجان

بازاریا صادرا

ان اتاق بازرگا اصف

بازاریا صادرا

ایرنا

نمایشگاه فروش مستقیم پوشاك، 
با  غذایى  مواد  و  صنایع دستى 
دنیا  کشور   130 از  بیش  حضور 
در آرتى جیاناى میالن ایتالیا برگزار 

مى شود.
آذرماه  الى 19  نمایشگاه 11  این 
و  شد  خواهد  برپا  جارى  سال 
ایرانى  بخش  برپایى  مسئولیت 
این نمایشگاه بر عهده اتاق زنجان 

است.
و  مهم ترین  از  یکى  نمایشگاه  این 
و  تجارى  رویدادهاى  معتبرترین 
که  دنیاست  و  اروپا  در  فرهنگى 
همه ساله بسیارى از عالقمندان به 
صنایع دستى و فرهنگى و تولیدات 
هنرهاى سنتى دن یا را به خود جلب 
از  ویژه اى  استقبال  با  و  کند  مى 

سوى مخاطبین روبرو مى شود.
عالقه مندان براى کسب اطالعات 
روابط  واحد  با  مى توانند  تکمیلى 
بین الملل اتاق زنجان تماس بگیرند.

دوم  دبیر  و  بازرگانى  رایزن 
اقتصادى سفارت هند در تهران با 
مدیر اداره روابط تجارى دوجانبه 
بازرگانى،  اتاق  بین الملل  معاونت 
ایران  کشاورزى  و  معادن  صنایع، 

دیدار کردند.
آقاى مینا اعالم کرد: هیات تجارى  
 14 روزهاى  طى  هندى  صنعتى 
در  جارى  سال  شهریورماه  و 15 
تهران حضور خواهند یافت و عالوه 
بر برگزارى همایش و مالقات هاى 
دوجانبه بین تجار ایرانى و هندى 
این  دفتر  ایران،  اتاق  محل  در 
کنفدراسیون نیز در تهران افتتاح 

خواهد شد.
مدیر اداره روابط تجارى دوجانبه 
در  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت 
پذیرش  از  گفت:  نشست  این 
بازرگانى،  اتاق  در  هندى  هیات 
ایران  کشاورزى  و  معادن  صنایع، 
فعاالن  از  متقابال  و  کرده  استقبال 
حضور  براى  نیز  ایران  اقتصادى 
مذاکره  به منظور  همایش  این  در 
با طرف هاى هندى در زمینه هاى 
دعوت  صنعتى  تجارى  مختلف 

مى کنیم.

کنفرانس بین المللى حالل از سوى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
و با همکارى سازمان میراث فرهنگى، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و 

تشکل هاى بخش خصوصى 13 تا 16 آذرماه سال جارى در تهران برگزار مى شود.
 محمدرضا کرباسى، معاون بین الملل اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، 
در خالل برگزارى دومین نشست کارگروه کمیته تجارت کاالها و خدمات حالل 
به منظور هماهنگى براى برگزارى این کنفرانس به پایگاه خبرى اتاق ایران گفت: چند 
سالى است که کشورهاى مختلف برگزارى کنفرانس حالل را در دستور کار خود قرار 

داده اند و نه نگاه ملى و منطقه اى بلکه نگاه جهانى به این موضوع دارند.
کرباسى گفت: افزایش سهم ایران از بازار جهان ى حالل و همچنین شناساندن صنعت 
حالل به کشورهاى عالقمند به این حوزه از اهداف اصلى برگزارى کنفرانس حالل 

است.
دومین نشست کارگروه کمیته تجارت کاالها و خدمات حالل به منظور هماهنگى براى 
برگزارى این کنفرانس با حضور نمایندگانى از سازمان هاى دولتى و تشکل هاى بخش 

خصوصى در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران برگزار شد.
را   Halal Orienta on, The New Global Trend شعار جلسه  در  حاضران 

به عنوان شعار اولین کنفرانس بین المللى حالل در ایران انتخاب کردند.

اتاق زنجان مسئول بخش 
ایرانى نمایشگاه پوشاك، 

صنایع دستى و مواد 
غذایى ایتالیا

ای تجاری فرصت 

اتاق بازرگا ایران

افتتاح دفتر کنفدراسیون 
صنعت هند در تهران

برگزارى کنفرانس بین المللى حالل در تهران
ای تجاری مایش 

اتاق بازرگا ایران

لزوم توجه شرکت هاى ایرانى به تبلیغات و خدمات پس از فروش در عراق

بازاریابى بین المللى معضل صنعت فرش ایران
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کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از ورقهاى فوالدى 
جهت تسویه پروانه صادراتى

گمرك ایران بخشنامه شماره 115/459533 را خطاب به گمرکات اجرایى کل 
کشور به شرح زیر اعالم نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 60/101679 مورخ 1396/4/31 دفتر صنایع فلزى 
و لوازم خانگى وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف و ضایعات 
تولید لوله و پروفیل از ورقهاى فوالدى جهت اقدام الزم با رعایت کلیه مقررات و 
ضوابط مربوطه ارسال مى گردد . ضمنا با توجه به مفاد نامه موصوف هنگام تسویه 
پروانه هاى ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکى) و استرداد حقوق 
ورودى (موضوع ماده 66 قانون امورگمرکى) وزن مندرج در پروانه صادراتى به 
عنوان وزن محموله صادراتى (لوله و پروفیل بعالوه وزن طوقه و بندیل) در نظر 
گرفته شده و با اعمال ضریب 1,01 مالك تسویه پروانه یا استرداد وجه قرار خواهد 
گرفت. در پایان اعالم مى دارد با توجه به کیل مصرف ابالغى نیازى به استعالم 
موردى براى واحدهاى تولیدى و صادراتى نبوده و کیل مصرف هاى ابالغى قبلى 
که مغایر با کیل اخیر مى باشند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود. نظارت بر حسن 

اجراى این بخشنامه مورد انتظار مى باشد.

ابالغ دستورالعمل ساماندهى و ادغام بازارچه هاى مرزى به 
گمرکات سراسر کشور

معاون فنى و امور گمرکى گمرك ایران بخشنامه شماره 130/8/96/517382 
مورخ 1396/5/31 را خطاب به گمرکات اجرایى کل استان ها به شرح زیر اعالم 

نموده است:
در اجراى بند 5 مصوبه شماره 46861/ت52438هـ مورخ 1396/4/24 هیات 
وزیران، دستورالعمل نحوه ادغام بازارچه هاى مرزى به شرح زیر ابالغ مى گردد:

1. در استان آذربایجان غربى بازارچه مرزى در گمرك رازى، بازارچه مرزى سرو 
در گمرك سرو، بازارچه مرزى سارى سو در گمرك بازرگان و بازارچه مرزى 

تمرچین در گمرك تمرچین ادغام مى شود.
2. در استان خراسان رضوى بازارچه مرزى دوغارون در گمرك دوغارون ادغام 

مى شود.
ادغام  کنار  اروند  گمرك  در  کنار  اروند  مرزى  بازارچه  خوزستان  استان  در   .3

مى شود.
4. در استان سیستان و بلوچستان بازارچه مرزى میرجاوه در گمرك میرجاوه و 

بازارچه مرزى میلک در گمرك میلک ادغام مى شود.
5. در استان کردستان با عنایت به اینکه بازارچه مرزى سیرانبند در نقطه صفر 
مرزى واقع شده است گمرك بانه در بازارچه مرزى سیرانبند ادغام و تحت عنوان 

گمرك سیرانبند - بانه فعالیت مى نماید.
6. کلیه ادغام ها پس از بازدید تیمى متشکل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت 
و منابع، معاونت فنى و امور گمرکى و دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات به منظور 
جانمایى مناسب و پیش بینى منابع، تجهیزات و زیر ساخت هاى الزم صورت 

مى پذیرد.
7. واحدهاى ادغام شده تحت عنوان «گمرك ..». فعالیت مى نمایند و رویه بازارچه 

به رویه هاى موجود اضافه مى شود.
8. در واحدهاى ادغام شده کلیه تجهیزات، انبارها، باراندازها و اماکن دولتى  موجود 
در اختیار گمرك قرار مى گیرد و چنانچه قراردادى در این زمینه با بخش غیر 
دولتى وجود داشته باشد پس از پایان مهلت قرارداد، گمرك نسبت به تمدید 

قرارداد و یا واگذارى به سایر شرکت هاى غیر دولتى اقدام مى نماید.
9. صدور قبض انبار و قبض باسکول به صورت الکترونیکى و توسط گمرك یا 
شرکت مورد تایید گمرك صورت مى پذیرد و سیستم انبارها و باسکول مى بایست 

به سامانه جامع امور گمرکى متصل باشد.
10. حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد و همچنین ورود و خروج کاال بر عهده 

گمرك مى باشد.
11. کدهاى مربوط به بازارچه هاى ادغام شده در سامانه جامع امور گمرکى غیر 

فعال شده و صرفا یک کد تحت عنوان گمرك محل ادغام تعریف مى شود.
12. واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز و مجاز مشروط صرفا با اخذ مجوزهاى 
قانونى و مقرراتى صورت مى پذیرد و کلیه تشریفات اعم از اظهار و تبادل الکترونیکى 

اطالعات و اسناد از طریق سامانه پنجره واحد تجارى انجام مى شود.
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مجوز کاهش موقت تعرفه تخم مرغ وارداتى مصرف خوراکى

مورخ  58671/ت54556هـ  شماره  نامه  تصویب  جمهور  رییس  اول  معاون 
1396/5/16 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادى و 
دارایى، وزارت جهاد کشاورزى، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک 

مرکزى جمهورى اسالمى ایران به شرح زیر اعالم نموده است:

هیات وزیران در جلسه 1396/5/11 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزى و به استناد 
اصل یکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران تصویب کرد:

1. حقوق ورودى تخم مرغ خوراکى به شماره تعرفه 04072010 تا تاریخ 1396/9/30 
به میزان 5٪ تعیین مى گردد.

2. مهلت ثبت سفارش براى واردات تخم مرغ خوراکى با تعرفه 5٪ حداکثر تا تاریخ 
1396/8/30 و مهلت ترخیص محموله هاى وارداتى تخم مرغ خوراکى با تعرفه ٪5 

حداکثر تا تاریخ 1396/9/30 مى باشد.
3. با توجه به ما به التفاوت محموله هاى تخم مرغ خوراکى وارداتى با تعرفه ٪5، 

توزیع آن زیر نظر کارگروه تنظیم بازار خواهد بود.

مهلت ارسال اطالعات 
صورت معامالت فصلى 

مربوط به فصل بهار 
1396

امور مالیاتى  سازمان  رییس کل 
کشور بخشنامه  96/513 /200 
شرح  به  را   1396/5/11 مورخ 

زیر اعالم نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 200/95/22 
موضوع   1395/3/31 مورخ 
تبصره  اجرایى  نامه  آیین  ابالغ 
(3) ماده (169) اصالحى مصوب 
مالیات هاى  قانون   1394/4/31
 46378 شماره  به  مستقیم 
/200/3949 مورخ 1395/3/18 
شماره  پیشنهاد  براساس  و 
 1396/5/1 مورخ   200/6484
و  کشور  مالیاتى  امور  سازمان 
و  اقتصادى  امور  وزیر  موافقت 
 90810 شماره  نامه  طى  دارایى 
نامه  آیین   1396/5/11 مورخ 
و  اصالح  ذیل  شرح  به  مذکور 

جهت اجرا ابالغ مى شود:
الف. تبصره ماده (8) به تبصره (1) 
تغییر و متن زیر به عنوان تبصره 

(2) ماده (8) الحاق مى شود:
نوع  صورتحساب  از  که  مودیانى 
اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) 
آیین نامه شماره 230761 مورخ 
شماره  اصالحى  و   1394/12/4
 1396/2/12 مورخ  50967/م 
ماده (95) قانون براى فروش کاال 
مصرف  به  خود  خدمات  ارائه  یا 
نماید،  مى  استفاده  نهایى  کننده 
قبیل  این  اطالعات  توانند  مى 
صورت  به  را  ها  صورتحساب 

مجموع ارسال نمایند.
ب. متن زیر جایگزین متن موجود 
تبصره  نامه  آیین   (12) ماده  در 
اخیر  اصالحیه   (169) ماده   (3)

مى شود:
در خصوص معامالتى که (اعم از 
خرید یا فروش کاال یا خدمت) تا 
معامالت  نصاب  حد   ٪5 میزان 
ماده   (1) تبصره  موضوع  کوچک 
(3) قانون برگزارى مناقصات مى 
باشند، مشمولین ماده (9) مى توانند 
به  را  مذکور  معامالت  فهرست 

صورت مجموع ارسال نمایند.
ماده   (3) تبصره  اجراى  در  ج. 
مهلت  مذکور  نامه  آیین   (10)
فصل  معامالت  فهرست  ارسال 
بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال 
اطالعات معامالت فصل تابستان 
تمدید   (1396 ماه  آبان   15)

مى شود.

شرایط و مهلت واردات ماشین آالت راهسازى و معدنى

گمرك ایران طى بخشنامه اى به شرح زیر اعالم نموده است:
با توجه به نامه شماره 96/210/11861 مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات، 
منضم به تصویر تصویب نامه شماره 22178/ت53126هـ مورخ 1396/2/30 
هیات وزیران و نیز تصویر نامه شماره 60/64229 مورخ 1396/3/8 مدیر کل 

صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ارسال و اعالم مى دارد:
نشان  داراى  اسقاطى  غیر  راهسازى  و  معدنى  آالت  ماشین  ترخیص  و  ورود   .1
تجارى کاترپیالر، لیبهر و ترکس با عمر حداکثر 5 سال ساخت، بدون شرط داشتن 
نمایندگى مجازا و با رعایت سایر مقررات مربوطه، صرفا تا پایان سال 1397 مجاز 

مى باشد.
2. ورود و ترخیص و شماره گذارى کشنده هاى مستعمل داراى حداقل قدرت 
موتور باالى (500) اسب بخار چنانچه قبال ثبت سفارش باشد مشروط به داشتن 
استانداردهاى ایمنى و عملکردى به تشخیص سازمان ملى استاندارد ایران مجاز 
خواهد بود. فلذا مقتضى است دستور فرمایید براساس مفاد نامه هاى ارسالى و 
نیز با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدامات الزم معمول نمایند. بدیهى است این 
بخشنامه توسط گمرکات تخصصى ترخیص کننده ماشین آالت راهسازى مستعمل 

قابل اقدام بوده و براى سایر گمرکات جهت آگاهى مى باشد. 

حقوق ورودی

یات وزیران

واردات

گمرک ایران
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مندرجات بسته بندى فرآورده هاى مکمل تغذیه اى وارداتى 

مدیر کل نظارت و ارزیابى فراورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى بخشنامه شماره 58620/665 مورخ 1396/5/15 را 
خطاب به مدیر عامل کلیه شرکت هاى وارد کننده مکمل هاى تغذیه اى به شرح 

زیر اعالم نموده است:
با توجه به گزارشات واصله مبنى بر عدم درج مندرجات فارسى بر روى بسته بندى 
فرآورده هاى مکمل تغذیه اى وارداتى به اطالع مى رساند رعایت ضابطه مندرجات 
بسته بندى مکمل تغذیه اى پیرو نامه هاى 25649/665 مورخ 1394/3/2 و 
188690/665 مورخ 1395/12/17، الزامى بوده و از تاریخ 1396/8/1 کلیه 
امور مربوط به ترخیص، نمونه بردارى، توزیع و عرضه محصوالتى که فاقد لیبل 
فارسى نویس و داراى پرچم کشور مبدا باشند مورد تایید نمى باشد و طبق ضوابط 

و مقررات برخورد خواهد شد.
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Refurbished ورود دستگاههاى نوسازى شده

مدیرکل نظارت و ارزیابى تجهیزات و ملزومات پزشکى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى بخشنامه شماره 59868/664 مورخ 1396/5/17 را خطاب به 
مدیر عامل و مسئول فنى کلیه شرکت هاى وارد کننده تجهیزات پزشکى به شرح 

زیر اعالم نموده است:
ورود  ملزومات پزشکى،  و  نامه تجهیزات  آیین  مطابق  که  مى رساند  اطالع  به 
دستگاههاى نوسازى شده Refurbished  به کشور ممنوع مى باشد به استثناى 
دستگاه مشمول فهرست مشخص شده از سوى این اداره کل که مجوز ورود آن 
نیز بصورت موردى و با رعایت ماده 57 آئین نامه با تصویب کمیته فنى صادر 

مى گردد.
شرکت هاى مشمول موارد فوق الذکر جهت ثبت مجوز ورود در سامانه جامع 
تجارت ایران، مى بایست نسبت به اخذ کد IRC مجزا براى دستگاه نوسازى شده 
Refurbished  اقدام نمایند و ثبت مجوز ورود در سامانه مذکور با کد IRC اصلى 
دستگاه به منزله تخلف و ممنوع بوده و  مسئولیت عدم رعایت ضوابط ابالغى، بر 

عهده شرکت وارد کننده خواهد بود.

ترخیص قطعى ضایعات 
حاصل از مواد اولیه ورود 

موقت جهت پردازش 
شماره  بخشنامه  ایران  گمرك 
به  خطاب  را   116/459501
به  کشور  کل  اجرایى  گمرکات 

شرح زیر اعالم نموده است:
با توجه به استعالم مکرر گمرکات 
چگونگى  خصوص  در  اجرایى 
حاصل  ضایعات  قطعى  ترخیص 
جهت  موقت  ورود  اولیه  مواد  از 
پردازش (به میزان مندرج در کیل 
وزارتخانه  سوى  از  اعالم  مصرف 
انجام  بررسى  مطابق  و  ذیربط) 
گرفته  صورت  استعالم  و  شده 
مناطق  امور  و  واردات  مرکز  از 
تصویر  ارسال  ضمن  ویژه،  و  آزاد 
جوابیه شماره 96/357224 مورخ 
به  و  مرکز  آن   1396/4/31
منظور ایجاد وحدت رویه در این 

خصوص اعالم مى دارد:
ماده   2 تبصره  از  مستفاد   .1
قانون  اجرایى  آیین نامه   86
امورگمرکى، جهت ترخیص قطعى 
است  الزم  شده  اشاره  ضایعات 
ذینفع حقوق ورودى متعلقه را بر 
ضایعات  ارزش  و  ماخذ  اساس 

پرداخت نماید.
آیین نامه   79 ماده  با  مطابق   .2
در  امورگمرکى،  قانون  اجرایى 
محاسبه حقوق ورودى متعلقه الزم 
بر  ضایعات  ارزش  و  ماخذ  است 
موقت،  ورود  اظهار  زمان  اساس 
تبدیل  زمان  در  ارز  نرخ  برابرى 
ارزش  بر  مالیات  نیز  و  قطعى  به 
اظهار  زمان  ماخذ  به  افزوده 
ورودموقت مالك عمل قرار گیرد.

شامل  شده  اشاره  مراتب   .3
صرفا  ذینفع  که  است  مواردى 
نسبت به تولید محصول و صادرات 
آن اقدام نموده و متقاضى ترخیص 
قطعى ضایعات اشاره شده (داراى 
ارزش تجارى) باشد. بدیهى است 
در صورت تولید و صادرات بخشى 
از محصول تولیدى، این بخشنامه 
از  آمده  بدست  ضایعات  شامل 
همان بخش کاالى تولیدى صادر 
محل  از  چنانچه  و  گردیده  شده 
صادراتى  موقت،  ورود  اولیه  مواد 
پرونده  اختتام  باشد،  نشده  انجام 
منوط به انجام تشریفات تبدیل به 
قطعى مطابق ماده 87 آیین نامه 
پس  و  امورگمرکى  قانون  اجرایى 
از اخذ مجوزهاى الزم و با رعایت 
سایر مقررات و تشریفات خواهد 

بود.
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام الزم 
مراتب به نحو مقتضى به واحدهاى 
تابعه ابالغ و بر حسن اجراى آن 

نظارت مستمر معمول نمایند.

ممنوعیت واردات انواع گندم دوروم 
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران بخشنامه شماره 
128/96/482238 مورخ 1396/5/23 را خطاب به گمرکات اجرایى کل کشور به 

شرح زیر اعالم نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 20/4123 مورخ 1396/2/25 وزارت جهاد کشاورزى 
مبنى بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات گندم دوروم به کد تعرفه 10011990 
ارسال مى گردد، خواهشمند است دستور فرمایید عالوه بر در نظر گرفتن ممنوعیت 
واردات انواع گندم به تعرفه هاى 10019900 و 10011910 مراتب را جهت اقدام 

با رعایت کلیه مقررات به نحو مقتضى ابالغ نمایند.

ابالغ مصوبه دولت در مورد شرایط ورود 
ماشین آتش نشانى مستعمل 

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران بخشنامه شماره 
126/96/482555 مورخ 1396/5/24 را خطاب به گمرکات اجرایى کل کشور 

به شرح زیر اعالم نموده است:
مورخ   1396/5/10 مورخ   60/110483 شماره  هاى  نامه  تصویر  پیوست  به 
مقررات،  دفتر  کل  مدیر   1396/5/15 مورخ   60/112629 و   1396/5/10
صادرات و واردات، منضم به تصویر مصوبه شماره 53867/ت54194هـ مورخ 
مستعمل  نشانى  آتش  ماشین  واردات  خصوص  در  وزیران  هیات   1396/5/7
مشمول ردیف تعرفه 8705300 با سال ساخت حداکثر پنج سال و به شرط عدم 
ساخت داخل و نیز با رعایت شرط نمایندگى رسمى خدمات پس از فروش ارسال 
مى گردد. مقتضى است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه هاى ارسالى و با 

رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 VIN عدم صدور گواهینامه خودرو به صورت کاغذى و تکمیل
همه خودروهاى هر بارنامه در سامانه جامع گمرکى

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران بخشنامه شماره 
121/96/468635 مورخ 1396/5/21 را خطاب به ناظرین گمرکات و مدیران 

گمرکات اجرایى مستقل به شرح زیر اعالم نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 261/95/136933 مورخ 1395/8/1 موضوع اظهار هر 
دستگاه خودروى وارده در یک قلم از اظهارنامه، ضمن تاکید مجدد بر خوردارى 
از صدور «گواهینامه هاى کاغذى ترخیص خودرو» اعالم مى دارد امکان ثبت 
مشخصات کلیه خودروهاى موضوع یک بارنامه در یک قلم کاال با یک شناسه 
ارزش، مانند شماره vin، شاسى و موتور، با ارائه جدول اکسل مشخصات در مرحله 
اضافه نمودن «کدهاى یکتا کاال» در فرآیند اظهار توسط خدمت گیرنده فراهم 
گردیده است. الزم به ذکر است کارشناس مربوطه امکان مشاهده اطالعات مذکور 
را از منوى مشاهده اسناد، بخش کدهاى یکتا کاال دارا مى باشد. لذا شایسته است 
ضمن اقدام الزم و اطالع رسانى مقتضى به خدمت گیرندگان، مراتب را به کلیه 
واحدها و گمرکات تابعه نیز ابالغ نموده و بر حسن اجراى امر نظارت مستمر 

معمول دارند.
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استان  سرمایه گذاران  قضایى  حمایت  کمیته  نشست 
اتاق  و رئیس  با حضور رئیس کل دادگسترى  اردبیل 

اردبیل برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اردبیل 
اردبیل  استان  تسهیل  ستاد  و  قضایى  کمیته  گفت: 
به عنوان مهم ترین رکن حمایت از سرمایه گذاران همواره 
درصدد رفع مشکالت و موانع این حوزه است. در این 
ستاد بیشترین تمرکز بر حمایت جدى و همه جانبه از 
سرمایه گذاران و صاحبان واحدهاى تولیدى و صنعتى 
اشتغال  و  تولید  زمینه  آن ها  پویایى  و  تحرك  است. 

فراوان را فراهم مى کند.

حسین پیرموذن بیشترین مشکالت این حوزه را مربوط 
به پیچیدگى قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه هاى 
صادرشده متعدد و مکرر اعالم کرد و گفت: ما در این 
کمیته تالش مى کنیم با نظر مساعد مسئوالن قضایى 
تا  کنیم  فراهم  را  فضایى  بانک ها  و  اجرایى  ادارى،  و 
و  تولید  به  بتوانند  خاص  آرامش  با  سرمایه گذاران 

اشتغال بیشتر همت داشته باشند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: ما بر این باوریم 
ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایى دو بازوى توانمند 
خصوصى  بخش  و  سرمایه گذاران  همراهى  و  حمایت 
نارسایى ها  و  مشکالت  رفع  در  مى توانند  که  هستند 
گامى جدى و اساسى در سال اقتصاد مقاومتى، تولید 

و اشتغال بردارند.

دادگسترى  رئیس کل  حضور  از  قدردانى  با  پیرموذن 
مسئوالن  دیگر  و  دادستان  معاونان،  اردبیل،  استان 
از  قضایى  حمایت  ستاد  جلسات  در  بانکى  و  اجرایى 
حمایت  مکرر  جلسات  تداوم  با  گفت:  سرمایه گذاران 
قضایى از سرمایه گذاران و همچنین شوراى گفت وگوى 

دولت و بخش خصوصى در رفع موانع و مشکالت پیش 
روى سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصى منجر به 

احیاى واحدهاى تولیدى مى شود.

نشست  این  در  اردبیل  استان  دادگسترى  رئیس کل 
گفت: احیاى واحدهاى تولیدى در مسیر تولید بیشتر 
و اشتغال فراوان به تحقق شعار سال در راستاى اقتصاد 
مقاومتى، تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع 
به عنوان یک دغدغه اصلى مورد توجه جدى مراجع 
جامعه  بخش هاى  سایر  کنار  در  تا  قرارگرفته  قضایى 
زمینه براى رفع مشکالت حوزه تولید و اشتغال فراهم 

آید.

حجت االسالم محمدعلى قاصدى الزمه اشتغال و تولید 
امنیتى،  آرام  فضاى  ایجاد  با  سرمایه گذاران  جذب  را 
روانى و اجتماعى توصیف کرد و افزود: دستگاه قضایى از 
سرمایه گذارى مشروع و قانونى به جد حمایت مى کند 
و در این راستا تالش مى کند تا موانع و مشکالت پیش 

رو را برطرف کند.

قاصدى بابیان اینکه مجموعه دستگاه قضایى در سال 
گذشته موفق شده است در قالب کمیته حمایت قضایى 
موفق  تولیدى  واحدهاى  مشکالت  رفع  به  کمک  در 
جلسات  برگزارى  با  اردبیل  استان  افزود:  کند،  عمل 
مستمر کمیته حمایت قضایى از سرمایه گذاران توانست 
رتبه برتر کشور را بدست آورد که این موفقیت بزرگى 

براى ما محسوب مى شود.

وى گفت: با دعوت از مدیران دستگاه هاى اجرایى و 
مشکالت  جلسات  قالب  در  مى کنیم  سعى  بانک ها 
صاحبان واحدهاى تولیدى را برطرف کنیم.  در یکى 
از  مشکل دار  تولیدى  واحد  پرونده 5  جلسات  این  از 
شهرستان مشگین شهر موردبحث و بررسى قرار گرفت 
تا نسبت به رفع مشکالت در حوزه بدهى هاى معوق و 
اختالف صاحبان واحدهاى تولیدى اقدام عملى انجام 
شود تا جلوى رکود و ورشکستگى هاى احتمالى گرفته 

شود.

بانک ها  همکارى  اردبیل  دادگسترى استان  رئیس کل 
را در این زمینه از ضرورت ها توصیف کرد و گفت: 
تا زمانى که بانک ها در این زمینه قدم جلو نگذارند 
نمى توانیم براى احیاى واحدهاى تولیدى و حل مشکالت 

رکود و رفع تعطیلى آن ها اقدامى انجام دهیم.

قاصدى به تعدد مشکالت صاحبان واحدهاى تولیدى 
و سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: هر کس در این 
زمینه و حل مشکالت آن ها قدمى موثر بردارد قطعا 
اقتصادى  توانمندى  مسیر  در  را  خدمت  بزرگ ترین 

کشورمان انجام داده است.

معاون دادگسترى استان اردبیل در این نشست گفت: 
به  قطعا  قانونى  و  مشروع  سرمایه گذارى  از  حمایت 
افزایش تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. ما در این 
کمیته مشکالت واحدهاى تولیدى و تغییر نگرش مردم 
حمایت  کمیته  سرمایه گذاران  به  نسبت  مسئوالن  و 
تا  مى کنیم  دنبال  جد  به  را  سرمایه گذاران  از  قضایى 
بتوانیم یک حرکت موثر و مفیدى را در حمایت از این 

بخش انجام دهیم.

به  موثق  و  مثبت  نگاه  ضرورت  خدادادى  یوسف 
سرمایه گذاران را یادآور شد و گفت: ما بر اساس مفاد 
قانونى از سرمایه گذاران به شکل مشروع و همه جانبه 
حمایت مى کنیم و تالشمان بر این است تا هر چه مانع 
به  دارد  وجود  آن ها  توانمندى  مسیر  در  مشکالت  و 

نحوى برطرف شود.

اساس  بر  و  اساس  همین  بر  کرد:  عنوان  خدادادى 
ارزیابى هاى کشورى کمیته حمایت قضایى در استان 
اردبیل در سال گذشته موفق شد رتبه برتر را بدست 
جد  به  برنامه ریزى ها  و  حرکت  این  امسال  که  آورد 
دنبال مى شود. تالش در این حوزه قطعا اسباب تحقق 
شعار سال را بر مبناى اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال 

فراهم مى کند.

14

حقوق
تجارت

ای تجاری قرارداد 

رادیو ایران

مقررات تجاری 

اتاق بازرگا اردبیل

اظهار  نفت  وزیر  زنگنه»  «بیژن 
داشت: از تایید نهایى قرارداد فاز 
11 پارس جنوبى بسیار خرسندم؛ 
نفس  یک  قرارداد  این  تایید  با 
راحت کشیدم و گفتم خدایا شکر.

وى افزود:  براى نهایى کردن متن 
قرارداد جدید نفتى مصوب دولت، 
قرارداد  شد؛  صرف  زمان  یکسال 
فاز 11 پارس جنوبى 12 تیرماه به 
امضا رسید، یعنى تقریبا حدود یک 
ماه پیش و با وجود آن که یک ماه 
پارس  فاز 11  قرارداد  امضاى   از 
جنوبى سپرى شده و تمام مراحل 
روساى  و  رسیده  تایید  به  آن 
کمیسیونهاى مجلس آن را امضا و 
تایید و تحسین کردند، باز عده اى 

دست از انتقاد بر نداشتند.
آقاى   » اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
منتظرى (دادستان کل کشور) به 
همراه دو معاون خود متعهدانه و با 
سختگیرى و ریزبینى متن قرارداد 
را بررسى کردند»، گفت: این براى 
این  با  که  شد  دلگرمى  سبب  ما 
این  سختگیرى  و  ریزبینى  دقت، 

قرارداد را تایید کردند.
وى ادامه داد: این قرارداد به مدت 
نظارت  عالى  هیات  در  روز   20
بر منابع نفتى در سطوح مختلف 
کارگروه ها  همچنین  شد،  بررسى 
گذاشت،  جلسه  مجلس  آمدند، 
کمیسیون  رئیس  حسنوند،  آقاى 
انرژى، مرکز پژوهش ها و با حضور 
برگزار  جلساتى  الریجانى  آقاى 
و  رفتند  بسیارى  افراد  و  کردند، 
قرارداد  این  نهایت  در  و  آمدند 

تایید شد.
خوشحالم  کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
یک  بررسى ها،  همه  وجود  با  که 
قرارداد در حدود 700 صفحه اى 

بدون اشکال تایید شد.

کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مصطفى پورکاظم معاون 
با  مبارزه  مرکزى  ستاد  رئیس  داشت:  اظهار  ارز  و 
ماده  از  منبعث  قانونى  اختیار  طبق  ارز  و  کاال  قاچاق 
4 قانون مبارزه با قاچاق، کار ویژه پرونده هاى ملى و 
مهم را به کارگروه پرونده هاى ملى و مهم ارتقاء داد، 
تا این کارگروه از ضمانت اجرایى کافى برخوردار شود 
و پرونده ها با حضور دستگاه هاى کاشف، مامور وصول 
قضاییه  قوه  نماینده  و  تعزیرات  دولت،  درآمدهاى 
به  جرایم  وصول  و  احکام  صدور  مشکالت  و  بررسى 

سرعت مرتفع شود.

به  رسیدگى  ویژه  شعب  ایجاد  اینکه  بیان  با  وى 
پرونده هاى قاچاق کالن و سازمان یافته براساس قانون 
در حیطه اختیارات قوه  قضاییه است، افزود: خوشبختانه 
انتصاب قضات این شعب با پیگیرى دفتر نمایندگى قوه 
قضاییه در ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
نتیجه رسید و حدود 560 حکم براى شعب رسیدگى 
به پرونده هاى قاچاق توسط رئیس قوه قضاییه تایید و 

ابالغ شد.

معاون حقوقى، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزى 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزایش شعب ویژه رسیدگى 
به پرونده هاى قاچاق را تحولى عظیم و متاثر از نگاه 
حمایتى و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان 

کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت هاى ایجاد شده براى 
تسریع در رسیدگى به پرونده هاى قاچاق استفاده خواهد 

کرد.

معاون حقوقى، امور مجلس و بین الملل ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقى و قضایى 
هستند،   92 سال  مصوب  ثانویه  قوانین  جزو  قاچاق 
گفت: مرجع رسیدگى به جرم قاچاق دو دستگاه قوه 
قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتى هستند که تنها با 
ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل 

مى شود.

پورکاظم اطاله دادرسى را از آسیب هاى اساسى نظام 
قضایى و شبه قضایى کشور عنوان کرد و گفت: هدف 
و تاکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات 
قاچاقچیان به ویژه به صورت کالن و سازمان یافته در 
اسرع وقت بوده است، تا قوانین بازدارنده باشند و باعث 
پیشگیرى از وقوع جرم قاچاق شوند و براى دستیابى به 
این هدف باید رویه هاى قانونى و اجراى آن ساماندهى 

شود.

وى پیچیدگى  و فراوانى اسناد مثبته گمرکى و شگردهاى 
قاچاقچیان در جعل، خالف اظهارى و کم اظهارى را از 
افزود:  و  برشمرد  دادرسى  زمان  شدن  طوالنى  دالیل 
برخى از احکام رسیدگى به پرونده هاى قاچاق در قانون 
مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین 
دادرسى کیفرى قدیمى تر احاله شده است که این امر 

نیز موجب اطاله دادرسى مى شود.

مرکزى  ستاد  بین الملل  مجلس و  حقوقى، امور  معاون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: بخشى از وظایف 
و تکالیف انجام شده اما ثمره عملى آن به طول کامل 
تحقق نیافته است، براى مثال سامانه هاى الکترونیکى 
گمرك،  قضایى،  دستگاه  است  قرار  که  هوشمندى  و 
کاشفان و دستگاه هاى وصول جرایم که مامور مبارزه 
کنند،  متصل  هم  با  برخط  بطور  را  هستند  قاچاق  با 
ایجادشده اند اما با تمام پیشرفتى که در این زمینه شاهد 
بوده ایم، متاسفانه هنوز برخى از این اتصاالت به ثمر 

نرسیده است.

وى عدم اجراى دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال 
را  کاشفان  توسط  تعزیرات  یا  قضایى  دستگاه  به  آن 
از دیگر عوامل اطاله دادرسى دانست و گفت: قوانین 
موازى  دیگرى که در مورد همین موضوع طریقه هاى 
دیگرى را پیش بینى کرده است، نیز باعث طوالنى شدن 

روند دادرسى مى شود.

گسترده  حجم  و  زیاد  تعداد  اینکه  بیان  پورکاظم با 
پرونده هاى قاچاق به ویژه پرونده هاى خرد و همچنین 
دیگر  از  تعزیرات  انسانى  نیروى  و  امکانات  کمبود 
عدم  باعث  موارد  این  افزود:   است،  امر  این  دالیل 
دقت در صدور آراى پرونده ها و نیاز به بررسى مجدد 
آن مى شود که در نهایت منجر به اطاله مدت زمان 

دادرسى خواهد شد.

تایید بدون اشکال 
قرارداد 700 صفحه اى با  

تـوتــال

قاچاق - قضا

گزاری فارس خ

ماموریت 560 قاضى براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق

پیچیدگى مقررات و بخشنامه ها مشکل ساز فضاى کسب و کار

http://tarkhiskara.com/
http://tarkhiskara.com/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/


InternationalTradeBiweekly

نیمه اول شهریور ماه 1396  به عنوان  غیرنفتى،  صادرات  به ویژه  صادرات،  توسعه 
کاال  فروش  با  ارزى  درآمد  کسب  مسیر  عمده ترین 
یا خدمات به کشورهاى دیگر موجب افزایش حجم و 
ارزش تجارت خارجى شده و متعاقبا رشد تولید ناخالص 
ملى و نیز افزایش قدرت رقابتى در بازارهاى جهانى را 
به همراه خواهد داشت؛ در قوانین و مقررات داخلى تا 
حدودى به اهمیت این مساله اشاره شده و سیاست هایى 

براى کمک به این حوزه توصیه شده است.
همچنان که در ماده یک قانون تشویق صادرات و تولید، 
این  در  اصلى  قوانین  از  یکى  که  سال 1333  مصوب 
زمینه محسوب مى شود صراحتا صادرات کشور را از 
کرده  اعالم  معاف  داخلى  عوارض  هرگونه  پرداخت 
کاالهاى  به  عوارضى  به هیچ عنوان  نباید  به نحوى که 

صادراتى کشور تحمیل شود.
همچنین قانون حمایت و تشویق سرمایه گذارى خارجى، 
مساله  این  به  منوط  را  خارجى  سرمایه هاى  پذیرش 
فن آورى،  ارتقاى  که موجبات رشد اقتصادى،  دانسته 
افزایش  و  کند  فراهم  را  تولیدات  کیفیت  ارتقاى 
پى  در  را  صادرات  افزایش  نیز  و  شغلى  فرصت هاى 

داشته باشد.
بر این اساس اهمیت و جایگاه صادرات به اندازه اى است 
آن  به  نسبت  غفلت  کوچک ترین  گفت  مى توان  که 
مى تواند تبعات جبران ناپذیرى را براى اقتصاد کشور به 
همراه آورد ازاین رو، در نظر داشتن و اعمال سیاست هاى 
قانون گذارى صحیح از سوى دولت، مجلس و تعریف 

سازمان هاى  سوى  از  اصولى  و  مشخص  سازوکارهاى 
این  به  ورود  شرایط  مى تواند  تجارت  امر  به  وابسته 
این گونه  اگر  متقابال  یا  و  کرده  تسهیل  را  عرصه 
سیاست گذارى ها به نحو صحیح صورت نگیرد به عنوان 
سد راهى جهت تحقق اهداف اقتصادى در این زمینه 
محسوب شود در این میان، قطعا وجود مشوق هاى الزم 
و انگیزشى و حذف مقررات زائد مى تواند براى توسعه 

صادرات زمینه سازى کند.
پیش نیاز اساسى در ورود به بازار رقابت جهانى ارائه 
کاالى با کیفیت و خدمات مطلوب است. لذا علیرغم 
نیاز به توجه کافى از سوى ارائه دهندگان کاال و خدمات 
باید قوانین و مقرراتى وضع شود تا آنها بتوانند با در 
دادن  اختصاص  و  حمایتى  بسته هاى  داشتن  اختیار 
عواید حاصل از آن به کیفیت کاال یا خدمات به عنوان 
ارزش افزوده، جایگاه خود را در زمینه صادرات تثبیت 

کنند.
در خصوص آن دسته از قوانین و مقرراتى که از آنها در 
فضاى تجارى کشور تحت عنوان موانع قانونى توسعه 
کسب وکار، صادرات یا سرمایه گذارى یاد مى شود الزم 
است با اخذ نظرات کارشناسان خبره نسبت به اصالح یا 
نسخ آنها اقدامات الزم از سوى مراجع ذى ربط صورت 

گیرد.
البته این مساله نباید تغییرات پى درپى قوانین و مقررات 
را به همراه داشته باشد چراکه این عامل به همان اندازه 
که در ابتداى کار موجبات تسهیل در امر صادرات را 
فراهم آورده است، مى تواند نتیجه عکس در بر داشته 
باشد و به عنوان مانع اساسى ظهور کرده و باعث بروز 
نتایج منفى در این زمینه شود ضمن اینکه بى ثباتى قوانین 
و مقررات تجارى صرفا بى ثباتى جایگاه دست اندرکاران 

این حوزه را باالخص در روابط حقوقى، مالى و قراردادى 
به همراه خواهد داشت. ازاین رو شایسته است با تدوین 
قوانین و مقررات در بازه زمانى نسبتا بلندمدت به منظور 
این گونه  بروز  از  اقتصادى  کالن  اهداف  به  دستیابى 

مشکالت در روند توسعه صادرات جلوگیرى کرد.
با  نیز  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 4  ث  بند  در 
اشاره به  جذب شرکت هاى معتبر جهانى و منطقه اى 
در زنجیره تولید داخلى به شکل مستقیم و با اولویت 
داخلى  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  با  مشارکت 
صادرات  و  رقابت پذیرى  توانمندى،  افزایش  به منظور 
کاالها و خدمات تولیدى با رفع موانع قانونى و حقوقى 
بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم 

نفوذ فرهنگ غربى، به این مساله پرداخته شده است.
قوانین  اصالح  مطلوب،  نقطه  این  به  رسیدن  براى 
مالیاتى جهت در نظر گرفتن معافیت هاى مالیاتى براى 
صادرکنندگان، جهت دهى به قوانین و مقررات پولى و 
بانکى به منظور اعطاى امتیازات الزم به صادرکنندگان، 
جهت  باالخص  گمرکى  معافیت هاى  گرفتن  نظر  در 
شدن  نزدیک  تولید،  خطوط  به  مربوط  ماشین آالت 
مقررات  و  قوانین  زمینه  در  جهانى  استانداردهاى  به 
امر  با  مرتبط  تشکیالت  در  انسجام  ایجاد  حمل ونقل، 
صادرات، پرداختن به موضوع مهم تجارت الکترونیکى 
و تسهیل و تبیین شرایط آن، هماهنگ سازى عوارض 
بروکراسى  حذف  جهانى،  استانداردهاى  با  گمرکى 
غیرضرورى در ادارات و سازمان هاى دولتى و مرتبط 
دیگر  در  ساختار  اصالح  و  عمومى  خدمات  بخش  با 
موارد الزم، ضرورتى است که تا رفع کامل آنها توسعه 
صادرات به معناى واقعى کلمه آن تحقق پیدا نخواهد 

کرد.
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DAT

(قسمت ششم)
پس از آشنایى با مقررات بازرگانى 
 ،EXW هاى  روش  خصوص  در 
De- نوبت به CIP و CPT ،FAC

سر  با   livered at Terminal
نوع  این  در  رسد،  مى   DAT نام 
بین المللى  تجارى  قراردادهاى  از 
هزینه هاى  تمام  کاال  فروشنده 
ریسک هاى  تمام  با  نقل  و  حمل 
را  مقصد  پایانه  تا  آن  موجود 
مقصد  پایانه  مى گیرد،  عهده  به 
و  ها  کشور  فراخور  به  تواند  مى 
شده  گذارى  سفارش  کاالى  نوع 
متفاوت باشد، لذا بندر کشتى ها، 
و  کامیون ها  پایانه  ها،  فرودگاه 
ایستگاه هاى قطار مى توانند جزئى 
از مقاصد و پایانه ها براى ترخیص 
کاال و بار به شمار آیند. در این نوع 
گمرکى،  هاى  هزینه  قراردادها  از 
حقوق ورودى کاال و مالیات تماما 
بر عهده خریدار بوده و اظهار کاال 
به گمرکات مبداء، بارگیرى کاال و 
حمل آن از کارخانه تا پایانه مبداء، 
حمل  وسیله  از  کاال  و  بار  تخلیه 
کننده در پایانه مبداء، بارگیرى کاال 
بر روى وسیله حمل کننده بار، اعم 
از کامیون، کشتى، هواپیما و قطار 
بوده  فروشنده  با  مبداء  کشور  در 
و ایضا، حمل کاال تا پایانه کشور 
مقصد، بیمه نمودن بار و تخلیه بار 
در پایانه مقصد به عهده فروشنده 

مى باشد.
از دیگر سو، بارگیرى کاال بر روى 
پایانه  در  کاال  حمل کننده  وسیله 
مقصد و حمل کاال تا نقطه تعیین 
گمرکى  ترخیص  انضمام  به  شده 
در پایانه مقصد و پرداخت عوارض 
گمرکى در مقصد بر عهده خریدار 

مى باشد.
اگر  که  داشت  نظر  در  باید 
در  بخواهند  خریدار  و  فروشنده 
نقطه  در  کاال  تحویل  خصوص 
اى معین که خارج از پایانه هاى 
ترخیص کاال در مقصد است توافق 
نمایند ممکن است بتوان از روش 
هاى DAP و DDP استفاده نمود، 
مضاف بر آنکه کلیه هزینه ها و 
مسئولیت هاى انتقال کاال به نقطه 
فروشنده  با  عمدتا  شده  تعیین 
خصوص  این  در  که  بود،  خواهد 
در قسمت هاى بعدى توضیح داده 

خواهد شد.

در نشست تخصصى امنیت شغلى همراه با امنیت سرمایه گذارى و تولید که از صبح 
روز دوشنبه شانزدهم مردادماه با حضور على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
و  کارگرى  هاى  تشکل  و  جمهور  رئیس  زنان  امور  معاون  موالوردى  شهیندخت 

کارفرمایى در مجموعه تالش برگزار شد، سامانه جامع روابط کار رونمایى شد.
ذیل سامانه جامع روابط کار بیش از 30 نرم افزار و سامانه طراحى شده که یکى ا ز این 

نرم افزارها مربوط به ثبت قراردادهاى کار و ثبت دادخواست ها است.
پیش از این اسماعیل ظریفى آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، 

از رونمایى «سامانه ثبت قراردادهاى کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در 
این سامانه عالوه بر اینکه کارفرمایان مکلف مى شوند تمام نسخه هاى قرارداد منعقده 
اعم از دائم و موقت را روى سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهاى شفاهى را 

هم درج کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهى باید 
مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکى از 30 سیستم جامع 
روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت هاى 

روابط کار طى چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالى خواهد شد.
ظریفى آزاد گفت که «طرح امنیت شغلى» با «سامانه ثبت قراردادهاى کار» مرتبط 
است. در این سامانه اطالعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد.

یک  که  کرد  اعالم  ترکیه  اینترنشنال  یونیت  شرکت 
موافقتنامه 7 میلیارد دالرى با شرکت دولتى زاروبژنفت 
روسیه و هلدینگ سرمایه گذارى غدیر براى حفارى 
نفت و گاز در ایران منعقد کرده است. این حفارى ها 
در 3 میدان نفتى و یک میدان بزرگ گازى در ایران 

انجام خواهد شد.
بر این اساس ذخیره کل این سه میدان نفتى 10 میلیارد 
بشکه برآورد شده است و این میادین به تولید روزانه 
100 هزار بشکه خواهند رسید. در این بیانیه همچنین 
گفته شده است که میدان گاز طبیعى داراى ظرفیت 

تولید سالیانه 75 میلیارد متر مکعب است.
این بیانیه مى گوید کنسرسیوم این 3 شرکت قادر است 

در سایر مناطق ایران هم حفارى کند.

تامین تقاضاى گازى ترکیه از محل این قرارداد
گاز  یونیت،  شرکت  توسط  شده  ارائه  اطالعات  طبق 
برابر   1.5 معادل  حفارى ها  از  شده  استخراج  طبیعى 
حجم 50 میلیارد متر مکعب گاز وارداتى سالیانه ترکیه 

خواهد بود. این شرکت اضافه مى کند که ذخایر این 
میدان گازى براى تامین تقاضاى 150 سال آینده ترکیه 

هم کافى خواهد بود.
هر 3 شرکت به عنوان شرکایى مساوى این قرارداد را 
امضا کردند و این اولین قرارداد 3 جانبه اى است که 

یک شرکت ایرانى با شرکاى خارجى امضا مى کند.

سابقه شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه همان شرکتى است 
ظرفیت  به  نیروگاه  ساخت  قرارداد  پیش،  چندى  که 
5 هزارمگاوات را با وزارت نیرو منعقد کرد؛ البته به 
دلیل اعتراضات گسترده فعاالن تخصصى صنعت برق 
به سبب توان داخلى و ورود مجلس، گفته شده است 
حجم این قرارداد به 2 هزار مگاوت کاهش یافته اما خبر 
موثقى در این زمینه وجود ندارد. بخشى از اعتراضات به 

دلیل ماهیت مبهم شرکت ترکیه اى بود.

قرارداد یونیت با وزارت نیرو هنوز مبهم است
وضعیت قرارداد یونیت با وزارت نیرو کماکان مبهم 
در  اقدامات صورت گرفته  آخرین  از  و اطالعى  بوده 
آن هنوز ارائه نشده است؛ در این زمینه یک منبع آگاه 
اظهار کرد: با توجه به توان باالى شرکت هاى داخلى 

همچون مپنا و همچنین سابقه نه چندان قابل قبول این 
شرکت ترکیه اى در صنعت برق و با توجه به حجم 
قرارداد، به نظر مى رسد پشت پرده این قرارداد مسائل 

سیاسى باشد.

نقش قوانین حمایتى در توسعه صادرات

رونمایى از سامانه ثبت «قرارداد کار» و «دادخواست »
وی انسا ای کار و ن قرارداد

تسنیم

حضور مجدد یونیت اینترنشنال در ایران با قرارداد نفتى 7 میلیارد دالرى

شرکت ترکیه اى یونیت اینترنشنال 
که پیشتر در قراردادى جنجالى با 
وزارت نیرو، براى ساخت 5 هزار 
اقدام  ایران  در  نیروگاه  مگاوات 
جدیدش  قرارداد  از  بود،  کرده 
میلیارد   7 ارزش  به  ایران  در 
دالر در صنعت نفت خبر داد. این 
درحالیست که از آخرین وضعیت 
قرارداد این شرکت با وزارت نیرو 

اطالعى در دسترس نیست.

ای تجاری قرارداد

اقتصاد مقاوم
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در حال حاضر همه کشورهاى خاورمیانه قصد دارند بازار محصوالت خود را گسترش داده و فشار مالى 
ناشى از واردات کاالها، تجهیزات و کاالهاى مصرفى خود را کم کنند. یکى از ایرادات دیپلماسى منطقه اى 
این کشورها در بسیارى از محصوالت، تبدیل نشدن رویکرد تجارت جهانى آنان به تجارت منطقه اى 

قوى است.

بازارهاى منطقه اى در تجارت مغفول مانده اند
در برهه فعلى بسیارى از این کشورها به دنبال همکارى هاى قوى تجارى با اقتصادهاى توسعه یافته و یا 
بازارهاى نوظهور هستند، که باعث میشود از بازارهاى منطقه اى خود دور شوند و به آن توجه کمترى 

داشته باشند.
به عنوان مثال یکى از موارد مشهود در زمان فعلى از بى توجهى این کشورها به تجارت منطقه اى، نادیده 

گرفتن قطر توسط ایرانیان براى گسترش بازار منطقه اى و صادرات ایران به قطر است.
قطر پس از تحریم توسط چهار کشور عربى مجبور به واردات اقالم غذا و محصوالت کشاورزى شده بود و 
طبق شواهد، کشور ایران انتخابى محتمل بود. بعد از تحریم قطر نیز بسیارى از بازرگانان و صادرکنندگان 

ایرانى این اتفاق را به عنوان فرصتى براى ورود به بازار قطر دیدند.

سهم ایران در بازار قطر ناچیز است
اما نکته این است که داشتن فرصت یک موضوع و آماده بودن براى استفاده از آن موضوع دیگرى است. 
ایران طى سال هاى 2016 و 2017 ، 103 میلیون دالر کاال و محصول به قطر صادر کرده است که عمده 
آن شامل سیمان، پوشاك و محصوالت غذایى بود. بنابراین سهم ایران در بازار قطر در بهترین حالت خود 

بسیار کوچک بوده و در بدترین حالت خود نیز ناچیز است.
با توجه به شرایط امروز هر دو کشور قطر و ایران و نزدیکى بنادر ایران به قطر براى تامین مایحتاج این 
کشور، این دو کشور همسایه همکارى خوبى در زمینه تجارت و بازرگانى در کاالها و خدمات تا امروز 

نداشته اند.

صادرات ترکیه به قطر 5 برابر ایران است
براى ارزیابى میزان بازار قطر در مقایسه با ایران، صادرات ترکیه به قطر به 524 میلیون دالر رسیده است. 

این کشور در میان 10 شریک تجارى اصلى در قطر دیده مى شود.
قطر براى جام جهانى فوتبال در سال 2022 اقدام به واردات تکنولوژى، تجهیزات، مصالح ساختمانى و مواد 
معدنى مى کند. همچنین در این میان واردات غذا و دامدارى این کشور 10 درصد کل واردات قطر را 

تشکیل مى دهد.

زیرساخت ها براى صادرات ایران به قطر فراهم نبود
در کشور قطر پس از تحریم، تقاضا براى تولیدات محصوالت ایرانى به طور قابل توجهى افزایش یافت. 
بعد از این موضوع بود که صادرکنندگان ایرانى متوجه فقدان ناوگان، زیرساخت ها و شرایط الزم براى 
انتقال محصوالت خود به این کشور شدند. چرا که بنادرى مانند بلخیر نه امکانات ذخیره سازى و نه اسکله 

بارگیرى مکانیکى را براى افزایش حجم صادرات به قطر دارند.
پتانسیل فعلى تجارت ایران با قطر، موجب بهبود کسب و کار کشاورزان ایرانى از وضعیت کنونى نیز 
مى شود و دیگر فعالیت هاى اقتصادى مرتبط را به شرط رفع مشکالت پیش روى تجارت فعال مى کند.

نوسانات سیاسى از بین مى رود اما مشارکت هاى اقتصادى پایدار است
در آینده ضرورى است هر دو کشور با سرمایه گذارى در زیرساخت ها و بنادر یکدیگر که آنها را به هم 

متصل مى کند، شرایط تجارت دوجانبه میان خود را فراهم نمایند.
نوسانات سیاسى ممکن است بعد از مدتى از بین برود، اما مشارکت هاى اقتصادى همواره ادامه خواهد 
داشت و اثرات بى ثبات کننده آن را کاهش مى دهد. این مساله اى است که ایران و قطر باید یاد بگیرند 

و بدانند که مى توانند یکدیگر را به عنوان همسایگان واقعى و نه فقط رقباى منطقه اى نگاه کنند.

سیاستهای تجاری

ع داد

درسى از یـک تجـارت منطقــه اى

پرونده
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در کشور قطر پس از تحریم، تقاضا براى تولیدات محصوالت ایرانى 
که  بود  موضوع  این  از  بعد  یافت.  افزایش  توجهى  قابل  طور  به 
صادرکنندگان ایرانى متوجه فقدان ناوگان، زیرساخت ها و شرایط 
الزم براى انتقال محصوالت خود به این کشور شدند. پتانسیل فعلى 
تجارت ایران با قطر، موجب بهبود کسب و کار کشاورزان ایرانى از 

وضعیت کنونى مى شود.

فرم عضویت نسخه چاپى دوهفتـــه نـــامه را از سایت  intp.ir دریــافت کنید.
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