
گمرک؛ تسهیل گر تجارت

سال پنجم/ شماره ۱۱۸
بهمن ماه  ۱۳۹۸

ــتهای  ــان سیاس ــی می ــل ارتباط ــی و پ ــتگاه حاکمیت ــوان دس ــه عن ــرک ب گم
مالــی و بازرگانــی و بعنــوان مهــم تریــن و اصلــی تریــن ســازمان اثرگــذار 
در رونــد تجــارت بیــن المللــی، از اهمیــت و حساســیت ویــژه ای  برخــوردار 
ــرک،  ــوان »گم ــا عن ــال 2020 را ب ــرک س ــی گم ــازمان جهان ــت. س اس
ــت«  ــط زیس ــادی و محی ــکوفایی اقتص ــردم، ش ــرای م ــات ب ــده ثب تقویت کنن
نامگــذاری کــرده کــه نشــان دهنده اهمیــت نقــش و وســعت عمــل گمــرک 
در حوزه هــای مختلــف ازجملــه فعالیت هــای اجتماعــی، اقتصــادی و 
محیــط زیســت اســت. براســاس ایــن شــعار، گمــرکات عضــو ایــن ســازمان 
ــاش  ــده ت ــی ش ــای پیش بین ــف و مأموریت ه ــای وظای ــت ایف ــد در جه بای

ــد. ــا دهن ــود را ارتق ــگاه خ ــد و جای کنن

ویژه نامه گرامیداشت روز جهانی گمرک
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سال پنجم/ شماره   ۱۱۸
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پیام رئیس کل گمرک
به مناسبت روز جهانی گمرک

مهــدی میراشــرفی، رئیــس کل گمــرک ایــران 
ــه، روز  ــک 26 ژانوی ــن تبری ــی ضم ــی پیام ط
جهانــی گمــرک و همچنیــن فرارســیدن چهل و 
یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بــه 
ــراز  ــان، اب ــای آن ــرک و خانواده ه ــان گم کارکن
امیــدواری کــرد کــه بــا توســعه و تکمیــل طرح 
گمــرک هوشــمند، خدمــات و تســهیات بهتر و 
بیشــتری از ســوی گمــرک بــه تجــار و بازرگانان 

و واحدهــای تولیــدی ارائــه شــود.
در بخشی از این پیام آمده است:

ســازمان جهانــی گمــرک ســال 2020 را تحــت عنــوان 
»گمــرک، تقویت کننــده ثبــات بــرای مــردم، شــکوفایی 
ــه  ــرده ک ــذاری ک ــت« نامگ ــط زیس ــادی و محی اقتص
نشــان دهنده اهمیــت نقــش و وســعت عمــل گمــرک 
در حوزه هــای مختلــف ازجملــه فعالیت هــای اجتماعــی، 
اقتصــادی و محیــط زیســت اســت. براســاس ایــن شــعار 
ــد در جهــت ایفــای  ــن ســازمان بای گمــرکات عضــو ای
وظایــف و مأموریت هــای پیش بینــی شــده تــاش 

کننــد و جایــگاه خــود را ارتقــا دهنــد.
نگاهــی بــه عملکــرد گمــرک جمهــوری اســامی ایــران 
ــا شــعار »مرزهــای هوشــمند  ــه ب در ســال گذشــته ک
ــه«  ــدون وقف ــل ب ــرای تجــارت، مســافرت و حمل ونق ب
ــا وجــود  ــود، نشــان می دهــد کــه ب نامگــذاری شــده ب
ــی،  ــی و مقررات ــای مال ــکات و محدودیت ه ــه مش هم
ایــن ســازمان بــا اســتفاده از نیــروی انســانی متعهــد و 
ــتانداردهای  ــر اس ــق ب ــی منطب ــش فن ــص، دان متخص
ــی  ــا و اجــرای دســتورالعمل های ســازمان جهان روز دنی
گمــرک )WCO( توانســته اســت گام هــای بلنــدی در 
جهــت روان ســازی و افزایــش ســرعت عملیــات گمرکی 

و در نتیجــه تســهیل و توســعه تجــارت بــردارد. 
ــاس و  ــرایط حس ــن ش ــه در ای ــه ک ــد آنچ ــدون تردی ب
ــه آینــده دلگــرم و امیــدوار  ــد مــا را ب پرچالــش می توان
ــاد  ــه آح ــی هم ــدت و یکپارچگ ــی، وح ــازد، همدل س
مــردم شــریف کشــور، ثبــات و آرامــش در عرصه هــای 
گوناگــون، به خصــوص عرصــه اقتصــاد و تــاش بیشــتر 
ــداف و سیاســت های  ــه اه ــرای رســیدن ب ــر ب و جدی ت

تعییــن شــده در ایــن حــوزه اســت.
همانگونــه کــه بارهــا تأکیــد کــرده ام، کارکنــان گمــرک 
ــن  ــن و زحمتکش تری ــریف ترین، خدوم تری ــره ش در زم
شایســته  و  می رونــد  به شــمار  دولــت  کارکنــان 
ــی  ــتی و رفاه ــات معیش ــن امکان ــورداری از بهتری برخ
هســتند، امــا بــه دلیــل نبود یــک نــگاه تاریخــی و واقعی 
بــه گمــرک و وظایــف آن، متأســفانه از چنیــن مزایایــی 

ــد.  ــوردار بوده ان ــر برخ کمت
عبــور از گمــرک دیجیتــال و حرکــت بــه ســمت گمرک 
هوشــمند و تبدیــل کنترل هــای مزاحــم و ملمــوس بــه 
کنتــرل هــای غیرمزاحم و غیر ملموس )هوشمندســازی 
کنتــرل هــا( را بایــد در همیــن چارچــوب ارزیابــی کــرد 
ــوده  ــراه ب ــادی هم ــت زی ــا موفقی ــبختانه ب ــه خوش ک
اســت. ســامانه های پلمــپ هوشــمند و گمــرک موبایــل 
ــاوری اطاعــات  ــر فن ــه از پروژه هــای مبتنــی ب دو نمون
و ارتباطــات در راســتای هوشمندســازی گمــرک اســت 
کــه امیــدوارم بــا تــاش بیشــتر همــکاران و هماهنگــی 
و همــکاری همــه ســازمان های ذی ربــط، اجرایــی شــدن 
آنهــا موجــب تســریع و تســهیل تجــارت و رضایت مندی 

بیشــتر ذی نفعان شــود.
فرصــت را غنیمــت شــمرده، ضمــن تبریــک 26 ژانویه، 
ــق و  ــکاران صدی ــه هم ــه هم ــرک ب ــی گم روز جهان
ــتی و  ــا، تندرس ــرم آنه ــای محت ــدار و خانواده ه امانت
ــردم و  ــه م ــزاران ب ــه خدمتگ ــزون هم ــق روزاف توفی
ســربلندی و عــزت میهــن اســامی را از خداوند متعال 

خواهانــم.
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جذب سرمایه؛  اولویت سرمایه گذاري استان
علــی صبوحــي، جــذب ســرمایه بــراي انجــام پــروژه هــاي بــزرگ و طــرح هــاي توســعه اي را از 
اولویتهــاي ســرمایه گــذاري در اســتان دانســت و خاطرنشــان کــرد: اســتان اصفهــان جــزء ســه 
اســتان اول کشــور در جــذب ســرمایه هــاي خارجــي بــرای پــروژه هــاي اقتصــادي و صنعتــي 
اســت. مدیــرکل اداره امــور اقتصــاد و دارایــي اســتان اصفهــان، همچنیــن نقــش مالیــات را در 
توســعه کشــور بــا اهمیــت قلمــداد کــرد و گفــت: کشــورهاي پیشــرفته دنیــا بخــش عمــده اي از 
بودجــه خــود را از مالیــات هــاي پرداختــي تأمیــن مــي کننــد و ایــن مالیــات مجــدداً  بــه چرخــه 
مالــي آن کشــور بــاز مي گــردد و باعــث ایجــاد اقتصــادي پویــا در بخشــهاي مختلــف مــي شــود.

            گفت و گو
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ــت  ــن اس ــر ممک ــان: اگ  نوس
ــف  ــا، وظای ــت ه ــی از اولوی کم
گمــرکات  هــای  مأموریــت  و 

ــد. ــت کنی صحب
ــی  ــن الملل ــی و بی ــات ملّ اجــرای الزام
در جهــت حفاظــت از جامعــه در قبــال 
ــاک  ــان آور ، خطرن ــواد زی ــا و م کاال ه
ــو زا ، حفاظــت هــای فرهنگــی ،  و پرت
بهداشــتی ، زیســت محیطــی ، رعایــت 
اســتاندارد هــای ملّــی ، حفاظــت از 
ســامت اقتصــادی و تجــارت قانونمنــد 
از طریــق مقابلــه بــا قاچــاق کاال و مــواد 
مخــّدر از کلیــدی تریــن مســئولیتهای 
ســازمان گمــرک مــی باشــد. در کنــار 
ایــن وظایــف، کمــک بــه تحقــق 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــت در جه ــداف دول اه
جرائــم ســازمان یافتــه فــرا ملّــی ، 
مبــارزه بــا تروریســم و پولشــویی و 
ــی، از جملــه  ســایر اهــداف توســعه ملّ
مســائلی هســتند کــه امــروزه در ارتباط 
بــا وظایــف و مأموریــت هــای ســازمانی 
ــدون  ــرار دارد .ب ــورها ق ــرکات کش گم
ــان  ــر زم ــش از ه ــروزه بی ــد، ام تردی
ــن  ــوان مهمتری ــرک بعن ــری ، گم دیگ
ــره تجــارت در  ســازمان ناظــر در زنجی
کانــون توّجهــات ســازمانها و موسســات 

ــرار دارد . ــددی ق ــی متع ــن الملل بی

ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــان: ب  نوس
دامنــه وظایــف گمــرک در عیــن 
ــت،  ــرل و محدودی ــال کنت اعم
ــریع را  ــهیل و تس ــی از تس نوع
نیــز در بــر گرفتــه اســت. آیــا با 

ــد؟ ــدگاه موافقی ــن دی ای
کامــا درســت اســت. گمــرک در 
عیــن انجــام وظایــف و مأموریــت هــای 
خــود همــواره بــا دو الــزام متضــاد 
مواجــه اســت. اول؛ وظیفــه اعمــال 
ــت  ــا و ممنوعی ــت ه کنترلها،محدودی
هــای قانونــی و دوم؛ وظیفــه ایجــاد 

تســهیات قانونی و تســریع درترخیص 
کاال. بنابرایــن الــزام گمــرک بــه اعمــال 
ــور  ــاد مذک ــه متض ــان دو وظیف همزم
ــن  ــواره ای ــه هم ــده ک ــب گردی موج
ســازمان از جانــب طیــف هــای مختلف 
خدمــت گیرنــدگان )ذینفعــان( تحــت 

ــرد. ــرار گی ــاد ق ــار و انتق فش

ایــن وصــف،  بــا   نوســان: 
ــن نهــاد را در کشــور  ــگاه ای جای
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

ــوری  ــرک جمه ــر گم ــال حاض در ح
ــون  ــش 28 قان ــا بی ــران  ب ــامی ای اس
و مقــررات مرتبــط بــا وظایــف گمــرک، 
بیــش از 23کنوانســیون  و موافقــت 
ــرا  ــی اج ــی گمرک ــای بین الملل  نامه ه
از 25وزارت خانــه و  نمایــد وبیــش 
دســتگاه دولتــی یــا وابســته بــه دولــت 
ــرل و  ــال کنت ــارت و اعم ــق نظ از طری
صــدور مجوز و یــا همکاری ، مســتقیماً 
بــا گمــرک )صــادرات، واردات،ترانزیــت( 

ــد . ــرار دارن ــل ق ــاط و تعام در ارتب
ــی در  ــران اقدامات ــرک ای ــن گم بنابرای
ایــن راســتا داشــته تــا بتوانــد ایــن دو 
ــتقرار  ــد. اس ــتا  نمای ــم راس ــزام را ه ال
ســامانه جامــع گمــرک و پنجــره واحــد 
ــده ای  تجــارت فرامــرزي اقدامــات ارزن
ــاح  ــتقرار آن، اص ــا اس ــه ب ــتند ک هس
فرآینــد ها،کاهــش مراحــل انجــام 
تشــریفات گمرکــي، تســریع در انجــام 
تشــریفات، کاهــش زمــان و هزینــه 
ــروج کاال  ــر ورود و خ ــب ب ــاي مترت ه
و برقــراري ارتبــاط بیــن مراجعیــن 
ــری  ــه صــورت الکترونیکــي و بکارگی ب
مدیریــت هوشــمند ریســک و سیســتم 
انتخــاب مســیر انجــام مــی شــود و بــه 
صــورت یــک اتــاق شیشــه ای و شــفاف 
عملکــرد گمــرک هــم بــرای صاحبــان 
کاال و هــم بــرای دســتگاه هــای نظارتی 

ــت اســت .  ــل روی قاب

 نوســان: نتایــج عینی اســتقرار 
ســامانه جامــع گمــرک و پنجــره 
ــه  ــرزي چ ــارت فرام ــد تج واح

ــوده اســت؟ ب
ــه  ــان ترخیــص کاال در روی کاهــش زم
صــادرات از 7 روز بــه 1 روز؛ کاهــش 
اســناد ضمیمــه بــراي اظهارنامــه هــاي 
صادراتــي از 7 ســند بــه 3 ســند؛ حــذف 
مراحــل زایــد اداري و کنتــرل فعالیتهــا بــه 
صــورت الکترونیکــي؛ ارائــه آمــار صــادرات 
ــدن  ــي ش ــه ای؛ الکترونیک ــورت لحظ بص
اظهــار و ایجــاد پرونــده الکترونیــک 
اظهارنامــه هــا و عــدم نیــاز بــه اســناد 
فیزیکــي و حــذف پروانــه کاغــذي؛ 
ــات قبــض  ــت الکترونیــک اطاع دریاف
انبــار و مجوزهــاي مــورد نیــاز بــه 
صــورت الکترونیــک و اتصــال مســتقیم 
بــه اظهارنامــه و در نهایــت اتصــال 
ــامانه و  ــه س ــن ب ــاي توزی ــتگاه ه دس
دریافــت اتوماتیــک وزن بــدون دخالــت 
نیــروي انســاني از نتایــج اســتقرار ایــن 

ســامانه مــی باشــند.

 نوســان: لطفــا کمــی از اقدامات، 
گمــرک اصفهــان  در زمینــه 
ــع و  ــع موان ــری و رف ــهیل گ تس
ــز  ــدگان نی ــکات صادرکنن مش

ــد. ــت کنی صحب
ــان  ــرک اصفه ــات گم ــه اقدام از جمل
مــی تــوان بــه رســیدگی بــه اختافــات 
در  اســتان  گمــرکات  در  گمرکــی 
کمیتــه مشــورتی و برگــزاری جلســات 
تخصصــی بــا اتحادیــه هــا ، تشــکلهای 
بخــش خصوصــی بــه منظــور بررســی 
و رفــع موانــع صــادرات و واردات و 
ــی  اطــاع رســانی از تســهیات گمرک
ــی  ــات گمرک ــه اختاف ــیدگی ب و  رس
ــه  ــاق در کمیت ــای قاچ ــده ه در پرون
قضایــی و بررســی موضوعــات اختــاف 
گمرکــی مربــوط بــه گمــرکات اســتان 

ــی   ــاق بازرگان ــوی ات ــده از س ــه ش ارائ
صنایــع ، معــادن و کشــاورزی در کمیته 
ــن  ــج ای ــود. نتای ــاره نم ــورتی اش مش
جلســات احصا مشــکات و راهکارهایی 
ــود و  ــت از وضــع موج ــرون رف ــرای ب ب
افزایــش اشــتغال و صــادرات و تســهیل 
فرآینــد انجــام کار گردیــده اســت و بــا 
حمایــت هــای اســتاندار معــزز اســتان 
ــران  اصفهــان  و رئیــس کل گمــرک ای
در خصــوص فــرش دســتباف و صنایــع 
دســتی و طــا و ســایر موضوعــات 
مراتــب بــه مراجــع ذیصــاح از جملــه 
ــور  ــس جمه ــرم اول رئی ــاون محت مع

ــده اســت. ــال ش ــام و ارس اع

 نوســان:آمار و میــزان صــادرات 
اصفهــان  گمــرک  واردات  و 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون
طــی10 ماهــه امســال صــادرات اســتان 
اصفهــان بــا ســهم 5 درصــدی در 
ــب  ــور و کس ــی کش ــادرات غیرنفت ص
ــادرات  ــا ص ــور ، و ب ــم کش ــه پنج رتب
یــک هــزار و 157 قلــم کاال بــه 91 
ــون و  ــر 6 میلی ــغ ب ــان بال ــور جه کش
ــارد و  ــه ارزش 2 میلی ــن ب ــزار ت 77 ه
221  میلیــون  دالر نســبت بــه  مــدت 
مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش 11 
درصــد و حیــث وزن 48 درصــد رشــد 
داشــته اســت .میــزان واردات گمــرکات  
اســتان اصفهــان طــی10 ماهــه امســال  
93هــزار تــن  و بــه ارزش 368 میلیــون 
دالر بــوده کــه نســبت بــه مدت مشــابه 
ــل از لحــاظ ارزش 19درصــد  ســال قب
و حیــث وزن 42 درصــد رشــد داشــته 
اســتان  گمــرکات  .درآمــد  اســت 
ــال 98 ،  ــه س ــی 10 ماه ــان ط اصفه
ــوده  ــال ب ــارد ری ــزار و 45 میلی ــه ه س
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــه در مقایس ک
قبــل بیــش از 33 درصــد افزایــش 

ــته اســت. داش

گمــرک بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی و پل ارتباطــی میان سیاســتهای مالــی و بازرگانــی و بعنــوان مهم ترین   ســازمان 
اثــر گــذار در رونــد تجــارت بیــن المللــی، از اهمیــت و حساســیت ویــژه ای  برخــوردار اســت.مدیرکل گمرک اســتان 
اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب تاکیــد کــرد: تحــوالت حــادث شــده در یکــی دو دهــه اخیــر ، موجــب گردیــده کــه 
وظایــف و ماموریــت هــای گمــرکات کشــورها   بســیار فــرا تــر رفتــه و طیــف وســیعی از الزامــات مّلــی و بیــن المللی در 
رابطــه بــا مبــادالت و تجــارت خارجــی را شــامل گــردد .رســول کوهســتانی پــزوه گفــت : بــا حمایــت هــای اســتاندار 
اصفهــان و رئیــس کل گمــرک ایــران در خصــوص فــرش دســتباف و صنایــع دســتی و طــا و ســایر موضوعــات، مراتــب 

بــه مراجــع ذیصــاح اعــام و ارســال شــده اســت. گفــت و گــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

فراز و فرودهای گمرک در گفت وگو با مدیرکل گمرکات استان اصفهان؛

گمرک تقویت کننده ثبات برای مردم، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست است

خبر خوش مدیرکل گمرکات استان اصفهان به مناسبت روزجهانی گمرک و دهه فجر :

ــد.  ــی ش ــز عملیات ــه واردات نی ــان، روی ــتی اصفه ــهید بهش ــی ش ــن المل ــرودگاه بی ــال ف ــو ترمین ــرک در کارگ ــتقرار گم ــا اس   ب
الزم به ذکر است رویه صادرات از شهریورماه 98 ،  عملیاتی شده بود.
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است

تمامی مراودات با گمرک الکترونیکی انجام می شود
مدیــرکل اســتاندارد اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت بکارگیــری مباحــث و دولــت الکترونیــک 
ــق  ــا گمــرک از طری ــراودات ب ــی م ــر تمام ــا، گفــت: در یکســال اخی ــود فعالیت ه ــرای بهب ب
ســامانه های الکترونیکــی انجــام شــده است.غامحســین شــفیعی، خاطرنشــان کــرد: اصفهــان 
در بســیاری از امــور مربــوط بــه اســتاندارد در مقایســه بــا ســایر اســتان ها در رده باالیــی قــرار 
دارد. مدیــرکل اســتاندارد اصفهــان با بیان اینکــه 30 آزمایشــگاه در اداره کل اســتاندارد اصفهان 
وجــود دارد، اضافــه کــرد: 300 آزمایشــگاه همــکار در اســتان فعالیــت می کننــد و پنج شــرکت 
ــه کار مشــغول هســتند. ــازار ب ــه تولیــد و ب ــی در زمین ــی و صادرات بازرســی کاالهــای واردات

             گزارش

تحریم ها؛ عامل اجرای سریع کنوانسیون کیوتو

وی افــزود: طــرف هــای متعاهــد 
ــر  ــت نظ ــه تح ــیون ک ــن کنوانس ای
شــورای همــکاری هــای گمرکــی 
تهیــه و تدویــن شــده اســت، ضمــن 
تــاش بــرای رفــع تفــاوت بیــن 
رویــه هــا و تشــریفات گمرکــی طــرف 
هــای متعاهــد کــه مــی توانــد ســبب 
کنــدی تجــارت و ســایر مبــادالت 
بیــن المللــی گــردد ، بــه کمــک موثر 
ــادالت و  ــه مب ــن گون ــعۀ ای ــه توس ب
تجــارت از طریــق ســاده و هماهنــگ 
ســازی رویــه هــا و تشــریفات گمرکی 
تمایــل دارند چــون ســاده و هماهنگ 
ســازی مزبــور با اِعمــال بعضــی اصول 
ــه  ــی ب ــه های ــرای برنام ــه اج از جمل
ــه  منظــور نویــن ســازی مســتمر روی
هــا و تشــریفات گمرکــی و در نتیجــه 
افزایــش کارایــی و اثربخشــی؛ اِعمــال 
ــه  ــی ب ــریفات گمرک ــا و تش ــه ه روی
شــیوه ای قابــل پیــش بینی، پایــدار و 
شــفاف؛ همــکاری بــا دیگــر مقامــات 
ــاری ،  ــع تج ــرکات و جوام ــی، گم مل
ــی از  ــۀ باالئ ــق درج ــه تحق ــر ب منج
ســاده و هماهنــگ ســازی رویــه هــا و 
تشــریفات گمرکــی شــده و در نتیجــه 
، مســاعدت قابــل توجهــی به تســهیل 

ــد. ــی مــی نمای ــن الملل تجــارت بی
گمــرک  گمرکــی  امــور  معــاون 

ایــران بــا اشــاره بــه آمــار واردات 
کاالهــای اساســی در ســال اخیــر 
ــایر  ــه س ــدون ورود ب ــرد: ب ــه ک اضاف
ــا  ــالجاری ت ــدای س ــات، از ابت جزئی
ــن  ــون ت ــه 21 میلی ــب ب ــون قری کن
ــه ارزش  ــروری ب ــی و ض کاالی اساس
ــق  ــارد دالر از طری ــش از 12 میلی بی
ــی وارد کشــور شــده  گمــرکات اجرائ
اســت کــه انجــام تشــریفات گمرکــی 
و ترخیــص ایــن اقــام، شــرایط و 
ــد.  ــی طلب ــی را م ــای خاص روش ه
شــیوه  و  تســهیات  بررســی  بــا 
ــریفات  ــام تش ــرای انج ــه ب ــی ک هائ
گمرکــی و ترخیــص ایــن کاالهــا 
درنظــر گرفتــه شــده ، همســوئی 
ایــن روش هــا بــا اســتانداردهای 
بــه کنوانســیون تجدیــد  مربــوط 
ــًا مشــخص  ــو کام نظــر شــده کیوت
ــه عبــارت دیگــر مــی تــوان  اســت. ب
گفــت دســتگاه هــای دخیــل در 
امــر تجــارت از جملــه گمــرک ، 
ــای  ــا تهدیده ــل ب ــتای مقاب در راس
تحریــم هــای اقتصــادی ، تمهیداتــی 
ــا بررســی  ــد کــه ب را اتخــاذ کــرده ان
ایــن تمهیــدات مشــخص مــی شــود 
در صــورت اجــرای صحیــح مفــاد 
کنوانســیون تجدیدنظــر شــدۀ کیوتو، 
ــاذ و  ــات، اتخ ــن تصمیم ــد همی بای

ــد. ــی ش ــی م اجرائ
ــم هــای  ــۀ رصــد تحری رئیــس کمیت
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرک جمه گم
بــا اشــاره بــه اقدامــات گمــرک 
اســتانداردهای  بــا  مقایســه  در 
شــدۀ  نظــر  تجدیــد  کنوانســیون 
ــنامه  ــق بخش ــه داد: طب ــو ادام کیوت
هــا و دســتورالعمل هــای صــادره، 
گمــرکات اجرائــی نســبت بــه انجــام 
عملیــات گمرکــی کاالهــای اساســی 
ــت اداری  ــارج از وق ــروری در خ و ض
اقــدام مــی کننــد کــه ایــن موضــوع 
کنوانســیون   3-2 اســتاندارد  در 
تجدیدنظــر شــدۀ کیوتــو تصریــح 
شــده اســت. مطابــق پیشــنهادات 
ارائــه شــده از ســوی وزارت امــور 
رئیــس  بــه  دارائــی  و  اقتصــادی 
جمهــور و دســتور صریــح ایشــان 
مبنــی بــر اِعمــال کنتــرل هــای 
مشــترک توســط دســتگاه هــای 
ــای  ــی صــدور مجوزه ــط و متول ذیرب
قانونــی از جملــه اســتاندارد، قرنطینه 
ایــن  در  مهمــی  گام  بهداشــت  و 
ــارت  ــه عب راســتا برداشــته شــده و ب
دیگــر اســتاندارد 3-4 کنوانســیون 
نمونــه  اســت.  گردیــده  محقــق 
بــرداری هنــگام تخلیــه یــا قبــل 
مــورد  اساســی  اظهارکاالهــای  از 

دیگــری اســت کــه مــورد توافــق 
دســتگاه هــای همجــوار قــرار گرفتــه 
ــن  ــده و ای ــی گردی ــاً عملیات و تقریب
ــتاندارد  ــرای اس ــۀ اج ــه منزل ــر ب ام

اســت. 3-9 کنوانســیون 
ارونقــی بــا توضیــح در رابطــه بــا 
ســایر اقدامــات صــورت پذیرفتــه، 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــات س ــه مصوب ب
ــاره  ــم اش ــا تحری ــه ب ــتاد مقابل و س
نمــوده و افــزود: کلیــۀ مجوزهــای 
قانونــی مربــوط بــه ترخیــص کاال در 
بســتر ســامانه و کارتابــل الکترونیکــی 
مربوطــه بــه گمــرک ارائــه می شــوند 
کــه ایــن مــورد منطبق بــا اســتاندارد 
3-11 کنوانســیون تجدیدنظــر شــدۀ 
کیوتــو مــی باشــد. بــا توجــه بــه لزوم 
حــذف برخــی اطاعــات منــدرج 
ــن  ــدم درج ای ــا و ع ــه ه در اظهارنام
ــن  ــذاری ای ــدم بارگ ــا ع ــات ی اطاع
ــا،  ــه ه ــۀ اظهارنام ــه ضمیم ــناد ب اس
ــده و  ــش ش ــه پاالی ــات مربوط اطاع
اســتاندارد3-12تا 3-15 کنوانســیون 
، تحقــق پیــدا کــرده اســت. ترخیــص 
برخــی از اقــام ضــروری و مــورد نیاز 
ــدور  ــناد و ص ــل اس ــا حداق ــور ب کش
حکــم صــورت پذیرفتــه و بدیــن 
ترتیــب، گمــرکات، اســتانداردهای 
3-16 و 3-17 را رعایــت نمــوده انــد.

معــاون امورگمرکــی گمــرک ایــران گفــت: تحریــم هــای اقتصــادی عامل اجــرای ســریع کنوانســیون تجدید نظر شــدۀ 
کیوتــو در کشــور شــده بــه طوریکــه ترخیــص ۲۱ میلیــون تــن کاالی اساســی و ضــروری در ســالجاری بــا ســاده ســازی و 
هماهنــگ ســازی تشــریفات گمرکــی صــورت گرفتــه اســت .مهــرداد جمــال ارونقــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع گفــت: 
قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون تجدیدنظــر شــدۀ کیوتو ، مصــوب اســفندماه ســال ۱۳۸۹ 
مــی باشــد کــه بــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران اجــازه داده شــده اســت بــه ایــن کنوانســیون در مــورد ســاده و 

هماهنــگ ســازی تشــریفات گمرکــی ملحق گــردد.

معاون امور گمرکی گمرک تشریح کرد :

۲۱ میلیون تن کاالی اساسی با ساده سازی و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ترخیص شد

 نوســان: معــاون مســافری گمــرک 
اصفهــان گفــت: مســافران ایرانــی یــا 
غیــر ایرانــی کــه از خــارج کشــور یــا 
از مناطــق آزاد تجــاریـ  صنعتــی بــه 
کشــور وارد می شــوند، عــاوه بــر 
اســباب ســفر و اشــیای شــخصی 
مســتعمل همــراه خــود کــه بــه 
شــرط غیرتجــاری بــودن از پرداخــت 
ــت،  ــاف اس ــوق ورودی مع ــه حق پای
می تواننــد یــک بــار در ســال کاال بــه 
ــت  ــا معافی ــر 80 دالر ب ارزش حداکث
از پرداخــت حقــوق گمرکــی و ســود 
بازرگانــی بــه شــرط غیرتجــاری 
بــودن و مــازاد بــر ارزش مذکــور 
را بــا پرداخــت حقــوق گمرکــی 

و دو برابــر ســود بازرگانــی وارد و 
ترخیــص نماینــد. اصغــر خودســیانی 
اضافــه کــرد: یخچــال، یخچال فریــزر، 
ــه  ــون و رادیوضبــط )ب ــزر، تلویزی فری
اســتثنای رادیــو ضبــط پرتابــل( 
ــا  ــافری ب ــای مس ــت کااله از فهرس
ــده اند.  ــذف ش ــی ح ــت گمرک معافی
ایــن ممنوعیــت شــامل کاالی همــراه 
مجــاِز  مبــادِی  عــادِی  مســافران 
و  تجــاری  آزاد  مناطــق  و  ورودی 

ــت. ــی اس صنعت
ــاره  ــز اش ــزان ورود ارز نی ــه می وی ب
ــور  ــه کش ــزود: ورود ارز ب ــرد و اف ک
بــه میزان10هزاریوروبــدون اظهــار  
آزاد اســت. مســافران ورودی بایــد ارز 

همــراه خــود را در صورتیکــه بیشــتر 
ــلیم  ــا تس ــد ب ــورو باش ــزار ی از 10ه
اظهارنامــه ی ارزی گمــرک در مبادی 
ورودی اظهــار و گواهــی دریافــت 

ــد. کنن
ورود  کــرد:  تصریــح  خودســیانی 
ــزان  ــافربه می ــراه مس ــورآالت هم زی
گردن بنــد،  قبیــل  از  150گــرم 
ــو،  ــتر، النگ ــواره، انگش دست بند،گوش
ــارف و  ــد متع ــره در ح ــاعت و غی س
بــرای مصــارف شــخصی بــه صــورت 
واحــد مجــاز اســت و ورود مــازاد بــر 
آن، منــوط بــه کســب اجــازه ی قبلــی 
از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 

ــود. ــد ب ــران خواه ای

معاون مسافری گمرک اصفهان مطرح کرد:

ورود ارز تا 10 هزاریورو بدون اظهار آزاد است

پیام استاندار اصفهان 
به مناسبت روز جهانی گمرک

ــبت  ــه مناس ــی ب ــان در پیام ــتاندار اصفه اس
جمهــوری  گمــرک  گفــت:  گمــرک،  روز 
ــز  ــر و نی ــران طــی ســال های اخی اســامی ای
ــرک  ــی گم ــازمان جهان ــعار س ــاس ش ــر اس ب
ــازی  ــیر هموارس ــا در مس ــوده ت ــاش نم ت

ــردارد. ــب و کار گام ب ــای کس فض

ــط  ــل از اداره کل رواب ــه نق ــان ب ــزارش نوس ــه گ ب
عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان، 
ــی  ــه مناســبت روز گمــرک پیام ــی ب ــاس رضای عب

صــادر نمــود؛
 متن پیام به شرح زیر است:

ــتقل  ــازمان مس ــک س ــرک ی ــی گم ــازمان جهان س
بیــن المللــی اســت کــه مأموریــت آن بهبــود 
کارایــی و اثــر بخشــی گمــرکات اســت. کــه شــعار 
آن در ســال 2020، گمــرک تقویــت کننــده ثبــات 
محیــط  و  اقتصــادی  شــکوفایی  مــردم،  بــرای 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــت ن زیس
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران طــی ســال های 
ــی  ــازمان جهان ــعار س ــاس ش ــر اس ــز ب ــر و نی اخی
ــا در مســیر هموارســازی  ــاش نمــوده ت گمــرک ت

ــردارد.  ــب و کار گام ب ــای کس فض
به عنــوان  ایــران  اســامی  جمهــوری  گمــرک 
ــک ســازمان محــوری  ــان اقتصــادی کشــور ی مرزب
و  سیاســت ها  اجــرای  در  کارآمــد  ابــزاری  و 
برنامه هــای کان ملــی و فراملــی مالــی و اقتصــادی 
دولــت و پــل ارتباطــی بیــن سیاســت های بازرگانــی 
در رونــد مناســبات تجــارت بیــن المللــی اســت کــه 
نقــش مهمــی در زمینــه توســعۀ پایــدار و اســتقال 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  حوزه هــای  در  کشــور 
ــد  ــت از تولی ــی و حمای ــد داخل ــای تولی ــن بق ضام
ــاه  ــه، رف ــی جامع ــد و تعال ــی در رش ــده داخل کنن
عمومــی و امنیــت خاطــر همــگان در برابــر قاچــاق 

ارز دارد.  و  کاال 
بــدون تردیــد گمــرک ایــران توانســته اســت 
بکارگیــری  بــر دانــش و مهــارت و  بــا تکیــه 
کارنامــه  ارتباطاتــی،  و  اطاعاتــی  فناوری هــای 
موفقــی در حرکــت بــه ســمت گمــرک الکترونیــک 
داشــته باشــد و گام هــای موثــری در جهــت توســعه 
و تکمیــل ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد 

ــردارد. ــرزی ب ــارت فرام تج
ــری و  ــکاری و همفک ــداوم هم ــا ت ــت ب ــد اس امی
همــت مضاعــف مدیــران و کارکنــان گمــرک و 
ــق  ــدی عمی ــده، پیون ــای آین ــه افق ه ــی ب ــا نگاه ب
ــارت  ــهیل تج ــعه و تس ــیر توس ــترده  در مس و گس
و حمایــت از فعــاالن اقتصــادی و تجــاری بــا ســایر 
ــم  ــند چش ــعه، س ــم توس ــه  شش ــورها و برنام کش
انــداز 20 ســاله کشــور در افــق 1404 صــورت 

ــرد. پذی
ــم  ــوان در تقوی ــن عن ــا ای ــک روز ب ــذاری ی نامگ
ــر از  رســمی کشــور فرصتــی مناســب جهــت تقدی
فعــاالن و زحمــت کشــان عرصــه اقتصــادی اســت 
ــی در راه  ــفافیت و تیزبین ــتکاری، ش ــا درس ــه ب ک
اعتــای ایــران اســامی گام برمــی دارنــد و همــواره 

ــی هســتند. ــروت و اقتصــاد مل ــظ ث حاف



خبرکوتاه4

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

سال پنجم/ شماره   ۱۱۸
بهمن ماه  ۱۳۹۸

تلفن تماس : ۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹ isfbtc.ir  

ک
مر

ی گ
هان

 ج
وز

ت ر
ش

دا
می

را
ه گ

نام
ژه 

وی

میزان 
صادرات 
از استان 
اصفهان 
نسبت 
به مدت 
مشابه سال 
قبل ازنظر 
وزن 48 
درصد و از 
نظر  ارزش 
11 درصد 
رشد داشته  
است

دیدگاه

شروط بسته حمایتی تسهیل گردد
ــه کار اولیــن شــتاب دهنده صادراتــی اســتان و کشــور در  ــه آغــاز ب ــا اشــاره ب ــاق اصفهــان ب رئیــس ات
هفتــه گذشــته از همراهــی و پشــتیبانی دســتگاه های اســتانی از این شــتاب دهنده قدردانی کرد.مســعود 
گلشــیرازی، در ادامــه پیشــنهاد تخصیــص انبارهــای عمومــی در شــهرک های صنعتــی به منظــور کاهش 
هزینه هــای انبــارداری را ارائــه و تصریــح کــرد: بــا اشــتراک خدمــات می تــوان هزینه هــا را کاهــش داد.

وی خواســتار کاهش شــرط ســقف 2 میلیــون دالر صــادرات یا 5 میلیــون دالر واردات برای برخــورداری از 
تســهیات بســته حمایتــی فعاالن اقتصــادی مجاز توســط گمرک همچنیــن برخــورداری صادرکنندگان 

نمونــه ملــی و اســتانی بــدون رعایــت ســقف از ایــن بســته حمایتی شــد.

             گزارش

تسهیات ویژه گمرک برای حمایت از صادرات

سیدحســن قاضی عســگر گفــت: برخــی 
از مســائلی کــه در گمــرک وجــود دارد، 
ــه  ــت ک ــون داش ــب قان ــه تصوی ــاز ب نی
ایــن مــوارد احصــا و بــا امضــای اســتاندار 
ــده  ــام ش ــه اع ــئوالن عالی رتب ــه مس ب
ــذاری  ــرد: از تاثیرگ ــد ک ــت. او تاکی اس
مشــکات کان اقتصــادی بــر وضعیــت 
ــل شــد،  ــد غاف واحدهــای تولیــدی نبای
ــاد  ــه فس ــر ب ــودن ارز منج چندنرخی ب
ــرخ  ــرکوب ن ــا س ــی ب ــود؛ از طرف می ش
ــته از  ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ارز ک
ــی شــد،  ســوی سیاســت گذاران عملیات
نمی تــوان رشــدی بــرای اقتصــاد ایــران 

متصــور شــویم.
 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتاندار 
منجــر  کــور  یارانه هــای  اختصــاص 
ــون  ــود؛ چ ــع می ش ــت مناب ــه هدررف ب
ــه  ــا هزین ــت و به ج ــا درس ــن یارانه ه ای
نمی شــوند، می تــوان ایــن منابــع را 
ــرای اصــاح نظــام تامیــن اجتماعــی،  ب
کمیتــه امــداد و بیمــه کــردن فرش بافان 
اختصــاص داد؛ بــا ایــن وجود ایــن منابع 
ــه  ــگر ادام ــی عس ــد. قاض ــدر می رون ه
ــت  ــره وضعی ــرخ به ــودن ن ــاال ب داد: ب
ــرار داده اســت  ــر ق ــد را تحــت تاثی تولی
و مســئوالن تــا دیرنشــده بایــد بــه ایــن  
مشــکات رســیدگی کننــد. برخــی 
اجــرا  موقــع  بــه  سیاســت گذاری ها 
ــن  ــرخ بنزی ــد اصــاح ن ــود؛ مانن نمی ش
کــه در زمــان نامناســب عملیاتــی شــد و 

ــت. ــات داش ــردم تبع ــرای م ب

محصوالت صنعتی 
عمده کاالی صادراتی 

ــادرات  ــزان ص ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ــدت  ــه م ــبت ب ــان نس ــتان اصفه از اس
مشــابه ســال قبــل ازنظــر وزن 48 
درصــد و از نظــر  ارزش 11 درصــد رشــد 
داشــته اســت، ادامــه داد: ســهم اســتان 
ــور  ــی کش ــادرات غیرنفت ــان از ص اصفه
ــادرات از  ــده ص ــت و عم ــد  اس 5 درص
ــوالد  ــن، ف ــدن، آه ــامل چ ــان ش اصفه
ــی و  ــای نفت ــراورده ه ــات، ف و مصنوع

ــت. ــی اس ــیمی آل ــوالت ش محص

اندونزی مشتریان 
جدید کاالهای صادراتی 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری، کشــور اندونــزی را بــه عنوان 
ــدی  ــوالت تولی ــد محص ــدار جدی خری
اســتان اصفهــان در ده ماهــه اخیــر 
معرفــی کــرد و تصریــح کرد: کشــورهای 
عراق، چیــن، افغانســتان، امــارت متحده 
عربــی و پاکســتان بــه ترتیــب مهمترین 
مشــتریان محصوالت صادراتی از اســتان 

اصفهــان هســتند.

حمایت گمرک 
از صادرات اصفهان

اســتان  واردات گمرکــی  میــزان  وی 
اصفهــان را از ابتــدای ســال جــاری بیش 
از 93 هــزار تــن و بــه ارزش 368 میلیون 
ــن  ــت: مهمتری ــرد و گف ــام ک دالر اع
کاالهــای وارداتــی بــه اســتان اصفهــان، 

مــواد اولیــه خطــوط تولیــد و کاالهــای 
واســطه ای بــوده و در مقایســه بــا مــدت 
ــی 68  ــر وزن ــل از نظ ــال قب ــابه س مش
ــد  ــی 48 درص ــث ارزش ــد و از حی درص

رشــد داشــته اســت. 
قاضــی عســگر از ارائــه بســته هــای 
حمایتــی گمــرک در خصــوص حمایــت  
ــش  ــرکتهای دان ــادرات ش ــد، ص از تولی
بنیــان و فعــاالن مجــاز اقتصــادی خبــر 
ــاه  ــد م ــی چن ــت: ط ــار داش داد و اظه
ــاز اقتصــادی  ــاالن مج ــداد فع ــر تع اخی
اســتان از 4 شــرکت بــه 14 مــورد 

ــت . ــه اس ــش یافت افزای

تعداد تشکل های
فرش زیاد است

قاضـــی عســـــگر بــا اشـــــاره بــه 
مـــــشکات تولیدکننــدگان فــرش 
دســتبافت اصفهــان عنــوان کــرد: تعــداد 
تشــکل ها در صنعــت فــرش زیــاد اســت؛ 
امــا ایــن تشــکل ها فعالیــت کارشناســانه 
ندارند، ضمن اینکه طراحی قــدیمــــی  
اصـــــلی ترین  از  یکــی  ســــنتی  و 
ضــــعف های صنعــت فــرش دســتبافت 
ــش  ــع از افزای ــه مان ــت ک ــان اس اصفه
صــادرات ایــن محصــول و رونــق فــروش 

تولیدکننــدگان می شــود. 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــزود: در شــرایط  ــان اف اســتانداری اصفه
صــادرات  و  واردات  مکانیــزم  فعلــی 
گوشــت قرمــز اصفهــان متعــادل شــده 
ــده گوشــت  اســت؛ 11شــرکت وارد کنن

قرمــز در اصفهــان شناســایی شــده اند و 
موظــف هســتند کــه گوشــت قرمــز را با 

ــد.  ــخص وارد کنن ــرخ مش ن
او گفت: ظرفیت گاوداری اســتان تکمیل 
شــده اســت؛ برایــن اســاس مجــوز 
ــا  ــود و دامداری ه ــادر نمی ش گاوداری ص
تشــویق می شــوند تا دام هــای پربــازده را 

ــد.  ــرار دهن در دســتور کار ق

اصفهان قطب تولید 
محصوالت دامی 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اســتان اصفهــان را عــاوره بر 
ــد محصــوالت  ــای تولی ــی از قطب ه یک
دامــی از نظــر تولیــد شــیرخام در کشــور 
در جایــگاه نخســت معرفــی کــرد و 
اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان بــا 
تولیــد ســالیانه بالــغ بــر یــک میلیــون و 
370 هــزار و 500 تــن رتبــه نخســت را 
در زمینــه تولیــد شــیر بــه ازای هــر راس 
گاو شــیری کســب کــرده اســت. وی بــا 
ــته  ــال گذش ــه طــی س ــه اینک ــاره ب اش
بیــش از دو هــزارو 468 تــن شیرخشــک 
تولیــدی گاوداری هــای صنعتــی اســتان 
ــادر  ــور ص ــارج از کش ــه خ ــان ب اصفه
ــاه  شــده اســت، گفــت: پــس از پنــج م
کــه صــادرات شیرخشــک ممنــوع شــده 
ــد روز گذشــته صــادرات 5  ــود، در چن ب
هــزار تــن شیرخشــک صنعتی از کشــور 
آزاد شــد کــه ســهم اســتان اصفهــان از 
ــن  ــزار و 300 ت ــک ه ــادرات ی ــن ص ای

ــود. خواهــد ب

معــاون اســتاندار اصفهــان از تســهیات ویــژه گمــرک جهــت رونــق تولیــد و حمایــت از صــادرات خبــر 
داد و گفــت: امســال ســهم صــادرات اســتان اصفهــان بیــش از شــش میلیــون تــن بــود کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل 4۸ درصــد رشــد داشــته اســت. ســید حســن قاضــی عســگر بــا اشــاره بــه رتبــه 
پنجــم صــادرات اســتان اصفهــان در کشــور  اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری، اســتان اصفهــان بــا 
صــادرات شــش میلیــون و 77 هــزار تــن و بــه ارزش دو میلیــارد و ۲۲۱ میلیــون دالر بعــد از اســتانهای 

بوشــهر، هرمــزگان، تهــران و خوزســتان قــرار گرفتــه اســت.

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

کل  اداره  ســامت  معــاون  نوســان:   
دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: تــا دهــم 
بهمــن امســال از 28 محصــول دام و طیــور 
ــر 32 هــزار تــن محصــول صادراتــی  ــغ ب بال
کــه عمدتــا بــا آالیــش و بــه صــورت خوراکی 
ــل  ــرای داخ ــرف ب ــی و غیرمص و غیرخوراک

صــادر شــده اســت.
محمــد کشــتکار، بــا رد آلودگی شــیر، اظهار 
کــرد: 70درصــد شــیر اســتان اصفهــان 
ــد ــی A تولی ــه کیف ــای درج از گاوداری ه

 مــی شــوند، همچنیــن ســاالنه یــک میلیون 
و 370 هــزار تــن شــیر تولیــد مــی شــود کــه  30 درصــد آن صــادر مــی شــود. 
معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: حــدود 22 و نیــم 

تــن ،28 نــوع محصــول دام ، طیــور و آبزیــان بــا میلیــون هــا دالر ارزآوری،10 ماهــه 
امســال بــه خــارج صــادر شــده اســت.

محمــد کشــتکار افــزود: پــا و پنجه مــرغ، پرشــترمرغ، عســل، پودرگوشــت، آالیش 
خوراکــی و غیرخوراکــی مــرغ و دام، تخــم مــرغ، شــترمرغ،هزارالگاوی،مرغ، ماهی و 
میگــو تــازه و منجمــد پنیر خامــه ای، کبــک ،عســل،پر شــترمرغ،خرگوش، ماهیان 
زینتــی ازمحمولــه هــای صــادرات جهانــی از اســتان اصفهــان اســت. وی درادامــه 
بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال تاکنــون ،حــدود 322 تــن کنســانتره شــیر،428 
تــن پنیرخامــه ای و افــزون بــر 10 تــن خامــه پاســتوریزه از اســتان اصفهــان بــه 
ــیا  ــورهای اوراس ــت: کش ــت گف ــده اس ــیا(صادر ش ــورهای اوراس ــیه )از کش روس
)روسیه،قزاقستان،قرقیزســتان، ارمنســتان و بــاروس( بــرای ورود محصــوالت 
اقدامــات ســختگیرانه ای دارنــد ودر بازدیدهــای انجــام شــده ابتدا کارخانه و ســپس 
دامــداری، خــوراک دام و کارخانــه تولیــد خــوراک دام بررســی مــی شــوند ، در غیــر 

ایــن صــورت امــکان صــادر کــردن محصــوالت دامــی وجــود نــدارد.

معاون سالمت  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان مطرح کرد:

صادرات ۳2هزار تن محصول دام و طیور از استان اصفهان

نقش گمرک 
 در مبارزه با پولشویی

تحــوالت اجتماعــی، نوظهــور بــودن پدیــده هــای 
ــه  ــازمان یافت ــمگیرجرایم س ــد چش ــه، رش مجرمان
فراملــی، پیچیــده تر شــدن بازارهــای پولــی و مالی 
ــدا  ــم نوپی ــّو جرای ــعه و نم ــل توس ــی از عل ، جملگ
از جملــه جــرم پولشــویی اســت. امــروزه ضــرورت 
دارد بــا شــناخت از ایــن جــرم و روش هــای متنــوع 
ــگیری از  ــت پیش ــبی در جه ــای مناس آن راهکاره
ارتــکاب ایــن جــرم اندیشــیده شــود و مادامی کــه 
راهــی بــرای صــرف منافــع حاصــل از جرایم منشــأ 
ــری  ــویی ام ــعه پولش ــد، توس ــته باش ــود داش وج

اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
»پولشــویی« فراینــدی اســت کــه طــی آن عوایــد 
حاصــل از فعالیت هــای مجرمانــه و غیــر قانونــی در 
مجــاری قانونــی قــرار مــی گیــرد و در رونــدی پیچیــده 
پــاک نمایــی و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. گمــرک 
ــون  ــرای قان ــتای اج ــران در راس ــامی ای ــوری اس جمه
ــات و  ــا اصاح ــوب 1386 ب ــویی )مص ــا پولش ــارزه ب مب
الحاقــات بعــدی بویــژه ســال 1397( و آییــن نامه هــای 
اجرایــی آن )مصــوب 1388 و 1398( در تیــر مــاه 1388 
کمیتــه مبــارزه با پولشــویی را تشــکیل و در ســال 1390 
چهار دســتورالعمل با عناوین1- دســتورالعمل شناســایی 
خدمــت گیرنــدگان درگمــرک جمهــوری اســامی ایران 
2- دســتورالعمل گــزارش عملیــات مشــکوک درگمــرک 
جمهوری اســامی ایران 3- دســتورالعمل نحــوه مراقبت 
از اشــخاص مظنــون درگمــرک جمهــوری اســامی ایران 
و 4- دســتورالعمل نگهــداری و امحــاء اســناد درگمــرک 
ــاخص  ــراه 24 ش ــه هم ــران را ب ــامی ای ــوری اس جمه
)معیــار( عمومــی عملیات مشــکوک بــه تصویب رســاند. 
ــگاه گمــرک در عرصــه  ــر جای ــد آنچــه کــه ب ــی تردی ب
ــول  ــذارد وجــود پ ــی گ ــا پولشــویی صحــه م ــارزه ب مب
ــول  ــم پ ــه می دانی ــور ک ــت و همانط ــتد اس در داد و س
نیــز هماننــد هــر تولیــدی مســتثنی از آفــت نیســت. بــا 
ــا واردات و صــادرات کاال، در حجــم  ــه ب ــه اینک توجــه ب
ــن  ــا در ای ــود و ارزش کااله ــا می ش ــول جابج ــادی پ زی
ــش  ــذا نق ــد، ل ــذار باش ــر گ ــد تاثی ــوص می توان خص
گمــرک در حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی از حیــث انتقــال 
پــول بــه میــزان صحیــح و واقعــی حایــز اهمیت اســت و 
بــر همیــن اســاس گمــرک جمهــوری اســامی ایــران بر 
اســاس شــاخص های عملیــات مشــکوک، حســب مــورد 
بــا ارســال گزارش هــای سیســتمی بصــورت محرمانــه به 
مرکــز اطاعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

ــد. ــاء می نمای ــود را ایف ــش خ )FIU( نق
ــون  ــه موجــب قان ــه ب ــی ک ــن تکالیف ــه مهمتری از جمل
مبــارزه بــا پولشــویی و آییــن نامه هــای اجرایــی آن بــرای 
گمــرک تکلیــف شــده می تــوان بــه لــزوم احــراز هویــت و 
شناســایی مراجعین )اعــم از صاحبــان کاال، واردکنندگان، 
صادرکننــدگان، کارگــزاران گمرکــی، شــرکت های حمــل 
و نقــل و کارکنــان و نماینــدگان قانونــی آنهــا و همچنین 
مســافران ورودی و خروجــی(، گــزارش عملیات مشــکوک 
بــه مرکــز اطاعات مالــی براســاس شــاخص های عمومی 
ــامانه ارز  ــدازی س ــرک، راه ان ــکوک در گم ــات مش عملی
ــایر  ــا س ــط ب ــات مرتب ــادل اطاع ــافری، تب ــراه مس هم
دســتگاهها و ســازمان های ذیربــط بصــورت برخــط، 
مستندســازی و راســتی آزمایــی اطاعــات اربــاب رجــوع، 
ایجــاد ســامانه جامــع جهت کنترل و کشــف تقلــب، لزوم 
ــف  ــول و مضاع ــاده، معم ــطح س ــه س ــری از س بهره گی
بــرای طبقــه بنــدی و شناســایی اربــاب رجــوع بر اســاس 
مدیریــت ریســک، عــدم ارایــه خدمــات پایــه بــه اربــاب 

رجــوع بصــورت غیــر حضــوری اشــاره کــرد.

رضا گلی
 مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران

دیدگاه



5خبرکوتاه
سال پنجم/ شماره   ۱۱۸

بهمن ماه  ۱۳۹۸

شماره تماس : 03136542406 تلفن تماس : isfahan.irica.ir 031362۸3۹2۹اداره کل گمرکات استان اصفهان

ک
مر

ی گ
هان

 ج
وز

ت ر
ش

دا
می

را
ه گ

نام
ژه 

وی

دیدگاه

تکمیل  زنجیره 
در گروه فوالدمبارکه

شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، یکــی از بزرگتریــن واحد 
صنعتــی در ایــران و بزرگتریــن مجتمــع تولیــد فــوالد در 
کشــور اســت، کــه هم اکنــون محــرک بســیاری از صنایع 
ــرکت های  ــروه ش ــت. گ ــتی اس ــتی و پایین دس باالدس
ــه  ــواد اولی ــر م ــال حاض ــان در ح ــه اصفه ــوالد مبارک ف
بیــش از 3000 کارخانــه و کارگاه تولیــدی کشــور 
ــیمی،  ــت و گاز و پتروش ــل، نف ــه و پروفی ــع لول در صنای
ــزی  ــی، فل ــوازم خانگ ــی، ل ــای الکتریک خــودرو، موتوره
ــی، کشتی ســازی  ســبک و ســنگین، ســاختمانی، غذای
و ســازه های دریایــی و… را تأمیــن می نمایــد. شــرکت 
ــتای  ــود را در راس ــوالت خ ــی از محص ــاله بخش ــر س ه
ارتقــای کیفیت، بــرآورده نمــودن نیازهــای ارزی و حضور 
مســتمر در بازارهــای جهانی و توســعه آن صــادر می کند 
ــی  ــازار جهان ــار کســب شــده در ب ــه اعتب ــا توجــه ب و ب
هم اکنــون پتانســیل و اعتبــار الزم جهــت صــادرات بــه 

ــا را دارد. بیــش از 38 کشــور دنی
گمــرک فوالدمبارکــه نیــز یکــی از بزرگتریــن گمــرکات 
کشــور محســوب مــی شــود. مدیرعامــل ایــن شــرکت 
معتقــد اســت: پس از نامگــذاری ســال 98 از ســوی مقام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال رونــق تولیــد، یکــی از 
ســازمان هایی کــه بــر اســاس ســوابق درخشــانش 
انتظــار می رفــت بــه ایــن شــعار جامــه عمــل بپوشــاند، 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــود. حمیدرضــا 
عظیمیــان، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه فــوالد بــه 
ــوان یکــی از کاالهــای اساســی توســعه و پیشــرفت  عن
ــازان  ــه فوالدس ــود، در نتیج ــوب می ش ــورها محس کش
می تواننــد بــه رونــق تولیــد کمــک شــایانی کننــد. وی 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــوالد مبارکــه ب ــزود: شــرکت ف اف
تولیدکننــده ورق هــای فــوالدی در خاورمیانــه و شــمال 
ــفنجی در  ــن اس ــده آه ــن تولیدکنن ــا و بزرگ تری آفریق
جهــان بــا هدف گذاری هــای صورت گرفتــه تــاش 
کــرده در تمامــی بخش هــا بــه رونــق تولیــد کمــک کند 
و ایــن امــر مصــداق واقعــی »رونــق تولید« اســت کــه در 

ایــن شــرکت عملیاتــی شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: آنچــه در شــرایط کنونــی اقتصــاد ایران، 
بیشــتر بــر روی صــادرات اثــر گذاشــته و میزان صــادرات 
و کشــورهای هــدف صادراتــی را تحت الشــعاع خــود قــرار 
داده اســت، موضــوع تحریــم اســت. در واقــع صــادرات در 
کشــور متاثــر از تحریم هاســت؛ ضمــن اینکــه عملیــات 
بانکــی، مســاله حمل ونقــل، بیمــه و ضمانــت صــادرات 
نیــز در کنــار ایــن وجــود دارنــد که از مســائل سیاســی و 
روابــط ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا تاثیــر می گیــرد 
ــا  ــی آنج ــای صادرات ــر روی آماره ــرات ب ــتر تاثی و بیش
ــه هــر حــال  ــان می کنــد. وی ادامــه داد: ب خــود را نمای
ــده،  ــال آین ــج س ــه در پن ــد ک ــان می ده ــا نش برآورده
شــرکت فــوالد مبارکه بــه عنوان صاحــب تکنولــوژی، در 
کنــار ســایر فوالدســازان بــزرگ دنیــا مطرح خواهد شــد؛ 
اگرچــه محدودیت هــای ناشــی از تحریــم، کار مــا را کمی 
ســخت کــرده اســت. عظیمیــان تاکیــد کــرد: بــر اســاس 
آمارهــای رســمی کــه از ســوی شــرکت اســتخراج شــده 
ــوالد مبارکــه توانســته در شــش ماهه  اســت، شــرکت ف
ســال 98 بــه انــدازه کل ســال 97 فــروش داخلی داشــته 
باشــد. ایــن در حالــی اســت که دســتیابی بــه محصوالت 
اســتراتژیک جدیــد، ســودآوری، تامیــن منابــع شــرکت و 
در دســتور کار قــرار گرفتــن پــروژه نــورد گــرم 2 از جمله 
کارهایــی بــوده کــه توانســته فــوالد مبارکــه را در مســیر 

توســعه و پیشــرفت خــود، بــه پیــش برانــد. 

مبارزه با قاچاق کاال اهمیت ویژه ای دارد
 نوســان: معاونــت توســعه مدیریــت 
ــان  ــتان اصفه ــرکات اس ــع گم و مناب
گفــت: یکــی از وظایــف گمــرک،  
اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه 

ــت. ــی اس ــاق گمرک ــات و قاچ تخلف
حمیــد جوانــی تاکیــد کرد:بــا توجــه 
موقعیــت جغرافیایــی اســتان اصفهان 
ــی در  ــاهراه حیات ــن در ش و قرارگرفت
کریــدور شــمال و جنــوب کــه البتــه 
ایــن خــود مزیتــی بــرای اســتان 
ــزی و  ــون گری ــی قان ــت و از طرف اس
گرایــش بــه قاچــاق کاال بــه ویــژه در 
مناطــق مــرزی کشــور و وجــود مســیرها و شــیوه هــای متعــدد واردات 
بصــورت غیــر قانونــی و قاچــاق تحــت عنــوان کولــه بــری ، تــه لنجــی و ... 
و وجــود محدودیــت هــای بازرگانــی و بانکــی  در واردات موجــب شــده تــا 

ــژه ای برخــوردار شــود. ــا قاچــاق کاال از اهمیــت وی ــارزه ب بحــث مب
وی افــزود: در همیــن راســتا گمــرک در دو گلوگاه شــهید شــرافت نایین و 
شــهید امامــی شــهرضا دارای نمایندگانــی جهــت بررســی اســناد و کنترل 
کاالهــای وارداتــی و عبــوری از اســتان مــی باشــد و همــکاری تنگاتنگی با 
نیــروی انتظامــی دارد کــه در همیــن زمینــه کشــفیات مهمی هــم در این 
ــا اســتفاده از دســتگاههای ایکــس ری ســاخت  گلوگاههــا و بخصــوص ب

یــک شــرکت دانــش بنیــان اصفهــان داشــته ایم.
ــه ظــن  ــده ب ــداد  995 پرون ــه 98 تع ــرد: در ده  ماه ــح ک ــی تصری جوان
ــه ارزش 778  ــن گمــرک ب قاچــاق توســط ســازمان هــای کاشــف در ای
میلیــارد ریــال تشــکیل شــده اســت. از ایــن تعــداد 131  فقــره برائــت و 
231 فقــره محکومیــت و مابقــی در جریــان رســیدگی در تعزیــرات مــی 
باشــد. عمــده اقــام مکشــوفه ماینــر ، موتــور ســیکلت ، لــودر ، پارچــه ، 

لــوازم یدکــی الســتیک و مــواد غذایــی و کاغــذ بــوده اســت.

یاد ایام
 حســین تــرک زاده هســتم. 
کــه بیــن ســال هــای 1382 
تــا 1385 در کنــار همــکاران 
ــی  ــا همدل ــق و صمیمــی ب صدی
افتخــار خدمــت بــه مــردم فهیم 

ــتم. ــتان را داش اس
بــه  ورودم  ابتــدای  در  آنچــه 
گمــرک اصفهــان اینجانــب را 
ــر ســخت  متعجــب ســاخت؛ فق
ــار  ــزاری و آم ــرم اف ــزاری و ن اف
ــاری  ــت تج ــن فعالی بســیار پایی
کــه  بــود  گمــرک  ایــن  در 

برخــاف انتظــار مــا بــا نــام اصفهــان همخوانــی نداشــت؛ به شــکلی 
کــه آمــار واردات و صــادرات بســیار پاییــن بــود و اصــوال ترخیــص 
کاالی کانتینــری مشــاهده نمــی شــد. از طرفــی عملیــات گمرکــی 
بــه شــکل ســنتی صــورت مــی گرفــت و آمــوزش کارکنــان نیــز در 
ســطح الزم نبــود کــه بــا اضافــه کــردن پرســنل کارآمــد و بــا تجربه 
و آمــوزش مســتمر و ایجــاد تســهیات ســبب گردیــد، بــه یکبــاره 

ــرد. ــورت گی ــمگیری ص ــرات چش تغیی
بهتریــن خاطــره مــن جلوگیــری از اخــراج چنــد کارگــر از انبارهــای 
عمومــی بــه دلیــل پاییــن بــودن عملیات گمرکــی و مشــکات مالی 
پدیــد آمــده بــرای انبارهــای عمومــی بــود کــه بــا افزایــش عملیــات 
ترخیــص نــه تنهــا آنهــا اخــراج نشــدند بلکــه پــس از مــدت کوتاهی 

تعــداد دیگــری نیــز بــه اســتخدام درآمدند.
در پایــان از اینکــه باعــث شــدید خاطــرات خــوش در کنــار همکاران 
و مراجعیــن خونگــرم تجدیــد شــود بســیار سپاســگذارم و از درگاه 
احدیــت تــداوم رونــد رو بــه رشــد حاکــم در گمــرکات اصفهــان را 

مســئلت مــی نمایــم.

دمی با حسین ترک زاده، مدیرکل اسبق گمرکات استان اصفهان؛معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرکات استان اصفهان:

 نوســان: معاونــت امــور گمرکــی 
اصفهــان  اســتان  گمــرکات 
ــی  ــان یک ــرک اصفه ــت: گم گف
ــادرات  ــه ص ــاز ب ــرکات مج از گم
ــی  ــتقات نفت ــا و مش ــرآورده ه ف

ــد. ــی باش م
اردســتانی  دیــان  رضــا  علــی 
یکــی از مهمتریــن پرونــده هــای 
تشــکیل شــده در مــاه گذشــته را 
ــه  ــازمان یافت ــاق س ــده قاچ پرون
ســوخت دانســت و بــا شــرح 
یکــی از پرونــده هــای ایــن حــوزه 
ــتورالعمل  ــر اســاس دس ــت: ب گف

فرآیندهــای  بهبــود  و  اصــاح 
صــادرات  فــرآوده هــا و مشــتقات 
ــاده 45  ــرای م ــه در اج ــی ک نفت
آییــن نامــه اجرایــی مــواد 5 و 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب 6 قان
ــاغ  ــاز اب ــرکات مج ــه گم و ارز ب
شــده رونــد صــادرات فــرآورده 
ــوده  ــه ب ــن گون ــی بدی ــای نفت ه
ــدا محصــوالت واحدهــای  کــه ابت
تولیــدی اســتاندارد ســازی و کــد 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــی نمای ــذاری م ک
دســتورالعمل  ایــن   25 مــاده 
ــه  ــت محمول ــف اس ــرک موظ گم
هــای مشــتقات مایــع نفــت و 
ــازی  ــناندارد س ــد اس گاز دارای ک
شــده واحدهــای تولیــدی را پــس 
از اظهــار و نمونــه بــرداری بــا 
اخــذ تعهــد از صادرکننــده اجــازه 
صــادرات را بدهــد و ســپس نظــر 

ــد. ــتعام کن ــتاندارد رو اس اس
ــزود: فرآینــد  ــان اردســتانی  اف دی
حضــور  بــا  بــرداری  نمونــه 
نمونــه  و  ذیربــط  نماینــدگان 
ــورت  ــه بص ــده و نمون ــب  ش پلم

ــگاه  ــه آزمایش ــده ب ــذاری ش کدگ
مجــاز ارســال و نتیجــه آزمایــش 
و  الکترونیکــی  بصــورت  هــم 
شــود.  مــی  ارســال  فیزیکــی 
ــرک  ــاهد در گم ــای ش ــه ه نمون

نگهــداری مــی شــود. 
اگــر نتایــج آزمــون بــا اظهــار 
صاحــب کاال مطابقــت نداشــته 
باشــد و درصــدی فــرآورده یارانــه 
ــر از 10 درصــد ( داشــته  ای)باالت
باشــد گمــرک موظــف اســت 
ــاق  ــرم قاچ ــام ج ــه اع ــبت ب نس
بــه میــزان درصــد اعامــی اقــدام 
کنــد. اگــر کمتــر باشــد مابــه 

ــود. ــی ش ــذ م ــاوت اخ التف
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن 
ــکیل  ــاق تش ــای قاچ ــده ه پرون
ــده  ــته، پرون ــاه گذش ــده در م ش
ــوخت   ــه س ــازمان یافت ــاق س قاچ
ــک شــرکت تولیــدی در  اســت. ی
ســال هــای 93 و 94 و  95 و 
96 صــادرات هیدروکربــن ســبک 
و ســنگین داشــته کــه نتایــج 
ــدون مشــکل  ــی از ب ــون حاک آزم

بــودن محمولــه صادراتــی بــوده و  
فقــط 14 مــورد مشــمول پرداخت 
ــت. در  ــده اس ــاوت ش ــه التف ماب
ســال 97  و 98 مجموعــا  265 
ــوان  ــه  تحــت عن ــره  اظهارنام فق
هیدروکربــن ســبک و ســنگین 
فقــره   41 فقــط  کــه  داشــته 
ــام  ــکل اع ــدون مش ــه ب اظهارنام
شــده اســت.  جهــت  146 فقــره 
اظهارنامــه نتایــج آزمــون تاکنــون 
بدســت گمــرک رســیده  کــه 
ــی از 70  ــا حاک ــون ه ــج آزم نتای
تــا 100 درصــد مشــابهت محموله 
ــا بنزیــن، نفــت  هــای صادراتــی ب
ــت.  ــوده اس ــل ب ــفید و گازوئی س
البتــه هنــوز پاســخ آزمــون بقیــه 
نشــده  واصــل  هــا  اظهارنامــه 
جهــت  الزم  هــای  پیگیــری  و 
ــر  ــت. ب ــده اس ــام ش ــول انج وص
ــده  ــام ش ــبات انج ــاس محاس اس
در ایــن 146 فقــره در مجمــوع 
ــش  ــه ارزش بی ــاق ب ــده قاچ پرون
از 27 میلیــون دالر تشــکیل و بــه 

ــد. ــال ش ــرا ارس دادس

معاونت امور گمرکی گمرکات  استان اصفهان مطرح کرد:

صادرات فرآورده های نفتی و ضوابط آن

اصفهان 10 میز توسعه صادرات دارد
رئیــس ســازمان صمــت اســتان گفــت: در کل کشــور 87 میــز توســعه صــادرات کاالیــی 
ــق  ــز متعل ــان و 10 می ــتان اصفه ــه اس ــق ب ــز متعل ــداد 10 می ــن تع ــه از ای ــم ک داری
بــه اســتان تهــران اســت. ایــرج موفــق اضافــه کــرد: مســائل مربــوط بــه تعرفــه هــا و 
جلوگیــری از تبعیــض در کشــورها از مســائل مــورد پیگیــری در ایــن میــز ملــی اســت.
ایــرج موفــق، بــه آمارهــای حــوزه بازرگانــی اشــاره کــرد و گفــت: 24398 مجــوز پروانــه 
ــی، و 493 مجــوز مشــاغل  کســب، 36 مجــوز شــرکت پخــش کاال، 385 کارت بازرگان

خانگــی، قالــی بافــی مــواردی بــوده انــد کــه در ســال جــاری صــادر گردیــده انــد.
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نمایشگاه؛  گریزگاه 
اقتصاد تک محصولی

توســعه صــادرات غیرنفتــی و تــاش بــرای افزایش ســهم 
ــه یکــی از چالش هــای بــزرگ اقتصــاد  آن دهه هاســت ب
ایــران مبــدل شــده اســت چرا کــه تکیــه دیرپــای اقتصاد 
ــا در  ــی از تحریمه ــواری های ناش ــت و دش ــه نف ــران ب ای
مقاطــع گوناگــون منجــر بــه آســیب پذیــری اقتصــادی 
ایــن کشــور و محدودیــت ابتــکار عمــل در حــوزه 
اقتصادی شــده اســت. برگــزاری نمایشــگاههای تخصصی 
ــکان  ــت کم ام ــه دس ــت ک ــیری اس ــی مس ــن الملل بی
برطــرف کــردن یکــی از ایــن موانــع اصلی یعنــی برقراری 
ارتباط مســتقیم میــان عرضه کننــدگان و متقاضیان کاال 

و خدمــات را فراهــم مــی کنــد. 
ایــن امــر همچنیــن از طریــق ارتباطــات جهانــی بــه مرور 
امــکان ارتقــای کیفیــت محصــوالت را فراهــم مــی آورد و 
بــه پویایــی بخــش هــای مختلــف اقتصــادی مــی انجامد. 
بــه ایــن ترتیــب نمایشــگاه های تخصصــی خــاء موجود 
در امــر بازاریابــی را پــر کــرده و بــرای تولیدکننــدگان این 
ــه  ــرف هزین ــدون ص ــه ب ــی آورد ک ــم م ــکان را فراه ام
هــای گــزاف و ســردرگمی در عرضــه محصــوالت  اقــدام 
بــه فــروش کاالهــا و خدمــات خــود کننــد.  مخاطبیــن 
نمایشــگاه هــای تخصصــی معمــوالً متخصصیــن ذیربــط 
ــرای  ــن امــر فرصتــی تؤامــان ب هــر حــوزه هســتند و ای
تولیدکننــدگان و عرضــه کننــدگان فراهــم مــی آورد تــا 
بــه تبــادل نظــر و مذاکــره پیرامــون آخرین دســتاوردهای 

فنــی و تخصصــی بپردازنــد. 
شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان اصفهــان 
یکــی از شــرکت هایی اســت کــه طــی ســال های گذشــته 
نقشــی فعــال و تأثیرگــذار در زمینــه برگــزاری نمایشــگاه 
هــای تخصصــی بیــن المللــی داشــته اســت. این شــرکت 
مجــری نمایشــگاه هــای عمومــی و تخصصــی گوناگونــی 
بــوده کــه هریــک مخاطبیــن پــر شــماری را در ســطح 
داخلــی و بیــن المللــی بــه خود جــذب کــرده اســت. قرار 
گرفتــن اســتان در مرکــز کشــور، جذابیتهــای تاریخــی و 
گردشــگری، وجــود زیرســاختهای اقتصــادی و صنعتــی 
مناســب، پویایــی بخــش بازرگانــی در اســتان و... ســبب 
ــی  ــال عموم ــتان از اقب ــای اس ــگاه ه ــه نمایش ــده ک ش
ــوان  ــته 49 عن ــال گذش ــا در س ــوند. تنه ــوردار ش برخ
نمایشــگاهی در اصفهــان برپــا شــده کــه شــمار زیــادی از 
آنهــا در تاریــخ نمایشــگاهی اســتان بی ســابقه بوده اســت. 
ــی  ــه تخصص ــگاه جنب ــدود 35 نمایش ــان ح ــن می از ای
داشــته کــه بــا هــدف ارتقــای کیفیــت صنعــت، تجــارت 
و بازرگانــی اســتان برگــزار شــده اســت. در مجمــوع بیش 
از 500 هــزار نفــر از رویدادهــای ایــن بخــش در اســتان 
بازدیــد کرده انــد و بیــش از 4000 شــرکت در نمایشــگاه 
هــای مختلــف حضــور یافتــه و بــه ارائــه توانمندی هــای 
خــود پرداختــه انــد. شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
اســتان اصفهــان در ســال جــاری نیــز برگــزاری 55 عنوان 
ــداد  ــترین تع ــه بیش ــتور کار دارد ک ــگاه را در دس نمایش
نمایشــگاه در تاریــخ برگزاری نمایشــگاه هــا در اصفهان به 
حســاب می آیــد. ایــن شــرکت امیــدوار اســت بــا توجــه 
بــه توانمنــدی هــا و امکاناتــی کــه در ایــن حــوزه وجــود 
ــه قطــب نمایشــگاهی  ــد اســتان اصفهــان را ب دارد، بتوان
کشــور مبــدل کنــد و نقشــی مطلــوب در زمینــه افزایش 
صــادرات غیرنفتــی بــه منظــور توســعه اقتصــادی ایــران 

داشــته باشــد.
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اداره کل مالیات بدنبال جلب رضایت فعاالن اقتصادی
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره به شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور کــه واحدهای 
تولیــدی نیــز متاثــر از این شــرایط هســتند، گفــت: اداره امــور مالیاتی اســتان اصفهــان در این شــرایط 
ســخت اقتصــادی بــا تهیــه بســته حمایتی بــه یــاری واحدهــای تولیــدی آمــده و اقــدام هایــی را برای 
حمایــت از واحدهــای تولیــدی انجــام داده اســت. بهــروز مهدلــو همچنین جلوگیــری از ایجاد شــرکت 
هــای صــوری در اســتان اصفهــان ابــراز خرســندی کــرد و افــزود: اداره کل امــور مالیاتــی در جایگاهــی 
قــرار گرفتــه کــه مــی توانــد ظــرف چنــد روز بــه شــفاف ســازی فعالیــت شــرکت هــای مختلــف 
بپــردازد. وی تاکیــد کــرد: ســاختار مالیاتــی بدنبــال جلــب رضایــت مــردم و فعــاالن اقتصــادی اســت.

علی یارمحمدیان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

به تازگی در 
گمرک فرودگاه 
اصفهان واحد 
کارگوترمینال 
را  برای 
صدور به 
موقع کاالهای 
فاسدشدنی  
ایجاد کردیم 
که بدون شک  
در سهولت 
کسب وکار و 
رونق تولید 
کمک شایانی 
خواهد داشت

            گفت و گو

از نقش گمرک غافل نشویم

ــش  ــما نق ــاد ش ــان:به اعتق  نوس
ــب وکارها در  ــق کس ــرک در رون گم
ــت  ــان چیس ــد اصفه ــهری مانن ش
ــر  ــد موث ــزان می توان ــه می ــا چ و ت

باشــد؟
بــدون شــک گمــرک بعنــوان دروازه 
ورودی و خروجــی کاال در اقتصــاد و بــازار 
کار هــر کشــوری نقــش مهمــی دارد. 
بــه بیــان دیگــر اگــر بخواهیــم نیازهــای 
جامعــه بــرای صــادرات و واردات کاال 
را از راه قانونــی انجــام دهیــم گمــرک 
خروجــی  و  ورودی  دروازه  نــوع  یــک 
ــر  ــوی دیگ ــی شود.ازس ــوب م کاال محس
قوانیــن و مقرراتــی کــه در گمــرک 
حاکــم اســت میــزان ســهولت، شــفافیت، 
ــت  ــا دق ــع و ب ــارت به موق ــرل و نظ کنت
بــاال بــرای واردات و صادرات کاال را شــامل 
ــم و  ــل مه ــی از عوام ــه یک ــود ک می ش
تاثیرگــذار بر کســب وکار اســت. بخصوص 
کســب وکارهایی کــه جنبــه بــرون مــرزی 
ــم در  ــا از قدی ــن رو گمرک ه ــد. از ای دارن
فعالیــت تجــاری از اهمیــت خــاص و 
ــرای همیــن  ــوده و ب ــژه ای برخــوردار ب وی
هــم بــود کــه دولت هــا بــر مبنانــی 
ورودی و خروجــی  کاالهــا نقــش و نظارت 

ــند.  ــته باش ــقتیم داش مس
ــان دارای  ــتان اصفه ــر اس ــال حاض در ح
پنــج گمــرک اســت. هرچنــد این اســتان 
یکــی از اســتان های مرکــزی کشــور 

ــم  ــار داری ــا انتظ ــود و م ــوب می ش محس
کــه کمرگ هــا بیشــتر در اســتان های 
امــا  باشــند  داشــته  وجــود  مــرزی 
ــن  ــی از مهم تری ــان یک ــرکات اصفه گم
و جدی تریــن  هــای کشــور محســوب 
توانســتیم  نیــز  به تازگــی  می شــوند. 
در گمــرک فــرودگاه اصفهــان واحــد 
کارگوترمینــال را  بــرای صــدور بــه موقــع 
کاالهــای فاسدشــدنی کــه بیشــتر آن هــا 
در رده کاالهــای کشــاورزی محســوب 
می شــود ایجــاد کنیــم کــه بــدون شــک  
در ســهولت کســب وکار و رونــق تولیــد در 

ــد. ــایانی را می کن ــک ش ــان کم اصفه

ــازی  ــاح و شفاف س ــان: اص  نوس
قوانیــن در حــوزه گمــرک تــا چــه 
حــد می توانــد بــه تســهیل و 

ــد؟ ــک کن ــارت کم ــعه تج توس
ــا  ــد گمرک ه ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
و  قوانیــن  وضــع  طریــق  از  همــواره 
عوارضــی کــه می گیرنــد نقشــی تعییــن 
و  ورود  نبــض  تنظیــم  در  کننــده ای 
خــروج کاال دارد. بــه بیــان بهتــر گمــرک 
ــت های  ــال سیاس ــای اعم ــی از ابزاره یک
توســعه از جملــه توســعه صــادرات و 
واردات و اســتراتژی جایگزینــی صــادرات 
ــرک  ــر گم ــوی دیگ ــت. ازس و واردات اس
تعییــن کننــده نبــض بــازار داخلــی هــر 
کشــوری اســت. بــه ایــن معنــا کــه وقتــی 

هزینه هــای تجــارت کاهــش پیــدا کنــد، 
ــد،  ــش می یاب ــده افزای ــد تولیدکنن درآم
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــر ب کاال ارزان ت
می رســد، تجــارت روان تــر می شــود، 
ــرای  ــی ب ــد و درآمدزای ــترش می یاب گس
تمامــی  می شــود.  بیشــتر  کشــورها 
مــوارد کــه گفتــه شــد از جملــه قوانیــن، 
و  محدودیت هــا  عــوارض،  و  تعرفه هــا 
ممنوعیت هــای گمرکــی بــه شــدت 
ــی  ــازار داخل ــب وکار و ب ــد در کس می توان
ــته  ــده داش ــن کنن ــم و تعیی ــی مه نقش

باشــد.

ــه  ــکاتی ک ــی از مش ــان: یک  نوس
فعاالن اقتصادی در صادرات و واردات 
بــا آن مواجه انــد، بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های پرشــماری اســت 
کــه بعضــاً یک شــبه صــادر و بــدون 
ــرا  ــه اج ــب ب ــانی مناس اطاع رس
ــن  ــر قوانی ــود. اگ ــته می ش گذاش
ــرا  ــت، چ ــراد اس ــود دارای ای موج

ــود؟ ــاح نمی ش ــون اص قان
در حــال حاضــر از جهــت کســب وکار 
مــا دارای رتبــه 127 کســب وکار در دنیــا 
ــه ســال گذشــته  هســتیم کــه نســبت ب
یــک درصــد بهبــود یافتــه اســت. بــا ایــن 
ــران  ــور ای ــرای کش ــه ب ــن رتب ــود ای وج
ــل  ــی از عوام ــت. یک ــی نیس ــه خوب رتب
ــود فضــای کســب وکار  ــرای بهب جــدی ب

ــه  ــت. ب ــرارات اس ــن و مق ــن قوانی همی
اعتقــاد مــن در کشــور قوانیــن و مقــررات 
ــر  ــاوه ب ــم. ع ــترده ای داری ــد و گس زائ
آن بی ثباتــی و تواتــر فــراروان صــدور 
بخشــنامه بــه فضــای کســب وکار آســیب 
می زنــد و الزم اســت مــا فرایند هــای 
اضافــی و معیــوب را بخصــوص در مــورد 

صــادرات و واردات کاال برداریــم. 
ــن  ــداری قوانی ــه پای ــد ب ــار آن بای در کن
و  بخشــنامه  یعنــی  کنیــم.  توجــه 
ــه  ــم ک ــاغ نکنی ــتورالعملهایی را اب دس
ــو آن  ــه لغ ــار ب ــی ناچ ــدت کوتاه در م
ــن مــوارد در بحــث  ــه ای شــویم. توجــه ب
کســب وکار و رونــق تولیــد بســیار مهــم و 

ــت.  ــده اس ــن کنن تعی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــان: ب  نوس
اســتان های  از  یکــی  اصفهــان 
ــرک آن  ــت گم ــران اس ــزی ای مرک
ــم  ــد مه ــزان می توان ــه می ــا چ ت

ــد؟ باش
همانظــور کــه اشــاره شــد گمرک هــا یــا 
ــا  ــد و ی ــرار دارن ــرزی ق ــتان های م در اس
در اســتان ها و شــهرهایی کــه حجــم 
صــادرات و واردات باالیــی را دارنــد. اســتان 
ــدارد  ــرار ن ــرزی ق ــط م ــان روی خ اصفه
ــادارت , واردات  ــم ص ــل حج ــه دلی ــا ب ام
ــادرات و واردات  ــه ص ــوص در زمین بخص
فــوالد، آهــن و کشــاورزی نقــش موثــری 

خواهــد داشــت.

نعمــت الــه اکبــری معتقــد اســت، رتبــه ۱۲7 ایــران در شــاخص بهبود فضــای کســب و کار نشــان از ایــن دارد کــه وضع 
مقــررات و صــدور بخشــنامه های متعــدد در حــوزه تجــارت، ماننــد زنجیــری بــر دســت و پــای گمــرکات قــرار گرفتــه و 
از ســرعت فعالیت هــای آنهــا کاســته اســت. اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان تاکیــد دارد، گمــرک تعییــن کننــده نبض 
بــازار داخلــی هــر کشــور اســت،  بنابرایــن بایــد بــه پایــداری قوانیــن در ایــن حــوزه توجــه کنیــم. یعنــی بخشــنامه هــا 
و دســتورالعملهایی را ابــاغ نکنیــم کــه در مــدت کوتاهــی ناچــار بــه لغــو آن شــویم. آنچــه مــی خوانیــد گفــت وگوی 

مــا بــا رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي اســتان اصفهان اســت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان:

گمرک تعیین کننده نبض بازار داخلی هر کشور است

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
اصفهــان گفــت: اســتفاده از منابــع آبــی 
متنــوع، توســعه صنعــت آبــزی پــروری، 
ــراه  ــاورزی هم ــره کش ــتخرهای ذخی اس
ــز  ــی و مراک ــرم آب ــان گ ــد ماهی ــا تولی ب
در  تحقیقاتــی  و  علمــی  آموزشــی، 
اســتان، فرصــت هــای خوبــی در جهــت 
اشــتغالزایی و افزایش تولیدات کشــاورزی 

ــت. ــادرات اس ــرای ص ــوب ب مطل
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــد ب مهردادمرادمن
اصفهــان قطــب صنعــت آبزی پــروری 
کشــور اســت، افــزود: منابــع آبــی 
متنوعــی شــامل قنــوات، چشــمه 
ــق  ــطحی و عمی ــای س ــاه ه ــا و چ ه
همچنیــن اســتخرهای ذخیــره آب 

ــه  ــم ک ــتان داری ــاورزی را در اس کش
مــی توانیــم در تولیــد ماهیــان گرمابی 
ــم.  ــتفاده کنی ــا اس ــردابی از آنه و س
ــا  ــان ب ــرد: اصفه ــه ک ــد، اضاف مرادمن
ــی  ــان داروی ــن گیاه ــد 48 هزارت تولی
ــیاهدانه  ــران، س ــه، زعف ــه بابون ازجمل
ــان  ــد گیاه ــه دوم تولی و زرشــک، رتب
خصــوص  در  وی  دارد.  را  دارویــی 
وضعیــت گلخانه هــای اســتان، گفــت: 
یــک هــزار و 840 هکتــار ســطح 
گلخانه هــای اســتان اســت کــه از ایــن 
ــه  ــار ب میــزان یــک هــزار و 674 هکت
ــی اختصــاص  کشــت ســبزی و صیف
دارد و مابقــی آن زیــر کشــت گیاهــان 
خصــوص  در  وی  اســت..  زینتــی 

ــی،  ــان داروی ــت گیاه ــت کش وضعی
ــواع  ــن ان ــزار ت ــاالنه 48 ه ــت: س گف
گیاهــان دارویــی ماننــد زعفــران، 
زرشــک، بابونــه، زیــره و ســیاهدانه در 
اســتان کشــت می شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه ســال گذشــته هشــت هــزار تن 
گوجــه فرنگــی در اســتان بــه صــورت 
حمایتــی خریــداری شــد، گفــت: ایــن 
ــت  ــرآوری را داش ــکان ف ــول ام محص
و از آن یــک هــزار و 400 تــن رب 
گوجــه فرنگــی اســپتیک اســتحصال 
ــداری دو  ــت نگه ــن رب قابلی ــد، ای ش
ســاله دارد و برنامــه ریــزی الزم بــرای 
صــادرات و فــروش داخلــی آنجــام 

ــت. ــده اس ش

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

فرصت مطلوب صادرات برای بخش کشاورزی
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گمرک کاشان رتبه شانزدهم کشور را دارد
رئیــس اتــاق بازرگانــی کاشــان گفــت: پــس از ســال ها، پی گیری هــای ایــن اتــاق بــرای ایجــاد 
مرکــز گمــرک در کاشــان بــه ثمــر نشســت. محمــود توالیــی  جایــگاه گمــرک کاشــان را رتبه 
شــانزدهم کشــور برشــمرد و گفــت: پی گیری هــای اتــاق بازرگانــی ســبب شــد تــا دو قطعــه 
زمیــن بــرای ســاخت گمــرک در کاشــان در نظــر گرفته شــود. وی تصریح کــرد: کاشــان از نظر 
صــادرات مقــام شــانزدهم را در کشــور دارد کــه جایــگاه خوبــی اســت. شــایان ذکر اســت فرش، 
ســیم، ظــروف آشــپزخانه، لنــت ترمــز، گاب و عرقیــات و اســانس، لوازم بهداشــتی، کولــر آبی، 
مــس، محصــوالت شــیمیایی غیرآلــی و آلومینیــوم  از جملــه محصوالت صادر شــده هســتند.
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آموزش تخصصی
شتابدهنده فتح بازارهای بین المللی

ــای گفت و گو ــط اقتصــادی، توســعه ابزاره ــر شــدن رواب ــده ت پیچی
ــزوم بهبــود ســاختار ارتباطــی کســب و کار  مدیریتــی و ل
بــا حــوزه هــای مختلــف بانکــی، مالیاتــی، گمرکــی، بیمــه، 
ــاالن  ــوزش فع ــرورت آم ــت و ض ــل و ...، اهمی ــل و نق حم
اقتصــادی بویــژه تولیــد کننــدگان و بازرگانــان را بیــش از 
پیــش نمایــان ســاخته اســت، لــذا بهــره منــدی از آمــوزش 
ــر اســاس  ــردی و طراحــی شــده ب هــای تخصصــی و کارب
نیــاز زمــان حــال مخاطــب، در حکــم شــتاب دهنــده ای 
اســت کــه مدیــر کســب و کار را چندیــن ســال بــه جلــو 
خواهــد بــرد و او را در رســیدن ســریعتر و اثربخــش تــر بــه 

اهــداف ســازمانیش، یــاری مــی رســاند.
امــا متاســفانه در بســیاری از مــوارد شــاهد آن هســتیم کــه 
بازرگانــان بــا کمتریــن آگاهــی و دانــش درخصــوص قوانین 
و مقــررات صــادرات و واردات،  اصــول مذاکــره بیــن المللــی، 
شــیوه حضــور در هیــات هــای تجــاری و نمایشــگاه هــای 
خارجــی، آداب، تشــریفات و روحیــات ملل،  قراردادنویســی، 
شــیوه حضــور اثربخــش در فضــای مجــازی و ...  در هیــات 
هــای تجــاری یــا نمایشــگاه هــا حضــور یافتــه و گام در راه 
بازرگانــی بیــن الملــل گذاشــته و تنهــا بــا تکیــه بر داشــتن 
ــا هــدف واردات یــا صــادرات اقــدام مــی  کارت بازرگانــی ب
نمایــد کــه درنهایــت منتهــی بــه ضــرر و زیــان شــخصی و 

البتــه لطمــه بــه برنــد ملــی ایــران خواهــد شــد.
در ایــن خصــوص مرکــز آمــوزش بازرگانــی اســتان اصفهان 
از ســال 1387 تاکنــون تــاش خــود را مبنــی بــر تمرکــز 
بــر حــوزه آمــوزش هــای تخصصــی بازرگانــی بیــن المللــی 
ــته و  ــی گذاش ــره و عملیات ــاتید خب ــدی از اس ــره من و به
ــای  ــد از کل رویداده ــا 33 درص ــت 27 ت ــر اس ــل ذک قاب
ــه  ــوزش، ب ــز آم ــالیانه در مرک ــده س ــزار ش ــی برگ آموزش
صــورت تخصصــی در حــوزه بازرگانــی بیــن الملــل بــوده و 
ســایر عناویــن آموزشــی نیــز بــه توســعه ابزارهــای مدیریت 

کســب و کار مــی پــردازد.
برگــزاری رویدادهــای آموزشــی در حــوزه مدیریــت کســب 
ــای  ــاب ه ــن کت ــل، تامی ــن المل ــی بی ــژه بازرگان و کار بوی
ــدازی  ــب و کار و راه ان ــت کس ــوزه مدیری ــی در ح تخصص
فروشــگاه الکترونیکــی کتــاب، کارگــزاری صنــدوق ضمانت 
صــادرات ایــران در اســتان اصفهــان، ارایــه خدمــات 
مربــوط بــه صدورگواهــی الکترونیکــی، حضــور و فعالیــت 
ــات  ــه خدم ــت،  ارای ــدارکات الکترونیکــی دول در ســامانه ت
مشــاوره بازرگانــی بیــن المللــی ، تولیــد محتواهــای صوتی 
و تصویــری از جملــه خدماتــی اســت کــه مرکــز امــوزش 
ــه داده و در  ــادی ارای ــن اقتص ــه فعالی ــتان ب ــی اس بازرگان
ــه توســعه تجــارت خارجــی گام هایــی  راســتای کمــک ب
همچــون برگــزاری سلســله نشســت هــای تخصصــی ورود 
بــه بازارهــای هــدف بیــن المللــی برداشــته کــه بــا حضــور 
رایزنــان بازرگانــی کشــورهای همســایه برگــزار مــی شــود.
ــود،  ــع موج ــر مناب ــه ب ــی، تکی ــم افزای ــا ه ــد اســت ب امی
الگوبــرداری از بهتریــن هــا، افزایــش بهــره وری و خاقیت و 
نــوآوری گام هــای اثربخشــی برای آبــادی و رونــق اقتصادی 

کشــور عزیزمــان برداشــته شــود.

بهتــاش  شــرکت  نوســان:   
ســپاهان بــا چــه منظوری شــکل 
ــه  ــدت چ ــن م ــی ای ــت و ط گرف
تغییراتــی در ســاختار آن صــورت 

ــت؟ ــه اس گرفت
ســهامداران شــرکت بهتــاش ســپاهان 
ــای  ــواده ه ــر از خان ــزار نف ــامل 17 ه ش
ایثارگــران، شــهدا، جانبــازان، آزادگان و 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس هســتند و تمــام 
ــرد  ــای خ ــرمایه ه ــرکت از س ــرمایه ش س
ــود  ــارکت خ ــه مش ــت ک ــهامداران اس س
ــا فعالیــت  ــد و ب ــا راه آهــن آغــاز کردن را ب
ــرای  ــات ب ــی و قطع ــواد معدن در حمــل م
ــه از  ــل غل ــی، حم ــوط ریل ــداث خط اح
بنــادر کشــور و اقــام صادراتــی بــه بنــادر 
فعالیــت می کند و توانســته اســت ســالیانه 
ســهم قابــل توجهــی از حمــل ریلی کشــور 

ــد . را حمــل نمای
بــه  اقــدام  شــرکت  ایــن  همچنیــن 
تأســیس اولیــن شــرکت تعمیــرگاه بخــش 
ــاش  ــرکت بهت ــوان ش ــا عن ــی ب خصوص
ــع  ــی خــود در مجتم ــن ملک ــا در زمی آری
ــوده و  ــان نم ــتان اصفه ــی اس ــع ریل صنای
در ســال 97رتبــه اول کشــور ازنظــر تعــداد 
تعمیــرات و امکانــات موجــود را بــه دســت 
آورد و در خصــوص ســرمایه گــذاری در 
ــین  ــنده از مؤسس ــرکت کش ــیس ش تأس
شــرکت البــرز نیــرو بــوده کــه امــروز مالک 
ــرو مــی باشــد  ــرز نی 26درصــد ســهام الب
ــرکت  ــهم ش ــد از س ــن 25درص و همچنی
لوکوموتیــو راهــوار نیــرو را دارد که شــرکت 
ــارکت  ــا مش ــرو ب ــوار نی ــرو و راه ــرز نی الب
تعمیــرات  مرکــز  ایجــاد  در  یکدیگــر 
ــو بخــش خصوصــی در مجتمــع  لکوموتی
صنایــع ریلــی اســتان اصفهــان اقــدام بــه 

تجهیــز اولیــن مرکــز تعمیــرات لکوموتیــو 
بخــش خصوصــی کــه صددرصــد ســرمایه 
گــذاری آن بــا خــود صاحبان ســهام اســت 
نمــوده انــد و در حــال حاضــر ســالیانه 25 
درصــد از کل تعمیــرات اساســی  و 50 
ــن  ــرات بازســازی واگ درصــد از کل  تعمی

ــار دارد. ــور را در اختی کش

 نوســان: شــرکت بهتــاش ارتباط 
خوبــی بــا دانشــگاه هــا و مراکــز 
ــد  ــور ش ــان دارد. چط ــش بنی دان
کــه در ایــن مســیر گام نهادیــد؟

نــگاه و سیاســتگذاری مدیــران شــرکت این 
ــرای  اســت کــه شــریک تجــاری خوبــی ب
شــرکت راه آهــن جمهوری اســامی باشــد 
و البتــه این پتانســیل را دارد. ازنظر ســخت 
افــزاری بــا داشــتن 2100 متــر دفتــر 
ملکــی، 150.000 متــر کارگاه در قالــب 
شــرکت بهتــاش آریــا در بحــث تعمیــرات 
واگــن و 200.000 متــر در بخــش بارانــداز 
ترکیبــی، ریــل گــذاری نمــوده کــه میتواند 
بارهــای متفرقــه اســتان اصفهــان را تخلیه 
و بارگیــری نمایــد. در راســتای ارتبــاط بــا 
دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و بکارگیــری 
نیــروی جــوان متخصــص دانــش آموختــه، 
ــا امضــای تفاهــم نامــه  شــرکت همــواره ب
هــای علمــی و تحقیقاتــی بــا دانشــگاه ها و  
مراکــز دانش بنیــان، ضمن ایجاد جســارت 
و انگیــزه در دانشــجویان و متخصصیــن 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد ت ــی کن ــاش م ــوان، ت ج

تولیــدات خارجــی را کاهــش دهــد.

 نوســان: جدیدتریــن برنامــه 
ــه  ــت و چ ــرکت چیس ــای ش ه
اقدامــی در ایــن خصــوص  صورت 

ــت؟ ــه اس گرفت
ــرکت  ــات ش ــن اقدام ــه جدیدتری از جمل
ــه  ــم نام ــای تفاه ــوص، امض ــن خص در ای
همــکاری های مشــترک علمی، پژوهشــی 
ــرکت و  ــن ش ــه بی ــت ک ــی اس و آموزش
ــا  ــان ب ــد لنج ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
هــدف نظاممندکــردن فعالیــت هــای 
ــای  پژوهشــی دانشــگاه در راســتای نیازه
شــرکت در زمینــه پایــان نامــه ها و رســاله 
هــا و پــروژه هــای تحقیقاتــی و واحدهــای 

ــت. ــده اس ــد ش ــاوری، منعق فن

ــع و  ــی موان ــور کل ــان: بط  نوس
ــل و  ــش روی حم ــکات پی مش

ــت؟ ــور چیس ــی کش ــل ریل نق

از جملــه مشــکات و گلــوگاه هــای 
موجــود بــر ســر راه حمــل و نقــل ریلــی، 
عــدم وجــود وســایل و تجهیــزات مناســب 
ــا  ــه ی ــد ک ــی باش ــدا م ــری در مب بارگی
ــا فرســوده اســت کــه 30  ــدارد ی وجــود ن
ــرف  ــری ص ــدا بارگی ــان در مب ــد زم درص

ــز  ــوارد مراک ــیاری از م ــود. در بس ــی ش م
تخلیــه در مناطقــی احــداث شــده انــد که 
دسترســی بــه ریل وجــود نــدارد. از ســوی 
دیگــر بســیاری از شــهرک هــای صنعتــی 
ــل متصــل  ــی و ری ــه خطــوط آنتن ــز ب نی
نیســتند و عــاوه بــر اینکــه ابــزار تخلیــه 
ــی  ــاری م ــکات ج ــر مش ــدارد. از دیگ ن
ــه  ــرات و هزین ــکات تعمی ــه مش ــوان ب ت
ــن موضــوع  ــزون آن و همچنی هــای روزاف
ــذاری در  ــرمایه گ ــت س ــدم امنی ــم ع مه
ــت را  ــه فعالی ــرد ک ــن بخــش اشــاره ک ای
بیــش از پیــش دشــوار مــی کنــد. مــوارد 
و مشــکات در ســر ایــن راه بســیارند امــا 
مدیــران و کارشناســان متخصص و دلســوز 
مــا در شــرکت، همــواره بــا تکیــه بــر دانش 

فنــی و تخصــص داخلــی و عاقــه شــدید 
بــه آبــادی و رونــق اقتصــادی ایــن کشــور، 
همــواره می کوشــند بر مشــکات مســلط 
ــه  ــا یافت ــع آنه ــرای رف ــی ب ــده و راه ش
ــور  ــارج از کش ــه خ ــاز را ب ــن نی و کمتری

داشــته باشــیم. 

ــا  شــرکت بهتــاش ســپاهان در ســال ۱۳۸4 در راســتای خصوصــی ســازی صنعــت ریلــی کشــور، کار خــود را ب
مشــارکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران آغــاز کــرد. اولیــن ال ســی خریــد نــاوگان بخــش خصوصــی را 
بــا شــرکت » آزوف مــاش اوکرایــن « در ابتــدا آغــاز و اولیــن شــرکت بخــش خصوصــی بــود کــه واگــن هــای 
لبــه بلنــد را از کشــور اوکرایــن وارد کــرد. ایــن شــرکت امــروزه حــدود ۳هــزار نــاوگان دارد کــه شــامل دو 
هــزار واگــن بــاری لبــه بلنــد، دویســت واگــن بــاری لبــه کوتــاه، چهارصــد واگــن شــن کــش، چهارصــد واگــن 
مســقف اســت کــه تــا امــروز در کشــور، ایــن شــرکت تنها شــرکتی اســت کــه ۳هــزار واگــن ملکــی دارد. خیراله 
ســلیمیان، مدیرعامــل شــرکت بهتــاش ســپاهان پاســخگوی ســئواالت مــا در ارتبــاط بــا عملکــرد و برنامــه هــای 

پیــش روی ایــن شــرکت بــود؛

ریل گذاری برای توسعه بخش خصوصی

شرکت بهتاش 
با امضای تفاهم 
نامه های علمی 

و تحقیقاتی 
با دانشگاه ها 

و  مراکز دانش 
بنیان، تاش 

می کند تا نیاز 
به تولیدات 
خارجی را 

کاهش دهد

الزامات توسعه حمل و نقل ریلی در گفت وگو با مدیرعامل شرکت بهتاش سپاهان:

نگاه و سیاستگذاری شرکت بهتاش آن است که شریک تجاری خوبی برای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی باشد

علی میرجمالی
مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

ــدگان  ــه صادرکنن ــس اتحادی ــب رئی  نای
فــرش دســت باف اســتان اصفهــان، بــا 
اشــاره بــه اینکــه در هــر کشــوری، گمــرک 
اساســی ترین نقــش را در زمینــه صــادارت و 
واردات کاال برعهــده دارد گفــت: بدون شــک 
پــس از تصویــب و ابــاغ قوانیــن، گمــرک 
ــه  ــن نقــش در زمین ــدی تری مســئول کلی

تســهیل صــادرات و واردات کاال اســت.

ــه  ــرد: البت ــح ک ــی، تصری ــعید خدارحم س
ــی  ــرک زمان ــش گم ــم نق ــاره کن ــد اش بای
پررنگ تــر خواهــد شــد کــه قوانیــن مربــوط 
بــه صــادرات و واردات کاال در مجلــس و 
نهادهــای قانون گــذار درســت دیــده و 
ــرد  ــر عملک ــان دیگ ــه بی ــب شــود. ب تصوی
گمــرک می توانــد باعــث انگیــزه در فعــاالن 
اقتصــادی و تولیــد بــرای صــادرات کاالهای 

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. خدارحم اساســی باش
تحــول عملکــرد در گمــرک اصفهــان طــی 
چندمــاه اخیر گفــت: خوشــبختانه عملکرد 
ــا  ــر ب ــاه اخی ــان در چندم ــرک اصفه گم
تحــول بســیار مثبــت و چشــمگیری روبه رو 
ــه  ــت ک ــهود اس ــا مش ــت و کام ــوده اس ب
هــدف مســئولین و کارکنــان گمــرک 
اصفهــان همــکاری بــا مراجعیــن بــه منظور 

تســهیل کار آنهــا در زمینــه صــادرات کاالها 
ــرد  ــن نحــوه عملک ــدون شــک ای اســت. ب
ــز  ــرش نی ــادرات ف ــا و ص ــق کار م در رون
ــن وجــود از  ــا ای ــود. ب ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
ــک کاالی لوکــس  ــرش ی ــی کــه ف آن جای
ــه مصرفــی، تحریم هــا و شــرایط  اســت و ن
اقتصــادی کنونــی موجــب چالش هایــی در 

ــده اســت. ــن صنعــت گردی ــق ای رون

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف استان اصفهان؛

عملکرد گمرک باعث انگیزه می شود
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