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 5935ماه  مردادویژه 54خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 :سخن ماه
 

 
 

 
 
 
 
 

 تجدیدارزیابی یا تثبیت نرخ پایه تورم

 
 

                                                                                                              دکترامیرهوشنگ امینی

شرکت ها حل شد.این تیتر خبری بود که بعد از اعالم راه اندازی  مشکل تجدید ارزیابی دارایی

قبالّ شرکت هایی که  کهعنوان شد.مضمون خبر این بوددراخباربانک مرکزی"  "شورای فقهی

بامعافیت مالیاتی آن توانند درسال جاری  میاند تجدید ارزیابی خودرا انجام داده  عملیات مربوط به

 را تکمیل کنند.

،منظور از شرکت های عنوان استدر این باره مسبوق به سابقه  تاجایی که نگارنده اطالع دارد و

یا در دولتی ونیمه دولتی مشمول  رکت هایبانک ها وبرخی ش آنهاشده اگر نه همه اما بیشتر

قانون تجارت می باشند.لذا تجدیدارزیابی دارایی آنها جز سرپوش  545مادهشرف مشمول شدن 

کارگزاران اداره امور به نظر می رسد که به بیان روشن تر نیست.  وضع موجود آناننهادن بر واقعیت 

"ستون به ستون فرج است"، برآنندتابا با توسل به این ضرب المثل کهن که : اقتصادی کشور

سرپوش نهادن بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت های مورد اشاره ،به تصور خود مانع ورشکستگی 

 آنان شوند.

 بگذریم!

 هر پنج وموسسه های اقتصادی در شرایط عادی اقتصادی ،اینکه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها 

به روز کردن توان مالی و به ویژه اعتباری آنها در صورت باالتر یا ده سال یک بار به طور نمونه برای 

  تجدید ارزیابیپرداخت مالیات  البته آن هم با و بودن نرخ تورم از سه یا چهار درصد توجیه پذیر است ،

 ندارذ. تردیدی وجودجای هیچ گونه نه معافیت مالیاتی  و
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در شرایطی ،آن هم درحال ورشکستگی یا و سرکت های ورشکسته، زیان ده اما تجدید ارزیابی 

دت شاقتصاد کشوررا هدف گیری کرده و با ، حاکم که تورم توام با رکود یا بنا به مشهور رکود تورمی

یه تورم تثبیت نرخ پا  یست برایابزارست بلکه نها توجیه پذیر نینه ت ، داردبه پیش رو  هرچه بیشتر

ظرفیت وام افزایش  ، از یک سومورد نظر های اقتصادیبنگاه با افزایش صوری توان اعتباری که 

ش افزای و کشور بانکیمنابع فشار بر منابع مالی به ویژه  سبب تشدید ،از سوی دیگرگیری آنها

فراهم خواهد را رکود تشدید نه تنها موجبات تشدید تورم وبه تبع آن ، گشته  حجم نقدینگی

 خواهد شد. یشتربتشدید فساد مالی اداری  موجب،بی تردیدساخت

ره امور اقتصادی کشور کارگزاران اداچنانچه بنابراین با آنکه تکرار مکرر است یاد آور می شود که  

ذهنیت شکل گرفته به دور از پیش از هر اقدامی ، درپی درمان بیماری اقتصادی حاکم می باشند

پذیرای این واقعیت یا  باید،رفتاری حاکم -دگماتیسم اداری  در اقتصاد متمرکز و بسته دولتی و

 افرونعادی سازی اوضاع اقتصادی کشور  مسیر که نخستین گام درانکار ناپذیر شوند راستینه

نه حذف هزی کاهش وواگذاری کار مردم به مردم   برالزام به رها سازی تصدی گری های اقتصادی و

همراه با پذیرش سطح یا بته ست که بارها یادآور آن بوده ایم.وصدالهای زاید وبار بر اقتصاد کشور ا

ظ تصور حفزیرا  ر.به طور کلی اقتصاد کشو زندگی منطبق با متوسط توان مالی وواقعی  استاندارد

تنها تصوری دور از عقل است بلکه ه ،به ویژه در کالنشهرهای کشور نزئدگی موجود استاندارد کاذب

در اوضاع ه ناشی از مروری کوتاه .راستینه یی ک خواهد بود.حرکت در مسیر تخریب اقتصاد کشور 

پذیرش وضع موجود با تکیه بر واقعیت ها  ونه امیال و آرزوها. است اقتصادی کشور،منطقه وجهان 

 .وال غیر،امکانات مهیا ودر اختیار 

دراین صورت است که دولت باید با هدف مند سازی یارانه ها به شرحی که بارها عنوان شده است 

،آن هم نه به صورت نقدی،به افراد وخانواده های دریا زیر خط فقر محدود  را یارانه:مشمولین دریافت 

محبوس وزمین گیر در بخش مسکن وبه طور کلی . نسبت به آزاد سازی سرمایه های سازد

اقدام نماید. برای به گونه یی عملی ساختمان و هزینه های مستمر و ساالن نگاهداری مربوط 

ثبت تاسیبس یا ثبت شرکت ها، موسسه های اقتصادی  رکت ها وجلوگیری از ورشکستگی ش

کارشناس مالیاتی،حسابرسی ،حقوقی و . . به  شرکت به مجهز شدنتغییرات آنها راموکول به 

ایجاد اشتغال مفید است ویا مکلف کردن کلیه  کمک به  نوعی این اقدام نیز بهکه  مشروط سازد.

بناهای درمالیکیت و یا استفاده شهرها به غبارزدایی ادواری دست کم در کالن ،بناهای موجودمالکان 

یا تثبیت سیاست اعمال قیمت  .وکه این نیزسبب ایجاد فرصت های شغلی جدید خواهد شدخود 

ت گیری دولت از کلیه فعالیت های اقتصادی ودرآمدها اهای واقعی کاال وخدمات، تقویت توان مالی

های دیگر رایج در اذاره امور اقتصادی کشور و دوری جستن از شیوه به ویژه درآمدهای اتفاقی و 

  رفتارهای زیان بخش رایج،و...

 

                                                        *  *  * 
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 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 رئیسه اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلسه هیات 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در  مدیرهجلسه ماهانه هیات  مینودو پنجاهیکصد 
ماه با حضور کلیه مرداد ششمسال جاری راس ساعت پانزده روز سه شنبه بیست و مردادماه 

اطالع قبلی مبنی بر عدم  باکه   ان عالء میرمحمدصادقی وجعفرذره بینیاعضاء به استثنای آقای
در دبیرخانه اتاق تشکیل و ودند، ه حضور نیافته بدر جلس امکان حضور درجلسه به علت مسافرت

 برگزار گردید.

ه ، از جمل روابط بازرگانی دوکشوردراین جلسه بعد ازتبادل اخباراقتصادی کشور به ویژه درارتباط با
مقرر و مهمانی شام اتاق انگلیس وایران د مجلس عوام سفر هیات بازرگانی اتاق انگلیس وایران 

ضمناّ مقرر شد نسبت به دراختیار ک الزم به عمل آید.هیات بلند پایه یی به لندن تداربرای اعزام شد
 جلسه راس ساعت هفده پایان پذیرفت.گیری مشاور مالیاتی و حقوقی اقدام شود .

 ایران و انگلیسبرگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق 

رار که ق جلسه ماهانه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی :کمیسیون نفت و کاز و پترو شیمی-1
مرداد برگزار شودبه علت درسفر بود بیشترین تعداد اعضاء به هفته اول ماه بعد  62بود روز دوشنبه 

 شد.واعالم موکول 

چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و   كمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:
، با شرکت 52:55، راس ساعت 55/55/5935فن آوری های نوین در سال جاری، روز دوشنبه مورخ 

خانم ستاری و آقایان ضرابیان، پژوهی، سیداصفهانی، حیدری، حمزه نژاد و با حضور آ دکتر امینی 
 در محل دبیرخانه اتاق، تشکیل و برگزاری گردید.

ر این جلسه نخست طبق روال اعضا به مبادله اخبار و اطالعات مورد نظر پرداختند، سپس آقای د

دکتر امینی آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس، جزوه 

خصوص ای را در اختیار اعضا قرار دادند و اعضا دستورالعمل ها را مرور نمودند. سپس آقای حیدری در

در ایران با همکاری گروه ها و شرکت های انگلیسی پیشنهاد را مطرح نمودند  BMSبرگزاری سمینار 

که با استقبال آقای دکتر امینی و آقای پژوهی جهت برنامه ریزی مشترک با کمیسیون بازرگانی 

 ند. آقایهمراه شد. سپس آقای دکتر امینی درخصوص یکسان سازی نرخ ارز بیاناتی را ایراد فرمود

پژوهی درخصوص استعفای آقای جالل پور رئیس اتاق ایران به اعضا اطالع رسانی فرمودند. آقای 

ضرابیان اطالعات جدیدی را درمورد سیستم بانکی ایران و اینکه از این پس طبق مقررات جدید به 

د افراد افراد دارای چک های برگشتی، کارت های بانکی هم داده نمی شود. همچنین مقرر گردی
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دارای صادرات و واردات از انگلیس در غالب نامه و طی مستندات خود موانع و مشکالت خود را جهت 

 پیان یافت. 51.جلسه راس ساعت بررسی و ارائه به هیات رئیسه در کمیسیون مطرح نمایند

ت سییاع، راس درمرداد ماهکمیسیییون ماهانه این جلسییه کمیسیییون گردشییگری وامور بین الملل:
آقییایییان  و سییییتییاری،یوسییییفی،نقویهییاخییانم حضییییور،بییا54/55/5935، روز دوشیییینبییه 54:55

در محل دبیرخانه اتاق تشییکیل و  حضییور دکتر امینی.، بهزادیان وباپژوهی،سییرمدی،زالی ،طاعتی 
، سپس شییدمبادله به ویژه اخبار گردشییگری اخبار برگزار گردید.در این جلسیه نخسیت طبق روال 

اتی را اطالع نوامبربرگزار خواهد شد 3تا  7که از ،WTM Londonشگاه نقوی در خصیوص نمای خانم
وبرگزاری  لندن WTMشییرکت در نمایشییگاه برای هیاتی د پیشیینهاد شیی  در اختیار اعضییا قرار داد.

جلسییییه آتی کمیسیییییون تاری   شییییدمقرر درپایان.همایش در اتاق انگلیس وایران تدارک شییییو .
 .برگزار گردد 55/52/35

با  59مردادراس ساعت  62یون بعدازظهر سه شنبه جلسه ماهانه این کمیسعضویت:کمیسون 
حضور خانم زهرا نقوی،دکتر امینی ومهندس علی حمزه نژادتشکیل وبرگزار گردید دراین جلسه بعد 
ازمذاکره در خصوص شرایط عضویت در شرایط پسا تحریم درخواست های واصله بررسی و با 

پایان  54دیریت آقای صالحی موافقت شد..جلسه راس ساعتدرخواست شرکت صابیر به م
 پذیرفت.

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

ها و موسسات اعتباري غیربانكيبانك و بدهي دارايي چگونگی  

های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه آمار و ارقامی پرداخته معاونت بررسی   
  ...موسسات اعتباری ها واست که میزان دارایی بانک

های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه آمار و ارقامی پرداخته معاونت بررسی   
ها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا پایان اردیبهشت ماه سال است که میزان دارایی بانک

 .دهدجاری نشان می

مرکزی تهیه شده است، نشان داده شده است های بانک در این گزارش که با استفاده از داده   
که میزان بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی چه میزان افزایش داشته است. 

چنین بدهی های این دو بخش در نظام بانکی نیز آورده شده است. همچنین نسبت سپردههم
زی نیز در این گزارش های غیردولتی به بانک مرکهای تخصصی و بانکهای تجاری، بانکبانک

 مورد اشاره قرار گرفته است.
 ها چقدر است؟دارایی بانک

هاي مانده دارايي 5931بنا بر این گزارش در پایان اردیبشت ماه                                        
د هزار میلیار 969های تخصصی هزار میلیارد تومان، بانک 5311های تجاری معادل های بانکبانك

هزار میلیارد تومان  5621های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز تومان و دارایی بانک
ها و موسسات اعتباری نسبت به اردیبهشت ماه محاسبه شده است. دارایی تمامی این بانک

 رشدی منفی داشته است. 32رشد مثبت اما نسبت به اسفند ماه سال  36سال 
ها و موسسات اعتباري هاي بانكدرصد دارايي 39دهد که بیش از می چنین نشاناین گزارش هم

درصد  97هاي غیردولتي و موسسات اعتباري غیربانكي قرار دارد و غیربانكي در اختیار بانك
ها و هاي بانكچنین بخشي از داراييهاي تجاري و تخصصی است. هممابقی متعلق به بانك
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شود كه در ارديبهشت ماه ي بخش دولتي و غیردولتي ميهاموسسات اعتباري مربوط به بدهي
ها و هاي بانكدرصد در مجموع دارايي 91.9درصد و  3.3هر كدام به ترتیب سهمي حدود 5931

 اند.موسسات اعتباري داشته
ها و موسسات های کل بانکدرصدی دارایی 69.6نکته قابل توجه دیگر در این گزارش رشد    

است. در این میان رشد  32نسبت به اردیبهشت سال  31در اردیبهشت سال اعتباری غیربانکی 
های های بانکدرصد از همه بیشتر و رشد دارایی 95.3های تجاری با ثبت رقم های بانکدارایی

ها و موسسات سایر موسسات کمتر است. در سوی مقابل تمامی بانک 51.3تخصصی با رقم 
ها مواجه بودند و به طور ت سال جاری با کاهش میزان داراییاعتباری غیربانکی در دوماهه نخس

 اند.مواجه بوده درصد کاهش دارایی 2متوسط با 
 ها به بانک مرکزیافزایش بدهی بانک

ها و موسسات با توجه به اهمیت شاخص بدهی بانک                                                     
های اتاق تهران مورد بررسی ن شاخص نیز در گزارش معاونت بررسیاعتباری به بانک مرکزی ای

  ها و موسسات اعتباریبدهی بانک 31قرار گرفته است. براین اساس در اردیبهشت ماه سال 
هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به  13.9غیربانکی به بانک مرکزی معادل 

درصدی  39.1شته است. در این میان سهم درصد رشد دا 3.3معادل  32اردیبهشت سال 
 13.7های تخصصی در اردیبهشت امسال های تخصصی از این بدهی قابل توجه است. بانکبانک

های تجاری به بانک اند در حالی که بدهی بانکهزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته
ی و موسسات اعتباری غیردولتی به های غیردولتهزار میلیارد تومان و بدهی بانک 51.2مرکزی 
اند که نسبت های تخصصی موفق شدههزار میلیارد تومان است. با این همه بانک 52.6این نهاد 

های تجاری طی درصد باال ببرند در حالی که بانک 5.3به اردیبهشت سال قبل بدهی خود را تنها 
ها به اند. بدهی این بانکت کردهدرصد افزایش بدهی به بانک مرکزی را ثب 11این مدت یکساله 

هزار  51.2هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به  55.1بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته 
 میلیارد تومان رسیده است.

 هاافزایش بدهی دولت به بانک
هران بدهی های اقتصادی اتاق تبرابر گزارش معاونت بررسی                                            

هزار  551معادل  32ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در اردیبهشت بخش دولتی به بانک
هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین  561درصد افزایش به  66.1میلیارد تومان بود اکنون با 

 16های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی است که معادل بدهی بخش دولتی به بانک
 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در طرف مقابل بخش غیردولتی نیز بدهی خود را در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت 
ها و درصد افزایش داده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک 51.5سال گذشته معاول 

است و سهم  هزار میلیارد تومان محاسبه شده 715موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه جاری 
های غیردولتی و هزار میلیارد تومانی از این بدهی مربوط به بدهی بخش غیردولتی به بانک 215

های موسسات اعتباری غیربانکی است. البته این در حالی است که بخش غیردولتی سپرده
صد در 95ها و موسسات اعتباری غیردولتی را در یکسال منتهی به این گزارش خود نزد این بانک

 افزایش داده است.

 

های خرید کاال تشریح شدجزئیات کارت  

های اعتباری گفت: منابع این کارتها از منابع معاون نظارت بانک مرکزی درباره نحوه تامین منابع کارت
 .شود و به تدریج جایگزین تسهیالت خرد گذشته خواهد شدها تامین میداخلی بانک
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های اعتباری جدید از ابتدای مهر ماه به ،فرشاد حیدری در مورد صدور کارت64به گزارش بانکداران 
های اعتباری با دو هدف ایلنا اظهار داشت: کارت

شود هدف اول؛ خروج از رکود و صادر می کلی
تقاضای کل و ایجاد قدرت خرید برای افزایش 

هموطنان و هدف دوم تسهیل ارائه خدمات بانکی در 
 .استبخش تسهیالت خرد 

وی ادامه داد: در بخش تسهیالت خرد شهروندان ما 
اند که با استفاده از این همواره با مشکالتی مواجه

 .کارتها دیگر مشکالت گذشته را نخواهند داشت
توانند با ارائه این وطنان میحیدری با بیان اینکه هم

ال و خدمات بپردازند، تصریح ها به خرید کاکارت
خرید کاالهای اساسی و جعاله  خودرو و یاکرد:خرید

ها شامل ها بهره برد و دامنه این کارتاز این کارت  توانمی که مین مسکن و ...ازمواردی استتا
 .شودتمام کاالها و خدمات می

 
 های عاملهای خرید با اعتبار سنجی مشتریان از سوی بانکدریافت کارت

معاون نظارت                                                                                                           
های خرید کاال و خدمات پس کارت :ها خاطر نشان کردبانک مرکزی در مورد نحوه صدور این کارت

ای تا کارت نقرهمیلیون تومان، 55برنزی به ارزش از اعتبار سنجی مشتریان در سه سطح کارت 
 .شودمیلیون تومان صادر می 15میلیون تومان و کارت طالیی تا سقف  95سقف 

  خریدهایشان راتوانند طی ماه وطنان میوی افزود: نحوه استفاده به این صورت است که هم
ساس توافقی که از انجام دهند و در پایان هر ماه میزان خریدی که انجام دادند بررسی شده و بر ا

ماه قسط بندی برای مشتریان صورت  93تا  56قبل با بانک عامل صورت گرفته است بین 
 .گیردمی

ها بر اساس نرخ تسهیالت و مصوبات شورای پول و اعتبار وی تصریح کرد: نرخ سود این کارت
 .درصد است 51خواهد بود که هم اکنون 
توانند به ر ماه قابلیت صدورخواهند داشت و مردم میها از ابتدای مهحیدری افزود: این کارت

 .ها مراجعه کرده و از آن استفاده کنندشعب همه بانک
 

 منابع این کارتها از منابع داخلی بانکها خواهد بود
ائه ها در اررود که بانکوی گفت: انتظار می                                                                     

 .خدمت با یکدیگر رقابت کنند
ها خواهد بود و به تدریج جایگزین تسهیالت حیدری افزود: منابع این کارتها از منابع داخلی بانک

 .خرد گذشته خواهد شد
ها آرام آرام فلسفه وجودی ارائه تسهیالت خرد از بین خواهد وی تصریح کرد: با آمدن این کارت

 .رفت
ها در بخش درمان است. برای مثال برای جراحی رد استفاده این کارتحیدری افزود: یکی از موا

قلب و پرداخت هزینه آن یا برای بیمه خودرو و خرید بلیط هواپیما و یا مسافرت و پرداخت پول هتل 
 .توان از این کارتها بهره بردمی

هزینه کاالها ها وسیع خواهد بود و هیچ محدودیتی در پرداخت وی گفت: دامنه خدمات این کارت
 .گیردقائل نشدیم ودر حال حاضر همه کاالها را در برمی

معاون نظارت بانک مرکزی در پاس  به این پرسش که آیا انتقادی در خصوص خرید کاالی خارجی 
ها به ها نشده است؟ ، گفت: اصل بر این است که کاالیی که در کشور در فروشگاهبا این کارت
خل است و یا به صورت مجاز مجاز وارد شبکه توزیع شده است. این که رود یا تولید دافروش می
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بخواهیم به این موضوعات وارد شویم با سرنوشت کارت کاالی داخلی مواجه خواهیم شد و 
 .شودموجب آزار مردم می شویم و به شکست طرح منجر می

به صورت قانونی رسد و به صورت رسمی در کشور به فروش می  وی افزود: بسیاری از کاالها
وارد کشور شده و عوارض و حقوق گمرکی و حقوق دولت توسط وارد کننده پرداخت شده 

در نتیجه خرید آن کاالها مذموم نیست و فروشنده هم مالیات آنرا می پردازد و کار   است.
 .گیردنادرستی صورت نمی

 
 این کارتها مردم پسندترند
ها مردم پسندتر هستند، افزود: هیچ یدری با بیان اینکه این کارتح                                   

 .ها نداریممحدودیتی برای خرید با این کارت
ها در سقف مجاز تعیین شده ها نیز افزود: این کارتوی در مورد شرایط تمدید اعتبار این کارت

ابلیت استفاده پیدا اند و بعد از این که مقداری از اقساط پرداخت شد مجددا ققابل استفاده
 .کنندمی

توان بارها خرید کرد و قسط را پرداخت کرد. هر مقداری از حیدری افزود: در سقف کارت می
 95توان از آن استفاده کرد اما در صورتی که مثال سقف خرید اقساط که پرداخت شد مجددا می

 .میلیون تومان عبور کند 95میلیون تومان است، نباید میزان بدهی از 
ها استفاده کنند، گفت: قرار نیست که به توانند از این کارتوی با بیان اینکه همه شهروندان می

 .میلیون نفر کارت داده شود و مسلما تعداد آن کمتر خواهد بود 15
 

 اندوخته ای برای صدور کارت نیاز نیست
بیان اینکه برای صدور کارت نیازی به وی با                                                           

 .ها نیست، افزود: کارت اعتباری به معنی این است که قدرت خرید داده شودای در بانکاندوخته
 .اگر فردی قدرت خرید داشته باشد ،کارت قابل دریافت خواهد بود

ک و مشتری معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در تشکیل پرونده اولیه با توافق طرفین، بین بان
شود که ممکن است بر اساس شرایط هر شخص یا هر بانکی، رفتار قراردادی منعقد می

 .متفاوتی را شاهد باشیم
وی افزود: ممکن است بانکی یک ضامن یا دو ضامن برای صدور کارت بخواهد که این موضوع به 

رفتار بهتری با  های درون بانکی بستگی دارد اما در نهایت بانکی موفق خواهد شد کهسیاست
 .مردم داشته باشد

 
 انقالبی جدید در بانکداری کشور
ها در آینده یک حیدری تصریح کرد: عرضه این دست از کارت                                              

 .انقالب در بانکداری خواهد بود که مردم را از رفت و آمدهای بیهوده به بانک معاف می کند
 .مه گفت: کارتهای اعتباری از ابتدای مهر ماه قابلیت صدور و اجرا خواهند داشتوی در خات

 

 در شیراز آتش زده شد  سیگار قاچاق چهار میلیارد تومان

میلیون ن  سیگار قاچاق در  99نیروی انتظامی استان فارس   به نقل از ش خبرگزاری مهرگزاربه 
شد.شیراز سوزانده   
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سرهنگ علی ذوالقدری، جانشین فرمانده  بنا به اظهار
انتظامی استان فارس، ارزش سیگارهای نابودشده بیش 

این اقدام در جهت  .میلیارد ریال برآورد شده است 45از 
ای، رهبر ایران، صورت ههللا علی خامناجرای دستورات آیت

ت.گرفته اس . 

رهبر جمهوری اسالمی  ایخامنهآیت اله  چندی پیش
کشف جنس قاچاق  هرگاه  بود از مسئوالن خواسته ایران

چه از -جنس خارجی وارد شد  "وقتی :بود شده هشدار داده .آتش بزنندشد،درانظار عموم آن را
مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از 

ولید  .مبادی قاچاق که متاسفانه خیلی هم زیاد است
خوابدداخلی می  

  انتظامیمدیر کل امنیتی وزاده، مد احمدیاح
استانداری فارس، در مراسم آتش زدن سیگارهای 
 5936قاچاق به خبرنگاران گفت که این سیگارها از سال 

 .تا کنون کشف شده است

 

 جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی جدید

ایرادهایی که نمایندگان  و رسیدگی به برای بررسی شورای اسالمی نشست غیرعلنی مجلس
د.اند با حضور وزیر نفت برگزار شهبه قراردادهای جدید نفتی گرفت  

توصیف "سنگین"بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در پایان، نشست مجلس را    
انتقادهای تندی را مطرح خبرگزاری فارس در این جلسه غیرعلنی نمایندگان به نوشته . کرد
ندکرد . 

زنگنه وزیرنفت تاکید کرد که ایرادهای نامدارمرداد،بیژن 95آقای نعمتی در جلسه امروز،به گفته    

تاس ، هوری، مسائل حاکمیتی و ... رفع شدگانه درباره نحوه مالکیت مخازن، انتقال فنا55  

بر اساس مستنداتی که "اما جواد کریمی قدوسی، از منتقدان جدی قراردادهای نفتی، گفته 
ایرادی که دفتر رهبر ایران به الگوهای نفتی گرفته،  55تعدادی از نمایندگان آماده و توزیع کردند از 

بند اجرا نشده است 55اجرا شده و  طور ناقصبند به 6طور کامل و بند به 6 ." 

ت "متن حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس با استناد به سخنان مخالفان گفته اس
صفحه از آن به هیات تطبیق  4صفحه است، اما فقط  595انگلیسی قراردادهای جدید نفتی 

مصوبات دولت با قوانین ارسال شده است و از سوی دیگر هیات مدیره شرکت ملی نفت نیز 
حاضر نشدند الگوی جدید قراردادهای نفتی را بپذیرند و مدیران این شرکت روز گذشته 

در این باره صادر کردندهایی را اطالعیه ." 
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در  باید رییس مجلس، نتیجه جلسه امروز آن است که انتقادهای نمایندگان هایبر اساس صحبت
ای نکرده است که قدم بعدی مجلس در این زمینه چه گزارشی به دولت منتقل شود. او اشاره

 .خواهد بود

مانده اصالح نشود، مجلس ه باقیماد 55اگر این  است پور از نمایندگان مجلس گفتهیحیی کمالی
با قراردادهای نفتی مخالفت خواهد کرد در صورتی که دیروز نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس 

.باره در مجلس ارائه شودگفته بود به هرحال قرار نیست طرح جدیدی در این  

 'مردم نامحرم نیستند'

شماری از نمایندگان مجلس از جمله عبدالرضا پیش از برگزاری جلسه ،                               
مصری، خواستار تشکیل جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای نفتی شده بودند با این 

 ."استدالل که "مردم نامحرم نیستند

گیری شد و به گزارش خبرگزاری فارس در ابتدای جلسه برای علنی یا غیرعلنی بودن جلسه رای
اندعلنی آن رای دادهنمایندگان به برگزاری غیر . 

شود، از های خارجی امضا میالگوی جدید قراردادهای نفتی که بر اساس آن قرارداد با شرکت
 .ایرادهای اصلی نمایندگان مجلس است

دسازمان بنادر' ایران بازداشت شدنچند نفر از کارکنان گمرک و   

سیییخنگوی قاسیییم خورشییییدی ،  .
به سیییتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

خبرگزاری تسنیم گفته است که در 
این پرونیده "تعدادی از کارکنان درب 

، ترخیص کیاران و ارزیییابییان، یخروج
برخی کییارکنییان سییییازمییان بنییادر و 
درییانوردی و شییییرکتهیای پیمیانکار 

 .اندسازمان بنادر" بازداشت شده

البته محمد سییییعیدنژاد، مدیرعامل 
سییییازمیان بنیادر و درییانوردی گفته 

 اندیک از کارکنان این سازمان بازداشت نشده است که هیچ

کانتینری کاالی قاچاق  655یک ماه پیش نیروی انتظامی اسیییتان هرمزگان از کشیییف یک محموله 
 بزرگترین" بزرگ ترین مجمولهمیلیارد تومان ارزیابی شییییده و آن را 535خبر داد. ارزش این محموله 

 .نداهای اخیر توصیف کردهشده" در دههقاچاق کشف
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مورد بحث کانتینر  655کانتینر از  31سییخنگوی سییتاد مبارزه با قاچاق گفته اسییت که قاچاق بودن 
 مراسم نابودی کاالهای قاچاق در مشهد  .بررسی روی این پرونده ادامه دارد  "قطعی" شده و

نیروی انتظییامی یییک مییاه 
پیییییش اعییالم کییرد در این 

نفر بازداشییییت و  57رابطه 
 .نفر احضار شدند 69

قاسیم خورشیدی امروز به 
تسیییینیم گفتییه اسییییییت: 
"قیاچاق سییییازمان یافته و 
کالن بدون مداخله و تبانی 
کییارکنییان دسییییتگییاههییای 
متولی در مبادی رسییییمی 

 ".امکان پذیر نیست

او در عین حال گفته: "آنچه که مهم است این است که مدیریت عالی گمرک جمهوری اسالمی و 
 ".زه با فساد داخل گمرک را دارندهمینطور گمرکات اجرایی اراده مبار

های مختلف درباره پیامدهای باالی فسییاد اقتصییاد ایران دچار مشییکل مزمن فسییاد اسییت و مقام
های عمده فسییاد اقتصییادی در ایران مشییکل قاچاق دهند. یکی از جنبهیافته هشییدار میسییازمان
 .کاال است

تواند بدون همکاری افراد که نمیگوینید حجم قیاچاق به حدی باال اسییییت هیای مختلف میمقیام
های اختصاصی برای اند که از اسکلهپرنفوذ انجام شود. همچنین برخی نهادهای ایران متهم شده

 .کنندقاچاق کاال استفاده می

 کندهای مرزی تعاونی مالی تاسیس میسپاه در استان

  

 
 کنندهای مختلفی را در روستاها اجرا میسپاه و بسیج طرح

http://www.bbc.com/persian/business/2016/08/160818_l45_iran_provincial_development_irgc#share-tools
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ای امضا بنا به اعالم یک مقام دولتی ، دولت روحانی با سپاه پاسداران انقالب اسالمی تفاهمنامه
کند های مالی تاسیس میایران تعاونیکرده اسیت که به موجب آن سیپاه در هفت استان مرزی 

 .دهدو به روستاییان وام کم بهره می

به گزارش مهر ابوالفضییل رضییوی، معاون توسییعه روسییتایی و مناطق محروم کشییور، در سییفری به 
از وضییعیت راضییی " :خوزسییتان به برخی از مشییکالت روسییتاهای ایران اشییاره کرده و گفته اسییت

خوزسییییتان واقعا خوب اسییییت و آنها با وجود کم لطفی برخی نیسییییتیم اما صییییبر و متانت مردم 
 ".مسئوالن به نظام و انقالب وفادار هستند

آقای رضوی مهمترین مشکالت روستاها را بیکاری جوانان دانسته و اظهار امیدواری کرده است که 
 .ها به حل مشکالت روستاییان کمک شودبا تاسیس تعاونی

شود که در هایی مالی در روستاها تاسیس میولت و سپاه، تعاونیبه گفته او بنا به تفاهمنامه د
 .شودگذاری کنند به آنها وام با بهره صفر درصد داده میآنها سه برابر مبلغی که اشخاص سرمایه

درصد داده  9های مشیابهی برای روستاهای غیرمرزی نیز وام با بهره آقای رضیوی گفته در تعاونی
 .خواهد شد

میلیارد تومان برای توسییعه مناطق محروم خبر داد  655تی چند روز پیش از اختصییاص این مقام دول
گذار های هر روسیتا اقدام به جذب سییرمایهو گفت: "در روسیتاها دهیاران با شیناسییایی پتانسییل

هایی با سییپاه در هزار روسییتای ایران خبر داده بخش خصییوصییی کنند." او همچنین از اجرای پروژه
 .بود

کردرانی با کشتی سوئیسی برخورد فتکش این  

 

 ای شرکت ملی نفتکش فعالیت عادی خود را از سر گرفته استهای هستهبا لغو تحریم

 .یک نفتکش ایرانی با یک کشتی سوئیسی برخورد کرده اما به کسی آسیب نرسیده است
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ای( گزارش کرده است که دقایقی قبل از نیمه پیوبسایت سازمان بنادر و کشتیرانی سنگاپور )ام
نزدیکی جزیره سباروک با یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ هنگام عبور ازتنگه سنگاپور درشب یک 

 .کانتینربر بزرگ برخورد کرد و به هر دو شناور آسیب جدی وارد شد

 .کردندحرکت میهر دو کشتی با پرچم پاناما 

و کانتینربر مورد نظر  6براساس این گزارش، نفتکشی که در این حادثه آسیب دید رویای 
الکساندرا نام دارند. نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و کاینتنربر متعلق به شرکت 
 .سوئیسی خدمات دریایی مدیترانه، دومین شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی در جهان است

اند که هر دو کشتی به بندر هدایت شدند و شرایط آنها "با مات کشتیرانی سنگاپور گفتهمقا
 .ثبات" است و خطر غرق شدن آنها وجود ندارد

 .در این برخورد، تعدادی کانتینرخالی به داخل آب و روی نفتکش سقوط کرد

 

 دو کشتی در تنگه سنگاپور، از پر رفت و آمدترین مسیرهای دریایی جهان، با هم برخورد کردند 

در این اطالعیه آمده است که قبل از وقوع این حادثه، ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی سنگاپور 
رود و پس از به دو شناور پیام داده بودند که در مسیر یکدیگر قرار دارند و احتمال برخورد آنها می

واقعه نیز، کارشناسان این سازمان برای ارزیابی خسارت وارده، وضعیت کشتیرانی در این مسیر 
 .و آسیب احتمالی به محیط زیست به محل اعزام شدند

های دو شناور به طور امن در حال حاضر اقداماتی صورت گرفته تا اطمینان حاصل شود که محموله
 .تخلیه خواهد شد
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پور بین تنگه ماالگا و دریای جنوبی چین واقع شده و یکی از پر رفت و آمدترین تنگه سنگا
 .شودمسیرهای حمل و نقل دریایی جهان محسوب می

به شرکت ملی نفت ایران  5943تاسیس و در سال  5994شرکت ملی کشتیرانی ایران در سال 
 .جرا گذاشته شدمنتقل شد. برنامه خصوصی سازی این شرکت حدود شانزده سال پیش به ا

، ایاالت متحده و کشورهای اتحادیه اروپا این شرکت را به اتهام  ایهای هستهدر جریان تحریم
ند و در نتیجه، شناورهای آن از کسب ه بودای مشمول تحریم قرار دادهای هستهکمک به برنامه
ا، این شرکت های و ورود به شماری از بنادر جهان محروم شدند. با لغو تحریمپوشش بیمه

 .فعالیت عادی خود را همزمان با افزایش تولید و صادرات نفت از ایران از سرگرفته است

 ی جهان:قتصاداخبارکوتاه ا

 ها برای ذخیره آب و آذوقه برای شرایط اضطراریتوصیه به آلمانی

بطری هییای آب در مونی : حمالت 
تروریسییییتی بیاعیث نگرانی های 

 امنیتی شده است 

دولت آلمان برای اولین بار از زمان 
جنگ سییییرد به شییییهروندان این 
کشور توصیه کرده است اقدام به 
ذخیره آب و آذوقه برای اسیییتفاده 

 .در شرایط اضطراری کنند

بعضییییی از نمیاینیدگان مخالف در 
تازه دفاع  پیارلمیان گفتنید که طرح

 .مدنی، که قرار است روز چهارشنبه با حضور وزرای کابینه بررسی شود، هراس افکنی است

به شیهروندان توصییه شیده اسیت آذوقه کافی برای نیازهای ده روز انبار کنند چون در صورت وقوع 
 .فاجعه ممکن است دسترسی فوری سازمان های امدادرسانی به مردم قطع شود

آب ذخیر  -روزانه دو لیتر برای هر عضو خانواده  -شود که به اندازه نیاز پنج روز  همچنین توصیه می
 .شود

صفحه ای وزارت کشور آلمان  23وبسایت خبری فرانکفورتر آلگماینه گفت که طرح تازه در یک سند 
 .تشریح شده است

متعارف ملی باشیید، در این سییند آمده اسییت که "حمله به خاک آلمان، به طوری که نیازمند دفاع 
بعید است"، اما افزود که یک تهدید عمده امنیتی علیه کشور در آینده را نمی توان مردود دانست، 

 بنابراین تدابیر الزم برای دفاع مدنی ضروری است
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 بازرگانی خارحی انگلیس

 5112درسال 

پیادشییییاهی متحیده که در کلیه منابع فارسییییی انگلیس نامیده می شییییود وبه هیچ وجه منظور 

انگلسییتان که یکی از چهار بخش این پادشییاهی نمشییامل انگلسییتان، ، اسییکاتلند، ویلز و ایرلند 

قاره یا برّ اروپا می شیمالی می باشید نیست کشوری  مستقل و واقع در  سواحل  شمال غربی 

 باشد.

 5112صادراتانگلیس درسال 

میایارد دالرامریکائی به سییراسییر جهان  صییادر   42565کاالهائی به ارزش  6555انگلیس در سییال 

در صید کاهش نشان  55حدود  6554در صید، از سیال  5565حدود  6555کرده اسیت  که از سیال 

در صیید آن از نظر  7564به سییراسییر جهان  از مجموع  صییادرات انگلیس 6555می دهد. در سییال 

میایارد دالر کل صادرات انگلیس   42565ارزش به ده کشیور  به ده کشیور صیادر شده است.  رقم 

تریلیون دالر برآورد  516212در صییید کل کاالهای صیییادراتی سیییاالنه جهان یعنی 665در این سیییال  

 شده است.

ین المللی پول،  تولید نا خالص داخلی انگلیس بر اسیاس آمار چشم اندازاقتصاد جهانی  صندوق ب

 5769تریلیون دالر بوده است. بنابراین صادرات انگلیس در این سال   66225بالغ بر  6555در سیال 

 در صد کل  ناخالص اقتصادی انگلیس بوده است.     

ه در صیییید ب 6665در صیییید صییییادرات انگلیس به کشییییورهای اروپائی،  5962ازنقتیه نظر قاره ای، 

 662در صد دیگر به امریکای شمالی و فقط  5265کشورهای آسیائی فروخته می شود.  انگلیس، 

 در صد به افریقا صادرشده است

 6555کشییور عمده شییرکای صییادراتی انگلیس ... کشییور هائی که در سییال  55در زیر لیسییت 

صد از کل  صدرات بیشیترین واردات را از کشیور انگلیس داشته اند مالحظه میشود.  هم چنین در 

 انگلیس  به هر کشور نشان داده شده است.

 در صد صادرات انگلیس.( 5465میایارد دالر )   2265 -+ ایاالت متحده امریکا 

 درصد(. 5565میایارد دالر )  4264  -+ آلمان 

 در صد (. 563میایارد دالر )   9666  -+ سوئیس

 در صد (. 563میایارد دالر )   6764 -+ چین 

 در صد (. 563میایارد دالر )   67 -فرانسه  +

 در صد (. 561میایارد دالر )   6262 -+ هلند 

 در صد (. 565میایارد دالر )   6565 -+ ایرلند 

 در صد (. 963میایارد دالر )   5761 -+ بلژیک 
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 در صد (. 661میایارد دالر )   5965 -+ اسپانیا 

 در صد (. 661میایارد دالر )   5663 -+ ایتالیا 

 در صد (. 666میایارد دالر )   5569 -+ امارات متحده عربی 

 در صد (. 665میایارد دالر )   362 -+ هنگ کنگ 

 در صد (. 565میایارد دالر )   7 -+ کره جنوبی 

 در صد (. 565میایارد دالر )   267 -+ عربستان سعودی 

 در صد (. 564میایارد دالر )   262 –+ سوئد 

 کشور باال صادر شده است. 55در صد ( صدرات انگلیس به  7663سه چهارم ) تقریبا 

یعنی  6555تا  6555در میان این کشییور ها چین سییریعترین رشیید واردات از انگلیس را  از سییال 

 در صد داشته است. 3466

 در صد بوده است. 7663در درجه دوم کره جنوبی با رشد 

 در صد افزلیش داشتند. 6965و  92به ترتیب عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

 در صد افزایش نشان می دهد. 567سال  5واردات ایاالت متحده در طول 

در صیید به آسیییا صییادر  6665در صیید ارزش صییادرات انگلیس به اروپا ،  5962از نقطه نظر اقلیمی، 

 است. در صد به افریقا صادرکرده 662در صد به امریکای شمالی و  5265شده است.،و

نتیجه می  6555میایاردیآن  در سیییال   42565میلیونیانگلیس و صیییادرات  2465با توجه به جمعیت 

 دالر تعلق می گیرد.   7573گیریم که به هر نفر 

 ده کاالی عمده صادراتی انگلیس

ودرصیید آرزش آن به نسییبت کل صییادرات  6555پر ارزشییترین کاالهای صییادرا تی انگلیس در سییال  

 شرح زیربوده است:انگلیس به 

 در صد کل صادرات (. 5963میایارد دالر )   2963 -+ ماشین آالت، موتور، پمپ ها 

 در صد (. 5565میایارد دالر )   59 -+ سنگ ها و فلزات قیمتی 

 در صد (. 766میایارد دالر )   5567 -+ اتوموبیل 

 در صد (. 761میایارد دالر )   92 -+ داروها 

 در صد (. 766ایارد دالر ) می  9966 -+ نفت 
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 در صد (. 269میایارد دالر )   63 -+ تجهیزات الکترونیکی 

 در صد (. 465میایارد دالر )   5163 -+ هواپیما و فظا پیما 

 در صد (. 4میایارد دالر )   5164 -+ تجهیزات پزشکی و فنی 

 در صد (. 9میایارد دالر )   54 -+ مواد شیمیائی آلی 

 در صد (. 662میایارد )   5561 -تیکی + مواد پالس

 5به مدت  6555هواپیما و فضییا پیما بشییترین رشیید را در بین این ده گروه داشییته اند  که از سییال 

   164در صد و سومین رشد  5566در صد بوده است.  در درجه دوم اتوموبیل و کامیون با  5166سال 

ن قرار در صد کاهش در راس کاهش یافتگا 4361در صد مربوط به انواع  داروها بوده است.  نفت با 

 گرفت.  

 5112 -واردات انگلیس 

و  6555درصیدی از سال   5661میایارد دالر با کاهش   26567مبلغ  6555واردات انگلیس در سیال 

در صیید کل  2962بوده اسییت.   ده کاالی عمده وارداتی انگلیس  6555الی  6554در صییدی از  363

 . ارزش کاالهای وارد شده از سایر کشورها را تشکیل می داد

در صیییید بود.  از نظر  969تریلیون دالر کییاالهییای وارداتی جهییانی ارزش واردات انگلیس  516763از 

در صیید ارزش کل واردات انگلیس از سییایر کشییور های اروپائی خریداری شییده بود.   5365اقلیمی، 

توجه  در صد کاال وارد شده بود.  با 5562در صد و از شمال آمریکا  6667شیرکای آسییاتی مبادالت 

، سیییهم هریک از 6555میایارد دالری در سیییال   26567ملیونی انگلیس وواردات  2465به جمعیت 

 دالر میشود.   3729شهروندان به کاالی وارداتی 

 ده کاالی عمده وارداتی انگلیس

،  هم چنین در صییید هریک به نسیییبت کل  6555پر ارزش ترین ده کاالی وارداتی انگیس در سییال 

 زیر بوده است..  واردات به شرح

 در صد کل واردات انگلیس (. 5969میایارد دالر )   1964 –+ ماشین آالت، موتور، پمپ ها 

 در صد (. 5669میایارد دالر )   7261 -+ اتوموبیل 

 در صد (. 367میایارد دالر )   25 –+ تجهیزات الکترونیکی 

 در صد (. 165میایارد دالر )   5561 -+ نفت 

 در صد (. 569میایارد دالر )   9965 -+ دارو 

 در صد (. 461میایارد دالر )   95 -+ سنگ ها و فلزات قیمتی 

 در صد (. 663میایارد دالر )   5166 -+ تجهیزات پزشکی و فنی 
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 در صد (. 661میایارد دالر )   5767 -+ مواد پالستیکی 

 در صد (. 665میایارد دالر )   5562 -+ هواپیما و فظا پیما 

 در صد (. 561میایارد دالر )   5569 –لباس  ) غیر از بافتنی و قالب دوزی (  +

هواپیما و فظا پیما های وارداتی بیشییییترین رشیییید را از لحاظ قیمت بین ده مورد باال داشییییته  که 

با در صد 6766در صد افزایش نشان می دهد.  دارو درا  4169ساله  5و دوره  6555نسبت به سال 

در صد رشد.  سنگ  5565دوم قرار داشیته اسیت.  بی فاصله بعد از آن اتوموبیل با رشید در درجه 

 در صد کاهش بین ده مورد باال قرارداشته اند.. 5761ها و فلزات قیمتی با 

 6552سوم جوالی  - دانیل وورکمن با بهره گیری از کار

 'آزادی تردد'  دارد بهنیازپیشرفت علم 
 سی بیپاالب ُگش خبرنگار علمی بی

پرفسور پل نرس، دانشمند 
برجسته بریتانیایی و برنده 

گوید می 6555نوبل سال 
پس از خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا اگر آزادی تردد 
ی نماند علوم بریتانیا باق

.خورددصدمه خواه . پرفسور  
در  نرس معتقد است پژوهش

ترین خطر در بریتانیا با بزرگ
طول تاری  مواجه شده و در 

با اتحادیه اروپا  مذاکره
محققان باید نقش مهمی 

 .داشته باشند

گویند بریتانیا باید بتواند با اتحادیه اروپا به توافقی برسد که ولی طرفداران ترک اتحادیه اروپا می
های مالی آن برخوردار باشد اما در عین حال مهاجرت از اتحادیه اروپا را به بریتانیا همچنان از کمک

 .محدود کند

کرد و به همین دلیل در زمره در بریتانیا بیشترین کمک مالی را از اتحادیه اروپا دریافت می علم
هایی است که بیشترین ضرر مالی را خواهد خوردبخش . 

کند، کمی بیش از یک های بریتانیا را تامین میدر صیید بودجه پژوهشییی دانشییگاه55اتحادیه اروپا 
 .میلیارد پوند در سال

های علمی اسییییتفاده کنند، باید اجازه اتحادیه اروپا که بخواهند از بودجه پژوهشاما کشییییورهای 
 .تردد آزادانه مردم را بدهند
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به گفته پرفسور نرس، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جایگاه برتر این کشور در جهان را از نظر علمی 
 .به مخاطره خواهد انداخت

یتانیا از این اتحادیه به اقتصییاد لطمه زده و به از دسییت رفتن بعالوه این خطر وجود دارد که خروج بر
 .ها و استعدادها منجر شودمهارت

ما  .پل نرس می گوید: "پیشیییرفت علم مسیییتلزم دسیییترسیییی به بازار واحد و آزادی تردد اسیییت
 توانیم در این بییاره بییا دنیییای خییارج از اتحییادیییه اروپییا مییذاکره کنیم ولی احتمییاال این کییار هزینییهمی

 ".های پژوهشی نقشی نخواهیم داشتبیشتری در بر خواهد داشت و ما در تعیین اولویت

یا شاید ما باید در باره کل وضع درهم و برهمی که ایجاد شده دوباره فکر کنیم و ببینیم آیا پس از "
 ".شود تجدید نظری دکرد یا نهآرام شدن اوضاع می

-بریتانیا تصییمیم بگیرد بودجه از دسییت رفته را جبران کند افزاید حتی اگر دولت پرفسییور نرس می
های مهم جای همکاری -پذیر اسییییتانید امکیانچیزی کیه طرفیداران خروج از اتحیادییه اروپیا گفتیه

های مختلف پژوهشیییی ضیییروری المللی را نخواهد گرفت که برای پیشیییگامی بریتانیا در زمنهبین
 .است

هایی وجود دارد که اروپیا از جملیه کریس لی می گوینید راهولی برخی از طرفیداران ترک اتحیادییه 
ترین برنامه تحقیقاتی های مالی اصییییلیبریتیانییا بیا وجود ممنوعییت آزادی تردد، همچنان از کمک

 .برخوردار شود( 6565اچ ) 6565اروپا، موسوم به افق 

است که  6565ه افقکریس لی می گوید: "اولین راه، دسترسی اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا ب
 .رسد مستلزم آزادی رفت و آمد باشددر مورد نروژ، سوئیس و ایسلند به نظر می

راه دوم نییییاظییییر بییییر "
کشییییورهایی اسییییت که 

شییان به افق دسییترسییی
بییییر اسیییییییاس  6565

"سیییاسییت همسییایگی 
اتحییادیییه اروپییا" صییییورت 

گیییییرد و شیییییمییال مییی
کشییییییورهییایییی مییثییل 
اسییییییرائیییییل، تییونییس، 
گرجسیییتان و ارمنسیییتان 

د. بییه نییظییر شییییییومییی
رسد این دسترسی، نمی

مشیییروط به آزادی رفت و 
 .آمد باشد

 سر پل نرس  

دسییییترسییییی محدود کنونی سییییوئیس به بازارهای اتحادیه اروپا، گزینه سییییوم اسییییت که در آن 
دسترسی کامل دارند ولی در سایر  6565های سطح باالی افق دانشمندان سوئیسی به فعالیت



 

19 
 

کنند و برای این نوع دسترسی، مستقیما ان کشور ثالث شرکت میهای این برنامه به عنوفعالیت
 .کنندهزینه کامل را پرداخت می

با این وجود ما باید دولت خودمان را ترغیب کنیم که اهمیت آزادی رفت و آمد برای پژوهشگران را "
ان یکنیم که هر توافقی باید تضییمین کند که دانشییمندان و دانشییجودرک کند. همچنین توصیییه می

شیییوند که از بریتانیا دیدن کرده و برای تحصییییل و کار به این سیییراسیییر جهان همچنان ترغیب می
 ".کشور بیایند

های بریتانیا هزار دانشمند از کشورهای اتحادیه اروپا در استخدام دانشگاه 95در حال حاضر نزدیک 
 .هستند

گوید جمن سلطنتی بریتانیا میونکاترامان راماکریشینان، یکی از دانشمندان سرشناس و رئیس ان
اکنون آینده بسیاری از دانشمندان بریتانیا نامعلوم است و ممکن است شماری از آنان برای امنیت 

 :شغلی تصمیم بگیرند در کشور دیگری کار کنند

ترین و بهترین هستند، سایر اند چون آنها با برجستهها این دانشمندان را استخدام کردهدانشگاه"
 ".هم این موضوع را خواهند دانست و برای بردن آنها خواهند آمد کشورها

سییال پیش به بریتانیا آمده و در دانشییگاه  51دکتر نومی بوهانا، پژوهشییگر چهل سییاله فرانسییوی 
ای اسیییت که تروریسیییم و کند. او همچنین سیییرپرسیییت پروژهکالج لندن، علوم جنایی تدریس می

 .کندکند. بودجه این برنامه را اتحادیه اروپا تامین مییری میگری را در مردان جوان پیگیافراط

های توانم برای این نوع برنامهگویید: "حتی تیا ییک میلیون سییییال دیگر هم نمیخیانم بوهیانیا می
المللی و چندتخصصی که ترکیبی از مهندسی و علوم اجتماعی است، از داخل بریتانیا بودجه بین

 ".بگیرم

زده و مایوس شدم. اول باورم نشد و به چندین وبسایت سیی را شنیدم بهتوقتی نتیجه همه پر"
تا  .مراجعه کردم تا ببینم این خبر واقعیت دارد؟ بعد فهمیدم که دیگر در یک کشییور اروپایی نیسییتم

خواهم در یک کشور آن موقع متوجه نشیده بودم این موضوع چقدر برای من اهمیت دارد، من نمی
 ".نمغیراروپایی زندگی ک

میاییک گیالزورثی، از گروه دانشییییمندان اروپا، گروهی که برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 
گوید رابطه کامل بریتانیا با اروپا اعتبار بیشیییتری به علوم در بریتانیا داده بود، از کرد، میمبارزه می

های پژوهشیییی یشیییتازی در برنامهتاثیر قوی بریتانیا بر معیارهای آموزشیییی و بازار واحد گرفته تا پ
 ".چند ملیتی

خواهیم تا حد ممکن این موقعیت را حفظ کنیم ولی مورد سیوئیس نشان داده که مذاکرات ما می"
 ".پیچیده خواهد بود

رنگ خواهد های پژوهشییی در آینده کمگوید نقش بریتانیا در تعیین سیییاسییتمایک گالزورثی می
به امکانات پژوهشی، بستگی خواهد داشت به آزادی تردد،  شید و موفقیت بریتانیا در دسیترسی

 .رابطه با بازار واحد، مشارکت مالی و منافع کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستند

گوید پس از خروج می 6555پرفسییور پل نرس، دانشییمند برجسییته بریتانیایی و برنده نوبل سییال 
 .نماند علوم بریتانیا صدمه خواهند خورد بریتانیا از اتحادیه اروپا اگر آزادی تردد باقی
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ترین خطر در طول تاری  مواجه شیییده و در در بریتانیا با بزرگ پرفسیییور نرس معتقد اسیییت پژوهش
 .مذاکره با اتحادیه اروپا محققان باید نقش مهمی داشته باشند

که  وپا به توافقی برسییییدگویند بریتانیا باید بتواند با اتحادیه ارولی طرفیداران ترک اتحادیه اروپا می
های مالی آن برخوردار باشد اما در عین حال مهاجرت از اتحادیه اروپا را به بریتانیا همچنان از کمک

 .محدود کند

کرد و به همین دلیل در زمره علم در بریتیانییا بیشییییترین کمیک مالی را از اتحادیه اروپا دریافت می
 .هد خوردهایی است که بیشترین ضرر مالی را خوابخش

کند، کمی بیش از یک های بریتانیا را تامین میدر صیید بودجه پژوهشییی دانشییگاه55اتحادیه اروپا 
 .میلیارد پوند در سال

های علمی اسییییتفاده کنند، باید اجازه اما کشییییورهای اتحادیه اروپا که بخواهند از بودجه پژوهش
 .تردد آزادانه مردم را بدهند

بریتانیا از اتحادیه اروپا جایگاه برتر این کشور در جهان را از نظر علمی به گفته پرفسور نرس، خروج 
 .به مخاطره خواهد انداخت

بعالوه این خطر وجود دارد که خروج بریتانیا از این اتحادیه به اقتصییاد لطمه زده و به از دسییت رفتن 
 .ها و استعدادها منجر شودمهارت

ما  .رسیییی به بازار واحد و آزادی تردد اسیییتپل نرس می گوید: "پیشیییرفت علم مسیییتلزم دسیییت
توانیم در این بییاره بییا دنیییای خییارج از اتحییادیییه اروپییا مییذاکره کنیم ولی احتمییاال این کییار هزینییه می

 ".های پژوهشی نقشی نخواهیم داشتبیشتری در بر خواهد داشت و ما در تعیین اولویت

جاد شده دوباره فکر کنیم و ببینیم آیا پس از یا شاید ما باید در باره کل وضع درهم و برهمی که ای"
 ".شود تجدید نظری دکرد یا نهآرام شدن اوضاع می

-افزاید حتی اگر دولت بریتانیا تصییمیم بگیرد بودجه از دسییت رفته را جبران کند پرفسییور نرس می
هم های مجای همکاری -پذیر اسییییتانید امکیانچیزی کیه طرفیداران خروج از اتحیادییه اروپیا گفتیه

های مختلف پژوهشیییی ضیییروری المللی را نخواهد گرفت که برای پیشیییگامی بریتانیا در زمنهبین
 .است

هایی وجود دارد که ولی برخی از طرفیداران ترک اتحیادییه اروپیا از جملیه کریس لی می گوینید راه
یقاتی ترین برنامه تحقهای مالی اصییییلیبریتیانییا بیا وجود ممنوعییت آزادی تردد، همچنان از کمک

 .برخوردار شود( 6565اچ ) 6565اروپا، موسوم به افق 

است که  6565کریس لی می گوید: "اولین راه، دسترسی اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا به افق
 .رسد مستلزم آزادی رفت و آمد باشددر مورد نروژ، سوئیس و ایسلند به نظر می

بر اسییاس "سیییاسییت  6565ن به افق شییاراه دوم ناظر بر کشییورهایی اسییت که دسییترسییی"  
گیرد و شمال کشورهایی مثل اسرائیل، تونس، گرجستان و همسیایگی اتحادیه اروپا" صیورت می

ورهایی که حد، مشارکت مالی و منافع کش رسد این دسترسیشود. به نظر نمیارمنسیتان می
 در اتحادیه اروپا هست
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 دوک جدید وستمینستر

میلیارد پوندی؛ 3با ارثیه   

ترین ثروتمندان جهانیکی از جوان  

اشرافی  هاین مربوط به وراثت درخانوادهبر اساس قوانی و خانواده استهیو گروزونر سومین فرزند
 بریتانیا، بر دو خواهر بزرگترش ارجحیت دارد

 3سالگی عنوان اشرافی دوک وستمینستر و  65به گزارش مجله فوربس هیو گروزونر که در سن 
میلیارد پوند ثروت خانوادگی را به ارث برده، اکنون سومین مالک بزرگ مستغالت بریتانیا و شصت 

 و هشتمین فرد ثروتمند جهان است.

شنبه روی داد، عنوان اشرافی هفتمین دوک ز مرگ ناگهانی پدرش که روز سهاو پس ا
وستمینستر را به ارث برده است. او سومین فرزند ولی تنها پسر خانواده است و قبل از دریافت 
این عنوان اشرافی لقب افتخاری ارل گروزونر را داشت. او در عین حال پدرخوانده پادشاه آینده 

 دسال شاهزاده ویلیام است.بریتانیا، پسر خر

نویسد در مورد دوک جوان وستمینستر شناخت چندانی وجود ندارد. او در روزنامه گاردین می
اش به خاطر دانشگاه نیوکاسل در رشته مدیریت اقتصاد روستايی تحصیل کرده است. خانواده

یتانیا تالش کرده های خانوادگی در برموقعیت ویژه او به عنوان وارث یکی از بزرگترین ثروت
 های خصوصی زندگی او را محفوظ نگاه دارد.جنبه

اما زمانی که به عنوان پدرخوانده جوان و ثروتمند شاهزاده جورج، پسر خردسال ویلیام نوه ملکه 
 ها را به خود جلب کرد.بریتانیا، برگزیده شد توجه رسانه
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سالگی او بود که از قرار  65لد ها آن را پوشش دادن جشن تویکی دیگر از مواردی که رسانه
معلوم پنج میلیون پوند هزینه داشت. حدود هشتصد مهمان به این مراسم دعوت شده بودند که 

 های ملکه بریتانیا بود.یکی از آنها شاهزاده هری یکی از نوه

با وجودی که هیو گروزونر سومین فرزند است ولی بر اساس قوانین سنتی مربوط به وراثت که 
کنند، او بر دو خواهر بزرگترش ارجحیت دارد. های اشرافی بریتانیا از آن تبعیت میخانواده هنوز

جریب زمین و مستغالت در بلگراویا، یکی از  535اموالی که به او به ارث رسیده شامل 
ترین محالت شهر لندن، و هزاران جریب زمین در اسکاتلند و اسپانیا را نیز شامل گرانقیمت

 شود.می

و قبل از تولد شاهزاده جورج، اولین فرزند ویلیام نوه  6559انون سنتی وراثت سلطنت در سال ق
ملکه بریتانیا، لغو شد و در نتیجه مقام سلطنت از این پس به اولین فرزند فارغ از جنسیت او 

 شود.منتقل می

لکسیون آوری کبرخی از مجالت بریتانیایی در مورد عالقه دوک جوان وستمینستر به جمع
اند و مجله ونیتی فیر به او های قدیمی و عالقه او به آشنایی با دختران مطالبی نوشتهشراب

 لقب داده است.« مالک نیمی از شهر لندن»

های اشرافی و متمول بریتانیا دوک افزاید برخالف بسیاری از فرزندان خانوادهروزنامه گاردین می
وزی تحصیل نکرده ولی تا قبل از ورود به دانشگاه، رهای شبانهجوان وستمینستر در مدرسه
اش در چشایر درس های خصوصی نزدیک به محل زندگی خانوادههمیشه در یکی از مدرسه

 خوانده است.

او در حال حاضر مدیر بخش حسابداری یک شرکت فناوری است که در زمینه بازیافت پس مانده 
 کند.محصوالت کشاورزی و مواد غذایی کار می

ها پیش با خانواده سلطنتی بریتانیا روابط نزدیکی داشته و پدرش از دوستان خانواده او از مدت
بسیار نزدیک شاهزاده چارلز پسر ارشد ملکه بریتانیا بود. شاهزاده چارلز از مرگ دوک سابق 

 ای مرگ او را تسلیتوستمینستر به شدت متأثر شده، و ملکه بریتانیا و همسرش نیز در بیانیه
 گفتند.

گردد. زمانی که یکی از اجداد دوک سال پیش برمی 955تاریخچه ثروت خانواده گروزونر به بیش از 
جوان با یک بانوی بسیار ثروتمند ازدواج کرد که عالوه بر کاخ و امالک وسیعی در ناحیه 

 جریب زمین در غرب لندن بود. 555میدلسکس انگلستان صاحب بیش از 

ها ساخت و ساز بزرگی انجام داد که اوائل قرن هجدهم در بخشی از این زمینخانواده گروزونر در 
به محله میفیر شهرت یافت. صد سال بعد آنها ساخت و ساز گسترده دیگری انجام دادند که 

محله بلگراویا نام دارد. هر دو این محالت در غرب مرکز شهر لندن واقع شده و یکی از 
 ی جهان هستند.های مسکونترین محلهگرانقیمت

این خانواده در پایان قرن نوزده و قرن بیستم تجارت مستغالت و مسکن خود را در کشورهای 
 آمریکا، آسیا و اروپا توسعه داد خارجی از جمله استرالیا،
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 .:ویژه شگزار 

گزارش ویژه این ماه عین جزوه "تشریفات صادرات و واردات در انگلیس"است که اخیراّچاپ ونشر 
 خبر نامه منعکس می شود  اینواکنون برای بهره گیری خوانندگان گرامی درشده 

 خبر نامه

 تشریفات صادرات و واردات

 

 در

 

 انگلیس
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 دیباچه
 

نخستین گام در کار یا داد و ستد سنجیده با هر کشور یا مجموعه ی اقتصادی، آشنایی با آن کشور 
بازرگانی خارجی جاری در آن هردو می یا مجموعه، به ویژه سیمای کلی آن کشور و تشریفات 

 باشد.

با تکیه بر این اصل، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس به عنوان سخنگوی کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی فعال یا مایل به داد و ستد با انگلیس، جزوه حاضر را که در واقع بعد از جزوه 

ع دسترس درباره تشریفات صادرات و واردات در انگلیس می انگلیس در یک نگاه، برگرفته یی از مناب
باشد برای بهره گیری اعضاء محترم تدوین، افزون بر ارائه به صورت مستقل، در سایت اتاق به 

 ان و انگلیس، نصب و در خبرنامه الکترونیکی ماهانه و فصلنامه اتاق ایرwww.ibchamber.orgآدرس: 
 نیز چاپ و نشر خواهد شد.

الزم به یادآوریست که کلیه تشریفات بازرگانی خارجی دو کشور در کنار سایر منابع مورد نیاز 
 در دسترس  می باشد. useful linksدرسایت اتاق ایران و انگلیس، زیر عنوان 

خارجی در هر یک از دو کشور وضع در پایان از آنجا که هر از چند مقررات جدیدی در زمینه بازرگانی 
می شود، اتاق ایران و انگلیس به منظور رفاه حال اعضاء وظیفه خود می داند در اندازه ممکن به 

 نصب آنها در سایت اتاق، ارسال الکترونیکی و در نهایت چاپ و نشر آن اقدام نماید.

  امینیدکترامیرهوشنگ                                                
  

 زیربنای بازرگانی خارجی انگلیس :  -بخش یک 

انگلیس کشوریست با اقتصاد صنعتی بزرگ و                                                                     
زیربنای بازرگانی استوار. بازرگانی از آغاز پیدایش استعمار تاکنون، همواره مهمترین عامل در 

اقتصاد انگلیس بوده است. این میراث در دنیای نو نیز با روابط قوی بازرگانی با اتحادیه اروپا و سایر 
 کشور های غربی ادامه یافته است. 

 لیدات صنعتی  انگلیس:تو

مهمترین تولیدات صنعتی انگلیس عبارتند از: ابزارآالت ماشینی،                                     
تجهیزات برقی، تجهیزات خودکار، تجهیزات راه آهن، کشتی، هواپیما، وسایل نقلیه موتوری و قطعات 

ایی، ذغال سنگ، نفت، کاغذ و محصوالت آن، تجهیزات الکترونیکی و ارتباطات، فلزات، مواد شیمی
 کاغذی، فرآورده های غذایی و منسوجات.

 مورداشاره در فهرست کاالهای صادراتی انگلستان دیده می شود. کاالهای

 بازرگانی انگلستان: صادرات و واردات:

انگلستان به عنوان بخشی از پادشاهی متحده بریتانیای                                                         
میلیارد دالر صادرات را به ثبت رسانده و در  95569رقمی برابر با  6553کبیر و اسکاتلند در سال 

 ردیف دهمین کشور جهان در این زمینه قرار داشته است. 

پائین  6551میلیارد دالر سال  42269باوجود اینکه به سبب بروز رکود اقتصادی رقم مورد اشاره از   
 تر بود؛ وجوه به دست آمده از صادرات کمک درخور توجه به اقتصاد انگلستان بوده است.
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عمده ترین کاالهای صادراتی انگلیس عبارتند از: کاالهای مصنوعی، بنزین، مواد شیمیایی، مواد   
 خوراکی، انواع نوشابه و تنباکو.

 عبارتند از:  لستانعمده ترین شرکای صادراتی انگ  

درصد سهم در  64ایاالت متحده امریکا با                                                                        
در  5بلژیک  –در صد  761هلند، فرانسه و ایرلند هر یک  –درصد  6565آلمان  –کل صادرات انگلیس 

 در صد.   965صد  و در نهایت اسپانیا 
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 29369برابربا  6551میلیارد دالر درمقایسه با سال     47962برابر  6553واردات انگلیس در سال  
 میلیارد دالر به ثبت رسیده است، و هفتمین رتبه در زمینه واردات را در جهان از آن خود نموده است.

مصنوعی ،  مهمترین کاالهای وارداتی انگلستان در این سال ها عبارت بوده است از: کاالهای
 ماشین آالت، سوخت و مواد خوراکی. 

 –درصد  59مهمترین شرکای انگلستان درزمینه واردات دراین سال ها  عبارت بودند از: آلمان با 
 2نروژ  –در صد  269فرانسه  –در صد  7هلند  –در صد  7چین  –در صد  169ایاالت متحده امریکا 

در صدسهم از کل واردات. 4در صد  و ایتالیا  5بلژیک  –در صد 
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نکته شایان توجه در بازرگانی خارجی انگلستان، در هر دو زمینه واردات و صادرات، تنوع کاالهای   
هان در دادوستد مورد دادوستد است. به ویژه آنکه انگلستان تقریبا با تمام کشور های بزرگ ج

 د.بازرگانی می باش
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 :                                         لیس راهنمای تشریفات واردات در انگ -ش دوم بخ

 تعرفه بازرگانی در انگلیس:

الزم به یادآوریست که فهرست تعرفه های بازرگانی انگلیس برای                                      
قراردارد. فهرستی که با بهره  GOV.UKدر سایت  Onlineبهره برداری کاربران به صورت رایگان و 

گیری از آن می توان انواع کاال را طبقه بندی و اطالعات هریک را ازجمله: اطالعات دقیق هریک از 
انواع کاال )مانند: شرح کاال، میزان عوارض گمرکی، گمرک ضد قیمت شکنی، سهمیه ها، مالیات 

بازبینی های دولتی و یادداشت های بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم، توافق های ترجیحی، 
مشروح برای هر کاالیی که درفهرست تعرفه های مورد اشاره منظور شده باشد( را به دست 

روزانه به طور مرتب از طریق پایگاه داده های اتحادیه اروپا و سیستم امورگمرکی  آورد.این اطالعات
نیز وجود دارد که نشان  م ایمیلیواردات و صادرات کاال به روز می شود. ضمن اینکه یک سیست

دهنده تغییرات در تعرفه ها می باشد. افزون بر این تعرفه های بازرگانِی پادشاهی متحده 
 شناسایی سریع مجوز ها و گواهی نامه های مربوطه را برای هرکاالی خاص تسهیل می کند.

 :هسازمان گمرک بریتانیا به چند دلیل به واردات عالقه مند است، از جمل

 + پرداخت میزان صحیح هرگونه عوارض گمرکی و یا مالیات بر ارزش افزوده 

 + آمار های بازرگانی برای انگلستان و اتحادیه اروپا.

 + ارقام تراز تجاری واردات/ صادرات پادشاهی متحده.

 ".EC" انگلیس ومقررات+ ممنوعیت ها و محدودیت های ایجاد شده طبق قوانین 

 واردات:اظهارنامه 

در صد جزئیات واردات از راه اظهارنامه الکترونیکی واردات ارائه  33در حال حاظر                         
این کار  به دست می آید. ”C88“ویااظهارنامه الکترونیکی واردات ارائه شده به  ”HMRC“شده به 

 .می تواند توسط خود متقاضی و یا نماینده وی مورد اقدام قرار گیرد

اظهارنامه واردات اطالعات مورد نیاز در زمینه انواع کاال و وضعیت حمل آن را در اختیار قرار می   
ه کد طبق -کد تعرفه  -دهد. دو مورد بسیار مهم اطالعات عبارتند از کد کاال )که به آن سرفصل تعرفه 

 یا کد هماهنگ نیز اطالق میشود( و کد روش های گمرکی. -بندی

 :”EORI“ثبت هویت کارگزار اقتصادی یا 

این شماره ویژه و در اتحادیه اروپا منحصر به فرد است.                                                          
 "EORI"با ثبت نام در گمرکهای یکی از کشورهای عضو، هر "اپراتور اقتصادی" می تواند شماره 

م مکاتبات با گمرکات اتحادیه اروپا هرکجا که شماره شناسائی گمرکی خود را برای استفاده در تما
 الزم باشد به کار برد. 

 ":”EROIساختار شماره ثبت هویت کارگزار اقتصادی 

کلیه این شماره ها در انگلستان با دوحرف                                                                         
GB” “ شماره بعد از آن بر اساس شماره مالیات ارزش افزوده)چنانچه  56شود و  شروع می

درانگلیس برای مالیات ارزش افزوده ثبت نام شده باشد( و یک پسوند سه شماره یی. . . می 
  .56945271555GBباشد. به طور نمونه: 

" اگر برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده باشند و یا در EORI"در انگلستان ساختار شماره 
 مراجع گمرکی ثبت نام نشده باشند نیز به همان صورت خواهد بود. 
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 کارگزار اقتصادی مجاز:

اتحادیه اروپا به منظور حفظ و بهبود امنیت درچرخه بین المللی عرضه کاال،                                 
یی با چالش های تروریسم و یاری رساندن به تامین امنیت برای مرزها و شهروندان، برای رویارو

 روش هایی اتخاذ نموده است.

اتحادیه اروپا طرح اپراتوراقتصادی مجاز را در چارچوب امن سازمان حقوق گمرکی در پاس  به 
ید این طرح معیارهایی توسعه داد. فوا برای واردات به ایاالت متحده آمریکا ”C-TPAT“تمهیداتی چون 

است که باعث سریع تر شدن زمان های ترخیص کاال در دادوستدهای تتشخیصی در مرزهای 
اتحادیه اروپا در مقایسه با سایرین خواهد گردید. مزایای بیشتری از قرارداد های تشخیصی دوجانبه 

بر، تحت این قراردادها با شرکای بازرگانی کشور ثالث در دسترس خواهد بود.به طوری که منافعی برا
 به هنگام واردات کاالهای اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث حاصل می گردد. 

  قراردادهای تشخیصی دو جانبه:

  (6555ژاپن )اجرا شده در 

 (6556ایاالت متحده امریکا )اجرا شده در 

  (6559سوییس)بطور کامل اجراشده تا اواخر 

 (6559 نروژ )به طور کامل اجرا شده تا اواخر 

 زالندجدیدمذاکرات در جریان یادرحال سرگیری با:چین، کانادا، جمهوری کره، سنگاپور، 

 اپراتور اقتصادی مجاز، دسترسی به ساده سازی حقوق گمرکی را فراهم می کند.

 کد کاالچیست؟     

کد کاال، یک عدد ده رقمی برای  توصیف کاال های وارداتی است. هر کاالئی                          
 هراندازه مهم و یا متنوع باشد یک کد خواهد داشت. 

میزان گمرک هر کاال دربرابر کد آن مشخص شده است. افزون براین محدودیت های موجود مانند 
کد کاال از اهمیت بسیاری برخوردار "، طبقه بندی کاال ها به ترتیب BIS"لزوم داشتن جواز واردات 

است، زیرا کد، کاال را شرح می دهد و میزان حقوق گمرگی کاال را مشخص می کند. بیشتر 
کاالهای وارداتی حقوق گمرکی دارند. مهم این است که عوارض گمرکی با نرخ صحیح پرداخت 

رداخت کننده خواهد بود. و گردد. چنانچه بیش ازاندازه مربوطه پرداخت شود؛ ازنظر مالی به ضرر پ
اگر هم کمتر پرداخت شود؛ مابه التفاوت باید بعدا پرداخت گردد. شاید هم بعد از فروش کاال. طبقه 

 بندی کاال ها بر اساس کد صحیح  کاال نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

باید توجه داشت که استفاده نادرست  از کد کاال باعث پرداخت اضافی و یا کم عوارض گمرکی می 
 شود که گمرکات بایستی بعدا آنرا پس بدهند و یا از پرداخت کننده مطالبه نمایند. 

 "CPC :یا کد تشریفات گمرکی " 

و مشتریان را از  کاال را مشخص می کنداین کد هدف ازحمل                                             
میزان جقوق گمرکی قابل پرداخت چه به صورت سپرده )که بعد از صدور کاال بازپرداخت می شود(، 

"( و یا به صورت واریز مستقیم به حساب Vیا کامال معوقه )براساس طرح امداد گمرکی، قسمت "
 آگاه می سازد.
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 :زشرکی واردات و مالیات ارپرداخت حقوق گم

"، سند واحد اداری C88وقتی اظهارنامه واردات )معموال "                                                     
" پذیرفته می شود، کاالهای موردبحث ترخیص نمی HMRC""( ارائه می دهد و از طرف SAD"یا 

شوند مگر آنکه وجوه مربوط به آن پرداخت ویا تضمین شود. معموال از روش حساب معوقه )به نکات 
شود. این موثر ترین و کارآمد ترین روش  نماینده وی استفاده میزیر توجه کنید( به نام عامل و یا 

برای ترخیص کاال و پرداخت عوارض است. هم چنین می شود پرداخت را با روش های زیر انجام 
 داد: 

" و یا با پشت نویسی به طور شخصی(، حواله CVE307با چک تضمینی )از طریق ضمانت از "  
این  روش اخیر می شود با یورو انجام گردد. روش جایگزین سریع "، که CHAPS"" یا BACS"بانکی، 

" یا سیستم حسابداری انعطاف پذیر از طریق واسطه FASبرای پرداخت عبارت است از استفاده از "
 " )پرداخت  بازرگانی مستقیم(.DTIهای "

 رزش کاالی وارداتی چیست؟ا

" ارزشی را C88یی وارد می کنید، بایستی در فرم "وقتی کاال                                         
اظهارکنید )که به آن ارزش گمرکی می گویند(. صحیح بودن این ارزش اهمیت دارد زیرا بر اساس 
آن همه عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده محاسبه می شود. ارزش گمرکی همچنین برای به 

 ه و حائز اهمیت است.دست آوردن آمار های دقیق بازرگانی، تعیین کنند

 چگونه ارزش گمرکی کاالها محاسبه می شود؟

وقتی کاالی وارداتی برای فروش عرضه می                                                                     
هزینه حمل( به اضافه هزینه های -بیمه -" )ارزش کاالCIFشود؛ ارزش گمرکی آن براساس قیمت "

دیگری که ممکن است در جریان خرید پیش آمده باشد؛ از قبیل کارمزد، حق امتیاز و هزینه جواز و 
حتی ارزش کاالیی  که رایگان به تولید کننده داده شده است؛ محاسبه می شودد. این روش 

 وارد بسیاری از واردات به کار می رود.  محاسبه را "ارزش معامله" می گویند و در م

هرگاه معامله ای صورت نگرفته باشد )به طورمثال واردات براساس وام انجام شده باشد( سلسله 
مراتب جایگزین روش های ارزش یابی باید به کارگرفته شود. برای کمک به این روش پیچیده می  

برای اهداف گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و ارزش گذاری کاالهای وارداتی  656توان از یادداشت 
 د.آمار های بازرگانی استفاده کر

پوند، ممکن است درخواست شود که فرم  2555در صورت وارد کردن کاالی مشمول مالیات باالتر از 
تکمیل شود. اگر کاالیی خریداری و گمرک آن بر اساس فروش قبلی  C88اظهار نامه عالوه بر 
" یا اظهار نامه GCVن است خواسته شود اظهارنامه "بلند مدت" را که به آن "محاسبه شود؛ ممک

عمومی اتالق می شود تکمیل و به واحد مربوطه در لندن تحویل شود. این اظهارنامه برای مدت 
 سه سال مشروط به آنکه مشخصات تغییر نیابد معتبر خواهد بود: بعد از آن باید تجدید شود.  

 نرخ مبادله:

وارداتی را با ارزی جز  چنانچه عرضه کنندگان کاال صورت حساب کاالهای صادراتی و یا               
پوند استرلینگ صادر کنند، ارزهای دیگر بایستی برای ارزیابی گمرکی و مالیات  ارزش افزوده به 

 پوند استرلینگ تبدیل شود.  

 مدارک مورد نیاز واردات:

 .موجود باشد C88براساس مقررات در "بازرسی گمرکات"، باید کپی فرم                                  
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توصیه  می شود، کپی صورت حساب عرضه کننده و اگر فروشی درکار نبوده نامه ای واضح درباره 
 محموله ارائه شود.

 " :ICSسیستم کنترل واردات "

در اتحادیه اروپا، این سیستم بخشی از سیستم عظیم واردات                                          
خودکار برای تسهیل روند واردات می باشد. الحاقیه های امنیت و ایمنی به کد گمرکات جامعه اروپا 

“IC”  مقررمی دارد که حمل کنندگان کاال ها و یا نمایندگان قانونی آنها خالصه اظهار نامه الکترونیکی
“ENS” ین بندر ورودی اتحادیه اروپا و درزمان مقرر و قبل از ورود کاال ارائه دهند. حتی اگر را در اول

 مقصد نهایی خارج از اتحادیه اروپا باشد.  

توافق  " و برحسب مقاطعENSمسئول تحلیل ریسک  بر اساس اطالعات " ،کشور های عضو  
فرودگاه های مقصد  محموله می تقال اطالعات برای بنادر و یاشده ریسک در اتحادیه اروپا و ان

 باشند.  

 مراوده های الکترونیکی بین مراجع زیر را انجام می دهد:  ، ”ICS“سیستم کنترل واردات 

کل گمرک  ه هایکل گمرک و یا نماینده آنان/ ادار ه هایکل گمرک / حمل کنندگان ادار ه هایادار
 و اتحادیه اروپا. 

 پرداخت یا تعلیق مالیات غیر مستقیم:  

مالیات غیرمستقیم مربوط به کاالهای وارداتی باید به                                                       
هنگام تسلیم اظهار نامه واردات پرداخت شود مگر آنکه مالیات معلق شده و کاال بر اساس کد روش 

 لیات غیر مستقیم گذارده شود.  در انبار ما ”CPC“های گمرکی 

اگر کاال به هنگام ورود، برای مصرف ترخیص شود، مالیات غیر مستقیم باید براساس   روش مناسب 
 اعالم و پرداخت گردد.  

اگر وارد کننده، سپردن کاال در انبار مالیات غیر مستقیم را انتخاب کرد، اظهارنامه واردات باید این دو 
شماره تایید مالیات غیر  43( و در پنجره  5755555) ”CPC“کد  97در پنجره مطلب را نشان دهد: 

انبار  43مستقیم انبارگمرک. بالفاصله کاال به انبار ارسال گردیده و در مکان مشخص شده در پنجره 
می شود و  اقدام تعلیق مالیات  توسط یک فرستنده کاالی ثبت شده آغاز می گردد. توجه داشته 

ای هر کاالی مشخص تنها انبار دار گیرنده و یا تشکیالتی که اعالمیه ورود را تکمیل باشید که بر
 کرده  می تواند به عنوان  فرستنده کاالی ثبت شده عمل نماید.

 نیاز های صدور مجوز برای واردات:

وزهای متعدد واردات کاال به انگلستان مستلزم ارائه مج                                                 
 است که عبارتند از:

 .”CAP“+ مجوز های سیاست رایج کشاورزی 

 .”BIS“مهارت و نوآوری  -+ مجوز کسب و کار

 . ”DEFRA“+ مدارک اداره محیط زیست، غذا، و امور روستائی 

+ مجوزهای قرارداد بازرگانی بین المللی در مورد گیاهان و جانوران وحشی در معرض خطر 
“CITES” . 

 مجوز های کمیسیون اروپا.+ 
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 .  ”OCNS“+ مجوز های دفتر امنیت هسته ای مدنی 

 + مجوز های  کمیسیون جنگل داری.

 .”HSE“+ کنترل های مدیر امنیت و بهداشت 

 .”OFK“+ مجوز های دفتر ارتباطات 

 + مجوز های بهداشتی برای برخی مواد خوراکی با ریسک باال.

 سهمیه تعرفه چیست؟

سهمیه تعرفه، ارزش از پیش تعیین شده یا کمیت برخی کاال ها ست که                                 
می شود در یک مقطع زمانی مشخص با تخفیف عوارض گمرکی متعارف وارد اتحادیه اروپا نمود. 

 عالوه بر آن می توان کاال به میزان بیشتری وارد کرد اما با پرداخت عوارض گمرکی متعارف.

 اردات چیست؟اولویت و

اتحادیه اروپا با برخی از کشور ها قراردادهای بازرگانی منعقد کرده است.                                  
این قراردادها اجازه می دهد که واردات کاال از این کشورها به اتحادیه اروپا بدون عوارض گمرکی و 

اری شرایط می باشندکه یا با تخفیف صورت گیرد. این اولویت ها بسیار ویژه و مشروط به بسی
 مهمترین آن تطبیق با قوانین ترجیحی در کشور مبدا می باشد. 

گواهی اولویت مبداء )گواهی ها یا در برخی موارد اظهارنامه ها روی برگه های فروش و یا سایر   
مدارک بازرگانی( در کشور مبداء صادر و به کشور واردکننده ارائه می شود. این گواهی نامه  ها 

 اید باهر محموله همراه باشد.ب

 راهنمای تشریفات صادرات در انگلیس:               

سازمان گمرک انگلیس به دالیل بسیار به صادرات عالقه مند                                                  
 است از جمله:

 + گردآوری آمار صادرات برای انگیس و اتحادیه اروپا.
 ل محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی.+ اعما

 + اطمینان از اینکه کاالهایی که دارای مالیات غیر مستقیم هستند از انگلیس صادر شده است.
 + اطمینان از اینکه شرایط مجوز های صادرات رعایت شده باشد.

 ( صادرات به طور صحیح اعمال شده است.relief+ اطمینان از اینکه طرح امداد )
یری از بازگشت غیر مجازکاالهای معاف از عوارض گمرکی یا مالیات ارزش افزوده به بازار + جلوگ
 داخلی.

+ فعالیت به عنوان نماینده سایر بخش های  دولتی مانند دفتر نمایندگی    پرداخت های 
 و امثال آنها. ”DEFRA“، یا اداره محیط زیست، مواد غذایی و امور روستایی ”RPA“روستائی 

+ تائید صدورکاال از انگلستان، ازطریق کشور دیگر عضو، و یا کاالی مربوط به عضو دیگر از 
 انگلستان. 

 :اظهارنامه صادرات 

به اداره گمرک  جزئیات صادرات از طریق ارائه اظهارنامه الکترونیکی صادرات                          
 ،CHIEF/هزینه حمل صادرات(، بر روی گردآوری می شود. این اطالعات )بررسی گمرک واردات

 سیستم پردازنده مرکزی کامپیوتر ضبط می شود و صدورکاال فقط با اجازه امکان پذیر می باشد.
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 اظهارنامه  صادرات چگونه تهیه می  شود؟

ل و یا درصورت اظهارنامه صادرات را می توان به صورت کام                                                    
امکان به صورت کوتاه تهیه کرد. اظهارنامه کامل باید به صورت الکترونیکی و بر اساس سیستم 

و یادر موارد استثنایی، به طور مثال مسافری برای حمل نمونه محصوالت  (NES)صادرات ملی  
ساده و مختصرکه را ارائه داد. اظهارنامه (C88 ESS)بازرگانی،  فرم دستی ایمنی و امنیت صادرات 

درتشریفات ترخیص کاال ازگمرک محلی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ بایستی به طور الکترونیکی 
)بررسی گمرک واردات وهزینه حمل ”CHIEF”بر اساس سیستم صادرات ملی ودر کامپیوتر مرکزی ،

 باشد.صادات( تکمیل گردد. در هر دو روش اجازه از گمرکا مورد نیاز           می 

 چه جزئیاتی را باید در اظهارنامه بیان کرد؟

گمرک ثبت اطالعات گوناگونی را در اظهارنامه                                                                  
الزامی می داند. درصورت نبود اطالعات مورد نیاز یک سری پیام های الکترونیکی برای راهنمائی 

طول تشریفات وارد کردن اطالعات فرستاده می شود. جزئیاتی که باید ارائه شوند  اظهار کننده در
 عبارتند از :

مبدا کاالها / مقصد کاالها/ کد کاالها / کدهای روش های گمرکی و ارزش کاال. مهمترین  -
بخش اطالعات "مرجع منحصر به فرد محموله" می باشد. اطالعات مربوط به ایمنی و امنیت 

 باید در اظهارنامه ابراز شود.

 مالیات صادرات :

در حال حاضر هیچ گونه مالیات صادراتی، عوارض گمرکی و یا مالیات اجباری روی                       
کاالهایی که از اتحادیه اروپا صادر می شود وجود ندارد. اما باید توجه داشت که ممکن است 

" مالیات وضع کند؛ هرچند در CAPالجل برای  بعضی کاالهای "کمیسیون اتحادیه اروپا در یک ضرب ا
سال های اخیر چنین اتفاقی نیفتاده است. با وجود این ممکن است عوارض گمرکی واردات در 
کشور های مقصد وجود داشته باشد. توصیه می شود برای آگاهی از آنچه توسط مقامات اداره 

کشور مورد نظر و یا کمیسون عالی که نماینده گمرک در کشور مقصد الزامی است؛ با سفارت 
کشوری است که صادرات به آن صورت می گیرد، ویا با میز خارج از کشور اداره  کسب و کار، نو 

 آوری و مهارت ها در لندن تماس گرفته شود.

کاالهائی که مجددا از انگلیس صادر می شوند باید شناسایی شده و به طور صحیح اعالم شوند. 
 ایی که برای بازسازی و تعمیر وارد انگلیس شده است و اکنون دوباره صادر می شوندکااله

 آیا می شود کاالئی را  شخصا به طور مستقیم به گمرک برد؟   

اگر مایل به فروش کاال در خارج از                                                                                
اتحادیه اروپا باشید باید در بندر و یا فرودگاه اظهار نامه ارائه دهید. این نوع صادرات "دادوستد 

" در فرودگاه یا بندر MIBهار نامه به دفتر "" نامیده می شود که برای آن باید اظMIBچمدانی" و یا "
" ارائه CHIEF" دستی و یا الکترونیکی در"”C88 ESSارائه شود. این اظهار نامه را می توان به صورت 

 داد. برای  بازبینی صدور، مسئول مربوطه ممکن است رویت اظهارنامه و کاال را طلب کند.  

 کاال های مجاز برای صدور عبارتند از:

 االهایی که گردششان آزاد باشد.+ ک

 پوند استرلینگ باشد. 155+ ارزششان کمتر از 

 کیلوگرم باشد. 5555+ وزنشان  کمتر از 
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 + به مجوز صادرات نیاز نداشته باشند.

 + مشمول مالیات و عوارض گمرکی صادرات و... نباشند.

 + ممنوعیت نداشته باشند.

 مجوز های صادرات ؟   

مجوز های صادرات ممکن است به صورت الکترونیکی ویا روی کاغذ صادر شود.                            
ممکن است به صورت یک امتیاز انحصاری تحت مجوزهای آزاد گوناگون به صادرکننده واگذار شود. 
مجوزهایی که صادرکنندگان با استفاده از آن می توانند هر میزان از کاالهای مشخص شده را به 

مشخص صادر کنند. مجوزهای شخصی آزاد به صادرکنندگان قانونی کاالهای پروانه دار مقصدهای 
برای تطابق با گیرنده )کشور مقصد( واگذار می شود. شرایط اضافی دیگری نیز ممکن است برای 

                                    مجوزها تنظیم شود.                                                                                

 
 :منابع

 لینک های منابع عبارتند از:
*htpp://www.economywatch.com/world_economy/England/export-import.html 
*HM Revenues & Customs – UK 
*hppts://www.gov.uk/browse/business/imports-exports 
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