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رشد 4برابری درآمد ثروتمندان جهان
از بورس در سال 2017

ایرنا :ثروتمندان جهان در سال  2017میالدی در پی رشد بازارهای
سهامدرکشورهایمختلف،یکتریلیوندالرثروتمندترشدندکهاین
رقم نسبت به سال  2016بیش از چهار برابر افزایش یافت .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه از بلومبرگ ،شاخص میلیاردرهای
بلومبرگ که ی��ک رتبهبندی روزان��ه از  500ف��رد ثروتمند جهان
است ،امسال رش��د  23درصدی داشت؛ درحالیکه شاخص جهانی

«ام.اس.سی.آی» و شاخص «استاندارد اند پورز» به طور تقریبی این
افزایش را  20درصد برآورد کردند« .جف بزوس» موس��س شرکت
آمازون ،بیشترین رشد ثروت را در سال  2017به خود اختصاص داد
و  34میلیارد و  200میلیون دالر بر دارایی خود افزود و در ماه اکتبر،
رتبه «بیل گیتس» را بهعنوان ثروتمندترین فرد جهان تسخیر کرد.
موسس  62ساله شرکت مایکروسافت که از ماه مه  2013این عنوان

را در اختیار دارد ،وعده داده است چهار میلیارد و  600میلیون دالر به
بنیاد خیریه «بیل اند ملیندا گیتس» ببخشد .خالص دارایی بزوس
در پایان ماه نوامبر به باالی یکصد میلیارد دالر رسیده بود اما اکنون
 99میلیارد و 600میلیون دالر ثروت دارد ،درحالیکه رقم دارایی بیل
گیتس به  91میلیارد و  300میلیون دالر میرسد.
«جورج سوروس» نیز در ماه اکتبر اعالم کرد در هفت سال گذشته18،
میلیارد دالر از دارایی دفتر خانوادگی به بنیاد «جامعه باز» اختصاص
یافته که متعلق به خود وی است.
بدی��ن ترتی��ب س��وروس ب��ا هش��تمیلیارد دالر دارایی ب��ه رتبه
یکصدونو دوپنجم شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تنزل یافت.

نظ��رات دیگران را که در تضاد ب��ا اطالعات واقعی
است ،مورد توجه قرار میدهند.
گروهی از محققان موسسه فناوری آزمایشگاهی
نب��ض اقتص��اد اس��لوان (Institute of

گـــــــزارش

براساس ارزیابیهای سازمان
جهانیگمرک

Technology’s Sloan Neuroeconomics
) Labراه جدی��دی برای تش��خیص رفتار جمعی

ایران در جایگاه نخست
پیگیریتخلفاتگمرکی

ارزیابیهای دفتر اطالعات رایلو در س��ازمان
جهانی گمرک نش��ان میدهد ای��ران که در
زمین��ه پیگیری تخلفهای گمرک��ی اعم از
قاچاق و ورود و خروج کاالهای تقلبی به مدت
دو س��ال رتبه دوم را داش��ته ،امسال جایگاه
نخس��ت را از آن خود کرده است .همچنین
این سازمان ،طرح کارشناسی مجازی گمرک
ایران را بهعنوان الگ��وی برتر معرفی کرد .به
گزارش اتاق بازرگانی ایران ،نتایج منتشر شده
از ارزیابی دفتر اطالعات «رایلو» در س��ازمان
جهان��ی گمرک ،ای��ران در زمین��ه پیگیری
تخلفه��ای گمرکی اعم از قاچ��اق و ورود و
خروج کاالهای تقلبی به مدت دو س��ال رتبه
دوم را داشته اما امسال جایگاه نخست را از آن
خود کرده است.
براساس این گزارش ،سازمان جهانی گمرک
طرح کارشناسی مجازی گمرک ایران را که در
چارچوب سامانه جامع امور گمرکی اجرا شده،
بهعنوان الگوی برتر به گمرکهای عضو این
سازمان در سراسر جهان معرفی کرده است.
یک��ی از مهمترین ویژگیهای س��امانههای
هوشمند گمرکی ،ثبت جزئیترین اطالعات
اظهارنامهها در هر مرحله از فرآیند تشریفات
گمرکی در کارتابلهای الکترونیکی و بایگانی
دیجیتال اسناد است که این تجهیزات امکان
کنترل فرآیند تشریفات گمرکی را بعد و حین
انجام تشریفات کاال فراهم میکند.
قابلیتهای جدید سامانه جامع گمرکی

در همین پیوند ،گمرک جمهوری اس�لامی
ایران اعالم کرد امس��ال بیش از یکمیلیون
و  200هزار کانتینر ورودی در بخش واردات
و ترانزیت به کمک س��امانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی بهطور هوشمند
کنترل شده و حتی یک کانتینر کاالی قاچاق
نیز از گمرک ترخیص نشده است.
همچنین از آغاز امسال برای ارتقای کارکرد
س��امانههای الکترونیک��ی در گمرک همه
اطالعات کااله��ای وارداتی با هدف مبارزه با
تخلف به شیوه کاملتری ثبت شد.
بر ایناس��اس با الکترونیکی شدن اطالعات
بارنامه ،فاکت��ور خرید ،عدلبندی و منش��أ
ارز ،تطبیق اطالعات هوشمندس��ازی ش��د.
س��امانه جامع گمرکی اکنون ای��ن قابلیت
را دارد ک��ه بهط��ور کامل در زنجی��ره ورود
اطالعات ترخیص ،دادهه��ا را تطبیق دهد و
بهصورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را
شناسایی کند.
اکن��ون اطالع��ات کاالهایی که به کش��ور
وارد میش��ود بهصورت هوش��مند با بارنامه
الکترونیک ،مانیفس��ت الکترونیک ،فاکتور
الکترونی��ک ،عدلبن��دی الکترونی��ک،
اظه��ار الکترونی��ک ،گواه��ی مب��دأ ،قبض
انب��ار الکترونیک و مجوزه��ای الکترونیکی
س��ازمانهای همکار گم��رک تطبیق داده
میشود و س��امانه جامع گمرکی درصورت
هرگونه مغایرت بهصورت خ��ودکار از ادامه
مراحل انجام تش��ریفات گمرکی جلوگیری
میکند.
در این پیوند ،اطالعات اظهاری صاحب کاال
یا نماینده قانون��ی وی با اطالع��ات بارنامه،
مانیفست ،بیمه ،ثبت س��فارش ،قبض انبار،
مجوزه��ای س��ازمانهای هم��کار ،گواهی
مبدأ ،فاکت��ور خرید ،عدلبندی ،نظر ارزیاب
و کارشناس بهصورت هوشمند و الکترونیکی
در س��امانه جام��ع گمرکی و پنج��ره واحد
تج��ارت فرام��رزی تطبیق داده میش��ود تا
درصورت هرگون��ه مغایرت در ه��ر مرحله،
روند تش��ریفات گمرکی بهص��ورت خودکار
قفل شود.

 3900واحد تولیدی
صاحب  93درصد واردات
براس��اس اطالعات موجود در سامانه جامع
گمرک��ی و پنج��ره واحد تج��ارت فرامرزی
گمرک ،در  9ماهه امس��ال 17ه��زار و 550
شرکت تولیدی ،بازرگانی و افراد حقیقی در
واردات کاال فعال بودند.
از آغاز امسال تاکنون ارزش کاالهای وارداتی
 3900شرکت تولیدی و تجاری معتبر بیش
از یکمیلیون دالر بود که در مجموع 93درصد
از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص
دادند .در این فهرس��ت شرکتهای فعال در
صنعت خودرو در رتبههای نخست قرار دارند.
پس از خودروس��ازان ،ش��رکتها به ترتیب
ش��رکتهای فعال در حوزه تأمین کاالهای
اساس��ی ،نهادههای دامی ،پاالیش��گاهی و
پتروش��یمی ،ف��والد ،دارو و صنای��ع غذایی
قرار دارند.

بررسی علل تقلید ناآگاهانه در بازارهای سرمایه
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مسعود جعفرشعار
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بازار س��رمایه ای��ران چندین بار دچ��ار حباب و
تخلیه حباب ش��ده اس��ت .بازار مس��کن هم به
همینسان .حبابها حاصل حرکتی تودهوار برای
سرمایهگذاری در یک حوزه خاص سرمایهگذاری
هستند و مشخصه آنها افزایش شدید قیمتها در
یک بازه زمانی کوتاه و سپس افت شدید و یکباره
قیمتهاس��ت .جز علل و زمینهه��ای اقتصادی،
برخی دالیل روانی نیز ب��رای این امر وجود دارد.
مقال��ه ج��ذاب حاضر نش��ان میده��د چگونه و
چ��را جماعت برای چنی��ن هجمههایی تحریک
میشوند.
...
دانش��مندان علوماجتماع��ی هم��واره مجذوب
رفتار گروهی افراد بودهاند .بسیاری از افراد اغلب
میتوانند در پیشبینی تا حدی از کارشناس��ان
پیش��ی بگیرند .اما آنها نیز ممکن است به ورطه
تقلی��د ناآگاهانه بیفتن��د .این م��وارد از یک کار
س��اده همچون حدس زدن وزن ی��ک گاو تا امر
پیچیدهای مث��ل یافتن کارخانه س��ازنده قطعه

معیوبی که موج��ب انفجار فضاپیمای «چلنجر»
شد را دربرمیگیرد .خرد جمعی اغلب بهصورت
توجیه ایده بازارهای دارایی کارآمد بیان میشود.
بسیاری از سرمایهگذاران که تصمیمات خرید و
فروش خود را به این صورت میگیرند ،باید بتوانند
با کنار هم قرار دادن ای��ن تصمیمات پیشبینی
بهینه از ارزش واقعی سهام یا اوراق بهادار داشته
باشند .در نتیجه این روال پیشبینی ادامه دارد.
اما اتکا به تصمیمات گروهی میتواند دردسرساز
نیز باش��د .در ش��رایط خاص خرد جمعی ممکن
است از بین برود و باعث دیوانگی شود .یک نمونه
قدیمی از این ش��رایط زمانی اس��ت که کاربران
وبگاه «ردیت» ( )Redditس��عی در شناس��ایی
عامل بمبگذاری دویِ ماراتن بوستون داشتند و
در نهایت فردی را به اشتباه متهم کردند .بسیاری
معتقدند حبابهای بازار س��رمایه (داد و ستد با
حجم و ن��رخ باالتر از ارزش واقعی) نمونه دیگری
از اشتباهات جمعی است.
اما چرا گاهی تصمیمات گروهی ،عاقالنه و گاهی
غیرعاقالنه اس��ت؟ دانش��مندان علوماجتماعی
پاسخی جدی برای این سوال یافتهاند .از آنجایی

که اشتباهات افراد تصادفی و غیرهمبسته است،
خردجمع��ی ب��هکار میآید .ح��دس و گمان هر
فردی ترکیبی از نشانههاس��ت .ما نظراتی درباره
وزن واقعی یک گاو یا ارزش واقعی سهام داریم ،با
این حال برخی نظرات ،پیشبینیها و ابهامات ما
میتواند اشتباه باشد .اما از آنجایی که من و شما
اش��تباهات متفاوتی را مرتکب میشویم ،زمانی
که نظرات م��ا در کنار هم ق��رار میگیرد ،دانش
صحیح شکل میگیرد زیرا در این حالت خطاهای
تصادفی تمایل به خنثی شدن دارند.
ام��ا هنگامی ک��ه افراد ارتب��اط گروه��ی برقرار
میکنند ،اش��تباهات آنها دیگر غیرمرتبط به هم
نیس��ت .زمانی که اشتباهات یک فرد بر طرز فکر
دیگری تاثیر میگذارد خطاها میتواند بهسرعت
زیاد شوند و کل فرآیند پیشبینی را درهم بریزد.
مطالعات زیادی این اصل کل��ی را تأیید میکند
که وقتی افراد شروع به گفتوگو ،بحث و متقاعد
کردن هم میکنند ،تبدیل به یک «رمه» میشوند
و جادوی خرد جمعی از بین میرود.
اما چرا افراد بر ه��م تاثیر میگذارند؟ انواع دالیل
منطقی و غیرمنطقی میتواند برای این پرس��ش

وجود داش��ته باشد .افراد بهطور غریزی تمایل به
تکرار کارهای دیگ��ران دارند یا حرفهای آنها را
همانند س��خنان کتابهای مقدس میپذیرند،
همانطور که یک ضربالمثل قدیمی میگوید:
«اگر ش��ما آن را بخوانید پس باید درست باشد».
اقتصاددانان مدله��ای دقیقی را طراحی کردند
که در آن نش��ان میدهد چگون��ه رفتار منطقی
جمعی (متاثیر از رفتار افراد حاضر در بازار بیشتر
از رفتارهای ب��ازار) میتواند باعث ایجاد حبابها
و ناکامی در بازار ش��ود .از سوی دیگر کپیکردن
رفتار دیگران در بس��یاری از موارد منطقی است.
مثال اگر شما در یک کافه باشید و ناگهان همه به
سرعت آنجا را ترک کنند ،منطقی خواهد بود که
شما هم به سرعت ممکن همین کار را انجام دهید.
اما بهکارگیری این دیدگاه در دنیای واقعی مشکل
اس��ت .در موقعیتهای واقعی زندگ��ی از جمله
سرمایهگذاری قطعا بیشتر افراد ،اطالعاتی مانند
نکاتی درباره س��هام ،مقاالت خب��ری بلومبرگ،
توصیههایی ب��رای س��رمایهگذاری ،برنامههای
تلویزیونی و غیره را از دیگران بهدس��ت میآیند.
سوالی که مطرح میشود این است که چقدر افراد

پیش از شکلگیری آن یافتند .در این مقاله درازن
پریلی��س) ، (Dražen Prelecاچ سیباس��تین
س��ی یوان��گ ) (H. Sebastian Seungو
ج��ان مکک��ووی ) (John McCoyاز اف��راد
پیشبینیکننده ،یک س��وال جدید و غیرمعمول
میپرس��ند .همچنین برای سادهتر کردن پرسش
از این افراد ،از آنها درباره اینکه حدس دیگران چه
خواهد بود نیز سوال ش��د .اگر رفتار جمعی وجود
داشته باش��د برخی افراد متوجه آن خواهند بود و
در نتیجه نظر مخالف خواهند داد ،بنابراین چیزی
متفاوت از آنچ��ه فکر میکنند دیگ��ران خواهند
گفت را ح��دس میزنند .پریلی��س و همکاران به
پیشبینیهایی دست یافتند که بیشترین مخالف
را داشتند .حدس افراد وقتی فکر میکنند دیگران
حدس متفاوتی خواهند داشت ،از جمله این موارد
است .آنها همچنین دریافتند که این پیشبینیها
که بهعنوان گزینههای «متداول عجیب» شناخته
میش��وند ،در برخی برنامههای کاربردی بهتر از
متوس��ط جمعی اس��تاندارد عمل میکنند و نرخ
خطای پایینتر از  20درصد را دارند.
رفت��ار جمعی تنه��ا توجیه این روش نیس��ت .اثر
دانینگ-کروگ��ر ) (Dunning-Krugerنی��ز
میتواند دلیل دیگری برای آن باش��د .اثر دانینگ
کروگر میگوید افراد ناآگاه تمایل دارند که نسبت
به ناآگاهی خود بیاطالع باشند ،درحالیکه افراد
آگاه بهخوبی نسبت به این موضوع مطلع هستند.
ای��ن تعریف ب��ه نتای��ج کار پریلی��س و همکاران
نزدیکتر اس��ت .اما از آنجایی که ای��ن نوع رفتار
بهترین نیروی شناختهشدهای است که خردجمعی
را از بین میبرد ،بهنظر میرس��د ک��ه احتماال هر
روش��ی که سبب بهبود بیش��تر پیشبینی سنتی
مبتنی بر رفتار جمعی ش��ود ،این کار را تا حدی با
تمرکز بر اثر رفتار جمعی انجام میدهد.
در ه��ر صورت ای��ن روش مش��خصا دارای برخی
قابلیتهای بسیار مهم مالی است.
صندوقهای پوش��ش ریسک یا س��رمایهگذاران
میتوانند دیگر س��رمایهگذاران ی��ا تحلیگران را
با اس��تفاده از روش پریلی��س و همکارانش مورد
نظرس��نجی قرار دهند و به بازار ضربه وارد کنند.
بانک مرکزی آمریکا میتواند از پیشبینیکنندگان
برای تشخیص اینکه چه موقع حبابهای دارایی
اتف��اق افتاده ،کمک بگیرد و ت�لاش کنند که این
حبابه��ا را از طری��ق افزایش نرخ به��ره یا دیگر
سیاستگذاریها از بین ببرند .همچنین دولت باید
محدودیتهای مربوط به فروشندگان استقراضی
را که میخواهند در بازار س��هام با نظرات معمول
مخالفت کنند بردارد .برای پیشبینی نهایی ،خرد
جمعی میتواند بس��یار خوب عمل کند ،اما الزاما
بهترین راه حل نخواهد بود.
منب��عFebruary, 2017-The Wisdom and:
Madness of Crowds by Noah Smith

سوءتفاهم قاچاق در ترانزیت داخلی
کامبیز شجاعینیک

کارشناس حملونقل بینالمللی کاال

در اقتصاد کش��ور ،ترانزیت کاال یکی از منابع درآمدی جایگزین
نفت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق در کسب وکار است.
اهمیت ترانزیت (عبور) کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران همین
بس که مقام معظم رهبری در بند  10سیاس��تهای ابالغی خود
در اقتصاد مقاومتی گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت
و زیرس��اختهای مورد نیاز را یکی از راههای حمایت همهجانبه
هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناس��ب ارزش افزوده و با
خالص ارزآوری مثبت دانستهاند.
ترانزیت یا گذر برد یا عبور ،درواقع انتقال کاال از گمرک ورودی در
قلمرو گمرکی بدون ترخیص قطع��ی و پرداخت حقوق ورودی و
عوارض مربوطه ،بهمنظور خروج موقت محموالت از گمرک مجاز
و تحویل به گمرک مقصد یا س��ایر اماکن تح��ت نظارت و پلمب
گمرک بهمنظور ترخیص قطعی و یا خروج از مرز که تحت دو رویه
عبور داخلی و عبور خارجی (ماده  47ق.ا.گ) در قانون قید ش��ده
قابل اجراست.
بهرغماهمیتترانزیتدرحوزهحملونقلبینالمللیکاالدراقتصاد
کشور ،بهدلیل عدم حمایت جدی از این صنعت ،متاسفانه نهتنها
نتوانسته جایگاه خود را در عرصههای اقتصادی نمایان سازد ،بلکه
دارای س��یر نزولی نیز بود ه که تنها درصورت روانسازی قوانین و
حمایت از این صنعت (ترانزیت) ش��اید بتوان در سالهای آتی به
این منبع عظیم دسترسی پیدا کرد.
دستگاه اجرایی جهت انجام ترانزیت کاال ،شرکتهای حملونقل
بینالمللی هستند که به دالیل مختلف ،ازجمله عدمحمایت از این
ش��رکتها در قانون امور گمرکی و عدم دانش سایر دستگاههای
نظارتی حاکم ،با مشکالت عدیدهای جهت خدمترسانی از باب
مسئولیت مواجه میش��وند .حال آنکه مس��ئولیت شرکتهای
ترانزیتکننده فقط انجام ترانزی��ت کاال از گمرک مبدا ورودی و
تحویل محموله به گمرک مقصد نهایی و یا خروجی است.
انجام عملیات ترخیص یا ترانزیت

هر زمان محمولهای به گمرک ورودی در مبدا میرسد (ماده 47
ق.ا.گ) چند اتفاق حادث میشود ازجمله ورود قطعی ،ورود موقت،
ورود برای پردازش و مرجوعی ،عبور داخلی و عبور خارجی است

که به دو رویه آن اشاره میشود:
ورود قطعي :رويه گمركي اس��ت كه براساس آن كاالهاي وارده
براي اس��تفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي
و هزينهه��اي انجام خدمات و با انجام كليه تش��ريفات ،ترخيص
ميشود (ماده  48ق.ا.گ).
ترانزیت داخلی :عبور داخلي(م��اده  59ق.ا.گ ) ،رويه گمركي
است كه براس��اس آن كاالي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به
گمرك مجاز ديگر و يا س��اير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل
ميشود تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود .حسب
آنكه عبور داخلي كاال بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك
باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده
ميشود.
تبصره :شرايط ،تشريفات اظهار و ارزيابي ،ميزان تضمين و اسناد
الزمدرحدودمقرراتاينقانوندرآييننامهاجرایيتعيينميشود.
محموله زمانی قابلیت ترانزیت داخلی دارد که مقصد نهایی کاال در
اسناد مثبته ،گمرک ورودی نبوده و صاحب کاال در بارنامه دستور
ترانزیت و نام شرکت ترانزیتکننده را قید کرده و یا گمرک مبدأ
با درخواست کتبی متقاضی موافقت کند (بند ج ماده  47ق.ا.گ).
در عبور (ترانزیت) داخلی ش��رکتهای ترانزیتکننده با اس��ناد
مثبت��های که صاحب کاال ارائ��ه نموده ،محمول��ه را جهت انجام
تشریفات گمرکی و ارسال آن به گمرک مقصد اظهار میکند .بعد
ازانجامتشریفاتاولیهوتودیعتضمینبهمیزانیکهگمرکمحترم
تعیین میکند بهصورتی که ح��ق دولت محفوظ بماند ،از طریق
پایانهها (اعالم بار) درخواس��ت وسیله حمل کرده و محموله را به
گمرکنهاییارسالمیکنند.درحقیقتوظیفهاصلیشرکتهای
حمل ونقل بینالمللی (ترانزیتکننده) با عنوان امانتدار گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،ارسال محموله در یک محفظه پلمب شده
از گمرک مبدا به گمرک مقصد است تا کاال بدون پرداخت حقوق
ورودی وارد بازار نشود.
مشکل در ترانزیت داخلی کجاست؟

مشکالت را میتوان از چند جهت در باب مسئولیت بهطور خالصه
عنوان کرد که در زیر  4مورد آن را به تفکیک شرح میدهیم:
الف-شرکتهایترانزیتکنندهمطابقاسنادمثبتهایکهبهایشان
توسط صاحبان کاال ارائه میشود محموله را اظهار میکنند .این
شرکتها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون گمرک شهید

رجایی اجازه بازرس��ی (انوانتر) ندارند و باید صرفا براساس اسناد
مثبتهای که صاحبان کاال ارائه کردهاند نس��بت به اظهار محموله
اقدام کنند و این درحالیاست که مطابق قوانین امور گمرکی کلیه
یوکیفی (نوع وتعداد) کاال
عواقب حقوقی و مغایرتی به لحاظ کم 
پس از اظهار به ش��رکتهای ترانزیتکننده تحمیل میشود .آیا
این منصفانه است که از یک طرف به شرکت ترانزیتکننده اجازه
دسترسی به کاال و انوانتر داده نشود و از طرف دیگر ایشان مسئول
مغایرت در تعداد و نوع کاال در گمرک باشند؟!
ب -نکت��ه حائز اهمیت دیگر اینکه ،هنگام��ی که صاحب کاال در
گمرک مقصد نسبت به ترخیص نهایی اقدام میکند باید محموله
را اظهار کرده و کارش��ناس گمرک بهصورت دقیق بعد از ارزیابی
نهایی و تعیین حقوق ورودی و اخذ استانداردهای مربوطه اجازه
ترخیص کاال را صادر کند ،حال با توجه به این روند آیا تنها وظیفه
ترانزیتکننده تهیه اظهارنامه اجمالی نیست؟ آیا باید کلیه وظایف
صاحب کاال از جمله اظهار و ...را که در مقصد نهایی انجام خواهد
ش��د ،ش��رکت حملونقل بینالمللی اظهارکننده در مبدا تکرار
مکررات کند؟!
ج -بعد از تشریفات گمرکی در مبدا ،محموله توسط وسیله حملی
کهازسیستماعالمباربهشرکتترانزیتکنندهتحمیلمیشودباید
صورت پذیرد .باید به این نکته توجه کرد که شرکت ترانزیتکننده
حتی اجازه دسترسی به سیستم GPSآن وسیله را هم ندارد ،حال
اگر به هر دلیلی در طول مس��یر توسط صاحب کاال ،راننده و سایر

عوام��ل ذیمدخل تخلفی صورت بگیرد آیا ش��رکت حملونقل
ترانزیتکننده مسئولیت این خطا را باید بهعهده بگیرد؟
د -باتوجه با اینکه ترانزیت کاال یک رویه عبوری اس��ت و شرکت
ترانزیتکننده محموله را فقط یک اظهار اجمالی میکند ،طریقه
برخورد و رسیدگی اداره آگاهی معاونت مبارزه با قاچاق ارز و کاال و
تعزیراتحکومتیمتاسفانهدرگاهیمشابهترخیصقطعیاست.در
ترخیص قطعی صاحب کاال کلیه حقوق ورودی گمرک را پرداخت
کرده و حال اگر کوچکترین مغایرتی بعد از ترخیص مشاهده شود،
کاال قاچاق محسوب میشود ،درصورتی که در رویه ترانزیت عبور
کاال هرگز ترخیص نشده که با آن مطابق رویه قطعی برخورد کرد.
این مسئله ،شرکتهای ترانزیتکننده را که صاحب بار نبوده و در
نقش امانتدار گمرک هستند دچار بحرانهای فراوان میکند که
ازجمله آن میتوان خسارتهای توقف کامیون ،حق توقف کانینر،
هزینههای سربار انبارداری و باز بودن ردیف مرزی از باب مسئولیت
واقعی را که بهعهده ایشان است ،نام برد.
از آن بدتر به دلیل ارجاع این مس��ئله در مراجع قضایی ،آیا باید تا
صدور حکم تعزیرات ،مدیر شرکت ترانزیتکننده که عین قانون
را اجرا کرده باید با وثیقه س��نگین آزاد باش��د و یا درصورت عدم
استطاعت مالی به زندان برود!!!
در اینجا بنده فقط از چهار جهت به مصائب ترانزیت پرداختم ،حال
سوال اینجاست که چه شخص یا سازمانی باید به فریاد ترانزیت و
ترانزیتکننده برسد؟!

