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جزئیات نخستین سفر برونمرزی رئیس کل جدید گمرک ایران

دور تازه همکاریهای
گمرکی بین ایران و ترکیه
سفر اخیر فرود عسگری رئیس کل
گمرک ایران به ترکیه و به فاصله کمتر
از دو هفته سفر رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه و هیأت بلندپایه
وی به ایران و امضای  4سند همکاری
بین دو کشور روابط سیاسی و اقتصادی
ایران و ترکیه را وارد مرحله تازهای کرده
است .مبادالت ایران و ترکیه به عنوان
دو همسایه مهم و تأثیرگذار بر تحوالت
منطقهای طی دورههای مختلف زمانی
همواره با فراز و نشیبهای گوناگونی
روبهرو و عمدتا تحت تأثیر مسائل سیاسی
در نوسان بوده است .به عنوان مثال همه
پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق مقامات
دو کشور ایران و ترکیه و همچنین دولت
عراق را به طور قابل توجهی به یکدیگر
نزدیک ساخته و مواضع یکسان و مشترک
سه کشور در این زمینه نشاندهنده اهمیت
پیوندهای نزدیک به منظور حفظ منافع ملی
و همگرایی منطقهای ،نه تنها در حوزه
مسائل سیاسی ،بلکه روابط اقتصادی و
فرهنگی است .ایران و ترکیه صرفنظر
از برخی از اختالفات و دیدگا ههای
متفاوت سیاسی درخصوص مسائل مختلف
منطقهای و بینالمللی ،همواره بر لزوم
تقویت و تحکیم همکاریهای اقتصادی
و تجاری تأکید کرده و خواهان گسترش
تبادالت بازرگانی فیمابین تا سطح 30
میلیارد دالر در سال بودهاند .در بحث
همکار یهای گمرکی نخستین دروازه
مشترک گمرکی از حدود  2سال قبل
به منظور توسعه و تسهیل ورود و خروج
کاال از مرزهای گمرکی بین دو کشور
راهاندازی شد و در مراحل بعد با تبادل
الکترونیکی اطالعات گمرکی طرفین
میکوشند تا از طوالنی شدن زمان
تشریفات گمرکی جلوگیری کنند .اجرای
پروژه تیر الکترونیکی  E-TIRکه برای
نخستین بار با نظارت و همکاری سازمان
بینالمللی حملونقل جادهای (ایرو) بین
گمرکات ایران و ترکیه به طور آزمایشی
راهاندازی شده نمونه دیگری از عالقه دو
کشور به توسعه همکاریهای تجاری و
گمرکی به خصوص در زمینه ترانزیت کاال
است .ترکیه و ایران در منطقهای از جهان
قرار گرفتهاند که هر یک به نوعی دروازه
ورود به شرق و غرب دنیا به حساب میآیند.
ترکیه برای ایران دروازه ورود به کشورهای
غربی به خصوص اروپا و ایران برای ترکیه
دروازه ورود به کشورهای شرقی و جنوب
شرقی آسیا است.
ادامه در صفحه 3

توافقات ایران و ترکیه
برای توسعه تجارت و همکاریهای گمرکی

کسب رتبههای برتر جهانی
از سوی گمرک ایران

ضوابط ترخیص
کاالی ملوانی برای شناورهای
سنتی زیر  500تن

برگزاری
سیزدهمین اجالس جهانی
قوانین گمرکی

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران با صدور بخشنامهای به ستاد نظارت
گمرکات استانهای بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان
و سیستان و بلوچستان دستورالعمل ترخیص
کاال موضوع آییننامه ورود کاال توسط ملوانان
شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500
تن (لنج تجاری) و ساماندهی نوسازی این شناورها
را ابالغ کرد.

سیزدهمین اجالس جهانی قوانین گمرکی از  6تا 8
سپتامبر  2017در رم ایتالیا برگزار شد.
موضوع اجالس امسال «قوانین گمرکی و ظهور
سیاستهای ملیگرایانه تجزیه منطقهای و چند
جانبهگرایی یا حمایتگرایی» بود.
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فراخوان
ارسال خاطرات
همکاران

درج خاطرات کارکنان در نشریه گمرک
بهخصوص آنهایی که در مناطق محروم و
دورافتاده مرزی خدمت میکنند ،تجربه
موفقی است که سالها قبل برای مدتی
انجام شد ،اما بنا به دالیلی ادامه نیافت.
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جزئیات نخستین سفر برونمرزی رئیس کل گمرک ایران

توافقات ایران و ترکیه برای توسعه تجارت و همکاریهای گمرکی

رؤسـای گمـرکات ایـران و ترکیه
بـر  ۸محـور مهـم در همکاریهـای
مشـترک گمرکـی توافـق کردنـد.
این محورها که در پی سـفر فرود عسـگری،
رئیـس کل گمـرک ایـران و هیـأت همـراه بـه
ترکیـه و در دیـدار بـا جینـاپ آشـجی رئیـس
کل گمـرک ایـن کشـور مـورد توافـق قـرار
گرفـت شـامل حـذف کامـل تاییدیـه گواهـی
مبـدأ کاالهای ایرانی توسـط کنسـولگریهای
ترکیـه در ایـران ۲۴ ،سـاعته شـدن فعالیـت
گمـرکات گوربالغ  -بـازرگان ،تبادل اطالعات
تصاویـر ایکـسری بـه صـورت بـر خـط ،تردد
کامیونهـای تـرک از ایـران همزمان با بسـته
شـدن مرزهای ترکیه با اقلیم کردسـتان عراق،
ایجـاد تسـهیالت جهـت ترانزیـت کاالهـای
ترکیـه بـه قطـر ،مبـارزه مشـترک بـا قاچـاق
مـواد مخدر ،هماهنگـی الزم برای احیای پروژه
جاده ابریشـم و تبادل اطالعات در بسـتر دروازه
مشـترک مجازی اسـت.
براسـاس این گزارش رؤسای کل گمرکات
دو کشـور پـس از بحـث و بررسـی درخصوص
مسـايل و مشـكالت موجـود و بـه منظـور نيل
بـه هـدف افزايش حجـم تجارت تـا  ۳۰ميليارد
دالر در سـال در مـورد انجـام مـوارد زيـر بـه
توافق رسـيدند:
 -١بـا توجـه بـه تصميـم دولـت تركيـه
مبنـی بـر اعالم عمل متقابـل در مورد صادرات
کاالهـای ایرانـی از مبدأ كشـورمان و لزوم اخذ
تاييديه اسـناد توسـط كنسولگریهای تركيه در
ايران ،مقرر شـد تاييديه گواهـي مبدأ بهصورت
الكترونيكـی بيـن گمـركات دو كشـور حداكثـر
ظـرف مـدت يـك هفتـه انجـام پذيـرد و بدين
ترتيـب نيـازی به تاييديه اسـناد مذكور توسـط
سـفارتخانه و كنسـولگری طرفيـن نخواهد بود.
بـا توجـه بـه ايـن تصميـم طرفيـن موضـوع
درخواسـت تاييديـه اصالت گواهی مبدأ توسـط
كنسـولگریهای طرفيـن را بـه حالـت تعليـق
درآوردنـد .شـايان ذكراسـت ايـن پيشـنهاد در
جلسـه مشـترك بـا معـاون وزير اقتصـاد تركيه
نيـز مطرح و بـه تاييد رسـيد.
 -٢طرفيـن بـر  ٢٤سـاعته شـدن فعالیـت
مرز بازرگان  -گوربالغ و تأمين نيروی انسـانی
وتجهيزاتـی به توافق رسـيدند.
 -٣بـه منظـور سـهولت در انجـام تـردد
وسـايل نقليـه ،تبـادل اطالعـات تصاويـر
ايكـسری بـه صـورت برخـط مـورد توافـق
واقـع شـد.
 -٤بـا توجـه به تحـوالت اخيـر در منطقه
اقليـم كردسـتان عـراق طرفيـن بـر هماهنگی
كامـل عمليـات مـرزی تأكيـد و بـا توجـه بـه
درخواسـت گمـرك تركيـه مبنـي بـر افزايـش
ترانزيـت از قلمـرو گمـرك جمهوری اسلامی
ايـران بـا توجه بـه انسـداد مرزهای آن كشـور
بـر منطقـه اقليـم مقرر شـد ،گمـرك جمهوری
اسلامی ايران هماهنگـی الزم را بهعمل آورد.

 -٥بـه منظـور مقابلـه مشـترك بـا
قاچـاق مـواد مخـدر ،طرفيـن ضمـن توسـعه
همكاریهـای موجـود بـر انجـام عمليـات
مشـترك سـاليانه توافـق كردنـد.
 -٦بـا توجه به درخواسـت گمـرك تركيه،
مقـرر شـد تسـهيالت الزم بـرای ترانزيت كاال
بـه قطـر در نظر گرفته شـود.
 -٧طرفيـن برهمـكاری و هماهنگی الزم
در مـورد احيـای پـروژه جـاده ابريشـم كـه در
اوليـن فـاز قـرار اسـت در مسـير اسـتانبول -
تهـران -اسلامآباد صـورت پذيـرد و ظـرف
يـك مـاه آينده نشسـت مشـترك با دعـوت از
كشـور چين صـورت میپذيـرد ،توافـق كردند.
 -٨با توجه به فرآهم شـدن زيرساختهای
الزم در دو كشـور و تبـادل اطالعات آزمايشـی
داده در كانـال امن و همچنيـن اجراي موفقيت
آميـز فـاز اول گمـرك الكترونيـك ،گمـرک
جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود تبادل
اطالعـات اظهارنامههـای صادراتـی و وارداتـی
بـه منظـور تحقق كامل دروازه مشـترك مرزی
بـه صـورت مجـازی انجـام پذيـرد كـه مـورد
توافـق طرفين قـرار گرفت.
دیدار رئیس کل گمرک با معاون وزیر
اقتصاد ترکیه
فـرود عسـگری رئیـس کل گمـرک ایران
و هيـأت همـراه در آنـکارا با فاتـح متين معاون
وزيـر اقتصـاد تركيه ديـدار و گفتوگـو كرد.
در ايـن ديـدار كـه مديران كل صـادرات و
واردات تركيـه و همچنيـن رايـزن اقتصـادی و
وابسـته بازرگانـی سـفارت كشـورمان در آنكارا
نيـز حضور داشـتند ،راههـای توسـعه تجاری و
اقتصـادی مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
معـاون وزيـر اقتصـاد تركيـه ضمـن
اسـتقبال از توافـق به عمل آمده بین دو کشـور
درخصـوص حـذف درخواسـت تأييـد اصالـت
گواهـی مبـدأ و مبادلـه الكترونيكـی گواهـي
مبـدأ خواسـتار اجرايی شـدن ایـن تصمیم قبل

از سـفر رئيـس جمهـوری تركيه به ايران شـد.
فراهمسازی بستر گمرکی برای تحقق
تجارت  30میلیارد دالری بین ایران
و ترکیه
معـاون وزیـر اقتصاد و رئیـس کل گمرک
ایـران گفـت :برای تحقـق تجـارت  30میلیارد
دالری بیـن ایـران و ترکیـه بسـتر گمرکـی
مناسـبی را فراهـم خواهیـم کـرد.
فـرود عسـگری افـزود :دو کشـور بـرای
افزایش حجم تجارت خود تا سـقف  30میلیارد
دالر علاوه بـر حوزههـای سیاسـتگذاری
اقتصـادی و تجـاری ،در حـوزه گمرکـی نیـز
اقداماتـی را بـرای تحقـق ایـن هـدف آغـاز
کرد هانـد.
وی هـدف از سـفر خـود بـه ترکیـه را
بررسـی نحـوه تحقـق این هـدف و نیـز رایزنی
درخصـوص تسـهیل تجـارت و روانسـازی
واردات و صـادرات ذکـر کـرد و ادامـه داد :در
نشسـتی کـه بـا معـاون وزیر گمـرک و تجارت
ترکیـه و همچنیـن معـاون وزیر اقتصـاد ترکیه
در ارتباط با موضوعات گمرکی داشـتیم در این
زمینـه بـه بحـث و تبادلنظـر پرداختیـم.
وی مبادلـه الکترونیکی اطالعات واردات و
صـادرات را از مـوارد مهم مذاکـره با طرفهای
ترکیـهای اعلام کـرد و گفـت :این امـر نهایی
شـده و در آینـده نزدیک اجرا میشـود.
عسـگری همچنیـن با اشـاره بـه تأکید دو
کشـور در ایـن مذاکـرات نسـبت بـه موضـوع
ایجـاد دروازه مشـترک مـرزی اظهارداشـت:
مـا اعلام کردیـم کـه بـا همـکاری نزدیـک
اطالعاتـی و امنیتـی ،اگر مشـکلی نیـز در امور
گمرکـی رخ داد ،طرفیـن به سـرعت یکدیگر را
مطلـع کننـد تـا در امـور گمرکـی مـردم خللی
ایجاد نشـود.
وی اضافـه کـرد :براسـاس مذاکـرات بـا
طـرف تـرک ،مقـرر شـد تأییدیـه گواهـی مبدأ
کاالهـا بـه صـورت الکترونیکی بیـن گمرکات

دو کشـور حداکثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه
صادر شـود.
عسـگری گفـت :بـه ایـن ترتیـب ،دیگـر
نیـازی بـه تاییـد اسـناد توسـط سـفارتخانه و
کنسـولگری طرفیـن نخواهـد بود و بـا توجه به
این تصمیم ،طرفین موضوع درخواسـت تاییدیه
اصالت گواهی مبدأ توسـط کنسـولگریها را به
حالـت تعلیـق درآوردهانـد کـه این امـر موجب
کاهـش هزینـه صادرکنندگان خواهد شـد.
وی همچنیـن گفـت :ترکیـه در تجـارت
خارجـی ایـران جزو کشـورهای مهم محسـوب
میشـود تـا جایـی کـه همـواره یکـی از پنـج
کشـور اول صادرات و واردات ایران بوده اسـت.
رئیـس کل گمـرک ایران بیان کرد :سـال
گذشـته میزان صادرات ما بـه ترکیه حدود 3/7
میلیـارد دالر بـود و در این خصوص ترکیه رتبه
سـوم را در صادرات ایران داشـت .واردات ایران
از ترکیـه نیـز حدود  2/4میلیـارد دالر بود و این
کشـور چهارمیـن کشـور مهـم طـرف تجـاری
ایـران در واردات کاال بود.
فـرود عسـگری اظهارداشـت :امسـال نیز
پیشبینـی میشـود که تـراز واردات و صادرات
مـا بـا ترکیـه مثل سـال گذشـته به نفـع ایران
مثبت باشـد.
وی مـرز بازرگان را یکـی از مرزهای مهم
بیـن ایـران و ترکیـه خوانـد و افـزود :جمهوری
اسالمی ایران برای سهولت کار و تسهیل ورود
و خـروج کاالهـا و کامیونها ،مرز بازرگان را به
دو دسـتگاه ایکسری مجهز کرده و دو دستگاه
دیگـر نیز امسـال نصب و راهاندازی میشـود.
وی همچنین با اشـاره بـه نصب تجهیزات
راهبنـد و اطالعاتخـوان در گمـرک بـازرگان
افـزود :تلاش میکنیـم که مدت زمـان توقف
کامیونهـای حمـل بـار را در مـرز بـازرگان
کاهـش دهیم.
عسـگری همچنیـن بـا اشـاره بـه انجـام
مذاکـره بـرای افزایـش سـاعات کار در مـرز
بـازرگان و اعلام آمادگـی ایـران بـرای ارائـه
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کسب رتبههای برتر جهانی
از سوی گمرک ایران

خدمـات شـبانهروزی در ایـن مـرز گفـت :دو
کشـور در ایـن زمینـه توافـق کردنـد و ایـن
تصمیـم عملـی شـود.
وی مدیریـت واحـد مرزهـای کشـور را
یکـی از تصمیمـات مهـم ایـران در سـالهای
اخیـر عنـوان و اضافـه کـرد :مدیریـت واحـد
مرزی برعهده سـازمان گمرک کشـور گذاشـته
شـده تـا بـا هماهنگـی الزم بـا ارگانهـای
مختلـف درگیـر بـا امـور مـرزی ،مشـکالت
سـابق صـادرات و واردات را کـه ناشـی از عدم
هماهنگـی دسـتگاههای مرتبـط با امـور مرزی
بـود ،رفـع کند.
وی بیـان کـرد :مـا در حـوزه ترانزیت کاال
نیـز بـه دنبـال تسـهیل و تسـریع امور هسـتیم
و بنـا داریـم از مـرز بـازرگان تنهـا بـه عنـوان
مـرز تـردد کامیونها اسـتفاده شـود و بـا توجه
بـه ظرفیـت کمـی و کیفـی گمـرکات مراکـز
اسـتانها ،عملیـات ترخیـص کاالهـا در دیگـر
اسـتانها انجـام شـود.
وی همچنیـن بـه آغـاز توسـعه و تجهیـز
گمـرک رازی و سِ ـرُو در مـرز بیـن ایـران و
ترکیـه اشـاره کـرد و گفـت :در مذاکـره بـا
مقامـات گمـرک ترکیـه دربـاره ایـن دو مـرز
نیـز گفتوگویـی صـورت گرفـت و بنـا داریـم
بـا هماهنگـی سـازمان حملونقـل و پایانههـا،
نسـبت بـه ارتقای کیفـی و تجهیز ایـن دو مرز
گمرکـی نیـز اقـدام کنیـم.
وی اضافـه کـرد :از مـوارد دیگـر مذاکـره
بـا طـرف ترکیـهای ،اختصـاص یک خـط ویژه
بـرای کاالهای صادراتـی ترکیه در مرز بازرگان

بـه سـمت قطـر بـود و آنهـا از ایران خواسـتند
کـه بـا اعمال تسـهیالت ترانزیتی برای ارسـال
سـریعتر کاالهـای ترکیـهای بـه کشـور قطـر،
همـکاری نزدیکـی انجام شـود.
دیدار با سفیر ایران در آنکارا
فـرود عسـگری در ایـن سـفر همچنین با
محمـد ابراهیـم طاهریـان فرد سـفير جمهوری
اسلامی ايـران در آنکارا مالقـات کرد.
در ايـن ديـدار كـه جانشـين رئيـس پليس
مـواد مخـدر نيز حضور داشـت راههای توسـعه
همكاریهـای تجـاری و اقتصـادی و همكاری
مشـترك در زمینـه مبارزه با قاچـاق مواد مخدر
مورد بررسـی قـرار گرفت.
رئيـس كل گمـرك كشـورمان را در
ايـن سـفر مهنـدس كاخكـي مديـركل دفتـر
همكاریهـای بينالملل و معصومی سرپرسـت
گمـرك بـازرگان همراهـی میكردنـد.
قدردانی سفیر ایران در آنکارا
محمـد ابراهیـم طاهریـان فـرد سـفیر
جمهوری اسالمی ایران در ترکیه در نامه ای از
تلاش های فرود عسـگری رییس کل گمرک
ایـران و هیئـت اعزامی به این کشـور برای حل
و فصل مشـکالت پیش آمده و تسـهیل تجارت
فـی مابیـن تقدیر و تشـکر کرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه در مرزهـای
ایـران و ترکیـه سـه گمـرک مرزی بـازرگان ـ
گوربوالغ ،رازی ـ کاپیکوی و سـرو ـ اسـندره
فعال اسـت.

دور تازه همکاریهای گمرکی بین ایران و ترکیه

ادامه از صفحه اول
امضای قرارداد تعرفه ترجیحی یکی دیگر از نشانههای تمایل دو کشور به توسعه همکاریهای تجاری
است .این قرارداد هماکنون بین دو کشور عملیاتی شده تا زمینه افزایش حجم تجارت فیمابین را فراهم
کند .توافق مسئوالن گمرکات دو کشور برای تبادل الکترونیکی گواهی مبدأ صادرات کاال که موجب بروز
مشکالتی برای صادرکنندگان دو طرف شده بود ،آخرین اقدام برای بهبود همکاریهای گمرکی و افزایش
سطح تجارت دو کشور به شمار میرود.
مجموعه این اقدامات به همراه تالش دو طرف برای ساماندهی و تجهیز سه گمرک مرزی بازرگان-
گوربالغ ،سرو -اسندره و رازی -کاپیکوی به امکانات نوین الکترونیکی چشمانداز دستیابی به تجارت 30
میلیارد دالری بین دو کشور را روشنتر ساخته و امکان تحقق آن را فراهم کرده است.
نکته مهم دیگر آن است که جمهوری اسالمی ایران در کوران حوادث و رویدادهای چند سال اخیر ترکیه
همواره به عنوان یک کشور دارای مرزهای امن برای تجارت و ترانزیت با همسایگان به درخواستهای مکرر
مقامات ترکیه برای عبور کاالهای این کشور به مقاصد مورد نظر پاسخ مثبت داده و همکاری الزم را به
عمل آورده و این آمادگی تا زمانی که دربردارنده منافع مشترک دو کشور باشد ،کماکان ادامه خواهد داشت.
در عوض انتظار میرود که دولتمردان ترکیه از بروز برخی از مشکالت برای تجار و بازرگانان و رانندگان
کامیونهای حامل کاال و همچنین اتوبوسهای ایرانی جلوگیری کنند.

دفتـر اطالعات منطقهای سـازمان جهانی گمـرک ( )RILOجدیدترین
رتبهبنـدی گمـرکات جهـان را اعلام کرد که بر این اسـاس گمـرک ایران
رتبـه اول دنیـا را در مبـارزه با مواد مخـدر و رتبه دوم را در مبـارزه با قاچاق
کاال کسـب کرده است.
سـازمان جهانـی گمـرک در رتبهبنـدی جدیـد ،عملکـرد گمـرکات جهـان را در  ۹ماهه
سـال  ۲۰۱۷و تا پایان ماه سـپتامبر بررسـی و نتایج ارزیابی عملکرد گمرکات را در دو بخش
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مبارزه بـا قاچاق کاال و تخلفات منتشـر کرده اسـت.
براسـاس تازهترین گـزارش دفتر اطالعات منطقهای سـازمان جهانی گمرک ()RILO
گمـرک ایـران موفـق شـده اسـت تا پایـان ماه سـپتامبر سـال میلادی جـاری  ۲۸۸ ،مورد
عملیـات کشـف مـواد مخـدر را بـا موفقیـت انجـام دهـد کـه در مقایسـه بـا سـایر گمرکات
باالتریـن امتیـاز را کسـب کـرده و بهترین عملکرد را داشـته اسـت.
در ایـن گـزارش ،آخریـن عملکـرد گمـرکات کشـورها در مبـارزه و کشـف انـواع مـواد
مخـدر سـنتی و صنعتـی ،قرصهـای مخـدر و روانگردانهـا و پیشسـازها ارزیابـی شـده
اسـت .همچنیـن اقدامـات گمـرکات در جلوگیـری از ترانزیت مـواد مخدر و پیشسـازها و به
ویـژه کشـفیات مـواد نوظهـور ( )NPSنیـز در ایـن ارزیابی بررسـی شـده اسـت .در گزارش
قبلـی دفتـر اطالعـات منطقهای سـازمان جهانـی گمـرک ( )RILOنیز گمرک ایـران رتبه
نخسـت را در مبـارزه بـا مـواد مخـدر به خـود اختصـاص داده بود.

ایـن دفتـر عملکـرد گمـرکات در بخش مبـارزه با قاچـاق کاال و تخلفات را هم بررسـی
کـرده کـه در ایـن بخـش گمـرک ایـران رتبه دوم را کسـب کرده اسـت .این ارزیابی شـامل
آخریـن روشهـای مبـارزه بـا قاچـاق سـوخت ،گونههـای در حـال انقـراض ،جرائم زیسـت
محیطـی ،قاچـاق دارو ،کاالهـای تقلبـی و سـایر مـوارد مرتبط میشـود که عملکـرد گمرک
ایـران در سـال  ۲۰۱۷در ایـن بخشهـا نیـز بررسـی شـده و در نهایـت رتبـه دوم جهانی به
گمـرک ایـران اختصاص یافته اسـت.
براسـاس ارزیابـی کارشناسـان سـازمان جهانـی گمـرک ،گمـرک ایران توانسـته اسـت
پـروژه گمـرک الکترونیـک را بـا موفقیـت پیادهسـازی کنـد و ایـن اقـدام نقـش مهمـی در
مبـارزه بـا قاچـاق و تخلفـات ایفـا کرده اسـت .هماکنـون اطالعـات کاالهایی که به کشـور
وارد میشـود بـه صـورت هوشـمند بـا بارنامـه الکترونیـک ،مانیفسـت الکترونیـک ،فاکتـور
الکترونیـک ،عدلبنـدی الکترونیـک ،اظهـار الکترونیک ،گواهی مبدأ ،قبـض انبار الکترونیک
و مجوزهـای الکترونیکـی سـازمانهای همـکار گمرک در ایران تطبیـق و در صورت هرگونه
مغایـرت سـامانه جامـع گمرکی به صـورت خودکار از ادامـه مراحل انجام تشـریفات گمرکی
جلوگیـری میکنـد .رصـد صـد در صـدی کاالهـای ورودی با سـامانههای پیشـرفته گمرک
الکترونیک یکی از مهمترین موفقیتهای گمرک ایران در سـال  ۲۰۱۷بوده اسـت .براسـاس
ایـن گـزارش ،دفتـر اطالعـات منطقهای سـازمان جهانی گمرک موسـوم به رایلـو هماکنون
عملیاتهای مشـترک منطقهای علیه جرائم سـازمان یافته و زیسـت محیطی را در گمرکات
دنیـا بـه دسـت گرفته اسـت .عملیاتـی از قبیل پروژه ترمیـم الیـه ازن ( )Sky Holeبرای
کنتـرل ونظـارت بـر قاچـاق و ترانزیـت مـواد مخـرب الیـه اوزن و ضایعـات خطـرزا ،پروژه
( )Seshaبـرای حمایـت از گونههـای نـاب از چوب و الـوار ،پـروژه ( )Crocodileمبارزه
باقاچـاق سـیگارت و مـواد دخانـی ،پروژه ( )IRENEقاچاق اسـلحههای کوچـک از طریق
پیـک سـریع و پسـت ،پـروژه ( )Smart CATو ( )CAT alystقاچاق مـواد روانگردان
و نوظهـور از مهمتریـن اقدامـات رایلـو بـرای مبـارزه مشـترک با قاچـاق مواد مخـدر و دیگر
جرائـم سـازمان یافتـه در دنیا بهشـمار میرود.
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نحوه صدور و ارائه گواهی مبدأ کاالهای صادراتی در گمرکات ایران و ترکیه
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
طی بخشنامهای اعالم کرد :به منظور تسهیل تبادل
کاالهای صادراتی بین ایران و ترکیه و در جهت رعایت مفاد
موافقتنامه تجارت ترجیحی ،گواهی مبدأ کاالهای صادره
صرفاً توسط اتاقهای بازرگانی دو کشور تأیید و به صورت
الکترونیکی به گمرکات دو طرف ارائه میشود.

چگونگی طبقهبندی
تعرفهای برخی
از پارچهها
و پتوهای وارداتی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین
تعرفه و ارزش گمرک ایران طی
بخشنامهای چگونگی طبقهبندی
پارچه به صورت توپ و پتو به
صورت رول را به گمرکات اجرایی
ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:
نظر به اینکه در یادداشت  – 7ب قسمت
یازدهم مقرر میدارد؛ محصوالتی را که
بتوان بعد از جداشدن یا بریدن ساده
نخهای به هم نبافته بدون دوخت یا
دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار
داد همانند اشیا تمام شده و آماده برای
مصرف تلقی و بهعنوان اشیای دوخته
و مهیا محسوب میگردند ،همچنین در
اجرای یادداشت توضیحی ذیل شماره
 6301پارچههایی که به صورت توپ بوده
و با فرایند ساده برش در امتداد خطوط
معین که با فقدان نخهای پود مشخص
شده است بتوان آنها را به اشیاء مجزاء با
خصوصیت پتو تبدیل نمود به عنوان پتو
قابل طبقهبندی میباشند ،لذا خواهشمند
است دستور فرمایند در هنگام ورود پتو
به صورت رول و حائز شرایط فوق ،با
استناد به مفاد یادداشتهای پیش گفته و
رعایت سایر مقررات ،کاال را ذیل شماره
 6301طبقهبندی و همچنین درخصوص
کاالهای ترخیص شده نیز با رعایت
مهلت مقرر در ماده  135قانون امور
گمرکی رسیدگی و اقدام الزم معمول
نمایند .مشابه ًا استناد به یادداشت 7-ب
قسمت یازدهم و یادداشتهای توضیحی
ذیل شماره  6214درخصوص طبقهبندی
پارچهها به صورت توپ با باریکههایی از
نخهای نبافته در فواصل معین که فقط با
بریدن ساده این نخها به اشیاء ریشهدار
مشمول شماره  6214تبدیل میگردند،
ال طی بخشنامه
صادق بوده که موضوع قب ً
شماره 67195 96/مورخ 134/ 95/ابالغ
گردیده و مجدد اً بر اجرای مفاد آن
تأکید میگردد .مسئولیت حسن اجرای
بخشنامههای صادره برعهده مدیر محترم
آن گمرک خواهد بود.

متن بخشنامه به این شرح است :با توجه به نامه شماره96/300/32593
مورخ  96/7/4سازمان توسعه و تجارت در رابطه با تبادل اسناد محصوالت
صادراتی بین کشور جمهوری اسالمی ایران و ترکیه اعالم میدارد ،با توجه
به توافقات به عمل آمده در جهت رعایت مفاد موافقتنامه تجارت ترجیحی
و تسهیل تبادل کاالهای صادراتی دو کشور ،مقرر شده صرف ًا گواهی مبداء
کاالهای صادره توسط اتاقهای بازرگانی دو کشور تأیید و به صورت

الکترونیکی به گمرکات دو طرف ارائه گردد ،لذا پیرو مفاد بخشنامه شماره
 247/93/104858مورخ  96/6/10و بند  2بخشنامه  6/96/4578مورخ
 96/1/15مجد ًد تأکید میگردد از مطالبه تصدیق کلیه اسناد به جز در مورد
تردید در اصالت اسناد خودداری نمایند .در ضمن دستورالعمل مربوط به تبادل
الکترونیکیگواهیمبداءفیمابینگمرکاتدوکشورمتعاقب ًاتوسطدفترفناوری
اطالعات و ارتباطات گمرک ایران اعالم خواهد شد.

موارد ممنوعیت یا اخذ مجوز برای واردات مواد مخرب الیه اوزن
دفتر حفاظت الیه اوزن سازمان
حفاظت محیط زیست با ارسال نامهای
به گمرک ایران درخصوص واردات مواد
مخرب الیه اوزن و کاالهای مبتنی بر آن
نکاتی را یادآورد شد.
متن نامه به این شرح است :پیرو نامه شماره
 96/16797مورخ  96/4/28درخصوص جوابیه
نامه شماره  96/153732و فهرست کاالهای
وارداتی مشمول اخذ مجوز دفتر حفاظت الیه
اوزن -سازمان حفاظت محیط زیست مراتب را
به شرح زیر اعالم میدارد.
پیرو مندرجات ذیل یادداشت فهصل
 -29بند 11
 براساس برنامه زما نبندی پروتکلمونترال جهت کاهش تدریجی و حذف واردات/
مصرف مواد مخرب الیه اوزن که فهرست کامل
آن در ضمیمه شماره  2کتاب مقررات صادرات
و واردات ارائه شده است واردات ردیفهای
 20-1این مواد تحت تعرفههای ،29037600
 29031400 ،29037700و ( 29031900صرف ًا
ماده متیل کلرو فرم یا  1و  1و  1تریکلرو اتان)
ممنوع میباشد.
 واردات کاالهای ردیف  33 ،22و 34از فهرست ضمیمه شماره  2کتاب مقررات
صادرات و واردات (مواد مخرب الیه اوزن) و گاز

کلرو و دی فلورو متانR22 / 22-HCFC /
با شماره تعرفه  29037100و گاز دیکلرو
فلورو اتان 141b/R141b -HCFC /با
شماره تعرفه  29037300منوط به ارائه فرم
فعالسازی ثبت سفارش (کارتکس) تأیید شده
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه
تجارت از سوی واردکننده جهت صدور مجوز
دفتر حفاظت الیه اوزن -سازمان حفاظت
میحط زیست میباشند( .براساس رونوشت
شماره  96/210/7246مورخ  96/2/19دفتر
مقررات صادرات و واردات)

پیرو مندرجات ذیل یادداشت فصل  -84بند 3
 درخصوص واردات کاالهای سرماسازمشمول صدور مجوز (تعرفههای مذکور در ن
امه شماره  96/16797مورخ  )96/4/18گمرکات
صرف ًا برای کاالهای سرماسازی که مبنتی بر
گاز کلرو دی فلرو متانR22 /22-HCFC /
مندرج در ردیف  22فهرست مواد شیمیایی
مخرب الیه اوزن ضمیمه شماره  2کتاب
صادرات و واردات میباشد از دفتر حفاظت الیه
اوزن سازمان حفاظت محیط زیست استعالم به
عمل آورند.

ارزش گمرکی خودروهای سواری  JACو  LIFANساخت 2017
دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش گمرک
ایران طی بخشنامه ارزش گمرکی ارزش انواع
خودروهای سواری  JACو  LIFANمدل سال
 2017ساخت کشور چین به نمایندگی شرکت
کرمان موتور را به شرح جدول زیر اعالم کرد.

در این بخشنامه از گمرکات اجرایی
خواسته شده تا ارزشگذاری خودروهای
سواری مربوطه را با توجه به ارزشهای
اعالم شده با در نظر گرفتتن کرایه حمل و
بیمه انجام دهند.
ارزش)(FOBدالر/

مدل و مشخصات

نوع خودرو

JAC S5 6MT 2.0T

خودروی سواری

11310

JAC B-Class Sedan J5 A/T 1.8L

خودروی سواری

9680

JAC B-Class Sedan J5 M/T 1.5L

خودروی سواری

10595

Lifan X50 CVT 1.5L

خودروی سواری

8930

Lifan X50 MT 1.5L

خودروی سواری

13285

Lifan SUV X60 CVT 1.8L

خودروی سواری

14940

Lifan 820 2.4L

خودروی سواری

15960

JAC S5 DCT 2.0T

خودروی سواری

14767

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک اعالم شد

ضوابط ترخیص کاالی ملوانی برای شناورهای سنتی زیر  500تن
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامهای
به ستاد نظارت گمرکات استا نهای
بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان و سیستان
و بلوچستان دستورالعمل ترخیص کاال
موضوع آییننامه ورود کاال توسط ملوانان
شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر
از  500تن (لنج تجاری) و ساماندهی
نوسازی این شناورها را ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :با توجه
به مصوبه شماره 65859/ت 53763ه مورخ
315/ 96/هیأت محترم وزیران موضوع آییننامه
ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی
با ظرفیت کمتر از ( )500تن (لنج تجاری) و
ساماندهی نوسازی شناورهای فوقاالشاره ارسال
و خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت موارد
ذیل و مفاد مصوبه ابالغی نسبت به ترخیص
کاالی ملوانی اقدام نمایند:
 -1با توجه به مفاد ماده یک در گمرکاتی
که سازمان بنادر دریانوردی مستقر نمیباشد
پیگیریهای الزم از اداره کل بنادر و دریانوردی
استانها صورت پذیرد.
 -2معافیت ملوانی صرف ًا شامل سود بازرگانی
و سایر عوارض موضوع تبصره ( )2مواد ( )6و()8
قانون ساماندهی مبادالت مرزی میگردد.
 -3ناخدایان شناورهای تجاری موظف
میباشند قبل از خروج شناور فرم خوداظهاری
مطابق کاربرگ پیوست مصوبه ابالغی را تکمیل

و به گمرک مربوطه تحویل نمایند .پس از ثبت
مشخصات فرم مورد نظر در سامانه ملوانی
اظهارنامه اجمالی صادر و در اختیار ناخدای
شناور قرار گیرد.
 -4ثبت مشخصات دقیق کاالی وارده
اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی در اظهارنامه
اجمالی مطابق ماده ( )4مصوبه و تحویل آن
به گمرک توسط ناخدای شناور الزامی بوده و
درصورت عدم تحویل اظهارنامه اجمالی و یا
عدم مطابقت اظهارنامه مذکور با فهرست بار
(مانیفست) شناور و پرسنل آن مشمول معافیتها
و مزایای پیشبینی شده نمیگردند.
 -5کاالی ملوانی پس از تخلیه کامل
در اسکله و تحویل آن توسط مرجع گیرنده ،با
رعایت کامل مقررات و براساس فهرست اقالم

قابل ورود و مقدار تعیین شده قابل ترخیص
میباشد.
 -6تا زمان عملیاتی شدن زیر سامانه
ملوانی مشخصات شناور ،اطالعات گذرنامهای
ناخدا و ...مطابق تبصره یک ماده ( )6در دفاتر
پلمپ شده ثبت گردد.
 -7ناخدا ،ملوانان و کارکنان شناورهای
با ظرفیت کمتر از پانصد تن ظرفیت حداکثر
در هر سال  6نوبت و در هر نوبت ،تا سقف
یکصد میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج
در تبصره ( )3ماده یک این آییننامه برخوردار
میباشند.
 -8استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه
کاالها مشروط ،به قابلیت ثبت سفارش در
سازمان توسعه و تجارت و رعایت استثنانات

در جلسه هماندیشی گمرک و مسئوالن ذیربط مطرح شد

لزوم اعالم کیل مصرف استاندارد
برای ورود موقت مواد اولیه تولید فرشهای ماشینی صادراتی

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بر لزوم اعالم "کیل
مصرف واحد و استاندارد" از سوی سازمانهای متولی در
مورد ورود موقت مواد اولیه برای تولید و صادرات فرش
ماشینی تأکید کرد.
علی اکبر شامانی در جلسه هماندیشی اعضای انجمن صنایع نساجی و
نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت که در گمرک برگزار شد ،گفت:
گمرک ایران برای هماندیشی و تبادلنظر و تعامل بیشتر نشستهایی
را با اتحادیهها ،انجمنها و تشکلهای صادراتی برگزار میکند تا نقطه
نظرات واحدهای تولیدی و صادراتی شنیده و در راستای حل مسائل و
مشکالت اقدام شود.
وی افزود :با توجه به اینکه گمرک ایران الکترونیکی و سیستمی شده
است ،میخواهیم در مواردی مانند کیل مصرف نیز با اتحادیهها و انجمنها

و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به جمعبندی نهایی برسیم تا به جای
اینکه از هر شرکت یا واحد تولیدی و صادراتی کیل مصرف جداگانهای
دریافت شود ،کیل مصرف واحد تعیین شود.
مدیرکل دفتر صادرات توضیح داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ابالغی درخصوص تعداد و انواع فرشها و نوع نخهای مصرفی به صورت
استاندارد به گمرک ارائه دهد تا از تعیین تکلیف سلیقهای برای ورود موقت
ال به جای اینکه صنایع کیل مصرف موردی اعالم کنند،
جلوگیری شود .مث ً
عدد استانداردی از سوی اتحادیه و انجمنها و وزارت صنعت تعیین شود
و این حدود مالک اجرا برای گمرکات قرار گیرد تا دیگر کسی از کیل
مصرف متفاوت برای واحدهای تولیدی و صادراتی ابراز نارضايتي نکند.
براساس این گزارش اعضای انجمن صنایع نساجی نیز در این جلسه
مشکالت و مسائل خود را مطرح کردند و خواستار ارائه تسهیالت بیشتر
به واحدهای تولیدی خوشنام در زمان واردات مواد اولیه شدند ،این فعاالن
حوزه نساجی و فرش ماشینی از دستگاههای متولی و نظارتی در خواست
کردند از امکان سوءاستفاده از واردات موقت به نام صادرات پیشگیری و
مشکالت آن برطرف شود .اعضای انجمن صنایع نساجی تسهیالت ارائه
شده از سوی گمرک را خوب ارزیابی کردند ،اما خواستار تسهیالت بیشتر
برای صادرکنندگان شدند.
در این نشست مقرر شد برای وحدت رویه و آسانسازی فرآیندهای
وزارت صنعت و انجمنها ،کیل مصرف در گروههای واحد و یکجا به
گمرک ارائه شود.
این گزارش حاکی است نشست آتی درخصوص تعیین ارزش و تعرفه
فرش ماشینی در گمرک برگزار خواهد شد.

مندرج در تبصره یک ماده ( )7آییننامه بوده و
ترخیص کاالی مازاد با رعایت سقف شش نوبت
در سال و اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه بدون
مطالبه ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات
گمرکی میسر میباشد.
 -9در اعطای معافیت ملوانی به شناورهای
زیر پانصد تن ظرفیت ،رعایت مفاد تبصره ()2
ماده ( )7آییننامه الزامی است .ضمن ًا سفرهای
مازاد بر شش نوبت در سال مشمول معافیت
نبوده و ترخیص کاال مشمول مقررات صادرات
و واردات کشور میگردد.
 -10نوع ،تعداد ،وزن و ارزش کاال در پته
الکترونیکی درج و تعیین ارزش کاال با رعایت
مواد 14و 15قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
 -11خروج کاالی ملوانی از استان منوط
موافقت شورای ساماندهی صادرات مرزی و با
پرداخت حقوق ورودی وصدور پروانه گمرکی
میسر میباشد.
 -12در اجرای ماده ( )12قانون امور
گمرکی هماهنگیهای الزم جهت اجرای
دقیق مقررات ملوانی با عوامل دریابانی استان
صورت پذیرد.
 -13اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد) و
رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه در
ترخیص کاالی ملوانی و مازاد بر آن الزامی است
 -14تصویبنامههای شماره 15263/
ت 48018مورخ 22/ 91/و 16674/ت45059
مورخ 86/ 90/لغو میگردد.

اصالح حقوق ورودی
یک قلم کاال

مدیرکل دفتر مقررات صادرات
و واردات سازمان توسعه تجارت
ایران طی نامهای به گمرک ،حقوق
ورودی یک ردیف تعرفه کاال را
اصالح کرد.
در این نامه آمده است :حقوق ورودی
ردیف تعرفه  12129200به شرح دانههای
اقاقیا (خرنوپ) به دلیل اشتباه تایپی
در کتاب سال گذشته 55 ،درصد چاپ
گردیده است و  10درصد صحیح میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را
به گمرکات اجرایی ابالغ نمایند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه

لزوم اخذ مجوز چاپ لفاف
و طرح بستهبندی بر روی
کاالهای تولیدی و بازرگانی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران اعالم کرد :براساس
نامه مدیرکل دفتر تبلیغات و اطال عرسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ لفاف
و طرح بستهبندی توسط شرکتهای تولیدی
و بازرگانی مستلزم دریافت مجوز از این
وزارتخانه است.

متن نامه به این شرح است :مطابق بند ""16
ماده " "2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و آییننامه تأسیس کانونهای
آگهی و تبلیغاتی (مصوب شورای انقالب) نظارت
بر تبلیغات و محتوای آگهیها برعهده وزارت
متبوع میباشد و اداره کل تبلیغات و اطالعرسانی
به عنوان نهاد تخصصی برای انجام این وظیفه
تعیین گردیده است .از آنجا که بستهبندی
محصوالت تولیدی و وارداتی نیز مشمول رعایت
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ازجمله رعایت
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ،عناوین و
اصطالحات بیگانه و مصوبات کمیته مرکزی
سازمانهای تبلیغاتی کشور میباشد ،ضروری
است از آن طریق به شرکتهای تولیدی و بازرگانی
اعالم فرمایید قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف
و طرحهای بستهبندی در داخل یا خارج از کشور
تأییدیه الزم را از این اداره کل دریافت نمایند.

پیگیری روند اجرای
دستورالعمل ضوابط
ناظر بر ارز اسناد بانکی و
اوراق بهادار همراه مسافر

جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری
و مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هدف
پیگیری روند اجرای دستورالعمل
اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ،اسناد
بانکی و اوراق بهادار بینام همراه
مسافر و آسیبشناسی آن در محل
گمرک فرودگاه امام(ره) برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل میزان
اجرای دستورالعمل مذکور و چالشها و
آسیبهای موجود و نحوه تعامل دستگاههای
ذیربط در این زمینه به بحث و تبادلنظر
گذاشته شد و مقرر گردید در راستای اعمال
کنترلهای بیشتر و شفافسازی؛ کارگاه
آموزشی برای مجریان امور پیشبینی و
در دستور کار قرار گیرد و نسبت به افزایش
سطح اطالعرسانی از طریق مجاری مرتبط
اقدام گردد ،همچنین نسبت به رفع نواقص
موجود در سامانه ارز همراه مسافر توسط
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اقدامات
الزم به عمل آید.
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ضوابط گمرکی فعالیت فروشگاههای آزاد
در مبادی مرزی و فرودگاههای کشور

مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی گمرک ایران طی
بخشنامهای بر لزوم ساماندهی فعالیت
فروشگاههای آزاد در مبادی مرزی و
فرودگاههای کشور تأکید کرد.
در این بخشنامه آمده است :با توجه به
مفاد مواد  92تا  94قانون امور گمرکی و
 161تا  168آییننامه اجرایی آن و نیز لزوم
ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگا ههای
آزادمستقر در مبادی مرزی و فرودگا ههای
کشور در چارچوب قوانین و دستورالعملهای
مربوطه ،رعایت موارد زیر مورد تأکید قرار
میگیرد:
 )1انجام دقیق تشریفات امور گمرکی
کاالی وارده و خارجه به فروشگاههای آزاد
براساس مفاد مورد اشاره فوق مندرج در
قانون امور گمرکی و آییننامه اجرای آن،
با استفاده از ظرفیتهای موجود در سامانه
جامع امور گمرکی.
 )2اجرای دقیق دستورالعمل شماره
118 29995 / 231 /مورخ 2 96 / 95 /این
مرکز مبنی بر وحدت رویه در نحوه فعالیت
فروشگا ههای آزاد و چگونگی ورود و نوع
کاالها مورد تأکید است.
 )3از ارائه هرگونه خدمات به فروشگاههای
آزاد فاقد قرارداد با گمرک جمهوری اسالمی
ایران و یا فروشگا ههای آزادی که به هر
دلیل هنوز موفق به تمدید قراردادهای قبلی
نشدهاند اکیداً خودداری گردد.
 )4تایید وضعیت و تمدید قرارداد
فروشگاههای آزاد موکول به ایفای تعهدات
ایفا نشده آنها است.
 )5از ورود موقت و فروش لوازم خانگی
ال طی بخشنامههای مختلف
حجیم که قب ً
به گمرکات اعالم گردیده در فروشگاههای
مذکور خودداری گردد.
ماده  92قانون امور گمرکی
فروشگاه آزاد فروشگاهی است که توسط
بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در
فرودگاههای بینالمللی و سایر فرودگاههایی که
پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر
میشوند و اجازه داده میشود که در آنها کاالهای
خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و
کاالهای داخلی ،به مسافرین ورودی یا خروجی یا
خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از
گمرک و سازمانهای ذیربط ایجاد میشود.
تبصره  -چگونگی ورود ،خروج ،فروش
و نوع کاال و نحوه تسویه کاالهای وارده به
فروشگاههای مذکور در آییننامه اجرایی این
قانون تعیین میگردد.
شرایط پذیرش ورود موقت کاال
در فروشگاه های آزاد
پیرو بخشنامه 231/73/37127/95/118299

مورخ  95/6/29این مرکز دستور فرمایید ضمن
رعایت کامل مفاد بخشنامه مورد نظر موارد ذیل
نیز جهت پذیرش ورود موقت کاالهای متعلق به
فروشگاههای آزاد با رعایت کامل مقررات مدنظر
قرار گیرد:
 -1گمر کا تی که فا قد فر و شگا ه
آزاد میباشند چنانچه کاالهایی به نام
فروشگاههای مذکور وارد آن گمرکات گردد
ترانزیت کاال صرف ًا به گمرکات دارای فروشگاه
آزاد با رعایت مقررات مربوطه امکانپذیر است
لذا از ترانزیت محمولههای موصوف به سایر
گمرکات اکیداً خودداری گردد.
 -2تضمین ورود موقت کاالهای مربوط
به فروشگا ههای مذکور با رعایت بند (ج)
ماده یک قانون امور گمرکی و به میزان
حقوق ورودی به اضافه یک برابر ارزش
تعیین میگردد.
 -3تسویه پروانههای ورود موقت صادره
با رعایت کامل مقررات صرف ًا توسط گمرک
ورودی (صادرکننده پروانه ورود موقت)
انجام شود.
 -4مهلت پروانههای ورود موقت به مدت
شش ماه و با درخواست صاحب کاال برای یک
دوره شش ماهه دیگر توسط گمرکات اجرایی
با رعایت کامل مقررات امکانپذیر است.
نحوه ورود و فروش برخی از لوازم
خانگی حجیم
شما ر ه
بخشنا مه ها ی
پیر و
3 0 3 /7 3 /11 4 /11 3 /179658
مو ر خ  1 3 81 /17 /2 8و شما ر ه
 3 4 6 /7 3 /11 4 /11 3 /2 0 6596مو ر خ
 1381 /08 /28مدیرکل محترم وقت دفتر
واردات و با عنایت به مکاتبات متعدد گمرکات
اجرایی و به منمظور ایجاد وحدت رویه اعالم
میدارد:
 -1با توجه به اینکه مطابق ماده 92
قانون امور گمرکی ،فروشگا ههای آزاد به
منظور فروش کاالهای خارجی با معافیت
از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر
میگردد ،لذا فروش کاالهای خارجی در
فروشگاههای مذکور به مسافرین ورودی ،تابع

ضوابط و قوانین مقرر درخصوص کاالهای
همراه مسافرین ورودی بوده و با توجه به
بخشنامههای صدراالشاره ،فروش کاالها
و لوازم خانگی حجیم خارجی مذکور در
بخشنامههای پیروی شامل یخچال ،یخچال
فریزر ،تلویزیون ،رادیو ضبط (به استثناء
رادیو ضبط پرتابل) در فروشگاههای مذکور
به مسافری ورودی امکانپذیر نخواهد بود.
 -2با عنایت به مندرجات بند قبل ،ورود
موقت لوازم خانگی حجیم خارجی مشروحه
در آن بند به مقصد فروشگا ههای آزاد نیز
امکانپذیر نخواهد بود.
 -3ورود سایر اقالم لوازم خانگی حجیم
خارجی (همچون انواع کولرهای گازی ،ماشین
ظرفشویی ،ماشین لباسشویی ،مایکروویو،
سینما خانگی ،اجا قها و فرهای گازی یا
برقی ،پکیچ گازی و آبگرمکن برقی یا گازی)
به صورت مسافرین (اعم از همراه مسافر یا
خریداری شده از فروشگا ههای آزاد) صرف ًا
با رعایت کامل ماده  138آییننامه اجرایی
قانون امور گمرکی (رعایت شرط غیرتجاری
بودن و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود
بازرگانی برای باقیمانده ارزش گمرکی مازاد
بر هشتاد دالر معافیت مسافری) امکانپذیر
خواهد بود .بدیهی است که در این خصوص،
امکان تجمیع گذرنامههای مسافرین جهت
واردات یکی از اقالم اشاره شده صرف ًا محدود
به افراد یک خانواده بوده و امکان تجمیع بیش
از آن امکانپذیر نخواهد بود.
 -4با امعان نظر به ماده  92قانون امور
گمرکی و با ملحوظ نمودن این موضوع که
مسافرین ورودی میتوانند به جای خرید لوازم
همراه خود از مبدأ و حمل آنها ،لوازم مورد نیاز
همراه خود را از فروشگاههای آزاد مستقر در
فرودگاه مقصد خریداری نمایند ،الزم است
محدوده زمانی یک ماهه از تاریخ ورود به
کشور جهت خرید کاال از فروشگاههای آزاد
رعایت گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام الزم ،مراتب
را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابالغ
نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر
معمول دارند.
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از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعالم شد

شرایط صدور مجوز برای واردات محصوالت آزبستی به کشور
با توجه به ممنوعیت واردات
محصوالت آزبستی به کشور ،استعالم
درخصوص وجود یا عدم وجود آزبست
در مرحله ترخیص کاال و ورود به کشور
بایستی از طریق سازمان ملی استاندارد
صورت پذیرد.
متن نامه معاون محیط زیست انسانی
سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به
شرح زیر است :نظر به دریافت مکاتباتی با
مضمون مشابه از سوی شرکتهای واردکننده
لنت و کالج و قطعات مرتبط ،مبنی بر صدور
مجوز ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت،
همانگونه که مطلع میباشید براساس مصوبه
دولت ،واردات هرگونه آزبست و محصوالت
آزبستی ممنوع میباشد.
از آنجا که هرگونه اظهارنظر در این
خصوص مستلزم در دسترس بودن نمونه و
سنجش و آنالیز آن در آزمایشگاههای معتبر
مورد تأیید این سازمان و سازمان ملی استاندارد

بوده و این امر در مرحله ثبت سفارش محقق
نمیگردد و از طرفی ،صدور مجوز مشروط نیز
امکانپذیر نمیباشد،
خواهشمند است دستور فرمایید به منظور
جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و حصول
نتیجه مطلوب ترتیبی اتخاذ گردد تا استعالم
درخصوص وجود یا عدم وجود آزبست به عنوان

یک رکن قانونی در مرحله ترخیص کاال و
ورود به کشور ،از طریق سازمان ملی استاندارد
صورت پذیرد تا امکان نمونهگیری و اظهارنظر
قطعی ،براساس نتایج آنالیز وجود داشته باشد،
بدیهی است پس از بررسی تأییدیه سازمان
استاندارد ،مجوز واردات از سوی این سازمان
نیز بررسی خواهد شد.

گمرک قزوین مجاز به انجام تشریفات صدور مشتقات مایع نفت و گاز شد
گمرک قزوین به فهرست گمرکات
مجا ز به ا نجا م تشر یفا ت صد و ر
مشتقات مایع نفت و گاز اضافه شد.
متن بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات
گمرک ایران در این مورد به شرح زیر است:
پیرو بند  3بخشنامه ردیف  98مورخ 0105/96/
موضوع گمرکات مجاز به انجام تشریفات صدور
مشتقات مایع نفت و گاز از این پس گمرک
قزوین به عنوان گمرک تخصصی جهت انجام
تشریفات صادرات کلیه فرآوردهها و مشتقات
مایع نفت و گاز شرکتهای تولیدی مستقر در
استان قزوین تعیین میگردد تا با رعایت کلیه
مقررات و ضوابط مربوطه ازجمله دستورالعمل
«اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات،
عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام،

میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی
در امور گمرکی و سایر بخشنامهها و ضوابط

مربوطه نسبت به انجام تشریفات صادرات اقالم
موصوف اقدام نماید.

خروج موقت تریلر و نیمه تریلر تا پایان آذر ماه جاری بالمانع است

مدیرکل دفتر صادرات گمرک
ایران طی بخشنامهای اعالم کرد:
انجام تشریفات خروج موقت وسایل

نقلیه غیرموتوری فاقد شماره نیروی
انتظامی تا پایان آذر ماه سا لجاری
بالمانع است.

متن بخشنامه به این شرح است :پیرو
بخشنامه شماره 2 2211696 / 76 /مورخ
3 10 3/ 96/موضوع استمهال خروج موقت
وسایط نقلیه غیرموتوری (تریلر و نیمه تریلر)
فاقد شماره نیروی انتظامی اعالم میدارد:
انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه
غیرموتوری فاقد شماره نیروی انتظامی ،به
مدت سه ماه (تا پایان آذر ماه  )96با رعایت
مقررات و ضوابط مربوطه بالمانع است .ضمن ًا
مطابق بخشنامه صدراالشاره و به منظور
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و
فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق
کاال در زمان برگشت ،الزم است نسبت به
الصاق پلمپ شمار هدار به قسمتهای مختلف
وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمبهای مذکور
را نیز در اظهارنامه و پروانه گمرکی مربوطه
ذکر نمایند.

بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

ضوابط صادرات گیاهان
دارویی ،صنعتی و عطری
مدیرکل دفتر صادرات گمرک
ایران طی بخشنامهای ضوابط
صادرات گیاهان دارویی ،صنعتی و
عطری را به گمرکات اجرایی ابالغ
کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :پیرو
مفاد بخشنامههای شماره 34265196/94/
مورخ 274/ 96/و 37654196/ 101/مورخ
35/ 96/موضوع ضوابط صادرات گیاهان
دارویی ،صنعتی و عطری و با توجه به
نامههای شماره 2 4305 01 / 96 /مورخ
46/ 96/و 2305501/ 96/مورخ 285/96/
معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع
کشاروزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و
اعالم میدارد:
 .1صادرات آن دسته از گیاهان دارویی
که از طریق زراعت یا باغبانی تولید میشود
با تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
مربوطه مبنی بر دست کاشت بودن بالمانع
است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعالم
از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
نمیباشد.
 .2مطابق نامه شماره 253 4079/مورخ
175/ 96/موسسه ثبت گواهی بذر و نهال
(ضمیمه) و مستفاد از ماده  10قانون ثبت
ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال،
گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی
(به شرح مندرج در فهرست پیوست نامه
موصوف) که ذیل ردیف تعرفه شماره 0603
طبقهبندی میگردند ،عمدت ًا به عنوان «بذر و
نهال» تلقی نشده و صادرات آنها موکول به
ارائه مجوز وزارت جهات کشاورزی (گواهی
مؤسسه ثبت گواهی بذر ونهال) نمیباشد.
بدیهی است در صورت نیاز ،همکاران محترم
میتوانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده
و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه
مجوز ،مراتب را از سازمان جهاد کشاورزی
استعالم نمایند.

واردات الستیکهای
ماشینآالت راهسازی
و معدنی بالمانع است
واردات الستیکهای ( OTRمورد
مصرف معدنی و راهسازی) بدون شرط
داشتن نمایندگی رسمی بالمانع است.

متن نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات
و واردات سازمان توسعه تجارت به مدیرکل
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
ایران در این زمینه به شرح زیر است :با توجه
به عدم ساخت داخل الستیکهای OTR
(مورد مصرف معدنی و راهسازی) واردات
آن بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی و با
رعایت سایر ضوابط و مقررات بالمانع است.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

فراسو

برگزاری کارگاه گروه
کارشناسی در زمینه PCA
دبیرخانه سازمان جهانی گمرک
در حال حاضر مشغول آمادهسازی فاز
سوم بسته درآمد است که در سال
 2009برای کمک به سازما نهای
گمرک برای جمعآوری منصفانه و
کارآمد درآمدها طراحی شد .در بطن
این برنامه مجموعهای از ابزارهای
عملی و شناسایی طراحی شده است
تا توانایی حسابرسی پس از ترخیص
( ،)PCAطبقهبندی و ارزیابی قواعد
مبدأ سازمانهای گمرک را تقویت کند.

به این منظور سازمان جهانی گمرک
دومین کارگاه کارشناسی در رابطه با PCA
را در اتاوا پایتخت کانادا از  11تا  15سپتامبر
 2017ترتیب داد .هدف از برگزاری این
کارگاه ،بررسی دستورالعمل  PCAسازمان
جهانی گمرک در سال  2012بود10 .
کارشناس گمرک از برزیل ،کانادا ،دانمارک،
آلمان ،هند ،ژاپن ،اردن ،لیبریا و پرو به
نمایندگی از سوی  6ناحیه  WCOدر این
کارگاه حضور داشتند .تمامی این کارشناسان
برای تجدیدنظر دستورالعمل  PCAسازمان
جهانی گمرک از دانش کارشناسی و تبحر
الزم برخوردار بودند.
این کارگاه دارای عملکرد چندجانبه
بود ،از یک سو برای تجدیدنظر دستورالعمل
 PCAمساعدتهای الزم انجام شد و از
سوی دیگر شرکتکنندگان از طریق تبادل
اطالعات با سایر مناطق  WCOبه توسعه
دانش و فناوریهای خود پرداختند .در طول
این اجالس  5روزه شرکتکنندگان دانش و
تجربه خود را از طریق ارائه مطلب و مباحث
گروهی در اختیار دیگران قرار دادند.
دبیرخانه  WCOبه کار بر روی نتایج
این کارگاه ادامه خواهد داد و انتظار میرود
شرکتکنندگان از طریق استفاده از برنامه
(پالت فرم) کلیک ( )!CLIKCسازمان
جهانی گمرک به مباحث و تبادل نظر و
تجربههای خود ادامه دهند.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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مذاکره دبیرکل سازمان جهانی گمرک و صندوق بینالمللی پول
در زمینه تهیه منابع مالی برای گمرک
میکوریا دبیرکل سازمان جهانی
گمرک با ویکتورگاسپار مدیر بخش امور
مالی صندوق بینالمللی پول ()IMF
برای بحث و تبادل نظر پیرامون آینده
گسترش همکاریهای گمرک و مالیات
در واشنگتن دیسی مذاکره کرد.
گمرکات در بخش جمعآوری و حفاظت
از درآمدها نقش فعالی دارند ،اما وظایف و
مسئولیتهای این سازمان به همین جا خاتمه
نمییابد و این سازمانها نقشها و وظایفی غیر
از جمعآوری درآمد نیز به عهده دارند که از آن
جمله میتوان به تسهیل تجارت و امنیت مرزها
اشاره کرد ،جنبههایی که به پشتیبانی از توسعه
اقتصادی در یک محیط امن میپردازد و بهنوبه
خود موجب افزایش درآمدها در آینده میشود.
بنابراین آنچه که نباید نادیده گرفته شود سایر
نقشهای گمرک در جهان کنونی است.
میکوریا در مذاکرات خود با مقامات صندوق
بینالمللی پول تأکید کرد :گمرکات برای ایفای

نقشهای دیگر خود نیازمند ایجاد تحول و
جمعآوری اطالعات گمرکی هستند که باید منابع
الزم تحت یک یادداشت تفاهم پیشنهادی میان
 WCOو  IMFدر اختیار آنان گذاشته شود.
وی همچنین در طول اقامت خود در

واشنگتن دیسی با کوین مک آلی نان رئیس
کل گمرک و حفاظت از مرزهای ایاالت متحده
آمریکا درخصوص موضوعات مورد عالقه طرفین
ازجمله ارائه پشتیبانیهایی در زمینههای مالی،
فنی و خط مشی نیز مذاکراتی انجام داد.

آغاز به کار برنامه مشترک توسعه شغلی ژاپن و سازمان جهانی گمرک
برنامه مشترک توسعه
شغلی  2017-2018ژاپن
و سازمان جهانی گمرک
 14سپتامبر  2017در ستاد
مر کز ی سا ز ما ن جها نی
گمرک در بروکسل آغاز شد.
این برنامه نخستین بار در سال
 2009توسط سازمان جهانی گمرک
با همکاری گمرک ژاپن معرفی شد
و فرصتی فراهم آمد تا کاندیداهای
برگزیده بتوانند در دبیرخانه WCO
مشغول به کار شوند .این برنامه با
هدف توانمندسازی شرکتکنندگان برای کسب دانش ،مهارت و تجربه
کار بینالمللی ،توسعه و بهبود ارتباط میان اعضای سازمان جهانی گمرک و
دبیرخانه آن ،پشتیبانی و مساعدت به دبیرخانه سازمان برای انجام مأموریت
خود و تشکیل مجموعهای از کارشناسان گمرکی زبده در کشورهای عضو

 ،WCOشروع به کار کرد.
طی برنامه امسال 10 ،مأمور
گمرکی از کشورهای آذربایجان،
بنگالدش ،بورکینافاسو ،کوبا،
اندونزی ،مکزیک ،نیجریه ،سودان،
تایلند ،تیمور ،فعالیتشان را در
دبیرخانه سازمان آغاز کردند و قرار
است که ظرف  10ماه آینده در
مشاغل حرفهای متنوعی مشغول
به کار شوند .این شرکتکنندگان در
پروژهها و فعالیتهای مهم WCO
طی مدت کاری خود ،مشارکت
خواهند داشت.میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک ضمن استقبال از
کاندیداهای برگزیده گفت که انتظار میرود آنها به سرعت بر دانش و
مهارتهایشان بیفزایند ،تجربههای کاری بینالمللی و حرفهای خود را
گسترش دهند و در این برنامه مهم به موفقیتهای چشمگیری دست یابند.

افتتاح مرکز آموزش ناحیهای  WCOبرای تربیت سگهای موادیاب در آنکارا
به دعوت معاون وزارت گمرک و تجارت ترکیه ،کونیو
میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک در مراسم افتتاحیه
مرکز آموزشی ناحیهای  WCOدر آنکارا ،ترکیه شرکت کرد.
در روز قبل از این مراسم ،میکوریا در گفتوگو با جناپ آشجی
( )Cenap Asciمعاون وزیر گمرک ترکیه و گروه مدیریتی او شرکت
کرد و از مرکز فرماندهی و کنترل مستقر در وزارتخانه گمرک و تجارت
که عملیات نظارت بر جابهجاییهای مهم هواپیماها ،کشتیها و کامیونها
را به عهده دارد ،بازدید به عمل آورد.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک در همان روز از سایت حفاری
"کنان کالهویوک" در صد کیلومتری جنوب غربی آنکارا که توسط
انستیتو ژاپنی باستانشناسی آناتولی مدیریت میشود و در آن شواهدی
از قدیمیترین سازههای فوالدی در جهان متعلق به چهار هزار سال
قبل کشف شده است ،بازدید کرد.
الزم به ذکر است که این سایت حفاری نشاندهنده قدیمیترین
تالش انسان برای ذوب سنگ آهن است که در نهایت منجر به شروع
عصر آهن شد و متعاقب آن از آناتولی به سوی سایر نقاط جهان در

 3200سال قبل گسترش یافت و بدین ترتیب راه برای تمدنهای
کنونی هموار شد.
بولنت تفنگچی ( ،)Bulent Tufenkciوزیر گمرک و تجارت
در این مراسم به طور رسمی مرکز تربیت سگهای گمرک را افتتاح کرد
و حیاتی یازیچی ( ،)Hayati yaziciوزیر سابق و معاون رئیس گروه
از تحقق این پروژه اظهار خشنودی کرد.
میکوریا نیز در سخنان خود ضمن اشاره به بازدید روز قبل خود
از سایت حفاری جایی که سنگهای قیمتی کشف شده قدمت آن به
بیش از  4000سال قبل بازمیگردد و از افغانستان به این منطقه آورده
شده است ،بر اهمیت موقعیت استراتژیک آناتولی به عنوان مسیری
برای تجارت بینالملل و نقش آن در ایجاد تمدنها تأکید کرد .کشف
تکههایی از دست نوشتههای مرتبط با تجارت کاال در این منطقه گواهی
بر تجارت و قطعیت فعالیتهای گمرک است.
دکتر میکوریا همچنین اظهارداشت :به نظر میرسد که سنت
گسترش تجارت توسط ترکیه مدرن امروزی نیز ادامه یافته است و
این کشور از  65سال پیش به عضویت سازمان جهانی گمرک درآمده

است .وی همچنین از مشارکتهای ترکیه با سازمان جهانی گمرک
ازجمله دستورالعملهای اخیر ترانزیت و تأسیس هیأت تسهیل تجارت
برای تضمین مدیریت هماهنگ مرزی در چارچوب موافقتنامه تسهیل
تجارت  WTOتقدیر کرد.
میکوریا همچنین هشدار داد که موقعیت استراتژیک این ناحیه
فرصتهایی را به وجود میآورد ،اما از سوی دیگر پتانسیل خطراتی
مانند تجارت غیرقانونی توسط گروههای تروریست و سازمانهای خالف
کار را نیز موجود است.وی در ادامه گفت :گمرک ترکیه در استفاده از
فناوریها و مشارکت در این زمینه نقش راهبری را داشته است و همواره
درصدد به اشتراک گذاشتن تجربیات و گسترش شبکههای انسانی در
کشورهای همجوار بوده است.
او درخصوص افتتاح مرکز آموزش ناحیهای سگهای گمرک در
ترکیه اظهارداشت :پشتیبانی سیاسی قوی و مشارکت مأموران ماهر
گمرک ،تضمینکننده آینده موفق این مرکز ناحیهای است.
شایان ذکر است میکوریا در طول بازدید خود ،فرصت آن را یافت تا
با بولنت تفنگچی وزیر گمرک و تجارت ترکیه نیز دیدار و گفتوگو کند.

سـال هجدهم
نوزدهم
گمرکیدادمـاه1395سـال
گمرکی  16مر
امـورامـور
تخصصـی
نشـریهتخصصـی
نشـریه
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برگزاری سیزدهمین اجالس جهانی قوانین گمرکی
سیزدهمین اجالس جهانی قوانین
گمرکی از  6تا  8سپتامبر  2017در رم
ایتالیا برگزار شد.
به دعوت رئیس آکادمی بینالمللی قوانین
گمرکی ( ،)ICLAنماینده سازمان جهانی
گمرک ( )WCOدر سیزدهمین اجالس جهانی
قوانین گمرکی که از  6تا  8سپتامبر  2017در رم،
ایتالیا برگزار شد ،شرکت کرد .موضوع اجالس
امسال "قوانین گمرکی و ظهور سیاستهای
ملیگرایانه تجزیه منطقهای و چند جانبهگرایی
یا حمایتگرایی" بود .در این اجالس ،یکصد و
هفتاد و پنج شرکتکننده از سوی سازمانهای
گمرک ،سازمانهای بینالمللی ،بخش خصوصی
و آکادمیها شرکت داشتند.
موضوعات مختلفی ازجمله اقدامات الزم
برای تشویق مشارکت در تجارت بینالمللی
کشو ر ها ی کمتر تو سعهیا فته ( ، )L D C
کد گمر کی ا تحا د یه ا ر و پا  ،چا لشها ی
حقالعملکاران گمرکی در محیط تجاری
جدید ،تطبیقهای گمرکی و عامل مجاز

اقتصادی ،در این اجالس مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.
نماینده سازمان جهانی گمرک نیز درباره
چگونگی پشتیبانی ظرفیتسازی از سازمانهای
گمرک از طریق ابزارها و دستورالعملهای
 WCOو خصوص ًا برنامه مرکاتور سازمان

اسو
فرمقاله

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

امضای موافقتنامه
دوجانبه کمکهای اداری
میان مکزیک و ژاپن

جهانی گمرک سخن گفت .وی همچنین
گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه
در زمینه تجارت الکترونیکی ،ازجمله نتایج
کارگروه تجارت الکترونیکی و نتایج تحقیقات
 WCOدر زمینه تجارت الکترونیکی فرامرزی
را ارائه داد.

مقامات سازمان مالیات مکزیک
یک موافقتنامه درخصوص همکاری و
کمکهای اداری دوجانبه در زمینه مسائل
گمرکی به منظور تحکیم برنامه موجود
در زمینه تبادل اطالعات و سازوکارهای
همکاری با دولت ژاپن امضا کردند.
براساس این موافقتنامه ،هر دو کشور
متعهد شدهاند تا یکدیگر را در راه مبارزه با تجارت
غیرقانونی از طریق تبادل اسناد و اطالعات در
زمینههای گوناگون ازجمله موارد کشف کاالهای
غیرقانونی ،شیوههای کشف و جاسازی و غیره،
یاری رسانند.
سازمان جهانی گمرک نیز ضمن استقبال از
امضای این موافقتنامه از تمامی کشورهای عضو
خود درخواست کرد که با توجه به ویژگیهای
خاص موقعیت جغرافیایی کشور و قوانین ملی خود
به انعقاد موافقتنامههای دوجانبه ،ناحیهای و یا
بینالمللی برای همکاری و مساعدت اداری بیشتر
پیرامون مسائل گمرکی ،مبادرت ورزند.

حمایت  WCOاز گمرک اندونزی برای تقویت اجرای مرزی مالکیت معنوی ()IPR
تحت پشتیبانی و حمایت مالی
صندوق همکار یهای گمرکی ژاپن
( )CCFکارگاه آموزشی سازمان جهانی
گمرک درخصوص مبارزه با کاالهای
جعلی و تقلبی برای گمرک اندونزی در
جاکارتا از  11تا  15سپتامبر 2017
برگزار شد.
در این کارگاه 21 ،کارشناس گمرکی که
در بخش اجرای مرزی حقوق مالکیت معنوی
( )IPRمشغول به کار هستند ،شرکت کردند.
سخنرانانی از دفتر ناحیهای آسیا /اقیانوسیه در
امور ظرفیتسازی ( ،)ROCB A/Pگمرک
چین و گمرک ژاپن دانش و تجربیات خود را
از طریق برگزاری جلسات بحث و گفتوگو با
شرکتکنندگان به اشتراک گذاشتند.
در طول کارگاه ،شرکتکنندگان اجرای
قانون مالکیت معنوی در مرزها را مجدداً مورد

بررسی قرار دادند و به ذکر تأثیرات تجارت
غیرقانونی کاالهای ناقض حقوق مالکیت
معنوی از طریق مقایسه آنها با نیازمندیهای
موافقتنامه  WCOدرخصوص جنبههای
تجارت محور حقوق مالکیت معنوی (موافقتنامه
 )TRIPSپرداختند.شرکتکنندگان در این
کارگاه همچنین در زمینه چالشها و راهحلهای
محتمل از طریق برگزاری جلسات مباحثه
گروهی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسات موضوعات متنوعی از جمله
چارچوب حقوقی ،رویههای عملی ،تحلیل خطر،
ثبت و ضبط اطالعات در گمرک ،به اشتراک
گذاشتن اطالعات در میان مأموران گمرک،
همکاری با صاحبان حقوق و برنامههای آموزشی
 IPRمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شرکتکنندگان همچنین در این جلسات به
شناسایی اقدامات آتی الزم و به اشتراک گذاشتن

نظرات خود درباره چگونگی بهبود اجرای مرزی
 IPRپرداختند.
این کارگاه با حصول نتیجه موفقیتآمیز
درخصوص یک برداشت شفاف از اقدامات آینده

چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ فردی به پایان
رسید و شرکتکنندگان مراتب قدردانی خود را از
سازمان جهانی گمرک و سخنرانان شرکتکننده
در کارگاه به عمل آوردند.

هفتاد و سومین برنامه بورسیه تحصیلی سازمان جهانی گمرک افتتاح شد

هفتاد و سومین برنامه بورسیه تحصیلی
( )Fellowshipسازمان جهانی گمرک از 18
سپتامبر  2017در بروکسل آغاز شد.
این برنامه بخشی از فعالیتهای سازمان جهانی گمرک در
راستای توسعه توانمندیهای مدیریتی کشورهای عضو برای
پشتیبانی از اصالحات گمرکی و برنامههای نوینسازی است.
هدف این برنامه دسترسی مدیران جوان کشورهای عضو سازمان
جهانی گمرک به دانش روز و آشنایی بیشتر با سازمان جهانی
گمرک و استانداردهای بینالمللی ،ابزارها و دستورالعملها و
همچنین آموزش تحت نظارت و تکنیکهای مدیریتی به منظور
یاری رساندن برای انجام اصالحات و نوینسازی در گمرک به
شیوهای پویا و پایدار است.
در برنامه اخیر 14 ،شرکتکننده مورد استقبال خانم برندا
موندیا معاون مدیر بخش ظرفیتسازی سازمان جهانی گمرک

قرار گرفته و سخنان او مقدمهای بود برای آغاز مجموعهای
از کنفرانسهایی که توسط کارشناسان  WCOارائه شد و
همچنین کارگاه هشت روزه راهبری و توسعه مدیریت که توسط
 2کارشناس از اوکراین و لبنان برگزار شد .شرکتکنندگان در
این دوره طی اولین روز بازدیدشان از دبیرخانه سازمان ،در یک
مترجم :مهناز بهروش

میزگرد با حضور میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک شرکت
کردند.شرکتکنندگان به منظور تهیه یک تحقیق جامع در زمینه
موضوعات فنی مورد عالقه خود ،تحت نظارت یک راهنما و
برای تهیه یک توصیهنامه جهت اجرا در سازمان متبوع خود در
ستاد مرکزی  WCOباقی خواهند ماند و در نهایت یک دوره
دو هفتهای را در یکی از کشورهای مشارکتکننده در برنامه
(جمهوری خلق چین ،جمهوری کره و یا ژاپن) برای تکمیل سفر
تحقیقاتی خود سپری خواهند کرد.
برنامه ا مسال با پشتیبانی مالی سازمانهای گمرک ژاپن و
چین و وزارت امور خارجه جمهوری کره برگزار شد.
کشورهای شرکتکننده در هفتاد و سومین برنامه بورسیه
تحصیلی  WCOعبارتند از :هند ،جامائیکا ،اوگاندا ،ارمنستان،
آذربایجان ،بلیز ،اندونزی ،سریالنکا ،تایلند ،عمان ،آنگوال،
جمهوری قرقیزستان ،پاکستان و پرو.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش
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تحلیلی بر وضعیت تجارت خارجی در نیمه دوم سال 96

گمرک الکترونیکی ،تجربه ای موفق در تجارت بین المللی
در میانه سال و نیمه دیگری از فعالیت حوزه
تجارت خارجی در سال  96هستیم ،نیمهای که
چندان هم غیرقابل پیشبینی و پنهان نیست و
دلیل آن را شاید بتوان ادامه یافتن دولت قبل
دانست .اگر چه برخی وزرا تغییر کردند و یا در
برخی موارد سیاستگذاریها با تغییراتی مواجه
شده است ،اما آنچه دولت یازدهم به عنوان یک
اصل برای تحقق آن تالش کرد و این تالش
همچنان ادامه دارد ،ثبات در سیاستگذاریها
است که شاید هنوز آن طور که انتظار میرود،
به هدف خود نرسیده باشد ،اما همین رویکرد
است که تجارت خارجی را غیرقابل پیشبینی
نمیکند ،مگر آنکه از تحوالت کالن در جهان
و منطقه تأثیرات عمیقی بگیرد و در این صورت
باید برای آنها سیاستگذاریهای منعطف را
تعیین کرده و هوشمندانه پیشبینیهایی برای
کاهش تأثیر نوسانات روابط سیاسی در جهان
بر روابط تجارت خارجی داشته باشیم و از
تجربههایی که در یکی دو سال گذشته موجب
قرار گرفتن در معرض اتفاقات در منطقه شده
است ،بهره ببریم.

تجارت خارجی ایران با اجرای برجام در واقع ،از
نو متولد شد و مسیر تازهای را آغاز کرد و گمرک به
عنوان یک نهاد ناظر بر امر تجارت ،شاید از معدود
سازمانهایی باشد که از تغییر و تحوالت در ساختارش
در یکی دو سال گذشته میتوان به عنوان یک انقالب
بزرگ نام برد .راهاندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی در زمانی کوتاه چنان چهرهای
از این سازمان نمایان ساخت که با وجود مشکالت
پیچیده و چالشهایی که گمرک همزمان با آنها
دست و پنجه نرم میکرد ،باور کردنش کمی دشوار
بود .اما خدماتی که از الکترونیکی شدن گمرک در
فضای تجاری کشور ارائه شد ،گواه این ادعا است .در
روند الکترونیکی شدن امور گمرکی ،ترخیص کاالی
وارداتی از  26روز به  3و صادراتی از  7روز به یک
روز و کمتر کاهش یافت که این امر صرفهجویی
قابل توجهی را به دنبال داشته است .چراکه به ازای

هر روز تاخیر در ترخیص کاالهای وارداتی و بعض ًا
صادرات هزینهای معادل یک درصد ارزش کاال به
واردکننده یا صادرکننده تحمیل و موجب باال رفتن
قیمت میشود .با الکترونیکی شدن عملیات گمرکی،
امید به تغییر و مدرن شدن در این سازمان بیشتر و
پنجره واحد ،سکویی برای جهانی شدن تجارت شد.
این انقالب تنها گمرک را دگرگون نکرد ،بلکه به دلیل
مراودات این سازمان با  22سازمان همجوار ،آنها هم
در چرخه این تحوالت قرار گرفتند.
گمرک الکترونیکی با هدف تغییر روشهای
سنتی این سازمان شکل گرفت و اغراق نیست اگر
بگوییم به دنبال این اقدام ،روند سرعت تجارت
خارجی در گمرک دگرگون شد ،فاکتوری که امروز
در جهان تجارت حرف اول را میزند و عاملی برای
رشد تجارت در کشورها به شمار میآید .اکنون
گمرک هوشمند پای در مسیری گذاشته که با
اتصال به شبکههای گمرکی جهان ،معرف تجارت
خارجی ایران به آنها باشد .انقالب گمرکی ایران ،در
کوتاهترین زمان جایگاه جهانی این سازمان را تغییر
داد و در عین حال خیز گمرک برای رسیدن به اهداف
عالیاش ،رتبههای منطقهای هم برای این سازمان به
دنبال داشت .براساس اعالم دفتر اطالعات منطقهای
سازمان جهانی گمرک ( ،)RILOایران توانست در
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه حرف اول را
بزند و همچنین در مبارزه با قاچاق
کاال و تخلفات گمرکی دومین باشد.
اما گمرک جمهوری اسالمی ایران،
پیش از آنکه در عرصه جهانی
خودی نشان دهد ،تحوالتی را در
ایران ایجاد کرد که الزم میدانم
ی وضعیت تجارت
به عنوان پیشبین 
در نیمه دوم سال اشارهای به آنها
داشته باشم.

گمرک هوشمند و تسهیالتی برای تجارت
خداحافظی با سیستم دستی و کاغذی ،کاهش
تشریفات گمرکی ،دوراظهاری واردات و صادرات،
دسترسی آسان و لحظهای به روند انجام کار،
دسترسی به اسناد منشاء و ثبت منشاء ارز و به
دنبال آن کاهش جعل اسناد و پولشویی از اثرات
الکترونیکی شدن گمرک است که مسیر را برای
تجارتی شفاف و آیندهدار هموار کرده است .هزینه و
زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش یافته و سرعت
تجارت باال رفته است .پس از فراهم شدن این زمینه،
گمرک ایران با هدف بهبود وضعیت تجارت خارجی
با انجام مذاکره و نشستهای متعدد با کارشناسان
و متخصصان این حوزه تسهیالتی را برای واردات
و صادرات فراهم کرده که برای تجار و بازرگانان
فرصتهای جدیدی را به وجود آورده است تا در
رقابتی شفاف و سالم ،پابهپای هم برای رشد آمارهای
تجارت گام بردارند .این تسهیالت برد دو سویه برای
تجار و دولت را به همراه دارد و پشتوانهای است که
به کمک آن میتوانیم در نیمه دوم سال رقمهای
چشمنوازی را در تجارت تجربه کنیم.
گمرک جمهوری اسالمی ایران به دنبال تدوین
راهکارهایی برای رشد تجاری کشور تسهیالتی
را تعریف کرده است .به طور مثال محموله
اظهارنامههای صادراتی کنترل سطح یک (سبز) و
دو (زرد) و یا اظهارنامههای صادراتی متقاضی در
محل که در سطح سه قرار گرفتهاند نیازی به ورود
به گمرک مبدأ ندارند و یا فرآیند توزین که پیش از
این در گمرک مبدأ انجام میشد و معطلی فراوانی

به دنبال داشت ،حذف شده و محموله صادراتی
مستقیم ًا به مرزهای خروجی انتقال مییابد .سهولت
دیگری که برای صادرکنندگان سطح دو (مسیر
زرد) ایجاد شده ،بررسی اظهارنامهها و اسناد تنها در
گمرک مبدأ است ،در حالی که پیش از این در گمرک
مقصد هم این کار انجام میشد .در این تسهیالت
به طور کلی تشریفات گمرکی در مسیر سبز و زرد
کاهش یافته است .گمرک در تسهیالت جدیدش
به منظور تسریع صادرات ،برای تولیدکنندگان این
امکان را فراهم کرده که ارزیابی محمولهشان در
محل انجام شود.
همچنین مشکالتی که صادرکنندگان در گذشته
به دلیل مغایرت اطالعات در اظهارنامههایشان
داشتند ،هم اکنون برطرف شده و در صورت مواجه
با چنین مشکلی میتوانند در گمرک مرز خروج ،آن
را ویرایش کنند .چالش دیگری که صادرکنندگان
همیشه با آن درگیر بوده و هزینه و زمان زیادی
برای آن صرف میکردند این بود که پلمپ کاال
یک بار در گمرک داخلی و بار دیگر در مرز خروجی
انجام میشد ،گمرک در تسهیالت اخیر این اجازه را
به صادرکنندگان داده است که این کار را فقط در
مرز انجام دهند .گمرک موفق شد تا پایان مرداد
گذشته تشریفات گمرکی  62میلیون و  266هزار تن
کاال را در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و
کامال هوشمند انجام دهد .از این مقدار  48میلیون
و  41هزار تن واردات و  14میلیون و  225هزار تن
در بخش صادرات بود.
چتر تسهیالت گمرکی برای بخش
خصوصی
تسهیالت دیگر گمرک ،که به لحاظ نوع
مخاطبانش آن را از دیگر تسهیالت صادراتی گمرک
متمایز میکند ،تسهیالتی است که با همکاری دکتر
کرباسیان رئیس کل وقت گمرک و مهندس زنگنه
وزیر نفت تدوین شده و هدفش تسهیل صادرات و
استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات
نفتی و پتروشیمی است .براساس بخشنامهای که به
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اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات ،ترانزیت
و سوآپ میپردازد ،سوآپ نفتی از سر گرفته شده و
خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآوردههای
نفتی حذف شده است ،موضوعی که حمایت از بخش
خصوصی را هدفگذاری کرده و تسهیل و تسریع
تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی صادراتی
را به دنبال خواهد داشت .در این بخشنامه موارد استثنا
حذف شده و همه شرکتهای صادرکننده فرآوردهها
و مشتقات نفتی مشمول این تسهیالت میشوند،
در حالی که پیش از این صادرکنندگان میبایست
تشریفات اداری طوالنی را برای اخذ خوشنامی
پشت سر بگذارند .این عملکرد گمرک نشان میدهد
که در اعطای تسهیالت به صادرکنندگان ،برای این
سازمان اصل بر اعتماد نهاده شده است .اگر پیش
از این شرکتهای کمی اجازه صادرات فرآوردههای
نفتی را داشتند ،هماکنون همه شرکتها میتوانند به
موجب این بخشنامه برای صادراتشان برنامهریزی
کنند و دیگر استثنا و انحصاری در این حوزه وجود
ندارد و شاید یکی از مهمترین مسائلی که ما باید
برای بهبود وضعیت تجارت خارجی و اعتبار کشورمان
به عنوان یک اصل به آن نگاه کنیم ،حذف انحصار و
استثناء در این حوزه است.
تولید در گرو اصالح ساختارهای بانکی و مالی
بر کسی پوشیده نیست که کشور ما ظرفیتهای
باالیی برای پروژههای عمرانی ،تولیدی و توسعهای
دارد ،اما سالها است که کمبود بودجه و منابع مالی
مانع از بالفعل شدن این پتانسیلهای بالقوه شده است.
دعوت از سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار
پر سود ایران نیز به همین دلیل است ،بازاری که
البته میتواند دو برنده داشته باشد .اما الزام ًا اینگونه
نخواهد بود .اگر چه جذب منابع مالی برای اجرای
چنین طرحها و پروژههایی میتواند ظرفیت تولید
ال روشن است که وامها و
را افزایش دهد ،اما کام ً
منابع خارجی باید صرف پروژههای مولد اقتصادی
شوند تا راهگشای توسعه کشور باشند .همانطور که
یک خانواده وام را برای تأمین مسکن و نه کاالی
مصرفی هزینه میکند ،وامهای خارجی و فاینانس
هم باید صرف بهبود وضعیت بنگاههای تولیدی در
یک جامعه شوند تا ظرفیت تولید را باال برده و اقتصاد
آن جامعه را رقابتپذیر کنند .در بهترین حالت وامها
و تسهیالتی که از خارج جذب میشوند باید صرف
پروژههایی شوند که بتوانند برای کشور ارزآوری داشته
باشند .کاری که از پس بنگاههای تولیدی با هدف
صادرات برمیآید .اینجا است که مسئولیت سازمانها
و وزارتخانههای متولی برای کنترل و هدایت وامها
و تسهیالت سنگینتر میشود .برنامهریز یها و
سیاستگذاریهای دولت در دو سال گذشته نشان
داده است که مسئوالن امر دغدغه تولید دارند و با
مشورتها و مذاکرات متعدد با بخش خصوصی،
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راهکارهایی را برای رفع این دغدغه به کار بستهاند.
نگاهی به جایگاه تولید و چارهجویی سازمانها و
وزارتخانههای مسئول در دو سال گذشته نشان
میدهد که در این زمینه تمرینهایی انجام شده و
انتظار میرود نیمه دوم امسال فصل امتحان برای
شکوفایی تولید باشد.
مواد اولیه ،وارداتی برای رشد صادرات
متأسفانه اغلب ،بیشتر از آنکه محتوی واردات
و صادرات مورد توجه باشد ،اعداد و ارقام و تراز
تجاری مورد بحث و تحلیل قرار میگیرد .در حالی
که ما به همان اندازه که در صادرات نیاز به تحلیل
درباره کاالهای صادراتی داریم ،در مورد واردات هم
نیازمند آنالیز هستیم .اینکه درصد قابلتوجهی از
واردات رسمی به کشور ما مواد اولیه و واسطهای
است ،عالمت خوبی است و به نظر میرسد در نیمه
دوم سال رشد قابل توجهی را در این زمینه داشته
باشیم .پیشبینی میشود ،قراردادهایی که تاکنون در
قالب فاینانس به امضا رسیده ،واردات را هر چه بیشتر
به سمت مواد اولیه و ماشینآالت تولیدی سوق داده
و تا پایان سال به وضعیت تولید سر و ساماتی بدهد.
واردات مواد اولیه ارزش افزوده ایجاد کرده و نه تنها
صادرات را متحول خواهد کرد که وضعیت اشتغال را
بهبود خواهد بخشید و به نظر میرسد در مواردی باید
مانع واردات شد که کاالی تولیدی مشابه داخلی وارد
میشود .دولت در اغلب برنامههایش حمایت خود را به
صورت تمام قد از تولید اعالم کرده است .به عنوان
نمونه وزارت اقتصاد در اطالعیه اخیرش تأکید کرده
است که به واردکنندگان کاالهای مصرفی و تجاری
اجازه نخواهد داد از وامهای خارجی استفاده کنند .در
واقع این وزارتخانه بخش دولتی را برای استفاده از
وامها و خطوط اعتباری محدود کرده و آن را منوط
به اخذ مصوبه از شورای اقتصاد دانسته است .این
نگاه دولت نشان میدهد که عزمش را برای گرداندن
چرخ تولید جزم کرده و به قولش برای احیای بخش
خصوصی و دادن جایگاه قابل توجه در اقتصاد کشور
به این بخش پایبند است و برای بخش خصوصی
جهت استفاده از منابع توافق شده هیچ محدودیتی
گذاشته نشده است .این اطالعیه همچنین ذهنیت
منفی ایجاد شده در جامعه را درخصوص واردات
و اینکه امضای قراردادها منجر به واردات کاالی
مصرفی خواهد شد ،برطرف ساخته و بالعکس
واردات را به سمت مواد اولیه و ماشینآالت مورد
نیاز بنگا هها و کارخانههای
تولیدی سوق خواهد داد .آنچه
که تولیدکنندگان ایرانی را در
دهههای گذشته در منطقه
منزوی کرد ،عدم بهرهگیری
از تکنولوژ یهای جدید به

I

.

سـال نوزدهم
W

W

W

دلیل سالها تحریمهای ناجوانمردانه بود ،کمبود
مواد اولیه ،تولید با کیفیت پایین و در نهایت قیمت
غیررقابتی جایی برای رقابت تولیدات ایران در عرصه
جهانی باقی نگذاشته بود .اما امروز شرایطی فراهم
شده که باید از آن بهره جست.
دولت حسن نیتش را نشان داده و توافقات مالی
و آمادگی بانکها و مؤسسات بزرگ در حال حاضر
نشان میدهد ایران به اعتبار گذشته اش بازگشته
و ریسک سرمایهگذاری در ایران پایین آمده است،
حاال نوبت تولیدکنندگان است که از فرصت به دست
آمده ،بهترین استفاده را ببرند .فرصتی که سالهای
متمادی برای رسیدن به آن پشت سر گذاشته شده،
هماکنون فرارسیده است.
فرصت های تازه صادراتی
نباید فراموش کنیم که وجود برخی از تحریمها
در منطقه و قرار گرفتن روسیه ،عراق ،قطر و ...در
این وضعیت چه فرصتهای خوبی برای صادرات
کشورمان به وجود آورده است .متأسفانه به دالیل
متعدد که شاید تولید هم یکی از مهمترین آنها بود،
ال نتوانستیم از فرصتهای تجاری بهترین استفاده
قب ً
را بکنیم .البته در مورد قطر هنوزهم فرصت داریم .آمار
تجارت خارجی در  5ماهه اول سالجاری در مقایسه
با زمان مشابه در سال گذشته  5/34درصد رشد را
نشان میدهد .در جزییات بیشتری این آمار متوسط
قیمت هر تن کاالی صادراتی  3/47افزایش یافته
است .همچنین صادرات غیرنفتی نسبت به  4ماهه
نخست بهبود پیدا کرده و صادرات این نوع کاالها
به چین ،کره جنوبی و عراق با رشد قابل توجهی
روبهرو بوده است.
اگرچه در سال گذشته به اهداف صادراتی خود
نرسیدیم و با رقم پیشبینی شده فاصله داشتیم .اما
باید در نظر داشته باشیم که در سال جدید برای
جبران این مسئله در کارگروه توسعه صادرات و
شورای عالی صادرات اهدافی تعریف و برای بهبود
وضعیت ارز گامهایی برداشته شده است .گمرک
تسهیالت ویژهای را برای صادرکنندگان ارائه کرده
س خارجی صف بسته شده و همچنین
و برای فاینان 
بانکهای خارجی که در سال  95بیشتر حرفشان
بود تا خودشان ،در سال جدید ،تعدادشان بیشتر و
حضورشان جدیتر شده است.

گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

در آخر
گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی
کشور مستقر است و از تمامی امکانات و اختیارات
خود برای رشد تجارت خارجی استفاده میکند .هر
جا مانعی برای صادرکنندگان و یا واردکنندگان مواد
اولیه باشد با کمال میل و با استفاده از مواد قانونی
برای رفع آنها اقدام کرده است .با وزارت صنعت به
عنوان وزارتخانه مادر در امر تولید و تجارت ،ارتباط
تنگاتنگ و نزدیک دارد .در دو سال گذشته در
نشستهای متعدد با اتحادیههای تولیدی ،وارداتی و
صادراتی مشکالت و چالشهای آنها را جویا شده و
به حل آنها اقدام کرده است و همچنان برای مشورت
و همکاری با آنها آماده است .چراکه به اعتقاد گمرک؛
تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و اتحادیههای صادراتی
در این زمینه اشراف و آگاهی الزم را دارند .گمرک با
پیادهسازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی با هدف افزایش سرعت و سهولت
کار هم جهت با صادرکنندگان گام برداشته و تالش
کرده است شرایط مناسب و مطلوبی را برای توسعه
صادرات ،رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی
فراهم کند.
اگر چه دولت موظف به سیاستگذاری است،
اما آنچه که دولت را در برنامههایش موفق و سربلند
میکند همراهی و حضور مستمر فعاالن اقتصادی در
عرصه اقتصاد است .دولت و بخش خصوصی در دولت
یازدهم تجربهای را پشت سر گذاشتند که شاید کمتر
مشابهای داشته باشد.
هم اکنون بیش از دو سال از برجام می گذرد
و همه ،تجربههای مختلفی را پشت سر گذاشتیم،
نه فقط ما که کشورهای خارجی در مراوداتشان با
فعاالن اقتصادی ایرانی به تواناییها و استعدادهای
آنها پی بردند و ایران میزبان تجار ،بازرگانان و تولید
کنندگان کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی
شده است .این تمرینها ،ما و خارجیها را برای
شروع فصل تازهای از همکاریها آماده کرده است.
نتیجهای که آنها گرفتهاند ،کار در بازار امن و پر سود
ایران است و آنچه که ما آموختهایم ودولت به کار
خواهد بست ،رونق تولید است ،تولید برای صادرات،
تولید برای رسیدن به روزهای اوج گذشته در منطقه
و فراتر رفتن از آن.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش گمرک ایران خبر داد:

بهروزرسانی ارزش کاالهای ثبت شده در سامانه TSC

سهیل بانج شفیعی

با الکترونیکی شدن کلیه فرآیندهای گمرکی
بررسی ارزش کاالهای وارداتی به کشور توسط
واردکنندگان نیز به صورت الکترونیکی انجام
میشود .صاحبان کاال میتوانند قبل از ورود کاال
چه تعداد شناسه ارزش در سامانه TSC
وارد شده و چه برنامهای برای تکمیل این
سامانه دارید؟

با توجه به ماده  14و  15قانون امور گمرکی و
آییننامه اجرایی آن ،این دفتر اقدام به تکمیل بانک
اطالعات ارزش کرده و اکنون بالغ بر 295هزار رکورد
در بانک اطالعات ارزش ثبت شده است.
همچنین دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش به
منظور تسریع در امر ترخیص کاال اقدام به راهاندازی
سیستم پیش اظهاری ارزش کرده است که با این
سیستم صاحبان کاال میتوانند قبل از اظهارکاالی
خود به گمرک با ارسال مستندات ارزش کاالی خود
به کارتابل این دفتر نسبت به بررسی و تعیین ارزش
و نیز ثبت اطالعات در سامانه  TSCاقدام کنند.
در این راستا تاکنون جلسات متعددی با سازمان
ها ،انجمنها و اتحادیهها برگزار شده است؛ به
عنوان مثال با سازمان غذا و دارو درخصوص دارو و
تجهیزات پزشکی همکاری بسیار خوبی انجام شده و
باتوجه به اینکه اقالم مذکور با نظارت این به فروش
میرسد و نظارت بر قیمتگذاری نیز وجود دارد ارزش
اظهاری دارو و تجهیزات پزشکی که به تائید سازمان

به کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک با
ارائه مستندات الزم اقدام به استعالم الکترونیکی
ارزش گمرکی کاالی خود کرده و آن را اظهار کنند.
به منظور آگاهی از تازهترین تصمیمات و اقدامات

در زمینه ارزشگذاری کاالهای وارداتی در گمرک
با خداکرم اسکندری مدیرکل دفتر بررسی و تعیین
تعرفه و ارزش گمرک گفتوگویی انجام دادهایم که
در ادامه میخوانید.

غذا و دارو میرسد توسط گمرک پذیرفته میشود.
همکاری اتحادیهها و اصناف درخصوص
اعالم بانک اطالعاتی ارزش آنها برای
تکمیل  TSCچگونه بوده است و تاکنون
چه اتحادیههایی در این خصوص همکاری
داشتهاند؟

باتوجه به دعوت عمومی این دفتر از واحدهای
تولیدی ،اتحادیهها ،اصناف و نمایندگیهای مجاز
خوشبختانه تا امروز استقبال خوبی بهعمل آمده و نظر
به سیاستهای گمرک ایران و دفتر تعرفه و ارزش
که براساس تعامل با اتحادیه و اصناف شکل گرفته
اطالعات خوب و مستندی جمعآوری و در بانک
اطالعات ارزش ثبت شده و روندیست که همچنان
ادامه دارد .این دفتر آمادگی دارد با کلیه انجمنها و
اتحادیههای مرتبط با تولید و یا واردکنندگان کاال با
رعایت ضوابط قانونی درخصوص اطالعات مربوط
به ارزش کاالهای وارداتی همکاری کند.
تاکنون با انجمن و اتحادیههای متعددی
ازجمله نمایندگیهای مجاز خودرو ،اتحادیه چوب،
موتور سیکلت و دوچرخه ،دخانیات ،سنگ ،صنایع

نساجی ،شیرینی و آدامس ،دارو و لوازم پزشکی و...
جلسات متعددی برگزار و همکاریهای مفیدی
انجام شده است.
صحت ارزش کاالهای وارداتی توسط
سامانه  TSCو دفتر ارزش به چه شکلی
صورت میگیرد؟

اساس سامانه  TSCبر شفافیت ،رعایت عدالت
مالیاتی و در عین حال تسریع در امر ترخیص کاال

است .اطالعات ارزش در زمان اظهارکاال توسط
ذینفع وارد سامانه جامع امور گمرکی میشود و
کارشناس گمرک اجرایی پس از بررسی اسناد در
صورتی که سابقهای در بانک اطالعات ارزش نباشد
با رعایت ماده  14و  15قانون امورگمرکی بررسی و
ضمن اعالم نظر درخصوص ارزش کاالهای وارداتی
مراتب به کارتابل دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش
ارسال می شود.
کارشناسان این دفتر پس از بررسی و
صحتسنجی اطالعات دریافتی ،نسبت به ثبت آن
در بانک اطالعات ارزش اقدام می کنند ،تمام این
مراحل به صورت سیستمی و بدون نیاز به حضور
صاحب کاال انجام می شود.
نحوه ثبت ارزش جدید کاال در سامانه
 TSCچگونه است و موارد اختالفی به چه
شکلی بررسی میشود ؟

ثبت ارزش در بانک اطالعاتی ارزش به دو
شکل انجام میشود؛
قبل از ورود و اظهار کاال:
بهمنظور تسریع در تشریفات گمرکی چنانچه
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این دفتر و پس از بررسیهای الزم نسبت به دریافت
کد شناسه  TSCاقدام کنند.
موارد اختالفی ارزش نیز به دو صورت در این
دفتر بررسی میشود:
 .1از طریق کارتابل TSC
موارد اختالفی ارزش بین صاحب کاال و
کارشناس مجازی براساس کامنتهای کارشناس
و صاحب کاال و اخذ مستندات ارسالی به کارتابل
این دفتر با رعایت مواد  14و  15قانون مورد بررسی
قرار میگیرد و ارزش استنباطی نهایی آنها در سامانه
 TSCثبت میشود.
 -2از طریق اتوماسیون اداری و اعالم شرح
اختالف؛
شرح اختالف بنا به درخواست صاحب کاال از
طریق اتوماسیون اداری به این دفتر ارسال میشود
و کارشناسان این دفتر با بررسی مستندات موجود
در سامانه جامع امور گمرکی پاسخ را از طریق
اتوماسیون اداری اعالم و نتیجه را در سامانه ثبت
میکنند.
شایان ذکر است که تمامی مراحل و اقدامات
ذکر شده به صورت سیستمی و بدون نیاز به مکاتبه
کاغذی و حضور صاحب کاال در دفتر بررسی و
تعیین تعرفه و ارزش گمرک ایران صورت میگیرد.
کاهش طبقات تعرفهای در سال  96به
چه نتیجهای رسیده است؟

کاالیی دارای سابقه  TSCنباشد و قیمت آن در
بورس تعیین نشود.صاحب کاال می تواند با ارائه
لیست قیمت عمومی از کارخانه تولیدکننده و با
ارائه مستندات ،ادله کامل ،کاتالوگ و همچنین اعالم
صحیح تعرفه کاال از طریق سامانه پیشاظهاری
ارزش اطالعات خود را به کارتابل کارشناسان این
دفتر ارسال کند .کارشناسان ما پس از بررسی های
اولیه براساس مواد 14و  15قانون امورگمرکی و
آییننامه اجرایی آن ارزش آن کاال را در بانک
اطالعات ارزش ( )TSCثبت و کد شناسه TSC
برای آن کاال ایجاد میکنند.

 -2پس از اظهار کاال:
بدواً بررسی توسط کارشناس گمرک اجرایی
انجام میشود و پس از تکمیل مستندات و ارسال
اطالعات به کارتابل کارشناس این دفتر معاون
و مدیرکل دفتر با رعایت مواد  14و  15قانون
امورگمرکی و آییننامه اجرایی آن نسبت به ارزش
گذاری کاال و ارسال آن به بانک اطالعات ارزش
( )TSCو دریافت کد شناسه  TSCاقدام میکنند.
واحدهای تولیدی ،اتحادیهها ،اصناف و
نمایندگیهای مجاز میتوانند با ارائه مستندات خود
ازجمله پروانه بهره برداری یا گواهی نمایندگی به

پس از بحث و تبادلنظر در کمیسیون ماده
یک ،نهایت ًا تثبیت تعداد هشت طبقه مورد تایید قرار
گرفت .بر این اساس تعداد طبقات تعرفهای موجود (8
طبقه) اهداف کالن کشور درخصوص تسهیل تجارت
و ترخیص کاال در گمرکات اجرایی ،کاهش پدیده
قاچاق و سهولت محاسبات گمرکی برای کاالهای
وارد شده به کشور را تأمین میکند.
همچنین در این طبقهبندی تناسب طبقات
تعرفهای با زنجیره تولید در کشور که اهمیت بسزایی
دارد ،در نظر گرفته شده است .در این زمینه پیشنهاد
ثابت ماندن تعداد طبقات به دولت ارائه شد و هیأت
محترم وزیران نیز طی مصوبه شماره /166315ت
 54114مورخ  95/12/25مبنی بر تنفیذ تعرفههای

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
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سال  95برای اجرا در سال  96پیشنهاد موصوف
را تصویب کرد.
نسخه جدید سیستم هماهنگ شده
توصیف و کدگذاری کاال ( ) H.S codeدر
چه وضعیتی قرار دارد؟
جدول طبقهبندی کاال برای تعرفههای گمرکی
براساس نمانکالتور سیستم هماهنگ شده سازمان
جهانی گمرک ( )H.Sتدوین شده است .نمانکالتور
مزبور در فواصل زمانی معین بهروزرسانی و اصالح
میشود که آخرین نسخه آن مصوب ژوئن 2014
و  2015شورای سازمان جهانی گمرک بوده که از
اول ژانویه  2017اجرا شده است.
آخرین بهروزرسانی با محوریت پیشرفتهای
تکنولوژی ،تغییرات در الگوهای تجارت ،شفافسازی
متن نمانکالتور ،مسائل زیست محیطی و سادهسازی
صورت گرفته است .طبق بند  4ماده  16کنوانوسیون
مربوطه (مصوب  1373/6/20مجلس شورای
اسالمی) و الزام کشورهای عضو به اعمال اصالحات
در جداول تعرفهای و آماری خود حسب مفاد ماده
 13قانون امور گمرکی به منظور اعمال به موقع
اصالحات که هم الزام قانونی بوده و هم گردآوری
آمار مورد نیاز در تجارت بینالملل را میسر میسازد
و تسهیل تجارت را در پی دارد ترجمه اصالحات
مزبور در این دفتر صورت گرفت و با انعکاس موضوع
توسط گمرک ایران و تصویب در هیأت وزیران طی
مصوبه شماره /96868ت  53575هـ مورخ 95/8/9
در جدول کتاب سالجاری اصالحات مزبور اعمال
شده است.
تغییرات تعرفهای در کتاب سال جدید
به چه میزان خواهد بود؟
با ابالغ بخشنامه شماره 426/95/254116
مورخ  95/12/28مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه موضوع تنفیذ مصوبه شماره /169092ت
 52894مورخ  94/12/24هیأت محترم وزیران
و اصالحات بعدی آن (تصویبنامه شماره
/166315ت  54114مورخ  95/12/25هیأت
محترم وزیران) و مصوبه شماره /31526ت 54114
هـ مورخ  96/3/21هیأت محترم وزیران حقوق
ورودی سال  95مترتب به کاالها برای سال 96
نیز اعمال گردید و تاکنون تغییراتی نسبت به سال
 1395صورت نگرفته است.

اصالحات کتاب مقررات صادرات ،واردات سال 96
مدیـرکل دفتـر مقـررات صـادرات و واردات سـازمان توسـعه تجارت ایران با ارسـال نامهای بـه مدیرکل مرکـز واردات و امور مناطـق آزاد و ویژه گمرک ایـران ،اصالحات مربوط به اشـکاالت چاپی کتاب
مقـررات صـادرات و واردات سـال  1396را به شـرح جدول زیـر اعالم کرد:
مندرج در صفحه کتاب
96

کد تعرفه

شرح تعرفه

حقوق ورودی

اقدام اصالحی

220

29307010

 --ببس (-2هیدروکسی اتیل) سولفید

5

اضافه شدن کلمه "اتیل" بعد از کلمه
"هیدروکسی" در شرح تعرفه

291

29269099

 ----سایر

15

درج ردیف تعرفه 29269099

294

اصالح بند  3مندرجات ذیل یادداشت فصل  40به شرح ذیل :جایگزین نمودن
ردیف تعرفههای  40119090 ،40118090 ،40117090به جای ردیفهای ذکر شده
در بند 3
(حذف ردیف تعرفههای ،40116990 ،40116390 ،40116290 ،40116190
 40119490 ،40119390 ،40119290و )40119990

-

-

اصالح بند  3مندرجات ذیل یادداشت اصل
 40به دلیل اشتباه چاپ و عدم درج تغییرات
نمانکالتور 2017

658

94069010

 --گلخانه با تجهیزاتکامل

5

اصالح شماره کد تعرفه از  94059010به
94069010

658

94069090

 ---سایر

20

اصالح شماره کد تعرفه از  94059090به
94069090
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کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در  6ماهه نخست سالجاری

مبادالت تجاری ایران با کشورهای خارجی از  44میلیارد دالر فراتر رفت
در شش ماهه نخست سال ،1396
ميزان صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي
كشور (به استثناي نفت خام ،نفت كوره و
نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل
تجارت چمداني) ،بالغ بر  58میلیون و 635
هزار تن به ارزش  20میلیارد و  544میلیون
دالر بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته ،كاهشي  4/42درصدي در وزن و
 3/20درصدي در ارزش دالري داشته است.
همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت،
با افزايشي  7/94درصدي در وزن و 15/37
درصدي در ارزش دالري در مقايسه با مدت
مشابه سال گذشته ،به رقم  17میلیون و
 195هزار تن به اررزش  23میلیارد و 595
میلیون دالر رسيد.

به گزارش دفتر فناوری اطالعات و
ارتباطات گمرک ایران ،حجم تجارت خارجی
ایران در سالجاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به
مدت مشابه سال قبل  6درصد بزرگتر شده
است .همچنین در شش ماهه اول سالجاری
تشریفات گمرکی  75میلیون و  830هزار تن کاال
در گمرکات کشور تمام ًا به صورت الکترونیکی
و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده
که از این مقدار  17میلیون و  195هزار تن
سهم واردات و  58میلیون و  635هزار تن سهم
کاالهای صادراتی غیرنفتی بود.
مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در
مدت یادشده به  44میلیارد و  139میلیون دالر
رسید که این رقم  6درصد بیشتر از مدت مشابه
سال  ۱۳۹۵است .مجموع تجارت خارجی ایران
در شش ماهه نخست سال گذشته  41میلیارد و
 674میلیون دالر بود.
این گزارش میافزاید؛ در شش ماهه اول
سالجاری به میزان  23میلیارد و  595میلیون
دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل  15و  37صدم درصد
افزایش نشان میدهد .این رقم در ماه گذشته

 16و  49صدم درصد بود .عمدهترین دالیل
افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله
خودرو ،کاالهای سرمایهای و برخی کاالهای
اساسی مربوط میشود .همچنین در مدت یادشده
متوسط قیمت کاالهای وارداتی کشورمان به
ازای هر تن به یک هزار و  372دالر افزایش
یافت که در مقایسه با پارسال  6و  85صدم
درصد افزایش داشته است.
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش
ماهه اول سالجاری به  20میلیارد و  544میلیون
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
به میزان  3و  20صدم درصد کاهش داشته است.
این رقم در ماه گذشته  4و  95صدم درصد بود.
در شهریور ماه سالجاری صادرات پتروشیمی و
با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال
گذشته یک و  31صدم درصد افزایش یافت و
 7میلیارد دالری شد .با این حال تجارت خارجی
ایران با کاهش صادرات سایر کاالها و میعانات

گازی همراه بوده است .در بخش سایر کاالها
گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل
بودهایم ،اما  5و  47صدم درصد نسبت به سال
گذشته کاهش داشت که البته این رقم در مرداد
ماه  9و  30صدم درصد بود .در بخش صادرات
میعانات گازی هم شاهد افت  5و  16صدم
درصدی بودهایم .همچنین متوسط قیمت هر تن
کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به  350دالر
رسید که یک و  16صدم درصد افزایش داشت.
در مجموع وضعیت بهتری در بخش
صادرات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول
سالجاری حاکم شده به نحوی که صادرات
کاالهای ایرانی به چین در شش ماهه نخست
امسال نسبت به سال گذشته  7درصد افزایش
یافته است .در بازار عراق هم عملکرد بهتری
داشتیم و رشد  5و  47صدم درصدی ثبت شد.
صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی هم با
افزایش  12و  86صدم درصدی همراه شد و

تنها شاهد افت  17و  10صدم درصدی صادرات
کشورمان به امارات متحده عربی و  6و 521
صدم درصدی به هند بودهایم.
عمدهترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت
یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش
 3میلیارد و  521میلیون دالر ،پلیاتیلن گرید
فیلم با  750میلیون دالر ،پروپان مایع شده به
ارزش  686میلیون دالر ،سایر روغنهای سبک
و فرآوردهها به جز بنزین با  638میلیون دالر و
متانول با  593میلیون دالر بوده است.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در شش ماهه سالجاری
نیز به ترتیب شامل برنج با  996میلیون دالر،
ذرت دامی به ارزش  799میلیون دالر ،وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی
سی به ارزش  582میلیون دالر ،قطعات منفصله
جهت تولید خودروی سواری با  551میلیون دالر
و لوبیای سویا با  456میلیون دالر بوده است.
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در
شش ماهه سالجاری به ترتیب شامل چین به
ارزش  4میلیارد و  313میلیون دالر ،عراق با 3
میلیارد و  180میلیون دالر ،امارات متحده عربی
با  ۲میلیارد و  953میلیون دالر ،جمهوری کره با
 2میلیارد و  64میلیون دالر و هند با یک میلیارد
و  337میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به
ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین
با  5میلیارد و  696میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با  4میلیارد و  8میلیون دالر ،ترکیه با یک
میلیارد و  678میلیون دالر ،جمهوری کره با یک
میلیارد و  517میلیون دالر ،هند با یک میلیارد و
 355میلیون دالر بوده است.

واردات بیش از  44هزار خودرو در شش ماهه نخست سالجاری
براساس آمار گمرک ایران طی
شش ماهه اول سا لجاری بیش از
 44هزار خودرو به کشور وارد شده
است.
بر این اساس طی شش ماهه نخست
سالجاری  44هزار خودروسواری به ارزش
یک میلیارد و  198میلیون و  446هزار دالر به
کشور وارد شده است.
بر پایه این آمار طی شش ماهه نخست
سالجاری مجموع واردات خودرو با احتساب
قطعات آن به میزان  145میلیون و  988هزار
تن به ارزش یک میلیارد و  715میلیون و 192
هزار دالر بوده است.
گفتنی است طی شش ماهه نخست
سالجاری  23میلیارد و  595میلیون دالر انواع
کاال وارد کشور شده است که سهم واردات

خودرو و قطعات به میزان یک میلیارد و 715
میلیون و  192هزار دالر بوده است.
به طور کلی خودروی سواری کمتر از
 1500سیسی در ردیف تعرفهای 87032290
جدول مقررات صادرات و واردات طبقهبندی
میشود و واردات این خودروها مشمول 40
درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر
دستگاه خودرو است.
واردات خودروهای سواری بین  1500تا
 2000سیسی در ردیف تعرفهای 87032319
طبقهبندی شده و مشمول  40درصد حقوق و
عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.
خودروهای سواری از  2000تا 2500
سیسی هم در ردیف تعرفهای 87032329
طبقهبندی و مشمول  55درصد حقوق و عوارض
گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.
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در دیدار معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و رئیس کل گمرک بلغارستان انجام شد

بررسی راه های توسعه همکاری ایران و بلغارستان در مبارزه با موادمخدر
دکترعلیرضا مقدسی ،معاون حقوقی
و نظارت گمرک ایران که به همراه هیئتی
از مسئوالن ستاد مبارزه با موادمخدر
کشورمان به بلغارستان سفر کرده بود با
رئیس کل گمرکات این کشور مالقات کرد.
به گزارش خبرنگار ما در این دیدار که
تنی چند از مسئوالن گمرکی دو کشور نیز
در آن حضور داشتند ،طرفین بر اهمیت توسعه
همکاری های گمرکی به ویژه مبارزه با قاچاق
موادمخدر تأکید کردند .رئیس کل گمرکات
بلغارستان در این دیدار ضمن قدردانی از تالش
های گمرک ایران در جهت مبارزه و جلوگیری
از قاچاق موادمخدر از کشورهای مبداء تولید
این مواد (افغانستان) به کشورهای اروپایی و
افزایش نظارت های الکترونیکی بر محموله
های ترانزیتی ،خواهان استفاده از تجربیات
گمرک ایران در مبارزه با موادمخدر و همچنین
اقدامات ضد پولشویی شد .بر پایه این گزارش
معاون نظارت و حقوقی گمرک ایران نیز با
ابراز عالقه نسبت به توسعه همکاری های فی
مابین ،بر آمادگی گمرک کشورمان جهت ارتقا
سطح همکاری ها و گسترش مناسبات تجاری
و گمرکی تأکید کرد.
این گزارش حاکی است علی معیدی قائم

مقام ستاد مبارزه با موادمخدر کشورمان که
ریاست هیئت اعزامی ایران به بلغارستان را
بر عهده داشت در خصوص راه های گسترش
همکاری های فنی و تعامل دو کشور در راستای
مبارزه با موادمخدر با مقامات بلندپایه این کشور
از جمله وزارت کشور ،وزارت امورخارجه ،گمرک
و پلیس به رایزنی و گفت و گو پرداخت.

شایان ذکر است که این سفر به دعوت
کمیسر ارشد و مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان
یافته وزارت کشور بلغارستان در چهارچوب بند9
از سند یادداشت تفاهم همکاری بین دوکشور
جهت برگزاری نشستی مشترک با هدف توسعه
و تعمیق همکاری های دوجانبه برای مبارزه با
مواد مخدر انجام شد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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قدردانی رئیس اتحادیه
واردکنندگان دارو از گمرک
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو،
اقدامات گمرك و تدوین مقررات جديد
برای تسریع در ترخیص مواد اولیه و
اقالم دارویی را تحسينبرانگيز و شايسته
قدردانى دانست و گفت :فرآیند ترخیص
اقالم دارویی و بهداشتی از گمرکات بدون
وقفه در حال انجام است.
ناصر ریاحی با اشاره به امکان پیشاظهاری
قبل از ورود کاال به گمرکات گفت :دستورالعملی
که گمرک برای اظهار قبل از ورود کاال ابالغ کرده،
به واردکنندگان مواد اولیه و اقالم دارویی در تسریع
فرآیند واردات و ترخیص کاال کمک خواهد کرد.
وی در ادامه تأکید کرد :براساس این
دستورالعمل عملیات اظهار قبل از ورود با اسنادی
مانند بارنامه ،ثبت سفارش ،فاکتور ،عدلبندی و
گواهی مبدأ انجام میشود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو پیش از این
پیشنهاد کرده بود که حقوق گمركى كاالى سالمت
محور در انتهاى سال وصول شود و يا با طلب
واردكننده از مراكز درمانى تهاتر گردد.
ریاحی افزود :الزام به ثبت كد خريد ارز قبل
ال خريد اعتبارى از فروشندگان
از ترخيص كاال عم ً
خارجى را منتفى کرده است که پيشنهاد میكنم
مدت زمان  ٦ماه بعد از ترخيص را براى خريد ارزى
ثبت در سامانه گمرك در نظر بگيرند.

انقالب تصاویر استاندارد اسکن شده در بازرسی نامحسوس

ابوالفضل قاسمی سپرو -1سیامک نعمتی - 2حبیب اهلل کوثری

در حال حاضر فناوری بازرسی نا محسوس ( )NIIدر
سراسر جهان توسط گمرکات ،برای افزایش راندمان کاری
و بهبود قابلیت بازرسی و سرعت بخشیدن به روند ترخیص
کاال مورد استفاده قرار میگیرد که قابلیت شناسایی انواع
کاالها و مواد خاص را دارا است .در این میان دستگاههای
اسکن محموله با انرژی باال امکان بازرسی انواع مختلف
وسایل حملونقل مانند اتومبیل ،کامیون ،واگن ،کانتینر،
چمدانهای شخصی ،انواع بستهبندی و سایر بستههای
پستی را از طریق سیستمهای تصویربرداری اشعه ایکس یا
اشعه گاما فراهم میسازند.
هماکنون شرکتهای متعددی در این زمینه در بازار در
حال رقابتند ،آنها دارای تجهیزات اسکن مخصوص بوده و قادرند با دستگاههای
خود براساس دادههای دریافتی ،اطالعات اختصاصی تولید نمایند .این موضوع
نیاز به یک ایستگاه کاری ویژه با نرمافزار مربوطه و همچنین آموزشهای
خاصی در مورد چگونگی بهرهبرداری از قابلیتهای موجود دارد .با توجه به
بررسیهای صورت گرفته گمرکات کشورها دارای سیستمهایی به عنوان
تجهیزات اسکن هستند و هر کدام دادههایی تولید میکنند که به آسانی قابل
به اشتراکگذاری نیست.
گمرکات کشورها از شرکتهای ارائهدهنده فناوریهای مذکور درخواست
کردهاند که برای تبادل اطالعات فیمابین خود و متمرکز نمودن مدیریت عملیات
اسکن از یک فرمت استاندارد برای تصاویر و دادههای تولیدشده استفاده کنند.
این فقدان استانداردسازی منجر به این شده است که سازمان جهانی گمرک
ارائهدهندگان بازرسی نامحسوس شامل Leidos، ، E& AS، L3
 Nuctech، Rapiscanو  –Smiths Detectionرا با در اختیار گرفتن
ابتکار عمل درسطح جهانی و در نهایت یک سازوکاری جهت ایجاد یک استاندارد
بینالمللی برای تصاویر اسکن شده و ابردادهها تدوین نمایند.
فرمت واحد فایل
مدت مدیدی است که در سازمان جهانی گمرک بحث درخصوص ایجاد
چنین استانداردی در جریان است و نتیجه مباحث جاری منجر به تشکیل یک
کارگروه غیررسمی از نمایندگان گمرک و صنایع مربوطه در جهت تهیه و
تدوین طرح اولیه شد .در ادامه این کار گروه غیررسمی به گروه کارشناسان
فنی سازمان جهانی گمرک درخصوص بازرسی نامحسوس()TEG-NII
تبدیل و نهایت ًا اولین جلسه در سپتامبر  2016با هدف ایجاد یک فرمت واحد
فایل ( )UFFتشکیل شد.
این گروه از تالشهای جوریس گرونهولد ،دستیار رئیس  TEG-NIIو

راهبر و پیشگام این طرح در گمرک هلند که بر روی یک فرمت تصویر واحد کار
کرده است بهرهمند شد .البته نمایندگان صنایع بازرسی نامحسوس ،در مورد توسعه
این استاندارد ،منابع و زمان زیادی برای اطمینان از موفقیت آن اختصاص دادهاند.
گروه مذکور به عنوان بخشی از روند توسعه ،تصميم گرفت دستاوردهای
این طرح را به سه مرحله با اهداف تعیین شده ذیل تقسیم نماید:
• مرحله  - 1آیا فرمت فایل تهیه شده در گمرک هلند توسط کاربران
دیگر که با دستگاههای متفاوت فعالیت دارند ،قابلیت فراخوانی خواهد داشت؟
•مرحله  -2تهیه نسخه نهایی استاندارد شده از فایل با فرمت مورد استفاده
در مرحله اول به منظور ایجاد یک فرمت واحد فایل که بتواند به خروجی
استاندارد تبادل الکترونیکی اطالعات ( )EDIبرای صنعت اسکن بازرسی
نامحسوس تبدیل و میزان توانایی مدیران کلیه صنایع برای استفاده از ظرفیت
استانداردسازی جدید بهصورت مطلوب و هماهنگ سنجیده شود.
• مرحله  - 3ایجاد نسخهای از فرمت نهایی و التزام کلیه ارائهدهندگان
فناوری جهت استفاده از فرمت استاندارد که بهصورت مستمر بهروزرسانی شود.
در حال حاضر این پروژه بصورت آزمایشی در مرحله دوم بوده و
ارائهدهندگان فناوری بازرسی نامحسوس در حال تکمیل نهایی فرمت واحد
فایل وپلت فرم مربوطه هستند.
اهداف مورد انتظار
کشورها خواهان متمرکز نمودن مدیریت عملیات اسکن انجام شده توسط
سیستمهای مختلف بازرسی نامحسوس بوده و هماکنون بازرسی از یک مرکز
کنترل از راه دور به راحتی قادر به انجام این موضوع خواهد بود .ابزار الزم
جهت هماهنگسازی فرمت تصاویر و دادههای تولیدی توسط سیستمهای
مختلف بازرسی نامحسوس در حال آزمایش بوده ،ضمن ًا متذکر میشود سیستم
مذکور قابلیت تبادل تصاویر بین نقاط مرزی در داخل هر سرزمین و نیز بین
کشورها را خواهد داشت.

نتیجتاً ،استاندارد کردن تصاویر بازرسی نامحسوس،
پایگاه داده عظیمی از تصاویر اسکن را ایجاد که نه تنها از
گمرکات داخل کشور ،بلکه از گمرکات سایر کشورها گردآوری
و میتواند برای آموزش ارزیابان گمرکی و برای استفاده در
برنامهنویسی کامپیوترها جهت تشخیص بهتر استفاده شود.
سایر موارد مطروحه
بحث در گروه  TEG-NIIمحدود به فرمت واحد
فایل نبوده و مواردی ازجمله ،تجهیزات بازرسی نامحسوس
و موضوعات مربوطه مانند فرایند برگزاری مناقصه ،خدمات
پس از نصب و راهاندازی و موافقتنامههای نگهداری و برنامه
درسی آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج حاصله از جمعبندی عملکرد اعضای سازمان جهانی گمرک
درخصوص فرایند بهرهمندی از فناوری بازرسی نامحسوس طی جلسات برگزار
شده در گروه مذکور ،امکان ارتقای دستورالعملهای سازمان جهانی گمرک را
درخصوص نحوه تهیه ،نصب و راهاندازی تجهیزات اسکن و بازرسی نامحسوس
را فراهم و احتماال به تدوین اسناد یا دستورالعملهای جدیدی منجر که به اعضا
در بهکارگیری بازرسی نامحسوس کمک خواهد کرد.
این گروه یک فرصت منحصر به فرد در اختیار نمایندگان گمرک جهت
بحث مستقیم و رودررو با نمایندگان صنایع پیرامون مباحث مطروحه ارائه
میدهد .در بهار سال 2017آخرین نشست هماندیشی طرفین با مشارکت بسیار
خوبی برگزار و سازمان جهانی گمرک خواهان مشارکت کشورهای بیشتری در
نشستهای آتی بوده و مقرر گردید کلیه اعضاء پیشنهادات کاربردی خود را
جهت بهرهمندی دیگر اعضا و ارائه اطالعات در مورد توسعه بیشتر استاندارد
جهانی و حمایت کامل از ابتکار عمل این گروه ارائه نمایند.
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نظرات سه مدیر اجرایی درباره عملکرد سامانه جامع و پنجره واحد گمرکی

زمان و هزینه ترخیص کاال در گمرک الکترونیکی ،چگونه کاهش یافت
مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در صف مقدم تجارت
خارجی کشور قرار دارند و با مشکالت فراوانی دست و پنجه
نرم میکنند .تا قبل از راهاندازی سامانههای الکترونیکی در
گمرک فرآیند ترخیص کاال در گمرکات با توقف و معطلی
زیاد و بروکراسی شدید اداری همراه بود ،اما در حال حاضر
با پیادهسازی سامانههای جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی بسیاری از مشکالت صاحبان کاال به علت سرعت و
دقت ناشی از بهکارگیری فناوریهای  ITبرطرف شده است.
برای اطالع از کم و کیف عملکرد و اثرات این سامانهها
 5سئوال زیر مطرح و آنها را با مدیران گمرکات اجرایی در

محمد شهبازی
ناظر گمرکات استان گیالن:
سامانه جامع امور گمرکی قلب
تجارت خارجی است
 -1سامانه یکپارچه امورگمرکی بهعنوان راه
حلـی جامـع ،کلیه رویههـای گمرکی را پوشـش
داده و بـه عنـوان قلـب تجـارت خارجـی عمـل
مینمایـد .خروجیهـای ملمـوس ایـن سـامانه
مکانیزاسـیون کلیـه رویههـای گمرکـی از جمله
واردات ،صـادرات ،ترانزیـت و کارنهتیـر ،بازبینـی،
مسـافری ،پرداخـت الکترونیـک و پیادهسـازی
داشـبورد مدیریتی و ...اسـت .این سـامانه در کلیه
گمـرکات اسـتان راهاندازی شـده اسـت.
از مزایـای سـامانه جامـع امـور گمرکـی
میتـوان بـه حـذف بسـیاری از مراحـل
زایـد اداری و کنتـرل فعالیتهـا بـه صـورت
الکترونیکـی ،دریافـت الکترونیـک قبـض انبار
و مدیریـت آن،پرداخـت الکترونیـک از طریـق
اینترنـت (صنـدوق الکترونیکی) ،سـامانه برخط
ال
ارزش( ،)TSCصـدور پروانـه بهصـورت کام ً
الکترونیکـی ،توزیـن هوشـمند ،دریافت بیجک

میان گذاشته شده و پاسخهایی را دریافت کردهایم.
در زیر پاسخهای محمد شهبازی ناظر گمرکات گیالن
و مدیرکل گمرک بندر انزلی ،مسعود عاطفی ناظر وقت
گمرکات استان خراسان رضوی و منصور بازیار مدیرکل
گمرک گناوه از نظرتان میگذرد.
سوال ها
 -1از زمان پیادهسازی سامانههای جامع امور گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک تحت مدیریت
جنابعالی ،چه تغییر و تحولی در ارائه خدمات گمرکی به
ذینفعان به وجود آمده است؟

الکترونیـک از انبارهـا ،سـامانه جامـع بازبینـی،
ارسـال و دریافـت اطالعـات بـه صـورت
الکترونیکـی بیـن گمـرک مبـداء و مقصـد در
رویـه ترانزیـت ،تیـر الکترونیکـی (،)E-TIR
حـذف کاغذ و حذف ارتباطات سـنتی و کاغذی
بیـن سـازمانها همجـوار با گمرک اشـاره کرد
 -2طبـق گزارشـات زمانسـنجی زمـان
ترخیـص کاال وارداتی به کمتر از  ۴روز رسـیده
اسـت و در سـالجاری نیـز هدفگـذاری و
تلاش برای رسـیدن به اسـتاندارد کمتـر از دو
روز ادامه دارد .همچنین براسـاس بررسـیهای
بهعمـل آمـده با کاهـش زمان معطلـی کاال در

 -2خدمات و تسهیالت فراهم شده در قالب سامانههای
الکترونیکی تا چه اندازه سبب کاهش زمان و هزینه ترخیص
کاال شده است؟
 -3برای اثربخشی بیشتر گمرک الکترونیکی در
گمرک تحت مدیریت شما ،چه راهکارهایی را پیشنهاد
میکنید؟
 -4همکاری سازمانها و دستگاههای همجوار با آن
گمرک در چارچوب سامانههای الکترونیکی چگونه است؟
 -5مشکالت احتمال آن گمرک در بحث سامانههای
الکترونیکی کدامند؟

گمـرکات ،هزینههـا نیـز تـا 25درصـد کاهـش
خواهـد یافت
 -3نوسـازی و تجهیـزات زیرسـاختهای
مرتبـط با حـوزه فنـاوری و همچنین تخصیص
اعتبـارات متناسـب بـا توجـه افزایـش حجـم
فعالیتهـای گمرک الکترونیک ،اجرایی شـدن
تفاهـم تبـادل الکترونیکـی اطالعـات گمرکـی
بیـن گمـرک ایـران و گمـرک آذربایجـان و
روسـیه ،ارائـه آموزشهـای مرتبـط در حـوزه
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ،استاندارسـازی
و ارتقـاء مبـادالت الکترونیکـی در حـوزه
سـازمانهای همجوار و همچنین صاحبان کاال،
کارگـزاران گمرکـی ،شـرکتهای حملونقـل
ازجملـه پیشـنهادهای اینجانـب اسـت.
 -4با توجه به برگزاری جلسـات مشـترک
بـا سـازمانهای اسـتانی ،کلیـه دسـتگاههای
اسـتانی بـه سـامانه متصـل و کلیه اسـتعالمات
کاملا الکترونیکـی انجـام میشـود
ً
بهصـورت
و ایـن امـر باعـث افزایـش سـرعت و سـهولت
انجـام امـور گمرکی شـده اسـت.
 -5بـا توجـه بـه اینکـه سـامانه جامـع

امـور گمرکـی بـه بسـیاری از سـامانههای
سـایر سـازمانها سـرویس ارائـه میدهـد و
همچنیـن از سـامانههای متقابـل نیـز اسـتعالم
کـرده و اعتبارسـنجی میکند ،اختالل در سـایر
سـامانههای مجـاور میتوانـد بـر روی کیفیـت
ارائـه خدمات تأثیر بگـذارد و همین امر ضرورت
مدیریـت واحـد مـرزی را دو چنـدان میکنـد.
مسعود عاطفی ناظر وقت گمرکات
خراسان رضوی بیان کرد
کاهش زمان تشریفات گمرکی
از ساعت به دقیقه و ثانیه
 -1اجـرای سـامانه جامـع امـور گمرکـی
در سـطح گمـرکات اسـتان رضایـت عمومـی
صادرکننـدگان و واردکننـدگان و فعـاالن
اقتصـادی اسـتان را در پـی داشـته ،خصوصـ ًا
موضـوع دوراظهـاری در رویههـای مختلـف
صـادرات ،واردات و ...باعـث به حداقل رسـیدن
حضـور تجار و صادرکننـدگان در دفاتر گمرکی
شـده اسـت .با توجـه بـه اینکه گمرک مشـهد
بیشـترین تعداد اظهارنامه صادراتی را در سـطح
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کشـور بـه خـود اختصاص داده اسـت بـا وجود
سـامانه جامـع ،این سـتاد نظـارت امـور مربوط
بـه تشـریفات صـادرات کاالهـا را در محـل
واحدهـای تولیـدی مسـتقر در شـهرکهای
صنعتی خصوص ًا (شـهرک صنعتی خیام نیشابور
و گنابـاد) منتقـل و در محـل این شـهرکها به
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انجـام میرسـاند .همچنیـن زمـان تشـریفات
گمرکـی در رویههـای مختلف از روز و سـاعت
بـه دقیقـه و ثانیـه کاهش یافته اسـت ،با حذف
کاغـذ و پروانههـای کاغـذی گمرکـی ،جعـل و
سوءاسـتفاده از اسـناد و همچنیـن هزینههـای
مربـوط بـه کپـی اسـناد ،الصـاق اسـناد ،تاییده
اسـناد و ...بـه شـدت کاهـش یافتـه و ایـن امر
در تسـهیل امـور نقـش بـه سـزایی ایفـاء کرده
اسـت .رضایـت اربابرجـوع و ذینفعـان که در
مصاحبههـا و برگههـای نظرسـنجی قید شـده
مبیـن موفقیت اجـرای مدل سـامانه جامع امور
گمرکـی در سـطح گمرکات اسـتان اسـت.
 -2بـا توجـه به اینکـه در مبادالت تجاری
کاهش زمان ،هزینه و اسـناد از اهمیت ویژهای
برخـوردار اسـت بـا اجـرای سـامانه جامـع امور
گمرکـی و حذف کاغذ از تشـریفات و همچنین
تأییـد و صـدور گواهـی از طریـق سیسـتم و به
صـورت مجـازی ،کاهـش مراجعـه اربابرجوع
بـه سـازمانها و ادارات مختلـف جهـت اخـذ
گواهـی و ...باعـث کاهـش هزینههای ترخیص
شـده اسـت .بـا توجه بـه کاهـش زمـان انجام
تشـریفات واردات کاال از  26روز بـه  3روز و
صـارات از  7روز بـه یـک روز و کمتـر از یـک
روز (رکورد انجام تشـریفات صادرات در مسـیر
سـبز در شـهرک صنعتـی خیـام نیشـابور بـه
ثانیـه رسـیده و ثبـت شـده اسـت) .ایـن رونـد
کاهـش زمـان بـه طـور مسـتقیم بـه کاهـش
هزینـه منجر شـده اسـت براسـاس اعلام نظر
بانـک جهانـی هـر روز تاخیـر در خـروج کاال
از گمـرک و تشـریفات گمرکـی معـادل یـک
درصـد بـه هزینههـای مرتبط بـا ترخیص کاال
اضافـه میکنـد کـه بـا اجـرای سـامانه جامع و
موضـوع دوراظهـاری و ارتبـاط سـازمانها بـه
عملا حـدود  25درصـد صرفهجویـی
ً
سـامانه،
در هزینههـای تجـارت ایجـاد شـده اسـت.
 -3بـا توجـه بـه حجم مبـادالت گمرکات
اسـتان بـا کشـورهای همجـوار و برابـر توصیه
سـازمان جهانـی گمـرک چنانچـه ایـن مـدل
(سـامانه جامع) به کشـورهای همسـایه معرفی
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اجالس
گفت و گو
ویژه

و اسـتقرار یابـد تبـادل اطالعـات تجـاری،
الکترونیکـی شـده و همچنیـن از بازرسـیهای
تکـراری جلوگیـری و به کاهـش زمان و هزینه
کمـک خواهـد کـرد ،همچنیـن بهروزرسـانی
سـامانه در رویههـای مختلـف چنانچـه بـا
اطالعـات قبلی و در زمانهـای تعطیل صورت
پذیـرد افزایـش رضایتمنـدی اربابرجـوع را به
دنبال خواهد داشـت .اجرای پـروژه درب خروج
هوشـمند نیـز بـه کارایـی و اثربخشـی سـامانه
کمـک شـایانی خواهـد کرد.
 -4همـکاری بسـیاری از سـازمانهای
همجـوار درحد مطلوب برآورد میشـود و لیکن
تأکید بیشـتر بر اشـتراکگذاری اطالعات برخی
سـازمانهای همجوار و اسـتفاده گمرک از آنها
احسـاس میشـود .همچنیـن قطعـی مقطعـی
ارتبـاط سـازمانهای همجـوار بـا سـامانه در
مواقعـی موجـب کندی تشـریفات میشـود.
 -5آمـوزش ذینفعـان و بازرگانـان و
همچنیـن مرتبطیـن سـازمانهای همجـوار و
آشـنایی آنـان بـا قابلیتهای سـامانه در ارتقای
سیسـتم مؤثـر خواهـد بـود بـه همیـن دلیـل
ارتقای زیرسـاختهای مخابراتـی و فنی جهت
افزایـش قابلیتهای سـامانه مورد انتظار اسـت.
منصور بازیار مدیرکل گمرک گناوه
تقویت زیرساختهای ارتباطی
عملکرد گمرک الکترونیکی را بهبود
میبخشد
 -1از زمـان اجـرای سـامانه جامـع امـور
گمرکـی در ایـن گمـرک مدت زمـان ترخیص
کاال کـه جـزو اولویتهای صاحبان کاال اسـت
و بـه دنبـال آن هزینههـای انبـارداری کاهـش
یافتـه کـه ایـن موضوع باعـث تغییرات نیسـت
در ارائـه خدمات گمرکی شـده اسـت و به دلیل
اظهـار غیرحضوری و عـدم مراجعه به گمرک و
انجـام تشـریفات گمرکی در هر زمـان و مکان
و همچنیـن حذف فیزیکی اسـنادف هزینههای
اظهـار کاهـش و رضایـت خدمتگیرنـدگان
افزایـش یافته اسـت.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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 -2سـامانه جامـع امـور گمرکـی بـه دلیل
الکترونیکـی بـودن و حـذف اسـناد فیزیکـی
باعـث تسـریع و تسـهیل در تبـادل اطالعـات
کلیـه سـازمانهای مرتبـط بـا گمـر کشـده و
ایـن مسـأله بهعلاوه عـدم محدودیـت زمانی
و مکانـی جهـت اظهـار کاال و همچنین اجرای
طـرح سـلکتیویتی باعـث کاهش مـدت زمان و
کاهـش هزینـه ترخیص شـده اسـت.
 -3بـا توجـه به نقش گمرک در توسـعه و
تسـهیل تجارت ،پیشـنهاد میشود:
الف -زمینههای زیرسـاختی و فیبرنوری به
منظور ارتباط امن و با سـرعت باال فراهم گردد.
ب -اطالعـات ریـز کاالهـای اظهار شـده
از بنـدر مبـدأ دریافـت گردد.
ج -ارزش لـوازم یدکـی خـودرو کـه
عمـده کاالهـای اظهار شـده در ایـن گمرک
اسـت در سیسـتم ارزشگـذاری تی اس سـی
بهروز شـود.
 -4در سـامانه جامـع امـور گمرکی تمامی
سـازمانهای مرتبـط بـه نحـو مطلوبی بـا این
گمـرک تعامـل دارنـد و این امر سـبب افزایش
رضایـت تجار و بازرگانان شـده اسـت.
 -5مشـکلی کـه در اجـرای سـامانه در این
گمرک وجود دارد در ارتباط با مانیفست و صدور
قبـض انبـار الکترونیکی اسـت کـه امیدواریم از
سـوی اداره بندر و کشـتیرانی که متولی این امر
میباشـد مورد توجه قرار گیرد واقع شـود .ضمن ًا
عـدم وجود زیرسـاختهای کافی در شهرسـتان
و عـدم ارتبـاط از طریـق فیبـر نـوری در بعضی
مواقـع باعث بروز مشـکالتی میشـود.

قاچاق مواد مخدر از طریق بستههای پستی در فرودگاه امام(ره) به صفر نزدیک شد
مهارتهای مأموران گمرک در شناسایی کاالی
قاچاق و استفاده از ایکسری در ماههای اخیر توانسته
است قاچاق بذر ماده مخدر گل از طریق بستههای پستی
در فرودگاه امام(ره) را متوقف کند .آمار کشفیات در این
فرودگاه نشان میدهد ،با هوشیاری مأموران حوزه 3
گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ریسک قاچاق از طریق
پست ،در این حوزه افزایش یافته و به روشی ناامن
برای قاچاقچیان تبدیل شده است ،تا جایی که قاچاق
از طریق بستههای وارده پستی در این حوزه به صفر
نزدیک شده است.
مرتضی فرخزادی مدیر امانات پستی گمرک فرودگاه امام
خمینی(ره) در توضیح کشفیات اخیر در بستههاي ارسالي در این
فرودگاه گفت :تریاک ،شیره و قرصهای روانگردان بیشترین حجم
مواد مخدر کشف شده در بستههای پستی خروجی و از طرفی دیگر
بذر (شاهدانه) بیشترین مواد مخدر در بستههای وارداتی به کشور را
تشکیل میدهد.
به گفته این مقام مسئول در گمرک فرودگاه امام(ره) ،قاچاق از
طریق پست ،روش قاچاقچیان خرد است که به شکل های گوناگون

جاسازی انجام میشود .او درباره امکان ردیابی بستهها و شناسایی
ارسالکنندگان آنها افزود :این امكان به سختي وجود دارد ،به این
دلیل که کارت ملی فرستنده در برخی مواقع با دقت کنترل نمیشود
و مهمتر از آن اینکه به دلیل عدم لینک با سامانه ثبت احوال ،امکان
شناسایی افراد سخت است.
فرخزادی اظهارداشت :در فرودگاه امام(ره) اتصال شبکهای
سازمانها میتواند در شناسایی عامالن قاچاق از طریق بستههاي
پستی ارسالي بسیار کمککننده باشد.

وی تجربه و مهارتهای مأموران گمرک را در کنار دستگاه
ایکسری ،و سگهاي موادياب در تشخیص و نوع کاالی
ارسالی بسیار تأثیرگذار دانست و گفت :این ابزارها موجب شده
که قاچاق از این طریق رقمهای نزولی را تجربه کرده و به
صفر نزدیک شود.
به گفته این مقام طی  6ماهه گذشته ،بیشترین کشفیات در ماه
خرداد بوده و طی دو ماه پیش از آن یعنی فروردین و اردیبهشت
کشفیات تقریب ًا معادل نصف این ماه بوده است و در تیر ماه به رقمی
کمتر از یک سوم خرداد ماه رسیده و تا شهریورآمار قاچاق از این
طریق به صفر نزدیک شده است.
مرتضی فرخزادی تأکید کرد :واردات بذرهاي مواد مخدر
(شاهدانه) از طریق پست ،از كشور انگلستان باالترین میزان را به خود
اختصاص داده و كشورهاي اسپانیا و هلند در رده بعدی هستند .اتریش،
کانادا ،فرانسه و سوئیس از دیگر کشورهایی هستند که بستههای پستی
حاوی بذر مواد مخدر از آنجا به ایران ارسال شده است.
به گفته مدیر امانات پستی حوزه سه گمرک در فرودگاه امام
خمینی(ره) در  6ماه گذشته  12267دانه بذر مواد مخدر از بستههای
پستی ارسال شده از این کشورها در فرودگاه امام(ره) کشف شده است.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
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گرامیداشت عاشورای حسینی و هفته دفاع مقدس
در گمرکات کشور

تقارن هفته دفاع مقدس و ماه محرم در سالجاری
حال و هوای متفاوتی را در سراسر ایران اسالمی به وجود
آورده و شور و هیجان خاصی به ایام سوگواری اباعبداهلل
الحسین(ع) داده بود .در گمرکات سراسر کشور نیز آیینهای
این مناسبتهای مهم به طور گسترده برگزار شد.
براساس گزارشهای دریافتی ،مراسم سوگواری سرور
و ساالر شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش با حضور
مدیران و کارکنان گمرکات کشور در مساجد و هیأتهای
عزاداری با برگزاری جلسات سخنرانی ،مداحی ،نواحهخوانی،
زیارت عاشورا و آیینهای ویژه این ایام حزنانگیز همراه
بود و کارکنان گمرک و خانوادههای آنان به یاد فداکاریها
و جانفشانیهای شهدای واقعه کربال اشک ماتم ریختند.
این گزارش همچنین حاکی است مراسم گرامیداشت
هفته دفاع مقدس و زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهیدان و
ایثارگران هشت سال دفاع در برابر دشمن بعثی ،باشکوه هر
چه تمامتر در گمرکات سراسر کشور برگزار شد.

در زیر به گوشهای از این مراسمها در برخی از گمرکات کشور
اشاره میشود:
گمرک شهیدرجایی بندرعباس
به مناسبت هفته دفاع مقدس و تقارن آن با ایام محرم ماه خون
و قیام ،مراسمی با حضور فرمانده قرارگاه منطقه ای مدینه منوره

استان هرمزگان در گمرک شهید رجایی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان،
سردار سرتیپ پاسـدار سرخیلی در این مراسم با اشاره به قیام
تاریخساز عاشورا اظهارداشت :رزمندگان هشت سال دفاع مقدس
به تبعیت از امام حسین(ع) و حماسه جاودانه آن حضرت ،از وجود
خویش در راه اسالم و دفاع از میهن گذشتند و آرامش و اقتدار امروز
ایران در منطقه و جهان ناشی از همین دالوری و رشادت حماسه
سازان دوران دفاع مقدس است.
وی افزود :در آغاز جنگ تحمیلی با کمترین امکانات ،تجریه
و تخصص جنگی و در عین حال با ایمان و اعتقاد راسخ در مقابل
هجمه عظیم شرق و غرب ایستادگی و مقاومت نمودیم و دشمن
زبون را به خاک ذلت نشاندیم و اقتدار امروز ایران ناشی از همین
اعتقاد و ایمان رزمندگان است.
فرمانده قرارگاه منطقهای مدینه منوره استان هرمزگان با بیان
خاطراتی از دوران دفاع مقدس افزود :امروز رزمندگان اسالم در
سنگر جدید دفاع از حریم والیت خار چشم دشمنان اسالم و نظام
اسالمی هستند.
در این مراسم علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان هرمزگان
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و قیام عاشورا ،با اهدای لوح
یادبود از حضور سردار سرتیپ پاسـدار سرخیلی در گمرک شهید
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رجایی تقدیر کرد.
* مراسم سوگواری سرور و ساالر شهیدان با حضور نماینده
ولی فقیه در بعثه مقام معظم رهبری استان هرمزگان ،ناظر گمرکات
معاونین ،کارکنان و مراجعین در نمازخانه گمرک شهید رجایی
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان
آیتاهلل معصومی در سخنانی با گرامیداشت قیام عاشورا و تقارن آن
با هفته دفاع مقدس اظهارداشت :هدف از نهضت امام حسین(ع)،
اصالح امور مردم ،خیرخواهی ،احیای دین اسالم و ارزشهای واالی
انسانی و مقابله با ظلم و فساد و بیعدالتی بود که در راه رسیدن
به این هدف مهم خون خویش و بهترین عزیزان و یاران خود را
تقدیم کرد.
نماینده ولی فقیه در بعثه مقام معظم رهبری استان هرمزگان
با تشریح فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر به مصداق
آن در کارهای روزمره اشاره و خاطرنشان کرد :با توجه به بیان قران
هر فسادی که در مین رخ دهد ناشی از رفتار انسانها است زیرا
خداوند میفرماید :هر وقت به دستورات من عمل نمودید ،عاقبت
خیر آن را خواهید دید.
آیتاله معصومی افزود :باید خودمان یاریکننده احکام و
معروفهای الهی باشیم و از منکرات اجتناب کنیم و دیگران را به
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اجرای این فریضه مهم و حساس تشویق نماییم و عمل به قانون
و اجرای صحیح آن از مهمترین معروفها میباشد که از نتیجه آن
همه جامعه ذینفع خواهد برد.
در این مراسم که با برپایی نماز ظهر و عصر و زیارت عاشورا
همراه بود علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل
گمرک شهید رجایی با اهدای لوح یادبود از حضور نماینده ولی
فقیه در بعثه مقام معظم رهبری استان هرمزگان در جمع مدیران و
کارکنان گمرک شهید رجایی تقدیر کرد.
گمرک یزد
* گمرکات استان یزد در ایام محرم سیاه پوش بود و کارکنان
این گمرکات در مراسم زیارت عاشورا که در دهه اول محرم در این
گمرکات برپا بود شرکت کردند .مراسم عزاداری و مسابقه عکاسی،
نماز ظهر عاشورا با همکاری ستاد اقامه نماز و تهیه و توزیع غذای
نذری از دیگر برنامههای گمرکات یزد بود.
گمرک اردبیل
* زیارت عاشورا با حضور عبدی مدیر ستاد اقامه نماز و فرمانده
بسیج ادارت کل استان و سرهنگ جمشیدی و هئیت همراه،
بمناسبت محرم و هفته دفاع مقدس در گمرک اردبیل برگزار شد.
گمرک سهالن
* مراسم زیارت عاشورا در گمرک سهالن با حضور مدیران،
مسئوالن و کارکنان این گمرک برگزار شد و شرکتکنندگان با
قرائت این دعای پرفیض یاد و خاطره شهدای کربال را گرامی داشتند.
گمرک بم
* کارکنان گمرک بم با حضور پرشور خود در مراسم عزاداری
اباعبداهلل الحسین(ع) به زنجیرزنی پرداختند و در سوگ شهدای
واقعه جانگداز کربال گریستند.
گمرک کرمان
کارکنان گمرکات استان کرمان با حضور در دستهجات سینهزنی
و زنجیرزنی در محل صفه عزاخانه شهر کرمان به عزاداری پرداختند.
در این مراسم دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز حضور داشت.
گمرک کردستان
* به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید الشهداء
امام حسین(ع) و به منظور اشاعه فرهنگ عاشورا و سنت حسنه توزیع
نذری ،کارکنان گمرکات استان کردستان در محل درب ورودی این
اداره کل ایستگاه صلواتی بر پا کردند.
همچنین با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس با ایام سوگواری
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سرور و ساالر شهیدان یاد شهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس
گرامی داشته شد.
به همین مناسبت مدیرکل ،معاونین و کارکنان این اداره کل با
هدف ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه و باال بردن روحیه ایثار
و از خودگذشتگی ،با مراجعه به مرکز انتقال خون استان ،نسبت به
اهدای خون خود به نیازمندان اقدام کردند.
شایان ذکر است که گمرکات استان کردستان هر ساله به
مناسبتهای مختلف مذهبی همچون شهادت ،والدت ائمه اطهار،
ایام محرم ،اعیاد و سایر مناسبتها ،به همت کارکنان اقدام به برپایی
ایستگاه صلواتی میکند.
گمرک استان سمنان
* مراسم پرفیض زیارت عاشورا در دهه اول محرم در نمازخانه
گمرک استان سمنان برگزار شد و کارکنان این گمرک در آن
شرکت کردند.
همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس ،طی مراسمی با
حضور علی سعدالدین مدیرکل گمرک استان سمنان از خانواده
معزز ایثارگران تجیلی به عمل آمد.
گمرک آبادان
* گمرک آبادان همانند سالهای گذشته همزمان با آغاز ماه
محرم اقدام به ایجاد موکب خدام حسین در مسیر زائرین ساالر
شهیدان (معبر شلمچه تا کربال) و پذیرایی از آنان نمود .هر ساله
جمعی از پرسنل دوستدار مظلوم دشت کربال به صورت شبانهروزی
در این مسیر به ارائه انواع خدمات میپردازند و عالوه بر آن در دهه
عاشورا به مدت ده شب مراسم سوگواری توسط این عزیزان در
محل گمرک ابادان برگزار میشود.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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گمرک مشهد
* مراسم گل باران مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس
با حضور امید جهانخواه ناظر گمرکات خراسان رضوی و تعدادی از
کارکنان گمرک مشهد برگزار و یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران گرامی داشته شد.
کارکنان گمرکات خراسان رضوی همچنین با حضور گسترده
در مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و یاران باوفایش،
به عزاداری پرداختند.
گمرک بندرلنگه
گمرک بندر همچون سایر گمرکات کشور با برگزاری مراسم
زیارت عاشورا ،امکان حضور کارکنان خود را در این مراسم پر
فیض فراهم کرد و حاضران با قرائت زیارت عاشورا به یاد شهیدان
واقعه جانسوز کربال اشک ماتم ریختند.شایان ذکر است که مراسم
زیارت عاشورا در دهه اول محرم هر روز در این گمرک برقرار بود.
گمرك بندرانزلي
مراسم عزاداري سرور و ساالر شهيدان اباعبدا ...الحسين(ع) و
علمدار كربال حضرت ابالفضل العباس(ع) در ستاد نظارت گمركات
استان گيالن برگزار شد.
کارکنان گمرك انزلي با برپايي مراسم عزاداری و سوگواری
در نمازخانه این اداره کل در عزای حضرت سیدالشهداء(ع) و یاران
باوفای آن حضرت به سوگ نشسته و به خواندن زیارت عاشورا و
ذکر مصیبت و نوحهخوانی پرداختند.
کرمانشاه
همزمان با ايام سوگواري اباعبداهلل الحسين(ع) و دهه اول ماه
محرم كاركنان گمرکات استان کرمانشاه با برگزاري مراسم عزاداري
همراه با مداحی ،سینهزنی و قرائت دعای پرفیض و معنوی زيارت
عاشورا ،ياد و خاطره سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل
الحسين(ع) و شهداي دشت كربال را گرامي داشتند.
در این مراسم مدیرکل ،معاونین و سایر کارکنان در فضای
معنوی و ملكوتی نمازخانه گمرک به عزاداری پرداختند.در اين
مراسم حجت االسالم والمسلمین حاجیانپور ،امام جماعت گمرکات
کرمانشاه پيرامون نهضت امام حسين(ع) و اهداف آن حضرت ازجمله
امر به معروف و نهي از منكر ،نهضت حسيني از دريچه دفاع ،رمز
ماندگاري نهضت حسيني و موضوعات ديگر سخنراني کرد.
درادامه نیز مداح اهل بیت پس از قرائت زیارت عاشورا در
فضایی معنوی و آکنده از شور حسینی در سوگ سرور آزاداگان امام
حسين(ع) به مداحی و نوحهسرایی پرداخت.
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در یک کارگاه آموزشی در بندرعباس بررسی شد

راههای همکاری گمرک و محیط زیست برای جلوگیری از واردات کاالهای مخرب الیه اوزن
مدیرکل دفتر مطالعات ،تحقیقات و
ظرفیتسازی گمرک جمهوری اسالمی
ایران گفت :تسلط کارکنان گمرک به عنوان
مرزبانان اقتصادی به دانش و علوم گمرکی
بر ارتقای نظارت بر صحت و سالمت
واردات تأثیر دارد.
به گزارش روابط عمومی گمرک شهید رجایی،
افشین امینی که در کارگاه آموزشی شناسایی و
کشف مواد مخرب الیه اوزن در بندرعباس سخن
میگفت ،با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان گمرک
در راستای ارتقای سطح دانش آنان ،آموزش را رکن
انکارناپذیر پیشرفت هر سازمان دانست و افزود :با
توجه به گسترش علم و توسعه تکنولوژی ،ضروری
است کارکنان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی بر
علوم گمرکی و اقتصادی احاطه و تسلط داشته تا
بتوانند بر صحت و سالمت کاالهای وارده به کشور
نظارت داشته باشند.
وی افزود :از آنجایی که گمرک ،سازمانی
جامعاالطراف است ،میطلبد تا کارکنان آن ،صرف ًا
به علومی که در دانشگاه اقتصادی آموختهاند بسنده
نکنند و همواره خود را در معرض دانشهای نوین
قرار دهند.
مد یر کل د فتر مطا لعا ت  ،تحقیقا ت و
ظرفیتسازی گمرک ایران تصریح کرد :علوم
گمرکی صرف ًا به علومی که کارکنان در قبل و بعد
از استخدام میآموزند محدود نمیشود بسیاری از
کارکنان گمرک با توجه به گستردگی فعالیتهای
گمرک باید خود را با محیط اقلیمی تطبیق دهند و
این به آن معناست که آموزشهای گمرک شامل
آموزشهای قبل ،حین و بعد از انتصاب است.
امینی ادامه داد :بخشی از این آموزهها برعهده
دفتر مطالعات ،تحقیقات و ظرفیتسازی گمرکات
است ،اما با توجه به گستردگی گمرک و قرار
گرفتن کارکنان در سرحدات کشور و مسیر نبودن
رفتوآمد آنها به مرکز ،سازوکارهایی فراهم شده
تا افراد بتوانند در معرض علوم جدید قرار گیرند و
دانشافزایی داشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد :به همین منظور
سیستم آموزش مجازی با استفاده از فناوریهای
نوین موجود ،راهاندازی شده و با کمک سازمان
مدیریت آموزش دولتی ،توانستیم در بستر اینترنت،
سامانه آموزش مجازی گمرکی را در سال گذشته
اجرایی کنیم و بالغ بر  530هزار نفر  -ساعت در
سال  95آموزش داشته باشیم.
مد یر کل د فتر مطا لعا ت  ،تحقیقا ت و
ظرفیتسازی گمرک ایران همچنین گفت :این

آموزش برای کسانی که در شهرهایی نظیر
بندرعباس ،بوشهر ،آبادان و یا سایر نقاط مرزی
کشور فعالیت میکنند به دلیل دسترسی آسان آنها
به اینترنت میتواند خارج از ساعت کاری با مراجعه
به سیستمهای مورد نظر صورت گیرد.
توسعه آموزش های منطقه ای
امینی ،با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از
مزایای استفاده از سامانه گمرک آموزش مجازی است
که درصدد گسترش آن هستیم ،اظهارداشت :با توجه
به میسر نبودن آموزش حضوری برای تمامی کارکنان
گمرک و عدم امکان جذب افراد مستقر در مناطق
دورافتاده ،کار در قالب آموزشهای  RTCیا همان
آموزش منطقهای انجام میشود و درصدد متمرکز
کردن آموزش چندین استان در یک استان هستیم.
وی تصریح کرد :با توجه به سیستم گمرک،
درصددیم در آیندهای نزدیک با کمک ناظر کمرگات
استان هرمزگان ،بندرعباس را بهعنوان یکی از مراکز
آموزش منطقهای قرار دهیم ،به نحوی که عالوه
بر گمرکات استان ،کارکنان گمرکات استانهای
مجاور نیز برای فراگیری آموزش الزم به این منطقه
مراجعه کنند.
مد یر کل د فتر مطا لعا ت  ،تحقیقا ت و
ظرفیتسازی گمرک ایران با بیان اینکه به دنبال
راهاندازی دانشگاه علمی کاربردی نیستیم ،تأثیر
مثبت آموزش علمی کاربردی را بر توسعه علوم
گمرکی انکارناپذیر خواند و گفت :با توجه به
وجود ظرفیت بالقوه و بالفعل در برخی از استانها
و شهرستا نها نظیر استان هرمزگان ،تدریس
رشتههای قانون امور گمرکی و همچنین علوم
مرتبط با آن میتواند تأثیر بسزایی در افزایش

دانش بومی افراد داشته باشد و همزمان امور
تجاری تسهیل یافته و ارتباط بین بازرگانان و تجار
و همچنین صاحبان حرفه و گمرک راحتتر میشود.
لزوم توجه ويژه به كشورهاي مبدأ
واردات ،جهت كاهش واردات كاالهاي
پرخطر
براساس این گزارش علیرضا دشتانی ناظر
گمركات هرمزگان و مديركل گمرك شهيدرجايي
در آغاز این برنامه با اشاره فعالیت ایران در این
حوزه از سال  69و پذیرش این پروتکل اظهارداشت:
تعامل بیشتر با سایر کشورها از سوی گمرک ایران
در راستای کاهش واردات کاالها و مواد پرخطر در
دستور کار قرار داده شده است.
وی بیتوجهی به کشورهای مبدأ واردات
کاال را تهدیدی بزرگ برای کشور دانست و افزود:
مهمترین اقدام برای کاهش خطرات ،نظارت و
پیشگیری از واردات کاالهای غیراستاندارد به
کشور است.دشتانی با اشاره به واردات کاال
به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی افزود:
اگر به طور مثال بذر آلوده وارد شود ،خسارات
جبرا نناپذیری به صنعت کشاورزی کشور وارد
میشود.ناظر گمرکات هرمزگان به درآمد 12هزار
میلیاردی گمرکات هرمزگان اشاره و تأکید کرد:
بیش از 54درصد تجارت کل کشور در استان
صورت گرفته و آمارها نشان از رشد در حوزه
واردات کاال دارد.
مدیرکل گمرک شهید رجایی با اشاره به
عملکرد گمرکات هرمزگان در 5ماهه سالجاری از
برنامهریزی دقیقتر گمرک در این سال خبر داد و
گفت :در 5ماهه نخست سالجاری بیش از 4هزار

میلیارد تومان درآمد کسب شده و برنامهریزی شده
تا پایان سال  96به درآمد  13الی  14هزار میلیاردی
دست یابیم.
دشتانی ادامه داد :گمرکات استان هرمزگان
در سال گذشته به عنوان نماد برترین سازمان فعال
در زمینه اقتصاد مقاومتی و وصول درآمدی کشور
معرفی شد و همچنین موفق به کسب تندیس
برترین سازمان استانی «در اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،رونق تولید ،ایجاد اشتغال و افزایش
صادرات غیرنفتی و رفاه اقتصادی مردم» در جشنواره
شهید رجایی سال  ۱۳۹۵شد.
وی همچنین با بیان اینکه بندر شهید رجایی
بزرگترین ورودی کشور محسوب میشود ،افزود:
لزوم راهاندازی کارخانجات بازیافت با ورود بخش
خصوصی به این حوزه برای جمعآوری و از بین بردن
آلودگی بیش از پیش احساس میشود.
پیشتازی ایران در زمینه تغییر تکنولوژی
و کاهش گازهای مخرب الیه اوزن است
مدیر پروژه محافظت از الیه اوزن سازمان
محیط زیست در این کارگاه با اشاره به تعهد ایران
برای تغییر تکنولوژی  1358واحد صنعتی کشور در
راستای حفاظت از الیه اوزن تا سال  2020گفت:
ایران در زمینه کاهش تولید گازهای مخرب الیه
اوزن پیشتاز است.ابراهیم حاجیزاده اظهارداشت:
ایران با تصویب مجلس شورای اسالمی یکی از
متحدان پروتکل مونترال بوده و تاکنون موفق
شده با تغییر تکنولوژی  1358واحد صنعتی،
گازهای مخرب الیه اوزن را به گازهای دوستدار
محیط زیست تبدیل و حدود  9هزار و  800تن را
جایگزین کند.وی افزود :در تالشیم تا باقی مانده
آن را که  5هزار تن است در قالب پروژه تدوین
شده تا سال  ،2020تبدیل به گازهای دوستدار اوزن
و محیط زیست کنیم و این موفقیت بسیار خوبی
برای کشور ایران اسالمی است.وی اضافه کرد:
دستگاههای اجرایی نظیر گمرک جمهوری اسالمی
ایران ،وزارت امور خارجه ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و سایر دستگاهها در این زمینه ما را یاری
کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
مدير پروژه محافظت از اليه اوزن سازمان
محيط زيست تأکید کرد :استقرار نیرو در تمامی
گمرکات شاید چندان مناسب نباشد ،اما میتوان با
توجه به مشارکت با گمرک و راهاندازی سامانه جامع
گمرک ،بخشی از آن را برعهده بگیرند و با برگزاری
دورههای کوتاهمدت و به صورت ادورای ،اطالعات
و دانش کارشناسان خود را بهروز کنند.

نمایش دستاوردهای سامانه جامع گمرکی در نمایشگاه اقتصادی آستارا

گمرک آستارا با حضور فعال در نمایشگاه
توانمند یهای اقتصادی این شهر ،دستاوردهای
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی و عملکرد آنها بر توسعه تجارت را به
نمایش گذاشت.
رسول امیدی مدیرکل گمرک آستارا در حاشیه برگزاری این
نمایشگاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت استراتژیک
شهرستان آستارا به عنوان دروازه ورود به کشورهای حوزه قفقاز
( )CISو شمال اروپا گفت :ارتباط زمینی و دریائی با کشورهای
مزبور ،استقرار و فعالیت گمرک و منطقه ویژه اقتصادی در
این شهرستان ،دارا بودن منابع سرشار آبی و کشاورزی ،وجود

زمینههای مناسب رونق صنعت توریسم و گردشگری و ...ظرفیت
و پتانسیلهای بسیار خوبی برای توسعه شهرستان آستارا و منطقه
ایجاد کرده است.

وی با اشاره به پیشرفتهای گمرک در نحوه و کیفیت ارائه
خدمات به تجار و خدمتگیرندگان طی سالهای اخیر افزود :در
حال حاظر کلیه خدمات گمرک به صورت اینترنتی و الکترونیکی
و بدون نیاز به مراجعه حضوری با استفاده از پنجره واحد تجارت
فرامرزی به مشتریان و خدمتگیرندگان ارائه میشود و گمرک
جمهوری اسالمی ایران با توجه به پیادهسازی و اجرای موفق
سامانهها و پروژههای گمرکی با کسب باالترین امتیاز در
شاخصهای تعریف شده برای دولت الکترونیک عنوان سازمان
برتر را در جشنواره شهید رجایی کسب کرد.
گفتنی است که در مراسم اختتامیه نمایشگاه از عملکرد ممتاز
گمرک و مدیرکل گمرک آستارا تقدیر به عمل آمد.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

در دیدار مدیرکل گمرکات مازندران با سفیر روسیه در تهران صورت گرفت

بررسی راههای توسعه و تسهیل تجارت بین گمرکات مازندران و روسیه

مدیرکل گمرکات استان مازندران
و سفیر روسیه در تهران طی نشستی
در مورد مهمترین مسائل و مشکالت
تجارت بین دو کشور و توسعه و تسهیل
همکاریهای گمرکی فیمابین به بحث
و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار که در محل استانداری
مازندران در ساری برگزار شد موضوعاتی
ازجمله مشکالت صدور ویزا برای تجار و
بازرگانان و توریستهای ایرانی ،معطلی تخلیه
و ترخیص کاالهای ایرانی خصوص ًا کاالهای
سریعالفساد در بنار روسیه ،ایجاد سرای تجاری
در آستراخان روسیه و ولگاگراد ،مشکالت
گمرکی و قرنطینهای کشور مقابل ،مشکالت
انتقال پول و ارز ،سرمایهگذاریهای مشترک
در دو کشور و کشت فراسرزمینی مورد بحث و

بررسی قرار گرفت.
در این دیدار ابوالقاسم یوسفینژاد مدیرکل
گمرکات مازندران با توجه به مفاد تفاهمنامه
گمرگی ایران و فدراتیو روسیه درخصوص

کریدورسبز گمرکی موضوعات زیر را مطرح کرد:
 -۱در اجرای تفاهمنامه دو کشور ،فهرست
فعاالن مجاز استان و صادرکنندگان خوشنام به
گمرک ایران اعالم تا در راستای تبادل اطالعات

افزایش چشمگیر صادرات نسبت به واردات در گمرکات استان خراسان جنوبی
گمرکات استان خراسان جنوبی در  6ماهه نخست سالجاری
 355میلیون و  757هزار و  882دالر کاال به خارج از کشور
صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان خراسان جنوبی ،از این رقم 79
میلیون و  672هزار و  611دالر مربوط به صادرات قطعی از گمرکات بیرجند،
ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود و  276میلیون و  85هزار و
 271دالر مربوط به صادرات ماده ( 116کاالهای اظهار شده در سایر گمرکات،
خروجی از گمرکات ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچههای مرزی استان) بود.
براساس این گزارش عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان خراسان
جنوبی در این مدت را کاشی و سرامیک ،سیمان ،خوراک کامل طیور ،گازوئیل،
رب گوجه فرنگی ،هیدروکربن سبک ،میلگرد ،مصنوعات پالستیکی ،شیشه،

پروفیل و عایق رطوبتی تشکیل میداد که به کشورهای افغانستان ،عراق،
پاکستان ،ترکمنستان و ارمنستان ارسال شد.
در این مدت همچنین  427هزار و  419دالر کاال از طریق گمرکات استان
وارد کشور شد که از لحاظ ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91
درصد کاهش نشان میدهد.
این گزارش حاکی است در  6ماهه نخست امسال  413دستگاه کامیون
حاکل گاز مایع ،مرغ منجمد گوشتی ،تخم مرغ ،قطعات مرغ منجمد ،بنزین،
هیدروکربن ،کود شیمیایی ،دی آمونیوم فسفات ،مخزن فلزی و تیر آهن از
ایران ،ایاالت متحده آمریکا ،پاکستان ،برزیل ،ترکمنستان ،ترکیه ،چین و امارات
متحده عربی از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شد که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون  22درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک زنجان

 95درصد کاالهای صادراتی استان زنجان در مسیر سبز و زرد هستند
مدیرکل گمرک زنجان گفت :تولید
پایدار تولیدی است که صادراتمحور باشد
و در حال حاضر شاکله اصلی اقتصاد این
استان بر تجارت است.
حمید احمدی که به مناسبت روز خبرنگار در
جمع اصحاب رسانه این استان سخن میگفت،
افزود :در حال حاضر تشریفات گمرکی واردات در
استان در یک روز و تشریفات بخش صادرات در
کمتر از یک ساعت انجام میشود و با دستورالعملی
که در رابطه با مسیرهای سبز ،زرد و قرمز صادراتی

ابالغ شده ،تشریفات صادرات در استان به حداقل
میرسد و قریب به  ۹۵درصد کاالهای صادراتی
استان در مسیر سبز و زرد قرار میگیرند.
وی افزود :گمرک استان زنجان در مجموع
گمرکات مستقل کشور از لحاظ صادرات از رتبه
 ۳۳به  ۲۲و از لحاظ واردات از رتبه  ۲۶به رتبه
 ،۱۹بهبود جایگاه داشته است.
احمدی با اشاره به اهداف این گمرک یادآور
شد :امسال به دنبال توسعه محوطه گمرکی ،ساخت
انبار ،ایجاد باسکول جدید با هدف افزایش پذیرش

و بارانداز کاال در استان هستیم تا با افزایش میزان
تردد کامیونها شاهد توسعه اقتصادی استان باشیم
و امیدواریم که فاز اول این طرح تا پایان سال جاری
به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل گمرک استان زنجان ،با اشاره به
سامانه جامع گمرکی ،تصریح کرد :در حال حاضر
این سامانه همه رویههای گمرکی را پوشش میدهد
و همه دستگاهها و سازمانهای نظارتی که نیاز به
مجوز و استعالم از آنها در امر تجارت الزم است،
به این سامانه متصل هستند.

در نیمه نخست سالجاری

گمرکات استان مرکزی  54درصد رشد صادرات داشت
بالغ بر  464میلیون و  930دالر به وزن
بیش از  673هزار تن در  6ماهه نخست
سالجاری از گمرکات استان مرکزی به
خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 54
درصد و از حیث وزن  69درصد رشد داشت.
عمده کاالهای صادراتی از این گمرکات
شامل انواع هیدروکربورهای پلیاتیلن سبک خطی،
پلی پروپیلن پلیاتیلن سنگین ،شمش ،محصوالت
پالستیکی الیاف ،ایزوگام ،گل و گیاه ،بلورجات ،شیشه،
چیبس ،آبگرمکن و کاشی بود که به کشورهای مختلف دنیا ازجمله برزیل ارسال شد.
در این مدت همچنین  74هزار کاال به ارزش  174میلیون و  733هزار و  350دالر
شامل ماشینآالت ،پاکت آبمیوه ،انواع کنستانتره تباکروئین ،پنبه ،چوب کاج خام کار نشده،

کویل آلومینیوم و قوطی آلومینیوم وارد کشور شد که از
نظر وزن  18درصد و از لحاظ ارزش  28درصد نسبت
به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
در این مدت  235فقره پرونده به ارزش بیش
از  73میلیارد و  370میلیون ریال در گمرکات استان
مرکزی تشکیل شد و عمده کاالهای کشف شده
شامل برنج هندی ،موتورسیکلت ،لوازم خانگی
برقی ،پتو ،چای ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،الستیک
و پارچه بود.
درآمد ملی استانی گمرکات استان مرکزی در
نیمه نخست سالجاری بالغ بر  253میلیارد و  235میلیون و  935هزار ریال بود که با 3
درصد افزایش همراه بود .این گمرکات همچنین در مدت مذکور بیش از  490میلیارد و
 695میلیون و  857درآمد مالیات بر ارزش افزوده کسب کرد.

فیمابین مبادله شود.
 -۲اغلب کاالهایی که از کشور روسیه به
استان مازندران وارد میشود جهت برخورداری
از مزایای کریدور سبز در مسیرهای سبز و زرد
قرار میگیرد.
 -۳سا ما نه جا مع ا مو ر گمر گی و
زیرسامانههای مرتبط با آن در استان مازندران
اجرایی بستر بسیار مناسبی برای اخذ گزارشات
الزم و تبادل اطالعات مهیا شده است.
 -۴باتوجه به توجه به موافقتنامه همکاری
متقابل گمرکی فیمابین دولت ایران و دولت
فدراتیوروسیه در سال  ۲۰۱۶در راستای بررسی
تخلفات ،تبادل اطالعات حسب درخواست طرف
مقابل انجام میشود.
سفیر روسیه در تهران نیز در مورد توسعه
همکاری های فی مابین ابراز امیدواری کرد.

آمادگی گمرک آبادان
برای ارائه خدمات لحظهای
به فعاالن تجاری
مدیرکل گمرک آبادان با دعوت از
نماینده این شهر در مجلس و جمعی از
فعاالن کاالی ملوانی به بررسی مسائل
و مشکالت این گروه و همچنین موانع
موجود بر سر رونق اقتصادی منطقه
پرداخت.
به گزارش روابط عمومی گمرک آبادان،
غالمرضا رجبی در این نشست که ضمن
تشریح اهداف اصلی راهاندازی سامانههای جامع
امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
گفت :گمرک آبادان در صورت مهیا شدن
زیرساختهای مناسب آماده ارائه تمامی خدمات
گمرکی به صورت لحظهای است.
براساس این گزارش در این نشست
موضوعاتی ازجمله عدم وجود انبارهای
سرپوشیده یخچالدار جهت نگهداری مواد
خوراکی فاسد شدنی ،موضوع امنیت در
محوطه بندر در ارتباط با صیانت از کاالها،
مسا ئل مر بو ط به مجو ز ها ی بهد ا شت ،
هزینههای باالی انبارداری و عدم ارائه
امکانات کافی و ضروری ،نبود فضای مناسب
و کافی جهت باال بردن حجم فعالیتهای
اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس
برای رسیدگی به این مشکالت قول مساعد
داد .براساس این گزارش واردکنندگان کاالی
ملوانی در این نشست اذعان کردند که
کمترین مشکل را با گمرک داشته و برخی
از آنها از خدمات ارائه شده در قالب سامانه
جامع گمرکی قدردانی نمودند.
این گزارش حاکی است مدیرکل گمرک
آبادان با اشاره به نصب صندوق پیشنهادات
و انتقادات اختصاصی مدیریت و حراست از
شرکتکنندگان در نشست خواست تا در صورت
مشاهده هرگونه نارسایی موضوع را از طریق
ال محرمانه با وی در
صندوقها به صورت کام ً
میان بگذارند تا در اسرعوقت رسیدگیهای الزم
صورت پذیرد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کشفیات

کشف چندین مورد
قاچاق انسان
از محمولههای تجاری
در گمرک بازرگان

مأمـوران گمرک بـازرگان طی
ماههـای اخیـر موفـق بـه کشـف
چندیـن مـورد قاچـاق انسـان از
محمولههـای صادراتی بـه مقصد
خارج از کشـور شـد.
براسـاس ایـن گـزارش مأمـوران
هوشـیار گمـرک بـازرگان در پنجمیـن
کشـف قاچـاق انسـان در سـا لجاری
توانسـتند بـا اسـتفاده از دسـتگاههای
پیشـرفته ایکسری ،سگهای جستجوگر
شـخصی را کـه داخـل بـار کشـمش یک
کامیـون خروجـی پنهان شـده بود کشـف
کننـد ،آنهـا در ششـمین کشـف خود یک
زن و سـه مـرد را از داخـل یـک کانتینـر
حامـل کارتنهـای خالـی کـه قصـد
داشـت تحـت رویه صـادرات و به صورت
غیرقانونـی بـه ترکیه عزیمـت کند بیرون
آوردند.
مأمـوران گمـرک بـازرگان همچنین
در بازرسـی از کامیونهـای خروجـی یک
مـرد ،یـک زن و یک کودک را در البالی
ورقهـای فلـزی و مفتـول مسـی پنهـان
شـده بودنـد و قصـد خـروج غیرقانونی از
کشـور را داشـتند کشـف کردند و تحویل
مراجـع ذیربـط دادند.
شـا یا ن ذ کـر ا سـت کـه بـا
بهر هبـردرای بهینـه از دسـتگا ههای
کنترلـی پیشـرفته و افزایـش تعـداد
سـگهای جسـتجوگر مأموران تیزبین و
هوشـیار گمرک فقط در سـال  95موفق
بـه کشـف  480مـورد قاچاق انسـان در
گمرکات شـدند که  50مـورد آن مربوط
بـه گمـرک بـازرگان بـود.

تصحیح خبر
در خبـر مندرج در صفحه  22نشـریه
شـماره  823-824بـا عنوان کشـف انواع
نوشـیدنی انـرژیزا و کمپـوت خارجـی
توسـط مأمـوران گمـرک بـازرگان ،نـام
گمـرک کشـفکننده به اشـتباه بـازرگان
قیـد شـده اسـت کـه صحیـح آن گمرک
قشـم میباشـد .بدینوسـیله خبـر مزبـور
تصحیـح میشـود.
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اظهارات ناظر گمرکات هرمزگان
درباره کشف  ۷میلیون عدد قرص روانگردان

ناظر گمرکات استان هرمزگان جزئیات
کشف  ۷میلیون عدد قرص روانگردان از نوع
ترامادول در بندر شهید رجایی بندرعباس را
تشریح کرد.
علیرضا دشتانی گفت :در یک عملیات
اطالعاتی و ردیابی یک دستگاه کانتینر که
از یکی از کشورهای آسیایی وارد اسکله بندر
شهید رجایی شده بود مقدار  ۷میلیون عدد
قرص ترامادول شناسایی و با هماهنگی نیروی
انتظامی و دادستان استان هرمزگان این محموله
توقیف شد.
وی افزود :براساس اطالعاتی که از
عملکرد برخی افراد و شرکتها درخصوص
نقل و انتقاالت محمولههای حاوی قرصهای
روانگردان در اختیار گمرکات استان هرمزگان
قرار گرفت این محموله همزمان با ورود به بندر
شهید رجایی شناسایی و قبل از اظهار به گمرک
با هماهنگی دستگاه قضایی توقیف و نهایت ًا تعداد
 ۷میلیون عدد انواع قرص روانگردان از نوع
ترامادول کشف و ضبط شد.
دشتانی اظهارداشت :محموله کشف شده
پس از فک پلمپ حاوی  ۲۹۹کارتن و هر
کدام محتوی  ۲۵۰بسته  ۱۰۰عددی بود که در
مجموع  ۷میلیون و  ۴۷۵هزار عدد قرصهای
 ۱۰۰و  ۲۰۰میلیگرمی ترامادول کشف و ضبط

شد .نام شرکت بندری مشخص شده و برای این
محموله پروندهای تشکیل شد که در دادسرای
بندرعباس در حال رسیدگی است و تحقیقات
قضایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.
ناظر گمرکات استان هرمزگان با اشاره به
ردگیری و رصد محتویات تمامی محمولههای
ورودی به بندر شهید رجایی به صورت هوشمند
از مبدأ گفت :در حال حاضر با تجهیز گمرکات
به ابزارهای الکترونیکی هوشمند و تقاطعگیری
اطالعات شرایطی فراهم شده که میتوانیم
اطالعات محمولهها را پس از بارگیری از بندر

توسط مأموران گمرک بازرگان صورت گرفت

کشف حدود دو هزار بسته نوشابه قاچاق
از داخل خودروهای سواری وارداتی

مأموران گمرک موفق شدند از داخل خودروهای سواری وارداتی که توسط
کامیونهای خودرو از ترکیه وارد ایران شده بودند ،کاالی قاچاق کشف و ضبط
کنند.
این کاالها در داخل خودروهای سواری صفر کیلومتر وارداتی و در قسمتهای مختلف این
خودروها جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.
براساس این گزارش ،بخش عمده کاالهای مکشوفه از داخل این خودروها نوشابههای
انرژیزا است که در ظرفهای فلزی نيم ليتری بستهبندی شده و داخل قسمتهای مختلف
سواریهای وارداتی جاسازی شده بود .مأموران گمرک بازرگان در این عملیات موفق شدند تعداد
 ١٨٩٦بسته انواع نوشابههای انرژیزا را کشف کنند.
کشف کاالهای قاچاق و انواع مواد مخدر در گمرکات از زمانی که کنترلهای گمرکی در
گمرک ایران الکترونیکی و هوشمند شده روند افزایشی داشته و به همین دلیل گمرک ایران
موفق شد بیشترین تعداد کشف مواد مخدر را در میان گمرکات دنیا به خود اختصاص دهد.
هماکنون گمرک ایران رتبه نخست کشف مواد مخدر را در میان گمرکات دنیا و رتبه دوم را در
کشف سایر کاالهای قاچاق در اختیار دارد.

مبدأ شناسایی کنیم و حتی قبل از اظهار به
گمرک براساس اطالعات شرکت حمل و افراد
حقیقی و حقوقی صاحب کاال نسبت به مدیریت
ریسک و انجام کنترلهای الزم اقدام نماییم.
دشتانی در ادامه از تعامل و هماهنگی بسیار
خوب گمرکات استان هرمزگان و نیروی انتظامی
خبر داد و گفت :موضوع مبارزه با قاچاق انواع کاال
و مواد مخدر در استان وارد مرحله جدیدی شده و
محمولههای قاچاق در نتیجه تعامل دو دستگاه و
همچنین بهکارگیری سامانههای هوشمند گمرک
شناسایی و اقدامات بعدی بهعمل میآید.

کشف  4کیلو و  450گرم تریاک
از داخل میل باستانی توسط
مأموران گمرک فرودگاه
امام(ره)
تر فند قا چا قچیا ن مو ا د مخد ر
با جاسازی تریاک در میل باستانی با
هوشیاری مأموران گمرک ناکام ماند.
مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با
استفاده از ابزارهای کنترلی هوشمند توانستند از یک
بسته پستی 4 ،کیلو و  450گرم تریاک که به شیوه
ماهرانهای در جداره داخلی میل باستانی جاسازی
شده بود ،کشف کنند.این گزارش حاکی است این
سومین مورد در طول یک هفته است که مأموران
حوزه  3گمرک فرودگاه امام خمینی موفق میشوند
با استفاده از ابزارهای هوشمند مستقر در گمرک ،مواد
مخدر جاسازی شده را کشف کنند .با مدرن شدن
سیستمهای هوشمند و توسعه ابزار کنترلی و افزایش
تعداد دستگاههای ایکسری ،قاچاقچیان روشهای
جدیدتری را به کار میبرند تا شاید بتوانند ازسد
کنترلهای هوشمند گمرک عبور کنند .اما عبوراز
سد این کنترلهای جدید و هوشمند گمرک ایران که
اخیراً درکشفیات مواد مخدر در جهان پرچمدار شده،
کار را برای قاچاقچیان سخت و غیرممکن کرده است.
این گزارش میافزاید؛ براساس گزارش
دفتر اطالعات منطقهای سازمان جهانی گمرک
( )RILOگمرک ایران در کشف انواع مواد مخدر
رتبه نخست را در سال  2017کسب کرده است.
مرکز اطالعات منطقهای سازمان جهانی
گمرک ( )RILOعملکرد گمرکات در بخش
کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق سایر کاالها را نیز
ارزیابی و اعالم کرده که از این نظر گمرک ایران
پس از کشور ژاپن رتبه دوم را کسب کرده است.
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رشد  23درصدی صادرات کاال از گمرکات آذربایجان شرقی

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی
و مدیرکل گمرک تبریز گفت 738 :هزار
و  824تن کاال به ارزش  593میلیون و
 345هزار و  133دالر در شش ماهه اول
سالجاری از گمرکات استان صادر شد که
از لحاظ ارزش دالری  23درصد و از حیث
وزن  28درصد افزایش نشان میدهد.

علی اصغر عباسزاده افزود :عمده گروه
کاالهای صادره شامل مواد پالستیکی و اشیای
ساخته شده از این مواد ،میوههای خوراکی
پوست و مرکبات ،راکتورهای هستهای ،دیگ
بخار و آبگرم ،ماشینآالت و وسایل مکانیکی
اجزاء و قطعات آنها ،سوختهای معدنی
روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر
آنها ،قند و شکر و شیرینی ،فرآوردههای غالت
آرد نشاسته ،نانهای شیرینی ،شیشه و مصنوعات
شیشهای ،کاکائو و فرآوردههای آن ،مصنوعات
از چدن آهن یا فوالد ،فرآوردههایی از سبزیها
و میوهها بود که به  98کشور دنیا صادر شد.
وی بیان داشت :در این مدت همچنین 254
هزار و  656تن کاال به ارزش  525میلیون و
 551هزار و  351دالر از طریق گمرکات استان

کارمند گمرک انزلی شهردار
"پره سر" شد

شهرام شهابی کارمند گمرک
بندرانزلی طی حکمی از سوی دکتر
نجفی استاندار گیالن به عنوان
شهردار "پره سر" معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت
گمرکات استان گیالن ،شورای شهر "پره سر"
در اولین جلسه رسمی خود شهرام شهابی را
به عنوان شهردار این شهر انتخاب کرده بود.
شهابی متولد  ١٣۵٩و دانشجوی دکتری
مدیریت بازرگانی است و پیش از این انتصاب
به عنوان گمرک بندر انزلی و کارشناس
بازرسی و بازرس ویژه ناظر گمرکات استان
گیالن انجام وظیفه میکرد.
سوابق کاری شهرام شهابی به شرح
ذیل است:
 تدریس در دانشگاه آزاد  ،پیام نور بهمدت  4سال ودانشگاه علمی کاربردی به
مدت  10سال
 تألیف کتب مدیریت هماهنگ مرزی،مدیریت ریسک در گمرک و طرح سنجش
موفقیت سیستمهای اطالعاتی گمرکات استان
گیالن (طبق مدل دلون ومک لین).
 عضو هیئت مدیره و رئیس هیئتمدیره انجمن حمایت از مصرفکنندگان استان
گیالن ،به مدت  6سال.

وارد کشور شد که از لحاظ وزن تغییری نداشته
و از حیث ارزش دالری  11درصد کاهش نشان
میدهد .عمده کاالهای وارده شامل وسایل
مکانیکی اجزاء و قطعات آنها ،چوب و اشیاء
چوبی و زغال چوب ،توتون و تنباکو ،کاغذ و مقوا
و اشیای ساخته شده از خمیر کاغذ از کاغذ یا
مقوا ،ماشینآالت و دستگاههای برقی ،گوشت و
احشای خوراکی ،فرآوردههای خوراکی گوناگون،
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد،

مصنوعات از چدن آهن یا فوالد بود.
وی اظهارداشت :در همین مدت همچنین
بیش از  710هزار و  101مسافر از مبادی مرزی
گمرکات استان تردد کردهاند که نسبت به مدت
مشابه سال قبل مسافرین خروجی  3درصد کاهش
و مسافرین ورودی  3درصد افزایش داشت.
عبا سزاده افزود :درآمدهای وصولی
گمرکات استان در نیمه اول سالجاری افزون
بر  2هزار و  261میلیارد و  957میلیون ریال بود.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانداری همدان

گمرک همدان در ایجاد خودکنترلی در بین کارکنان
پیشتاز همه دستگاههای اجرایی استان است

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر
استانداری همدان ضمن تقدیر از تالشهای
گمرک همدان در ایجاد و توسعه فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر گفت :این فریضه یکی از
اولویتهای نظام اسالمی است که در صورت
بهرهگیری کامل از آن بسیاری از مشکالت
موجود در نظام اداری برطرف میشود.
نادری که به اتفاق هیأت همراه خود از گمرک
همدان بازدید میکرد ،افزود :گمرک همدان با ایجاد
فرهنگ خودکنترلی بین کارکنان مجموعه در سطح
دستگاههای اجرایی و اداری استان پیشتاز بوده و
باید به عنوان الگو به سایر دستگاههای اجرایی
استان معرفی شود.
براساس این گزارش جمال خشوعی مدیرکل
گمر همدان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از

اقدامات انجام شده در این گمرک در جهت حفظ و
اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اجرای
تصویبنامه صیانت از حقوق شهروندی و همچنین
عملکرد سامانه جامع امور گمرکی که به گفته وی
باعث شفافسازی تشریفات گمرکی و کاهش قاچاق
و ارتقای سالمت اداری شده است ،به تشریح فرآیند
تجارت خارجی برای بازدیدکنندگان پرداخت.
این گزارش حاکی است در پایان این بازدید طی
مراسمی احکام اعضای جدید شورای فرهنگی گمرک
استان همدان ابالغ شد.
شایان ذکر است که هدف از این بازدید بررسی
عملکرد گمرک همدان در  4حوزه امر به معروف و
نهی از منکر ،اقامه نماز ،حجاب و عفاف و صیانت
از حقوق شهروندی و ارزیابی شاخصهای مربوط به
ارتقای سالمت نظام اداری بود.

تسلیت
با کمال تأسف از درگذشت تعدادی از نزدیکان و بستگان همکاران عزیزمان در
گمرکات کشور مطلع شدیم .ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال برای
متوفیان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب میکنیم.
 جناب آقای مهدی فروزنده از گمرک چهارمحال و بختیاری درگذشت برادر سرکار خانم مریم نعمتی از گمرک ایالم درگذشت برادر جناب آقای مجید حسینپور از گمرکات آذربایجان شرقی درگذشت برادر سرکار خانم فرزانه سیما از گمرکات آذربایجان شرقی درگذشت پدر جناب آقای احمدی ونهری در گمرک اصفهان درگذشت یکی از اقوام جناب آقای جاللی نژاد از گمرک ایران در گذشت مادر همسر جناب آقای خلف کنیش بچاری از گمرک آبادان درگذشت همسر جناب آقای کریم شاوردی از گمرک بندر امام خمینی(ره) درگذشت پدر سرکار خانم فاطمه مالکی از گمرک بندر امام خمینی(ره) درگذشت برادر جناب آقای کاظم عبادی از گمرک بندر امام خمینی(ره) درگذشت خواهر جناب آقای هاشم آقاجانی از گمرک ایران درگذشت مادر جناب آقای هاشم حیدری از گمرک ایران درگذشت خواهر سرکار خانم اقبالی از گمرک ایران درگذشت مادر -جناب آقای فرامرز گودرزوند چگینی از گمرک ایران درگذشت برادر

استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

انتصاب
طی حکمی از سوی علی رحیمیان معاون توسعه
مدیریت و منابع گمرک ایران اکبر اکبرزاده به سمت
معاون واردات -تولیدی و غیرتجاری گمرک فرودگاه امام
خمینی(ره) منصوب شد.
همچنین طی حکمی محمود قندیزاده به
سمت مدیر گمرک مسافری فرودگاه امام خمینی(ره)
منصوب شد.
مظفر رضوانی شوشتری نیز با صدور حکمی از سوی
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به سمت مدیر
گمرک صادرات فرودگاه امام خمینی(ره) منصوب شد.
با حکم علی رحیمیان معاون توسعه مدیریت و
منابع گمرک ایران ،فتح اله حسنلویی به سمت معاون دفتر
بازبینی و حسابرسی منصوب شد.
علی رحیمیان معاون توسعه مدیریت و منابع
گمرک ایران در حکمی محسن معماری را به سمت رییس
گمرک شلمچه منصوب کرد.

قدردانی

فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان ارومیه با
طی نامهای از خدمات و همکاری مدیر گمر سرو به ویژه
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز قدردانی کرد.
در بخشی از نامه عباس حسن خالی به میکائیل
صفری آمده است" :به پاس خدمات شایسته و تالشهای
شبانهروزی جنابعالی در راستای تحقق فرآمین مقام معظم
رهبری و پیشبرد اهداف متعالی دولت در مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و همچنین انسداد مجاری قاچاق در شهرستان
ارومیه ،از صمیم قلب تشکر و قدردانی نمود و سربلندی و
پیروزی جنابعالی و همکاران محترمتان را در تمامی مراحل
زندگی آرزو دارم".
ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی در
جشنواره شهید رجایی مقام برتر در شاخصهای اختصاصی
را کسب و استاندار خراسان رضوی از ناظر گمرکات استان
تقدیر کرد.
محمود نیازی مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه
با اعطای تقدیرنامهای از همکاری خلیل حیدری مدیرکل
گمرکات استان کرمانشاه با این اداره کل قدردانی کرد.
در این تقدیر نامه آمده است :نظر به اینکه به عنوان
مرزبان اقتصادی و محوریترین نهاد اجرایی سیاست
کشور در حوزه تجارت فرامرزی ،مسئولیت مهم اعمال
حاکمیت دولت محترم در اجرای مفاد قانون امور گمرکی
و ارائه خدمات مطلوب را برعهده داشته و با اداره کل
استاندارد استان مساعی الزم را مبذول میدارید تشکر و
قدردانی مینمایم.

موفقیت ورزشی

غز ا ل و پا نیذ
خر مآبادی فرزندان
همکا ر ما ن ها جر
خرمآبادی از کارکنان
گمرک بندر گناوه موفق
به کسب مقام دوم و
سوم مسابقات قهرمانی
تکو ا ند و ر د ه سنی
خردساالن شهرستان
گناوه شدند .این مسابقات به مناسبت هفته دفاع
مقدس و یادبود مدافعان حرم برگزار شد.
د ا نیا ل نیا ر شید
فرزند همکارمان مهران
نیا ر شید د ر گمر ک
آستارا ،با قراردادی 3
ساله به تیم ملوان بندر
انزلی پیوست .وی که
متولد سال  1383است
به مدت  3سال از فصل
 96لغایت پایان فصل
 99با باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان قرارداد بست.
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جمهوری اسالمی ایران زیر نظر  :شورای سردبیری
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دقـــــــــت و صـــــــــحت
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رئیس شورای سردبیری :محمدهیراد حاتمی

فكس 88805395 :تلفن82992625 :

نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.
مقاالت رسیده مسترد نمی شود و مطالب منتشره لزوماً منعکسکننده مواضع نشریه نیست.
نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.
نشریه گمرک از انعکاس دیدگاههای متفاوت استقبال می کند.
اینترنتیwww.irica.ir :
Email:gomrok_iran@yahoo.com
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مدیرمسئول :دکتر مسعود کرباسیان

نشانی :باالتر از ميدان وليعصر(عج) ،نرسيده به زرتشت،
ساختمان گمرك ايران ،روابط عمومي
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اقتصاد مقاوم از طریق اجرای عینی و بدون تاخیر سیاستهای ابالغ شده اقتصاد مقاومتی امکان پذیر می شود

از كالم رهبري

در دیدار معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک با رئیس کل گمرک ایران صورت گرفت

بررسی راههای توسعه همکاری گمرکی بین ایران و جمهوری چک
معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری
چک و رئیس کل گمرک ایران دیدار و
گفتوگو کردند.
در این دیدار که در تهران صورت گرفت ،فرود
عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران
و ادوارد موریدسکی معاون وزیر صنعت و تجارت
جمهوری چک در رابطه با امکان انعقاد موافقتنامه
یا یادداشت تفاهم در زمینه همکاری و کمک متقابل
اداری در امور گمرکی بحث و تبادل نظر کردند.
مهمترین محور این گفتوگوها در رابطه با
چگونگی ارزشگذاری کاالهای وارداتی و صادراتی،
دریافت اطالعات ارزش از تولیدکنندگان و دسترسی
و تبادل اطالعات گمرکی و آمار میان گمرکات دو
کشور بود که مقرر شد اقدام مشترک در این خصوص

با امضای تفاهمنامه گمرکی میان گمرکات دو کشور
انجام شود و تبادل اطالعات گمرکی نیز با توجه به
پیادهسازی گمرک الکترونیکی در ایران به صورت
الکترونیکی صورت پذیرد.
همکاری مشترک در زمینه مقابله با تخلفات
گمرکی و قاچاق مواد مخدر ،همکاری در زمینه به
رسمیت شناختن دوجانبه پروژه فعاالن مجاز اقتصادی
( ،)AEOمذاکره درخصوص همکاریهای فنی
در زمینه نوسازی و مدرنسازی گمرکی و مذاکره
درخصوص راههای تسهیل ترانزیت جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری چک از دیگر محورهای مذاکرات
فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک
ایران و ادوارد موریدسکی معاون وزیر صنعت و تجارت
جمهوری چک در تهران بود.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران

دیدار با خانواده شهدا ،روحیه خدمتگزاری را در مسئوالن تقویت میکند
به مناسبت هفته دفاع مقدس
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
و ایثارگران ،دکتر علیرضا مقدسی
معاون حقوقی و نظارت با خانواده
معزز شهید محمد حسین جعفری
از شهدای گمرک ایران دیدار و
گفتوگو کرد.
وی دیدار با خانواده شهدا را سبب
تقویت روحیه خدمتگزاری و توجه بهتر و
بیشتر به امور مردم دانست و گفت :راه این
شهیدان هنوز بعد از  30سال ادامه دارد و
نمونه بارز آن شهدای مدافع حرم هستند.
در این دیدار دکتر مقدسی با تجلیل از صبر ،ایثار و فداکاریهای خانواده
معظم شهیدان ،جانبازان و ایثارگران ،گفت :خانواده شهدا ،فرزندان برومند
و حسینهای خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسالم و
انقالب تقدیم کردند و این اجری بیپایان در نزد خدای متعال خواهد داشت

به ویژه شهید بزرگوار که نامش متبرک
به نام حسین ،زاده عاشورا و از خیل
عاشورائیان است.
و ی نقش شهد ا ی گر ا نقد ر و
خانواد ههای آنان را در دوران دفاع
مقدس و تثبیت انقالب اسالمی ایران
بسیار ارزنده خواند و امنیت و آسایش
امروز را مدیون ایثارگریهای آنان و صبر
و شکیبایی خانوادههای شهدا ،جانبازان،
آزادگان و ایثارگران دانست.
دکتر مقدسی اظهارداشت :مردم در
تمام صحنهها با صبر و بردباری دولتمردان را حمایت کردند و به همین
دلیل مدیران باید توفیق خدمتگزاری به آنها را دانسته و برای مردم کار کنند.
در پایان این دیدار خانواده این شهید با بیان خاطراتی از خدمت صادقانه
شهید در گمرکات ،یاد و خاطره وی را زنده کردند.در این دیدار مدیرکل بازبینی
و حسابرسی و نیز مسئوالن ایثارگر و شورای فرهنگی نیز حضور داشتند.

اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان گمرک ایران انتخاب شدند
اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان گمرک
ایران با رأی اکثریت اعضای این تعاونی انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار ما با مشارکت فعال اعضای تعاونی مصرف کارکنان
گمرک ایران در مراسم انتخابات اعضای هیئت مدیره مهدی جاللیان ،داود
جمشیدینیا ،محمد عبدی ،مصطفی نیلی و رضا شعاعی به ترتیب به عنوان
اعضای اصلی انتخاب شدند.

براساس این گزارش همچنین احمد دریکوندی ،داود اکبری سفیده
به عنوان بازرسین اصلی و مسیب کرم الهی به عنوان بازرس علیالبدل
برگزیده شدند.
شایان ذکر است که تعاونی مصرف کارکنان گمرک ایران عالوه بر
تأمین اجناس و کاالهای مورد نیاز کارکنان ،خدمات فرهنگی ،رفاهی و
درمانی قابل توجهی به اعضا ارائه میکند.

فراخوان ارسال خاطرات همکاران
درج خاطرات کارکنان در نشریه گمرک بهخصوص آنهایی که در مناطق
محروم و دورافتاده مرزی خدمت میکنند ،تجربه موفقی است که سالها قبل
برای مدتی انجام شد ،اما بنا به دالیلی ادامه نیافت.
خاطراتی از برخورد اربابرجوع با مأموران گمرک به ویژه ارزیابان ،سختیهای کار در
نقاط مرزی ،مواجهه با ترفندهای قاچاقچیان و ...سرفصل خاطراتی بود که توسط برخی از
کارکنان خوش ذوق و خوش قلم به تحریر درمیآمد و در یک ستون ویژه به چاپ میرسید
و خوانندگان فراوانی داشت .به همین دلیل تصمیم گرفتیم بار دیگر این ستون را در نشریه

با حکم دکتر مسعود کرباسیان
وزیر اقتصاد

قسوریان جهرمی
مدیرعامل سازمان
جمعآوری و فروش
اموال تملیکی شد

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور
اقتصادی و دارایی در حکمی جمشید
قسوریان جهرمی را به عنوان رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی منصوب کرد.
قسوریان جهرمی پیش از این مشاور رئیس
کل گمرک ایران و سرپرست حوزه نظارت گمرکات
استان بوشهر بود و از مدیران با سابقه گمرک
جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی و سرپرست
سابق حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر،
سالهای متوالی مدیرکل گمرک فرودگاه مهرآباد
بوده و عالوه بر آن مديركل گمرك فرودگاه
امام خمینی(ره) ،معاون توسعه مديريت سازمان
هواپيمايي كشورى ،معاون و رئيس هيأت مديره
شركت توسعه بنادر و فرودگاه منطقه آزاد كيش
نیز در سوابق اجرایی وی دیده میشود.
وی مدتی نیز در سمت نایب رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و
خدمات گمرکی ایران مشغول به کار بود.

راهاندازی کنیم .بنابراین از همه همکاران عزیز که دستی بر قلم دارند و یا عالقهمند به چاپ
خاطرات خود هستند دعوت میکنیم خاطرات جالب و خواندنی خود را حداکثر در دو صفحه
آ -چهار و ترجیح ًا تایپ شده به ایمیل نشریه به نشانی gomrok_iran@yahoo.
 comارسال نمایید.
شایان ذکر است که خاطرات ارسالی به ترتیب تاریخ دریافت و پس از بررسی در شورای
سردبیری در نشریه چاپ خواهد شد.
نشریه گمرک ایران

