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یکی از مشکالت گمرک این است
کـه علیرغم اطالعرسـانی گسـتردهای
که از طریق وسـایل ارتباط جمعی درباره
ایـن سـازمان صورت گرفتـه و میگیرد،
هنـوز هـم راجـع بـه گمـرک و چنـد و
چـون فعالیتهـای آن آگاهـی زیـادی
ندارنـد و همیـن امـر موجب میشـود تا
گهگاه مطالبی توسط برخی از مسئوالن
درمـورد گمرک بیان شـود که با واقعیت
منطبق نیست.
طـی چهار سـال اخیـر در گمرک
جمهـوری اسلامی ایـران کارهایـی
صـورت گرفتـه کـه به جـرأت میتوان
گفت نظیر آن در طول سه دهه گذشته
انجـام نشـده اسـت .بـه طـور مثـال
سامانه ای بسیار قدرتمند و مدرن به نام
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد
تجـارت فرامـرزی توسـط متخصصان
داخلی در گمرک پیادهسـازی شـده که
حداقـل دارای  40کارکـرد مفیـد و مؤثر
در حـوزه تجارت خارجی اسـت.
اینکـه ایـن سـامانه توانسـته
اسـت مـدت زمـان ترخیـص کاال
در رویههـای واردات ،صـادرات و
ترانزیـت را بـه سـطح اسـتانداردهای
جهانـی و حتـی باالتر از آنها برسـانند
(واردات ظـرف  3روز و صادرت ظرف
یـک روز) ،اینکـه دیگـر الزم نیسـت
صاحبـان کاال بـرای انجام تشـریفات
گمرکـی کاالهـای خود بـه گمرکات
مراجعـه کننـد و در سـرما و گرمـا
متحمل سـختی و صـرف هزینههای
زیـاد شـوند ،اینکه واحدهـای تولیدی
میتواننـد از حداکثـر تسـهیالت
گمرکـی بـرای واردات مـواد اولیـه
مـورد نیـاز خطـوط تولیـد و همینطور
صـادرات کاالهایشـان اسـتفاده کنند،
اینکه مایحتاج ضـروری مردم ازجمله
کاالهای اساسـی و دارو در کوتاهترین
زمـان از گمـرک ترخیـص میشـود،
اینکـه با وجود کاهش واردات در سـه
سـال گذشـته ،گمرک توانسـته است
میـزان درآمـد دولـت از ناحیـه اخـذ
حقـوق ورودی را چندیـن برابـر کنـد.
ادامه درصفحه 2

افزایش
 37درصدی
درآمدهای گمرکی
در سالجاری

نگاه هفته

16
سیستم صدور
کارت بازرگانی؛
معیوب و عقب
افتاده است
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کارکنان گمرک
شایسته تقدیرند
نه بیمهری

2

رویداد هفته

3
بهبود چهار پلهای
رتبه ایران
در شاخص تجارت
فرامرزی

کشفیات

24
کشف  80کیلوگرم
هروئین از خودرو
سانتافه توسط
ماموران گمرک
رازی

اظهار قبل از ورود کاال
در بزرگترین گمرک کشور عملیاتی شد

شعار سال 2018سازمان جهانی
گمرک«:محیطتجاریامن
برای توسعه اقتصادی»

پیشنهاد تجمیع  17ردیف مربوط
به عوارض واردات و تعیین حقوق
گمرکی  6درصدی

عالقهمندی ایران و روسیه
به توسعه همکاریهای گمرکی
و تجاری

سازمان جهانی گمرک شعار سال 2018
این سازمان را محیط تجاری امن برای
توسعه اقتصادی اعالم کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد
تجمیع  17ردیف مربوط به عوارض واردات
و تعیین حقوق گمرکی 6درصدی را به هیئت
دولت ارائه کرد.

چگونگی همکاریهای گمرکی ایران و
قفقاز شمالی (روسیه) در کنفرانس
بینالمللی چشمانداز همکار یهای
فیمابین مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت.
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رئیس کل گمرک ایران بیان کرد

افزایش  37درصدی
درآمدهای گمرکی در سالجاری
رئیس کل گمرک ایران از افزایش درآمدهای گمرکی از  10هزار به  33هزار
میلیارد تومان در سال گذشته از محل اخذ حقوق ورودی ،عوارض و مالیات بر
ارزش افزوده کاالهای وارداتی در گمرک خبر داد و گفت :درآمدهای گمرکی در
سالجاری نیز  37درصد افزایش داشته است.

فرود عسگری مجموع درآمدهای گمرکی
را در نیمسال اول سالجاری  158هزار میلیارد
و  835میلیون ریال اعالم کرد و افزود :از این
مبلغ  104هزار و  62میلیارد ریال از محل حقوق
ورودی و  54هزار و  773میلیارد ریال از محل
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای
وارداتی اخذ شده است.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد :بدون
در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو،
عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان میدهد که
درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر
کاالها  37درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
عسگری ادامه داد :وصولیهای گمرک از
محل مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی
نیز  28درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو
به  4هزار و  855میلیارد ریال و در بخش سایر
کاالها به  49هزار و  918میلیارد ریال رسید.
وی تأکید کرد :مجموع درآمدهای گمرکی
ایران با احتساب حقوق ورودی کاالها و همچنین
عوارض و مالیات بر ارزش افزود وصولی در
گمرکات در سال گذشته به  33هزار میلیارد
تومان رسید که در مقایسه با سال  1392به سه
برابر افزایش یافت و این در حالی بود که واردات
کشورمان از  60میلیارد دالر به  40میلیارد دالر
در سال گذشته کاهش یافت.
رئیس کل گمرک ایران ،رصد  100درصدی
کاالهای ورودی با کمک سامانههای هوشمند را
عمدهترین علت افزایش درآمدهای گمرکی در
سالجاری دانست و گفت :با راهاندازی بارنامه
الکترونیک ،فاکتور الکترونیک و عد لبندی
الکترونیک ،کنترلهای هوشمند گمرکی وارد
مرحله جدیدی شده است.
عسگری با اشاره به اینکه ،گمرک در سال
 95رکورد درآمدهای گمرکی ساالنه را شکست،

ادامه داد :همزمان با راهاندازی سامانههای
هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک ،هر ساله
شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بودهایم و
گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد
درآمدی نیمسال اول سالجاری به اندازه مجموع
درآمدهای سال  1394درآمد داشته باشد.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح عملکرد
مالی گمرک گفت :در حالی که رقم واردات از
 60میلیارد دالر در سالهای قبل به  40میلیارد
دالر رسید اما درآمدهای گمرکی از  8هزار به 18
هزار میلیارد تومان فقط از محل اخذ حقوق ورودی
و سود بازرگانی کاالها افزایش یافت.
عسگری راهاندازی سامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک
را بزرگترین تحول گمرکی در تاریخ گمرک
ال
ایران عنوان کرد و افزود :این سامانهها کام ً
بومی است و با تکیه بر تخصص جوانان و
دانشپژوهان داخلی راهاندازی شده است.
رئيس كل گمرك ایران ادامه داد :يكي از
دستاوردهاي مهم گمرك حضور  29سازمان

هماکنون اطالعات کاالهایی که
به کشور وارد میشود به صورت
هوشمند با بارنامه الکترونیک،
مانیفست الکترونیک ،اظهار و
قبض انبار الکترونیک و مجوزهای
الکترونیکی سازمانهای همکار
گمرک تطبیق و در صورت
هرگونه مغایرت سامانه جامع
گمرکی به صورت خودکار از
ادامه مراحل انجام تشریفات
جلوگیریمیکند

کارکنان گمرک شایسته تقدیرند
نه بیمهری

ادامه از صفحه اول

مهمتـر از همـه اینکـه بـا شـفاف شـدن عملیـات گمرکی و
تجـاری دیگـر ،هیچکـس نمیتوانـد از مبـادی رسـمی گمرکـی
کاالیـی را قاچـاق کند و سلامت و امنیت مـردم را به خطر اندازد
و دههـا اینکـه دیگر ،ازجمله اقداماتی اسـت کـه باید مورد تقدیر و
تشـکر قـرار گیرد نه اینکـه بعضیها با گفتن حرفهـا و ادعاهای

همجوار در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
است كه سبب تسهيل و توسعه تجارت از طريق
كاهش زمان و هزينه صاحبان كاال شده است و
طبق گفته دبیرکل سازمان جهانی گمرک ،این
اقدام در میان کشورهای عضو سازمان جهانی
منحصر به فرد است.
به گفته عسگر ی تما می کا ال ها ی
خروجی از گمرکات شناسنامه دار هستند و
اطالعات کانتینرهای ترخیص شده از گمرک
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی ثبت و جزییترین اطالعات این
کانتینرها از طریق سامانههای گمرک قابل
رهگیری است.
رئیس کل گمرک ایران با این توضیح که
از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره
تجارت فرامرزی امکان رهگیری تمامی کاالها
و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم شده است
گفت :پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی
صادر میشود ،ضمن اینکه امکان استعالم
الکترونیکی پروانهها در هر زمان و مکانی از
طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به طور
میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف
محمولهها روزانه از سامانههای گمرک10000 ،
مورد استعالم الکترونیکی دریافت میکند.
وی درخصوص نحوه انجام تشریفات گمرکی
در سامانه گفت :هماکنون اطالعات کاالهایی که

بدون سـند و مدرک کارکنان شـریف و زحمتکش گمرک را مورد
بیمهـری قرار دهنـد و برنجانند.
جالب است که از هر منظری به عملکرد گمرک به خصوص
در دوره فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم نگاه کنیم ،جز خدمت
به کشور و تالش برای حل مشکالت مردم (تجار و بازرگانان و
صاحبان صنایع تولیدی) چیز دیگری در کارنامه این سازمان حاکمیتی
نمیتوان یافت و هر فردی که با دیده انصاف و عدالت به عملکرد
گمرک در سالهای اخیر نگاه کند قطعا تعجب خواهد کرد که
چرا با وجود این همه خدمت و تالش برای سامان دادن وضعیت

يكي از دستاوردهاي مهم
گمرك حضور  29سازمان
همجوار در سامانه پنجره واحد
تجارت فرامرزي است كه سبب
تسهيل و توسعه تجارت از طريق
كاهش زمان و هزينه صاحبان
كاال شده است و طبق گفته
دبیرکل سازمان جهانی گمرک،
این اقدام در میان کشورهای
عضو سازمان جهانی منحصر به
فرد است.

به کشور وارد میشود به صورت هوشمند با
بارنامه الکترونیک ،مانیفست الکترونیک ،اظهار
و قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی
سازمانهای همکار گمرک تطبیق و در صورت
هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت
خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات جلوگیری
میکند ،عسگری تأکید کرد :اطالعات ورودی در
ال هوشمند توسط
چندین مرحله به صورت کام ً
سامانه جامع گمرکی و دستگاههای کنترلی
ایکسری راستیآزمایی میشود.

پرمشکل قبلی ،حرفهای دلسردکننده علیه گمرک و کارکنان آن
مطرح میشود.
با وجود همه کم لطفیهایی که به آن اشاره شد ،کارکنان و
مدیریت ارشد گمرک در راستای ایفای وظیفه ملی و دینی خود،
همچون گذشته تمام تالش و سعی خود را برای کمک به بهبود
وضعیت اقتصادی کشور در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و برنامههای توسعهای دولت به کار خواهند بست و مطمئن
هستند که مرضی خدای متعال و بندگانش باالتر و برتر از هر چیز
دیگری خواهد بود.
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اظهار قبل از ورود کاال
در بزرگترین گمرک کشور
عملیاتی شد

با عملیاتی شدن فرآیند اظهار قبل از ورود در سامانه جامع امور گمرکی،
صاحبان کاال ،تجار و شرکتهای حملونقل میتوانند پیش از ورود کاال به مقصد
محمولههای خود را در سامانه اظهار کنند.

گمرک جمهوری اسالمی ایران مطابق
توصیههای سازمان جهانی گمرک و برنامههای
دولت تدبیر و امید در حوزه تجارت و همچنین در
راستای اهداف و برنامههای خود برای بهبود فضای
کسبوکار و رفع موانع تولید ،اقدام به راهاندازی سامانه
اظهار پیش از ورود کاال در بندر تجاری شهیدرجایی
بندرعباس کرده است.
فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل
گمرک ایران پیش از این درخصوص راهاندازی سیستم
اظهار پیش از ورود کاال گفته بود ،از آنجایی که گمرک
اطالعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از
نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت میکند،
امکان اظهار پیش از ورود عملیاتی خواهد شد و با این
اقدام دیگر کاالیی در گمرک نخواهد ماند.
اکنون قول رئیس کل گمرک ایران عملی شده و
پس از تصویب شورای فناوری اطالعات گمرک ایران
بخشنامهای به گمرکات جهت اجرای پیش اظهاری
قبل از ورود کاال ابالغ و اعالم شده است که قابلیت
اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کاال به کشور فراهم و
دستورالعمل مربوطه هم جهت بهرهبرداری به گمرکات

سراسر کشور ارسال گردیده است.
بدین ترتیب کلیه کاربران پنجره واحد تجارت
فرامرزی از این پس میتوانند بالفاصله پس از بارگیری
کاال در مبداء صرف ًا براساس اطالعات بارنامه خود اقدام
به اظهار کنند تا قبل از ورود کاال به کشور تشریفات
گمرکی کاالهایشان انجام شود.
هدف از اظهار قبل از ورود کاال به حداقل
رساندن زمان تشریفات گمرکی است
در همین حال علی معقولی مدیرکل مرکز واردات
و مناطق آزاد و ویژه گمرک درخصوص راهاندازی
سامانه اظهار قبل از ورود کاال به خبرنگار ما گفت:
ماشینآالت و مواد اولیه بخشی از کاالهایی هستند که
مشمول این طرح میشوند و هدف نهایی از اجرای طرح
اظهار قبل از ورود کاال این است که بتوانیم با تسریع
فرآیند ترخیص ،به واحدهای تولیدی کمک کنیم.
وی با اشاره به آغاز اجرای این سیستم در گمرک
بندر شهیدرجایی بندرعباس افزود :ما در این طرح با
خریدن زمان ،بررسی اسناد و مدارک یا بررسی های
ارزشی و سایر اقدامات را موقعی انجام میدهیم

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

که کاال هنوز در دریا قرار دارد .معقولی درخصوص
کاالهایی که بعد از اظهار در این سامانه در مسیر
قرمز قرار میگیرند ،اظهارداشت :اگر این اتفاق بیفتد
صاحب کاال باید منتظر باشد که کاال برسد و مورد
بازرسی فیزیکی قرار گیرد .منتها در مواردی که مسیر
قرمز نیست با استفاده از این طرح میتوان سرعت
کار را باال برد.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیت
زمانی که گمرک درخصوص تسریع فرآیند ترخیص
کاال دارد سایر سازمانهایی که صادرکننده مجوزهای
کاال هستند درخصوص این طرح چه همکاریهایی
باید داشته باشند ،گفت :با این سازمانها مذاکراتی
صورت گرفته تا درخصوص کاالهایی که احتیاج به
نمونهبرداری ندارند و براساس اسناد فنی میتوان
بررسی و صدور مجوز آن را انجام داد اقدامات الزم
صورت گیرد.
طراحی سامانه ملوانی
وی درخصوص راهاندازی سامانه ملوانی در

استا نهای بوشهر و خوزستان نیز گفت :طبق
مصوبه دولت هر ملوان میتواند سالی شش بار و با
تخفیف گمرکی  10میلیون تومان کاال وارد کنند.
ما به همراه تیم فناوری اطالعات در سفری که
به استانهای بوشهر و خوزستان داشتیم در این
خصوص دوستان را توجیه و سامانه ملوانی را نیز
طراحی و ارائه کردیم.
معقولی درخصوص زمان اجرایی شدن این سامانه
گفت :این سیستم از سوی گمرک طراحی و آماده ارائه
است ولی درخصوص زمان اجرای آن استانداریها و
سایر سازمانها در حال رایزنی برای اجرایی کردن آن
سیستم هستند.
وی همچنین درخصوص موضوع افزایش تعرفه
خودرو گفت :در این خصوص مصوبهای از سوی دولت
تصویب و ابالغ شده است .واردکنندگانی هم که ثبت
سفارش خود را در مهلت مقرر داشتهاند توانستهاند
خودروهای خود را ترخیص کنند و خودروهای فعلی
در گمرکات مربوط به خودروهایی است که در هنگام
ورود به کشور صاحبان آنها قصد گرفتن ثبت سفارش
را داشتهاند.

بانک جهانی اعالم کرد

دولت تجهیزات مورد نیاز گمرک الکترونیکی را
تأمین مالی میکند

بهبود چهار پلهای رتبه ایران
در شاخص تجارت فرامرزی

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :برخی از گمرکات ما غیرضروری
است که باید حذف و در مقابل گمرکات پرکار تقویت شوند.
سید حمید پورمحمدی درجلسه بررسی عملکرد طرحهای اقتصاد مقاومتی با موضوع
استقرار گمرک الکترونیک افزود :سازمان برنامه وبودجه تجهیزات مورد نیاز گمرک الکترونیکی
را تأمین مالی میکند.
وی با تأکید بر لزوم اتصال سامانه توسعه تجارت و گمرک الکترونیکی گفت :معافیتهای
غیرضروری گمرک نیز باید شناسایی و حذف شود.
وی با تقدیر از اجرای سامانه گمرک الکترونیک گفت :با اجرای این سامانه زمان ترخیص
کاال از  26به  3روز و صادرات کاال از  7روز به یک روز و گاهی چند ساعت تقلیل یافته است.
پورمحمدی بابیان اینکه  29دستگاه به این سامانه متصل است که به شفافیت فعالیتهای
اقتصادی و کاهش فساد کمک میکند ،افزود :با این سامانه کشفیات قاچاق  50درصد افزایش
یافته و گمرک کشور در کشف مواد مخدر و روانگردان رتبه اول را به دست آورده است.
وی تصریح کرد :البته با وضع مطلوب فاصله داریم و باید تالش بیشتر کنیم.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرک ایران گفت :براساس
گزارش بانک جهانی ،رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با چهار پله بهبود،
از  170به  166رسیده است.
«هایده باقریپور» تعدد قوانین ،مقررات ،رویهها و دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور
را یکی از عوامل مؤثر در کندی روند بهبود رتبه ایران در شاخص مزبور دانست و افزود :بار سنگینی
از این بابت بر دوش گمرک است .وی ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف درگیر در تجارت
خارجی و اجرای سیستمهای مکانیزاسیون و اتوماسیون ،به ویژه بهرهگیری از فناوری اطالعات
ذیل برنامه شفافسازی و سالمسازی اقتصاد در گمرکها از طریق استقرار گمرک الکترونیک و
یکپارچه را یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه تسهیل تجاری ذکر کرد.
باقریپور اظهارداشت :این اقدامها با هدف تسریع و تسهیل تشریفات و رویههای گمرکی
و افزایش دقت و تقویت انضباط ،سالمت و شفافیت به اجرا درآمده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرک ایران اجرای سامانه جامع امور
گمرکی و سامانه تجارت فرامرزی را سبب کوتاه شدن فرآیند ترخیص گمرکی و رشد  61درصدی
حقوق ورودی وصول شده در سال  1395نسبت به سال  1394دانست.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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پیشنهاد تجمیع  17ردیف
مربوط به عوارض واردات و تعیین
حقوق گمرکی  6درصدی
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تجمیع  17ردیف مربوط به عوارض
واردات و تعیین حقوق گمرکی  6درصدی را به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی در مورد این پیشنهاد به پیشینه امر
و همچنین آثار مترتب بر آن اشاره کرده است که در
زیر از نظرتان میگذرد:
 -1با توجه به تعدد عوارض و مالیاتهای
غیرمستقیم ،پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به
اخذ عوارض و مالیات ،رانتهای تجاری ،دریافت
مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کاالها
و خدمات ،امکان اثرگذاری و همچنین تعقیب
آثار سیاستگذاریهای مالی دولت بسیار دشوار
و غیرممکن بوده است و به جهت ضرورت این
موضوع و رفع مشکالت مربوط به عوارض ،شفاف
و ساده کردن عوارض دریافتی ،کاهش مراحل و
مبادی دریافت و تسویه حساب آنها ،در نهایت به
موجب قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض
و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ،ارائهدهندگان
خدمات و کاالهای وارداتی موسوم به تجمیع
عوارض  -مصوب  -1381و افزایش حقوق گمرکی
از  1درصد به  4درصد؛ موضوع فراوانی عوارض
منتفی و ضمن شفافیت در وصول حقوق دولت،

حسابداری آن نیز در قالب قوانین بودجه ساالنه با
نظم بهتری همراه شد.
 -2به تدریج و به مرور زمان مجدداً برای
کاالهای مختلف عوارض متعددی برقرار شد که
موجب فراوانی قوانین و وصولیهای مربوط به
کاالهای مختلف گردید بهصورتی که در حال حاضر
به شرح جدول ذیل تعداد  17نوع از اینگونه اخذ
عوارض و مالیات گزارش شده است.
 -3وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به
این نکته که چنین وضعیتی در سالهای اخیر یکی
از معضالت گمرکات کشور و واردکنندگان کاالهای
مختلف در مراحل ابالغ ،پرداخت ،کنترل محاسبات،
دریافت ،حسابداری و در نهایت واریز به حسابهای
ذیربط دولتی بوده است و به منظور شفافیت هر
چه بیشتر در حسابداری و پیشگیری از بروز اشتباه
و بینظمی در محاسبات و وصول حقوق ورودی،
پیشنهاد نموده است 17 :ردیف مورد اشاره در جدول
به یک ردیف با حقوق گمرکی  6درصد تجمیع شود و
در صورت موافقت هیئت دولت مراتب طی الیحهای
جهت طرح و تصویب ارائه گردد.
هماینک این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد هیئت
دولت در دست بررسی است.

شرح

ردیف

ردیف
درآمدی

1

110405

عوارض هالل احمر

2

110515

درآمد حاصل از مالیات بر
مصرف سیگار

هر کیلو گوشت قرمز 2750
ریال

7

160135

درآمد حاصل از اخذ عوارض
از واردات گوشت و مرغ

8

160142

عوارض واردات وسایل نقلیه

مأخذ

9

160145

یک درصد حقوق ورودی کلیه
کاالهای وارداتی

درآمد حاصل از افزایش عوارض چهار درصد ارزش سیف
واردات کاالها و محصوالت
فرهنگی

10

160148

عوارض واردات خودروهای  5درصد قیمت فوب
سواری

انواع توتون پیپ و تنباکوی
آماده مصرف چهل درصد
ارزش سیف
هر پاکت انواع سیگار چهل
درصد ارزش سیف

مینیبوس دو میلیون ریال
اتوبوس و کامیون پنج میلیون
ریال

سواری دو میلیون و پانصد
هزار ریال

هر کیلو روغن خام  2000ریال
11

160158

مابهالتفاوت از روغن خام و هر کیلو انواع دانه روغنی
دانههای روغنی و شکر وارداتی  500ریال
هر کیلو شکر  500ریال

3

150129

درآمد موضوع ماده  12آییننامه نیم در هزار ارزش
قانون مدیریت پسماند

4

160117

درآمد حاصل از عوارض سیگار چهل درصد ارزش گمرکی
و توتون قلیان وارداتی و توتون
پیپ و سایر کاالهای ساخته
شده دخانی

13

5

160123

درآمد حاصل از عوارض نوشابه سی درصد ارزش گمرکی
گازدار قندی وارداتی (به استثنای
نوشابههای با پایه میوه و انواع
دوغ بدون گاز)

6

160132

 4درصد از قیمت فوب هر لیتر
درآمد حاصل از اخذ عوارض
سم آماده کشاورزی 14640
از واردات میوه و سبزیجات و
ریال
سموم کشاورزی
 6درصد از قیمت فوب هر لیتر
سم تکنیکال وارداتی 7320
ریال

تریلر ده میلیون ریال
وانت یک میلیون ریال

12

هر کیلو انواع میوه و سبزیجات
هفتصد ریال

هر کیلو گوشت مرغ  1100ریال

160161

160173

درآمد حاصل از اسکن هر
کامیون توسط دستگاههای کنترلی هر کامیون هفتصد هزار ریال
پرتونگاری
درآمد حاصل از عوارض واردات مشابه تولید داخل پنج درصد از
سموم و داروهای دامپزشکی ارزش گمرکی
آماده مصرف و واکسن طیور
غیرمشابه تولید داخل دو درصد
از ارزش گمرکی

14

مالیات

حقوق گمرکی

 4درصد ارزش سیف

15

مالیات

مالیات ارزش افزوده

( %6ارزش سیف+حقوق
گمرکی و سود بازرگانی)

16

عوارض

عوارض شهرداری

( %3ارزش سیف +حقوق
گمرکی و سود بازرگانی)

عوارض

حمل کاال با ناوگان خارجی

 10درصد از کرایه حمل

مالیات

علیالحساب

( %4ارزش سیف+حقوق
گمرکی و سود بازرگانی)

17
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

براساس تفاهمنامه گمرک و شورای عالی مناطق آزاد ،اعالم شد

سهمیه واردات پوشاک
و کاالی همراه مسافر مناطق آزاد
تا پایان سال 96

در پی امضای تفاهمنامه همکاری بین گمرک جمهوری اسالمی ایران و
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،سهمیه واردات پوشاک و کاالی همراه
مسافر مناطق آزاد هفتگانه کشور تا پایان سال  96اعالم شد.

براساس این تفاهمنامه که به امضای فرود
عسگری رئیس کل گمرک ایران و دکتر مرتضی
بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
رسیده است ،سهمیه پوشاک مناطق آزاد به این
شرح تعیین شده است:
 -1سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی  9میلیون
دالر و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 800
هزار دالر
 -2سهمیه پوشاک منطقه آزاد ارس  8میلیون
دالر و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 5
میلیون دالر
 -3سهمیه پوشاک منطقه آزاد ماکو  8میلیون
دالر و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 8
میلیون دالر
 -4سهمیه پوشاک منطقه آزاد اروند  2میلیون
دالر و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 500

هزار دالر
 -5سهمیه پوشاک منطقه آزاد کیش 20
میلیون دالر
 6سهمیه پوشاک منطقه آزاد قشم 20
میلیون دالر
 -7سهمیه پوشاک منطقه آزاد چابهار 2
میلیون دالر
همچنین سهم کل کاالی همراه مسافر در
مناطق آزاد هفت گانه کشور به این شرح تعیین شد:
 -1سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد ارس  33میلیون دالر
 -2سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد اروند  30میلیون دالر
 -3سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد کیش  55میلیون دالر
 -4سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه

آزاد قشم  30میلیون دالر
 -5سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد ماکو  20میلیون دالر
 -6سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد چابهار  30میلیون دالر
 -7سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه
آزاد انزلی  17میلیون دالر
بنابراین گزارش تعیین و تصویب سهمیههای
مذکور امروز طی بخشنامهای از سوی مدیرکل مرکز
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به گمرکات
همجوار با مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابالغ شد .در
این بخشنامه همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ

ارزش گمرکی بیلهای مکانیکی چینی
 Foton Lovolمدل سال 2017
دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه
گمرک اعالم کرد :در اجرای تبصره 6
قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه
 658مورخ  96/6/14کمیته مشترک
گمرک و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ارزش انواع بیلهای مکانیکی مارک
 Fotonlovolسال  2017ساخت چین به
نمایندگی شرکت پارس ماشین خاورمیانه
به شرح جدول زیر اعالم میگردد .گمرکات
اجرایی ارزشگذاری بیلهای مکانیکی
مربوطه را با توجه به ارزشهای اعالم
شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه
انجام دهند.
نوع خودرو

مدل دستگاه

ارزش به دالر فوب
شانگهای

FR60

34380

بیل مکانیکی
FR220

91560

FR330

141120

مشخصات فنی دستگاه

تجهیزات استاندارد دستگاه

Operating weight: 5730KG
Bucket capacity: 0.18m3 Engine
Power: 39kw
Operating weight21800KG
Bucket Capacity: 0.92m 3
Engine Power: 112kw

Ya n m a r E n g i n e , K Y B
Hydraulic System Standard
Bucket & Boom. A/C
Cummins Engine (Optional:
suzu Engine), Japanese
Kawasaki Hydraulic System,
Tongmyong walk Motor AirConditioner, standard Cabin,
Fuel Refueling Pump (Italy
)Brand 43L/M
Isuzu Engine, Japanese
Kawasaki Hydraulic system,
Tongmyong Walk Motor, AirConditioner, Standard Cabin

Operating weight: 33600KG
Bucket Capacity; 1.4m3
Enginge Power: 184KW

شده ،درخصوص ساماندهی مبادی ورودی مناطق
آزاد و مقابله با قاچاق و فساد بر اجرای سامانههای
هوشمند کاربردی در مناطق آزاد و استقرار فیزیکی
گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق مذکور
در اسرع وقت تأکید شده است.
شایان ذکر است که طبق تفاهمنامه منعقده
بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و
در اجرای بند «د» ماده  9قانون ارتقای سالمت
اداری و مقابله با فساد ،گمرکات منطقه آزاد
اروند و ارس به عنوان گمرکات پایلوت اجرای
طرح استقرار سامانه جامع امور گمرکی در نظر
گرفته شدهاند.

تمدید مهلت خروج
موقت تریلر و نیمه
تریلرهای فاقد شماره
انتظامی
دفتر صادرات گمرک ایران
با صدور بخشنامهای اعالم کرد:
مهلت انجام تشریفات خروج
موقت وسایط نقلیه غیرموتوری
فاقد شماره نیروی انتظامی تا
پایان فروردین ماه سال 1397
تمدید شد.
متن بخشنامه به این شرح است:
شما ر ه
بخشنا مه
پیر و
 158 /96 /650844مورخ 96 /6 /29
موضوع استمهال خروج موقت وسایل
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 چهار ماه (تا پایان فروردین ماه
 )97با 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 کاال در زمان
برگشت ،الزم است نسبت به الصاق پلمپ
شمارهدار به قسمتهای مختلف وسایط
نقلیه اقدام و شماره پلمپهای 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
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عبور  37درصد کاالها از مسیر سبز گمرکی در نه ماهه سالجاری
براساس آمارهای گمرک طی نه ماهه سالجاری
بیش از  37درصد اظهارنامههای واردات کاال در
مسیر سبز گمرکی قرار گرفته و در کوتاهترین زمان
از گمرک ترخیص شده است.
مسیر سبز در گمرک مسیری است که صاحبان کاال و
شرکتهای معتبر میتوانند برای ترخیص کاالهای وارداتی
و صادراتی خود از مزایای آن که عبور سریع و بدون معطلی
کاال از گمرک است استفاده کنند .پس از راهاندازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی درصد عبور
کاال از مسیر سبز در مقایسه با قبل از مکانیزه شدن عملیات
گمرکی به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
طبق آمار اعالم شده میزان عبور کاال از مسیر زرد در
این مدت  18/32درصد بوده است .در مسیر زرد صرف ًا اسناد
کاال مورد بررسی قرار میگیرد و کاالهای این مسیر از ارزیابی

پنجره وحد تجارت

فیزیکی معاف هستند.
اما در مسیر قرمز که آمار آن در نه ماهه امسال 44/65
درصد اعالم شده ،هم اسناد و هم کاال مورد کنترل و
ارزیابی فیزیکی قرار میگیرد .این مسیر ویژه کاالهایی
است که به نحوی نیازمند بررسی و کنترل بیشتر است
و طبع ًا زمان خروج کاال از مسیر قرمز از دو مسیر قبلی
زیادتر بود و نظارت افزونتری بر روند تشریفات ترخیص
آن صورت میگیرد.
شایان ذکر است که انتخاب مسیر عبور کاال از گمرک
از زمان اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی به طور خودکار صورت میگیرد و همه
نظارت و کنترلها به روش هوشمند انجام میشود .جدول
زیر اطالعات مربوط به قرار گرفتن اظهارنامهها در مسیرهای
سهگانه گمرکی را نشان میدهد.
درصد مسیرها

تعداد اظهارنامهها
مسیر سبز

مسیر زرد

مسیر قرمز

مجموع

مسیر سبز

مسیر زرد

مسیر قرمز

فروردین

9817

2815

7104

19736

49/74

14/26

36/00

اردیبهشت

13981

5763

17065

36809

37/98

15/66

46/36

خرداد

13686

5966

17742

37394

36/60

15/95

47/45

تیر

12930

5490

15729

34149

37/86

16/08

46/06

مرداد

16191

7767

18797

42755

37/87

18/17

43/96

شهریور

13682

7186

16241

37109

36/87

19/36

43/77

مهر

14228

7431

16352

38011

37/43

19/55

43/02

آبان

13195

7749

16662

37606

35/09

20/61

44/31

آذر

10782

8431

17155

36368

29/65

23/18

47/17

مجموع

118492

58598

142847

319937

37/04

18/32

44/65

تعیین حقوق ورودی  5درصدی
برای واردات تخم مرغ
در پی کاهش عرضه و افزایش قیمت تخم مرغ در بازار ،هیئت وزیران
طی مصوبهای حقوق ورودی این کاال را تا پایان سالجاری به  5درصد رساند.
متن مصوبه به این شرح است :هیئت
وزیران در جلسه  1396/9/29به پیشنهاد
شماره  020/24667مورخ  1396/9/28وزارت
جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تصویب کرد:
بندهای ( )1و ( )2تصویبنامه شماره
/58671ت4556هـ مورخ  1396/5/16به شرح
زیر اصالح میشود:
 -1حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به
شماره تعرفه ( )04072010تا تاریخ 1396/12/19
به میزان پنج درصد تعیین میگردد.

 -2مهلت ثبت سفارش برای واردات
تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر
تا تاریخ  1396 /12 /29و مهلت ترخیص
محمولههای وارداتی تخم مرغ خوراکی با
تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ 1397/1/31
میباشد.
براساس تصمیم دولت قرار است  20هزار
تن تخم مرغ به منظور تنظیم بازار و پاسخ به
تقاضای مصرفکنندگان وارد کشور شود.
شایان ذکر است که حقوق وردی تخم
مرغ پیش از این  55درصد بود که به  5درصد
کاهش یافته است.
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

معافیت انواع کاغذ چاپ
و تحریریه از پرداخت مالیات
واردات و عرضه انواع کاغذ تحریر ،چاپ و مطبوعات از پرداخت مالیات و
عوارض معاف است.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ا یران با صدور بخشنامهای این موضوع
را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :پیرو بخشنامه  212/96/896737مورخ  96/8/22ضمن
کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه پیروی این مرکز ،نظر به اینکه به استناد بند  5ماده  12قانون
مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بخشنامه شماره  1833مورخ  95/2/11معاونت مالیات بر ارزش
افزوده سازمان امور مالیاتی ،واردات و عرضه انواع کاغذ که تنها به منظور نوشتن چاپ ،تحریر و
مطبوعات و دفاتر تحریر به کار میروند از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف اعالم گردیده
است .لذا خواهشمند است دستور فرمایید براساس مفاد نامه شماره  178802مورخ  96/8/9سازمان
ملی استاندارد به عنوان مرجع تعیین ماهیت ،پس از تعیین ماهیت و اعالم کاربرد اصلی و اولویت
مصرف کاغذهای وارده توسط آزمایشگاه مجاز درخصوص مشمولیت پرداخت مالیات و ارزش افزوده
با رعایت بند  5ماده  12قانون فوقالذکر و سایر مفاد بخشنامه پیروی و کلیه مقررات اقدام فرمایند.
اعطای معافیت گمرکی به  260شرکت دانش بنیان

شرایط و ضوابط معافیت گمرکی برای کاالی وارداتی شرکتهای دانشبنیان
سرپرست امور شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعمال
معافیتهای گمرکی در مورد این شرکتها خبر داد و
گفت 260 :شرکت دانشبنیان مشمول معافیتهای
گمرکی میشوند.
به گزارش مرکزارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،سید محمد صاحبکار با اشاره به بهرهمندی
شرکتهای دانشبنیان از معافیتها و تسهیالت گمرکی گفت :طبق
ماده  3قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان مصوب
سال  ،1389اینگونه شرکتها میتوانند از پرداخت حقوق گمرکی،
سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف شوند.
وی افزود :تاکنون از  400درخواستی که به دبیرخانه ارسال
شده درخواست بیش از  260تأیید و به گمرک جمهوری اسالمی
ایران ارسال شد ،که با مساعدت و همکاری خوب میان گمرک و
معاونت علمی و فناوری ،این درخواستها مشمول معافیتهای

گمرکی شدند.
صاحبکار اظهارداشت :در سال  ،94شیوهنامه اعطای معافیت
حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» تصویب و اجرا شد.
وی این شیوهنامه را مبنای ارائه معافیتهای گمرکی عنوان
کرد و افزود :واردات کاالهای مرتبط با فعالیتهای دانشبنیان تنها
در صورتی که به عنوان «ماشینآالت خط تولید» ،و یا «به منظور
ساخت محصول در حد نمونه اولیه» و «مهندسی معکوس» و یا
«تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت» باشد ،از این معافیتها
برخوردار خواهند شد.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان با بیان اینکه این
معافیتها تنها شامل کاالهای غیرتجاری میشود ،گفت :منظور از
کاالی تجاری ،کاالیی است که برای فروش وارد میشود ،اعم
از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی،

ارزش گمرکی سواری فوتون مدل 2017
دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک با صدور بخشنامهای
ارزش گمرکی سواری فوتون ساخت کشور چین مدل  2017را به
شرح زیر اعالم کرد .در این بخشنامه از گمرکات اجرایی خواسته
شده خودروهای سواری مربوطه را با توجه به ارزشهای اعالم
شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام دهند.
نوع خودرو

مدل و مشخصات

FOBارزش دالر/

خودرو سواری

Foton Sauvana 4*4
SUV- Gasoline 2.0L
A/T Model:2017

17000

خودرو سواری

Foton Sauvana 4*4
SUV-Gasoline 2.0L
M/T Model: 2017

16000

تفکیک و بستهبندی به فروش برسد .به عبارت دیگر ،مواد ،قطعات
و کاالهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به
فروش میرسند ،مشمول این معافیتها نیستند.
وی ادامه داد :همچنین شرکتهای دانشبنیان میتوانند
از اجازه ورود موقت برای مواد اولیه و کاالهای مورد مصرف
در تولید ،تکمیل ،آمادهسازی و بستهبندی کاالهای دانشبنیان
صادراتی استفاده کنند.
صاحبکار افزود :در این مدت بیش از  1500مشاوره در رابطه
با معافیتها و فرآیندهای گمرکی و قوانین و آییننامههای مربوطه
به شرکتهای متقاضی ارائه شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت :معاونت
علمی و فناوری رئیس جمهوری برای حل مشکالت شرکتهای
دانشبنیان در حوزه امور گمرکی ،تالش میکند و در صورتی که
شرکتها مشکالتی در این حوزه دارند ،میتوانند با امور شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان مکاتبه نموده تا در حد امکان پیگیری شود.

صدور دو بخشنامه جدید
از سوی مرکز واردات
گمرک ایران
براساس بخشنامه مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ،گمرک همدان
به جمع گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص
فرش ماشینی اضافه شد.

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران همچنین طی بخشنامه جداگانهای،
آمادگی سامانه جامع مدیریت کاال و خدمات پس از
ترخیص گمرک را برای ثبت نام از واحدهای تولیدی
به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.در این بخشنامه آمده
است :با توجه به اعالم دفتر محترم فناوری اطالعات
و اطالعات مبنی بر آماده بودن سامانه جامع مدیریت
کاال و خدمات پس از ترخیص ،خواهشمند ا ست به
نحو مقتضی اعالم فرمایید کلیه واحدهای تولیدی
نسبت به ثبت نام و تکمیل اطالعات مورد نیاز در
سامانه مورد اشاره به آدرس WMS.IRICA.
 COو  WMS.IRاقدام نمایند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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فراسو

مذاکرات سازمان جهانی
گمرک و سازمان فدرال
درآمدهای آرژانتین
درباره تجارت الکترونیکی
سـازمان جهانـی گمـرک و
سـازمان فدرال درآمدهای عمومی
آرژانتیـن ( ،)AFIPدر حاشـیه
یازدهمیـن کنفرانـس وزرایـی
 WTOکـه درخصـوص تجـارت
الکترونیکـی؛ تغییـر روش بـرای
گمرک ،بخش تجاری و مشتریان
در بوئنـوس آیـرس برگـزار شـد
نشسـت مشـترک برگزار کردند.
یازدهمیـن کنفرانـس وزرایـی
سـازمان تجـارت جهانـی از 10
لغایـت  13دسـامبر  2017در
آرژانتیـن برگـزار شـد.
یازدهمیـن کنفرانـس وزرایـی
 WTOباالتریـن هیـأت تصمیمگیـری
سـازمان تجـارت جهانـی اسـت کـه بـا
حضـور وزرای تجـارت و سـایر مقامـات
ارشـد یکصد و  64عضو سـازمان تجارت
جهانـی برگـزار میشـود.
نشسـتی در حاشـیه ایـن کنفرانس
توسـط  WCOو  AFIPبرگزار شد،
فرصتـی مناسـب بـرای تأکیـد دوبـاره
بـر تعهـدات سـازمان جهانـی گمـرک
در تهیـه خطمشـی و چارچو بهـای
عملیاتـی بـرای مدیریـت مؤثـر تجارت
الکترونیکـی فرامـرزی کاالهـا ،هـم از
بعـد تسـهیالتی و هـم از بعـد کنترلـی
و همچنیـن اعلام پشـتیبانی قـوی
سـازمان جهانـی گمـرک از برنامـه
کاری سـازمان تجارت جهانی در زمینه
پیشـبرد تجـارت الکترونیکـی بـود.
در ایـن نشسـت ،دربـاره چگونگی
تعامـل و همـکاری میـان تمامـی
ذ ینفعـان مرتبـط بـرای از میـان
برداشـتن چالشهـا و ایجـاد فرصتهـا
بـرای گمـرک ،بخـش تجـاری و
مصر فکننـدگان در نتیجـه گسـترش
تجـارت الکترونیکـی ،بحـث و تبـادل
نظـر انجـام شـد.
دکتـر میکوریـا دبیـرکل سـازمان
جهانـی گمـرک هدایـت مذاکـرات ایـن
نشسـت را کـه نمایندگانـی از بخشهای
خصوصـی و دولتی در آن درباره مسـائل
کنونـی و سـدهای موجـود و همچنیـن
چالشهـا و فرصتهـای آینـده ایـن
تجـارت به بحـث و تبادل نظـر پرداختند
برعهده داشـت.
علاوه بر این ،در اوایل ماه دسـامبر
کمیسـیون خطمشـی  WCOدربـاره
یـک قطعنامـه درخصـوص تجـارت
الکترونیکـی فرامـرزی و تعامـل جامعـه
بینالمللـی با گمـرک درخصوص تجارت
الکترونیکی فرامرزی تشـکیل جلسه داد.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی سـال نوزدهم
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برگزاری کارگاه اعتباربخشی جهانی درخصوص مدیریت خطر در بروکسل
کارگاه بینالمللی اعتباربخشی جهانی
سازمان جهانی گمرک در زمینه مدیریت
خطر با پشتیبانی مالی صندوق همکاریهای
گمرکی ژاپن ( )CCFدر بروکسل برگزار
شد.

پس از دریافت فر مهای درخواست
کاندیداهای معرفی شده از سوی اعضای
سازمان جهانی گمرک ،این سازمان براساس
معیارهای از پیش تعیین شده به ارزیابی
این فرمها مبادرت کرد و در نتیجه 12 ،نفر
از یازده کشور برای حضور در این کارگاه
برگزیده شدند.
کارگاه اعتباربخشی سازمان جهانی گمرک
درخصوص مدیریت خطر به منظور گردهم
آوردن جمعی از مشاوران توانمند برای به کار
بستن دستورالعملهای مدیریت خطر ،WCO
چارچوب تشخیص  WCOو دستورالعمل
توسعه ظرفیتسازی  WCOو انجام مأموریت
در سازمانهای گمرک که منجر به بهبود ساختار

و روند مدیریت خطر مؤثر شود ،طراحی شد.
در پایان این کارگاه آ ندسته از
شرکتکنندگان که با موفقیت کارگاه را به
اتمام رساندند برای شرکت در مرحله دوم

اعتباربخشی دعوت خواهند شد که شرکت در
یک مأموریت کشوری است و در صورت موفقیت
در این مأموریت نیز در نهایت به عنوان مشاوران
رسمی مدیریت خطر  WCOبرگزیده میشوند.

آموزش اجرای کنترل تجارت استراتژیک ( )STCEتوسط اعضای WCO
برنامه  STCEسازمان جهانی گمرک (اجرای کنترل تجارت
استراتژیک) با هدف افزایش توانمندیهای سازمانهای عضو
 WCOدر جهت شناسایی و جلوگیری از تجارت کاالهای
استراتژیک از طریق استفاده از ابزارهایی مانند راهنمای اجرای
 STCEو برنامه آموزشی  ،STCEآغاز به کار کرد .از زمان آغاز
این برنامه تاکنون  17کارگاه آموزشی ملی و  9سمینار آموزشی
برای مدرسان ترتیب داده شده است و این برنامه هماکنون 24
کارشناس مدرس معتبر دارد.
عالوه بر این آموزشها ،سازمان جهانی گمرک با استفاده از مدرسان
رسمی  ،STCEکشورهای عضو را در امر آموزش پشتیبانی کرده تا برای
مأموران اجرایی خود کارگاههای آموزشی  STCEبرگزار کنند .بدین ترتیب
دانش جهانی در زمینه  STCEوسعت یافته و اهداف این برنامه پایدارتر
خواهد شد.
در سال  2017تعداد زیادی از گمرکات کشورها ازجمله ،شیلی ،انگلستان،
ایتالیا ،استرالیا ،نروژ و پاکستان ،سمینارهای آموزشی موفقی در زمینه STCE
برگزار کردند و این در حالی است که کانادا در حال آمادهسازی مجموعهای از

کارگاههای آموزشی است که تا اواخر سالجاری برگزار خواهد شد.
گمرک شیلی یک دوره آموزشی  3روزه برای مأموران اجرایی خود در مرزها
برگزار کرد و گمرک پاکستان دستورالعمل  STCEسازمان جهانی گمرک
را بهعنوان بخشی از سطوح مقدماتی دورههای مخلتف آموزشی مأموران و
کارشناسان گمرکی خود برگزید .نیروی مرزی انگلستان نیز یک کارگاه دو
روزه  STCEدر فرودگاه منچستر ترتیب داد .این کارگاه با حضور مأموران
مرزی نیروی مرزی انگلستان و تحلیلگران خطر سازمان گمرک و در آمد این
کشور برگزار شد .گمرک ایتالیا نیز یک دوره آموزشی  STCEبرای هفتاد
مأمور اجرایی خود از سراسر کشور در جنوآ برگزار کرد .نیروی مرزی استرالیا
( )ABFنیز بخشهای برگزیده از دستورالعمل  STCEرا برای آموزش در
دورههای جدید خود گنجاند .تاکنون  5جلسه آموزشی برای مأموران مرزی تازه
استخدام شده توسط یکی از مدرسان معتبر  WCOانجام شده است .کارگاه
آموزشی بعدی  WCOویژه مدرسان  STCEدر اواخر ماه فوریه  2018در
بروکسل برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است که سازمان جهانی گمرک از طریق برگزاری کارگاههای
ملی  STCEنیز کشورهای عضو خود را پشتیبانی میکند.

همکاری سازمان جهانی گمرک با  IRUو SSATP

یک کارگاه آموزشی ناحیهای درخصوص ترانزیت برای اعضای
ناحیه آفریقای شرقی و جنوبی ( )ESAاز  22تا  24نوامبر  2017در
ژوهانبورگ ،آفریقای جنوبی برگزار شد.
این کارگاه توسط کارشناسان  ،WCOبرنامه خطمشی حملونقل آفریقا توسط
بانک جهانی ( )SSATPو اتحادیه بینالمللی حملونقل جادهای ( )IRUبرگزار شد
و بیش از هفتاد شرکتکننده از  50گمرک عضو ،جوامع اقتصادی ناحیهای ،انستیتوهای
مدیریت کریدور ،انجمنهای صنایع ،بخش خصوصی ،توسعه مشارکتهای جدید برای
آفریقا ( )NEPADو بانک توسعه آفریقا ( )AFDBدر آن حضور داشتند.
کارشناس سازمان جهانی گمرک در این کارگاه به ارائه اصول راهنما برای به
کاربستن شیوههای مؤثر و کارمد ترانزیتی که در بخشهای مختلف دستورالعمل ترانزیت

 WCOآمده است ،پرداخت و شرکتکنندگان به ارائه مثالها ،چالشها و بحث و
تبادل نظر پیرامون توسعه بیشتر جنبههای مختلف ترانزیت در ای ناحیه پرداختند.
همچنین اطالعات جالب و جامعی توسط دبیرخانههای اتحادیه گمرکات آفریقای
جنوبی ( ،)SACUبازار مشترک آفریقای شرقی جنوبی ( ،)COMESAجامعه
آفریقای شرقی ( )EACو همچنین مسئوالن ترانزیت کریدوری شمال و هماهنگی
حملونقل و سایر ذینفعان در اختیار حضار قرار گرفت.
کارگاه ناحیهای فوق اولین کارگاه از مجموعه کارگاههای ناحیهای است که قرار
است توسط سازمان جهانی گمرک با هدف گسترش اجرای دستورالعمل ترانزیت و
استفاده از شیوههای ترانزیتی مؤثر و کارآمد در نواحی مختلف سازمان جهانی گمرک
برگزار شود.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

شعار سال  2018سازمان جهانی گمرک:

محیط تجاری امن
برای توسعه اقتصادی
سازمان جهانی گمرک شعار سال  2018این سازمان را محیط تجاری امن
برای توسعه اقتصادی اعالم کرد.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی
گمرک گفت :سال  2018به تقویت امنیت محیط
تجاری تحت شعار "یک محیط تجاری امن برای
توسعه اقتصادی اختصاص" خواهد داشت.
وی افزود :توسعه تجارت بینالملل به
خودی خود یک هدف نیست بلکه بیشتر به
عنوان نیروی محرکهای از آن یاد میشود
که به وسیله آن میتوان به توسعه اقتصادی
دست یافت .بنابراین باید تالش کنیم تا محیط
مناسب را برای کسبوکارهایی فراهم آوریم که
در تجارت مشارکت فعال دارند ،البته آنچه در
اینجا اهمیت دارد این است که از خود بپرسیم
سازمانهای گمرک چگونه میتوانند در تأمین
این محیط تجاری امن مشارکتکنند و به نوبه
خود موجب توسعه اقتصادی کشور شوند.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفت  ،سه
عنصر اصلی در این زمینه وجود دارد:
 -1توانمند کردن محیط :به طور کلی
اینطور فرض میشود که گمرک میتواند در
با ثباتتر کردن و قابل پیشبینی کردن محیط

تجاری نقش داشته باشد .به طور مثال با ساده
کردن رویهها ،جلوگیری از فساد اداری ،افزایش
یکپارچگی و تسهیل نقل و انتقاالت محمولهها
و مسافران میتواند در این خصوص مؤثر باشد.
 -2امن کردن محیط :کسبوکارهای
قانونی برای بقا باید یک زنجیره عرضه امن
داشته باشند ،اما برخی تهدیدات برخاسته از درون
خود تجارت است .به عنوان مثال حملونقل
کاالهای غیرقانونی میتواند سالمت ،بهداشت
و امنیت افراد را به مخاطره اندازد .مبارزه با جرایم
فرامرزی ازجمله سرمایهگذاریهای غیرقانونی
تروریسم بینالملل از طریق فعالیتهای تجاری
ازجمله مسئولیتهای گمرک است .با بهرهگیری
از ابزارها و دستورالعملهای سازمان جهانی
گمرک ،سازمانهای گمرک دارای ابزار کافی
برای ایمنسازی محیط تجاری جهانی هستند.
 -3منصفانه و پایدار کردن محیط :واردات
کاالهای غیرقانونی مانند کاالهایی که ناقض
حقوق مالکیت معنوی ( )IPRهستند و یا
کاالهای قانونی به صورت قاچاق و بدون

پرداخت حقوق و عوارض و یا اظهار شده
با ارز شهای نادرست ،میتواند ضررهای
جبرانناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد کند.
بحث تنها بر سر ضررهای مالی تاجران قانونی و
یا دولتها نیست ،چنین فعالیتهایی میتواند بر
امنیت انسانها ،توسعه اقتصادی و حکومتها در
سراسر جهان تأثیر منفی داشته باشد.
جنبههای مختلف امنسازی محیط تجاری
بدون تردید با موضع کنونی گمرک در زمینه
تسهیل تجارت و خصوص ًا اجرای کنوانسیون
کیوتو تجدیدنظر شده سازمان جهانی گمرک و
موافقتنامه تسهیل تجارت  WTOکه از اهداف
قطعنامه  2030سازمان ملل برای تغییر جهان و
ایجاد توسعه پایدار حمایت میکند ،در ارتباط است.
میکوریا افزود :بسیاری از ابزارها ،نوآوریها

و دستورالعملهای سازمان جهانی گمرک که در
دسترس سازمانهای گمرک هستند برای ایجاد
یک محیط تجاری امن طراحی شدهاند که از
آندسته میتوان به چارچوب استانداردهای ایمن
ل تجارت
( )SAFEبرای افزایش امنیت و تسهی 
جهانی و برنامه امنیتی  WCOاشاره کرد .این
برنامهها تنها بهبود رویههای مرتبط تجاری را
دربرنمیگیرد بلکه در افزایش سطح امنیت و
تسهیل تجاری نیز دخیل است.
شایان ذکر است که شعار ساالنه سازمان
جهانی گمرک به طور رسمی در روز جهانی
گمرک (روز  26ژانویه) که توسط جامعه جهانی
گمرک و به یاد برگزاری اولین جلسه شورای
همکاری گمرکی ( )CCCدر  26ژانویه ،1953
جشن گرفته میشود ،اعالم خواهد شد.

برگزاری کارگاه مدیریت خطر و تحلیل پس از کشف
برای منطقه آسیا و اقیانوسیه WCO

کارگاه آموزشی منطقهای مدیریت
خطر و تحلیل پس از کشف برای ناحیه
آسیا و اقیانوسیه  WCOدر کاشیوا،
ژاپن برگزار شد.
در این کارگاه که اوایل دسامبر 2017
برگزار شد 32 ،شرکتکننده به نمایندگی
از سوی  25سازمان گمرک حضور داشتند.
این کارگاه به میزبانی مرکز آموزش ناحیهای
سازمان جهانی گمرک (انستیتو آموزشی گمرک
ژاپن) و با همکاری گمرک ژاپن و دفتر ناحیهای
آسیا /اقیانوسیه  WCOدر امور ظرفیتسازی
( )ROCB A/Bو حمایت مالی صندوق
همکاریهای گمرکی ژاپن برپا شد.
عالوه بر کارشناسان و نمایندگان سازمان
جهانی گمرک ،کارشناسانی از ژاپن و مالزی
و همچنین نمایندگانی از دفتر ظرفیتسازی
آسیا و اقیانوسیه ( )ROCB A/Pبه عنوان
سخنران و مدرس در این کارگاه حضور
داشتند.
هنگام افتتاح این کارگاه ،نائوکی ایدا
( )Naoki Idaمدیر اداره همکار یهای
فنی گمرک و تعرفه زیرمجموعه وزارت
دارایی و نمایندگانی از سازمان جهانی گمرک
و دفتر ظرفیتسازی ناحیهای ،از حضور
شرکتکنندگان قدردانی کرده و بر اهمیت

مدیریت خطر ،اطالعات و تحلیل پس از
کشف بهعنوان بخشی از کارهای روزمره
گمرک تأکید کردند.
آنها همچنین بر ارتباط میان گزینش موارد
خطر برمبنای تحلیل خطر و اختصاص منابع
موثق و همچنین پیامدهای تسهیل تجارت

صحه گذاشته و آنها را بسیار مهم دانستند .در
روز اول کارگاه ،عناصر اصلی مدیریت خطر در
سطح سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و ادامه
کار بر پشتیبانی اطالعات ،امنیت از مدیریت
خطر و تحلیل پس از کشف متمرکز شد .اجزای
مهم و اصلی ارزیابی خطر ،پروفایلسازی (ثبت

مترجم :مهناز بهروش

و تحلیل) و هدفگذاری و تشکیل یک مرکز
هد فگذاری ( )targetingملی نیز مورد
بررسی قرار گرفت.
بررسی عناصر ضروری یک سیستم
مدیریت خطر مؤثر مبحثی بود که در روز
پنجم به آن پرداخته شد .این کارگاه همچنین
شامل تعدادی کارگروه ،تمرینهای عملی،
مطالعات موردی و گزارشات کشوری بود و
به دنبال برگزاری هر جلسه ،جلسه بحث و
تبادل نظر و پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.
شرکتکنندگان هنگام انجام فعالیت
گروهی و ارائه گزارشات کشوری به طور
دقیق درخصوص چگونگی اجرای تئوری و
شیوههای توضیح داده شده در دستورالعمل
مدیریت خطر در گمرک که توسط WCO
ارائه شده است ،به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در جلسه اختتامینه کارگاه ،ماساکی
اکاموتو مدیر ارشد انستیتو آموزشی گمرک
ژاپن (  )CTIو نمایندگان  WCOو
 ،ROCB A/Pشرکتکنندگان را به خاطر
حضور در این کارگاه مورد تشویق قرار دادند
و اهمیت داشتن پرسنل تعلیم دیده و برگزاری
دور ههای آموزشی برای موفقیت برنامه
مدیریت خطر در کلیه سازما نهای گمرک
را یادآوری کردند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

خبر

با راهاندازی سامانه جامع گمرکی

جعل اسناد
در گمرک
به صفر رسیده است

کارگاه آموزشی سامانه جعل اسناد
به عنوان یکی از زیرسامانههای قضایی
با حضور علیرضا مقدسی معاون حقوقی
و نظارت گمرک ایران و فریده زبیدی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان
یافته برگزار شد.
فریده زبیدی با اشاره به هدف از برگزاری
کارگاه آموزشی سامانه جعل اسناد و راهاندازی
سامانه جعل گفت :این کارگاه با هدف آشنایی
بیشتر مدیران حقوقی گمرکات و ترسم نقشه
راهی در پیشگیری و مبارزه با جعل اسناد است.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان
یافته گفت :در قانون بر استفاده و بهرهبرداری
از سامانه الکترونیک در مبارزه با قاچاق اشاره
شده که در مراحل اجرا پیگیری شود.
به گفته زبیدی؛ یکی از مزیتهای سامانه
جعل اسناد را رصد اطالعاتی اسناد توسط گمرک
مرکز است .همچنین گزارشگیری و آمارگیری
است که در ارائه تحلیل و آمار به مراجع باال
دستی ،نظارتی و امنیتی دارای اهمیت است.
وی به کسب رتبه برتر گمرک در مبارزه
با قاچاق کاال و ارز و مبارزه با مواد مخدر گفت:
با راهاندازی سامانه جامع قضایی گمرک به
صورت روزانه گمرکات اجرایی را رصد میکنیم
و هرگونه مغایرت و ایرادی را سریع پیگیری
میکنیم .با راهاندازی سامانه جامع گمرکی جعل
اسناد به صفر رسیده است.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی سـال نوزدهم
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معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران عنوان کرد:

مدیریت حسابرسی پس از ترخیص
در چشمانداز آینده گمرکات جهان
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران چشمانداز گمرکات آینده درجهان را مدیریت حسابرسی
پس از ترخیص مبتنی بر تسهیلگری و کنترل هوشمند دانست و گفت :ما از این اهرم به عنوان
ابزار کنترلی استفاده میکنیم ،در حالی که دیدگاه اصلی پس از ترخیص ،اعطای تسهیالت به
بنگاهها و کارخانههای تولیدی و کنترل آن براساس شاخصهای ریسک است بدون آنکه هزینهها،
زمان و دیگر هزینههای اضافی بر تولیدکننده تحمیل شود.

دکتر علیرضا مقدسی افزود :سامانه جامع بازبینی
و نظارت نقطه عطفی در گمرک الکترونیک است و
نسبت به سایر سامانههای گمرکی با ماهیت کنترلی
و آسیبشناسی به عنوان آخرین مرحله از فرآیند
تشریفات گمرکی است.
وی که در همایش سراسری بازبینی و حسابرسی
و در جمع مسئوالن و کارشناسان گمرکات سراسر
کشور سخن میگفت ،در تشریح اقدامات این
سامانه ،سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی موسوم
به کارتهای اجارهای را از مهمترین این اقدامات
برشمرد و اظهارداشت :این سامانه در تمامی گمرکات
مستقر شده تا با هوشیاری و پیگیری کارشناسان
گمرک تخلفات پس از ترخیص شناسایی شود.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران به نقش و

اهمیت حسابرسی پس از ترخیص در فرآیند تجارت
اشاره کرد و گفت :تحوالت ایجاد شده در دنیای
تجارت به ویژه در زمینه سرعت انجام معامالت
تجاری ،گمرکات دنیا را تحت تأثیر قرار داده و حرکت
به سمت حسابرسی پس از ترخیص را اجتنابناپذیر
ساخته است.
دکتر مقدسی حسابرسی پس از ترخیص را
رویکردی همهجانبهنگر دانست و با اشاره به مزایای
این سامانه در سه حوزه گمرکی گفت :سامانه بازبینی
منجر به بهبود فضای کسبوکار خواهد شد و عالوه
بر آن گمرکات را متحول خواهد کرد.
مقدسی گفت :سامانه بازبینی به تناوب و به
دنبال نشستهای متعدد در کمیته آسیبشناسی
گمرکات اجرایی در حال تکمیل شدن است و در

حال حاضر یک تیم متخصص و حرفهای مشغول
کار بر روی این سامانه است.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ،رصد کامل
اسناد،به حداقل رسیدن بدهیهای معوق ،کنترل اسناد
کاالهای پر خطر ،شناسایی افراد واسطه و ممانعت از
فعالیت افراد سودجو را از مهمترین وظایف بازبینی و
حسابرسی پس از ترخیص عنوان کرد.
مقدسی همچنین صیانت از حقوق دولت،
صاحبان کاال و مسئولیت اجتماعی را از کارکردهای
بازبینی برشمرد و با اشاره به شعار سازمان جهانی
گمرک در سال  2018گفت :این شعار با عنوان
"ایمنی در تجارت" الزمه توسعه است ،به این
معنی که چنانچه تجارت ایمن نباشد توسعهای شکل
نخواهد گرفت.

رویکرد جهانی به سیستمهای مدرن بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص
مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی پس از
ترخیص گمرک ایران مشارکت گمرک ایران در
تحقق این رویکرد جهانی در قرن بیستم را یک
ضرورت خواند و بر بهبود و ارتقای سامانه بازبینی
به عنوان یک شروع خوب برای قرار گرفتن در این
مسیر تأکید کرد.
علیرضا صدریخواه در همایش سراسر بازبینی و حسابرسی
ضمن دعوت از مسئوالن حاضر در همایش برای همکاری در
جهت دستیابی به این هدف گفت :بازبینی و حسابرسی پس
از ترخیص در آینده و در طراحیهای استراتژیک گمرک به
روشهای جدید اعمال خواهد شد.
وی در بیان دالیل این رویکرد توضیح داد :سیستمهای سنتی فردمدار بوده و
در تقابل با سیستمهای مدرن که جمعنگر هستند کارایی کمتری دارند .سیستمهای
مدرن گروهها و رفتارهای جدید را دنبال میکنند و ما برای رسیدن به اهداف متعالی
گمرک نیاز داریم این رویکرد را در پیش بگیریم.
صدریخواه افزود :بیشتر مردم ،کارکنان گمرک را افرادی یونیفورم پوش تصور

میکنند که در مرزها حضور دارند .در حالی که در دیدگاه مدرن،
گمرک باید عملیات و کنترلها را به محیط تجاری منتقل کند.
مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک
اظهارداشت :این اقدام صرفهجویی در منابع انسانی را به دنبال
خواهد داشت و به نوعی به همکاری و همراهی تجار در حوزه
بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص خواهد انجامید.
صدریخواه به اهمیت ارائه تسهیالت گمرکی به تولیدکنندگان
اشاره کرد و گفت :اهم تسهیالت به تولیدکنندگان میتواند در
حسابرسی پس از ترخیص کنترل و بررسی شود.
وی تأکید کرد :تجار و فعاالن اقتصادی خوشنام نباید مانند
متخلفان و استفادهکنندگان از کارتهای بازرگانی اجارهای در
صف بایستند.صدریخواه تأکید کرد :ما باید برای فعاالن اقتصادی برنامه داشته باشیم
و بدانیم چطور با آنها برخورد کنیم و کنترلها و بررسی را به چه روشی انجام دهیم.
مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک ابراز امیدواری کرد
با موضوعات مطرح شده در این همایش و با همکاری و پیشنهادات مسئولین این
حوزه ،سامانه بازبینی ارتقا یابد و اهداف ملی و بینالمللی تجارت کشور محقق شود.

سامانه متمرکز آمار و اطالعات جعل در گمرک راهاندازی شد
سامانه متمرکز آمار و اطالعات جعل اسناد به منظور
پیشگیری از تخلفات و انجام اقدامات قضایی راهاندازی شد.
کارگاه آموزشی سامانه اطالعاتی جعل اسناد به عنوان یکی از
زیرسامانههای قضایی با حضور دکتر علیرضا مقدسی معاون حقوقی و
نظارت و فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک
ایران برگزار شد.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در این همایش به رویکرد روشن
گمرک در مبارزه با جعل اسناد اشاره کرد و گفت :گمرک ایران با توجه به
قوانین و مقررات ،اهداف را تعیین و نقشه راه را مشخص کرده است تا با
راه اندازی سامانه جعل اسناد با وحدت رویه از جعل اسناد پیشگیری و با
آن مبارزه کند.
مقدسی افزود :با توجه به شرح وظایف گسترده گمرکات اجرایی آنها
با چالشهای جعل آشنا هستند و با توجه به این شرح وظایف ،کوچکترین
مغایرت با شرح وظایف گمرک را در خواهند یافت.
وی اسناد را به یک جنگل تشبیه کرد و گفت :این جنگل از همان
کاغذهای درختان ایجاد شده و توسط سازمانهای مجوزدهنده صادر میشود
و گمرک باید مجری آن باشد.
در همین حال سازمانها و شرکتهای خدماتدهنده دیگری مانند
شرکتهای حملونقل ،بانکها و بیمهها و ...در این زنجیره وجود دارند که

باید اسناد صادره در حین و بعد توسط گمرک مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت :در گذشته کارها به وسیله
اسناد کاغذی انجام میشد که با توجه به زمان خود قابل قبول بود ،اما در
حال حاضر اسناد الکترونیکی شده و این موضوع کاهش جعل اسناد را به
دنبال داشته است .با این حال رویکردهای کنترلی نیز باید دستخوش تغییر
شده و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با جعل احتمالی در اسناد الکترونیکی
مورد توجه قرار گیرد.مقدسی با اشاره به اینکه در همه واحدهای گمرک از
سامانههای الکترونیکی استفاده میشود ،گفت :ادارات قضایی گمرک باید
از سامانهها بهره بیشتری ببرند.
وی افزود :با توجه به بازخورد فعالیت گمرکات اجرایی و نتایج اقدامات
انجام شده که به مرکز مبارزه با جرایم ارائه شده است سامانه قضایی و سامانه

متمرکز آمار و اطالعات جعل ایجاد و تکمیل شده است و براساس این سامانه
مدیران گمرکات گزارشاتی را به دایره قضایی ارسال میکنند.
مقدسی اظهارداشت :در این سامانه تبادل اطالعات و اسناد به نحوی
انجام میشود که یکبار برای همیشه تکلیف خود را با اسناد روشن کنند.
در بعضی گمرکات بعض ًا شاهد انبوهی از پروندههای راکد ونیمه راکد در
بایگانیها بودیم که همه غیرشفاف بود و اکنون با الکترونیکی شدن اسناد،
کنترلها به سهولت انجام میشود.
وی تأکید کرد :در حال حاضر برخی اسناد ضمیمه به صورت اسکن
دریافت میشود که باید کنترل بیشتری در مورد آنها صورت گیرد .البته گام
نهایی آن در دستور کار است و اسناد و مدارک مستقیم از مبادی صادرکننده
در سامانه جامع گمرکی بارگذاری خواهد شد.
مقدسی با اشاره به اینکه جعل اسناد پدیده نوظهوری نیست و امکان
رفع صد درصدی آن وجود ندارد ،اظهارداشت :سازمان جهانی گمرک سامانه
مالکیت معنوی یا سامانه مبارزه با تقلب را معرفی کرده ،اما یکی از دالیل
تشکیل این کارگاه آشنایی مدیران حقوقی گمرکات با سامانه متمرکز آمار
و اطالعات جعل است.
به گفته معاون حقوقی و نظارت گمرک؛ درخصوص «جعل»
بانک اطالعاتی ایجاد شده تا در کنار سامانه قضایی وحدت رویهای برای
گزارشگیری و اقدام به موقع قضایی باشد.
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

آییننامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی
با ظرفیت کمتر از  ۵۰۰تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
مصوبه اخیر هیئت دولت در جهت ساماندهی واردات ملوانی ،تهلنجی و مرزنشینی و اجرای صحیح آن با توجه به اهمیت معیشت ساکنان مناطق مرزی و
ساحلنشین ،میتواند تأثیر زیادی در بهبود مدیریت مبارزه با قاچاق داشته باشد ،خاصه آنکه در همه قوانین و آییننامههای مربوط واردات ملوانی ،تهلنجی و
مرزنشینی تأکید فراوانی بر نقش و اهمیت حضور گمرک در مبادی مرزی اعم از زمینی و دریایی شده است.
به منظور اطالع بیشتر هموطنان از چگونگی
ورود کاالهای ملوانی ،مصوبه هیئت وزیران درخصوص
آییننامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی
سنتی با ظرفیت کمتر از  500تن (لنج باری) و
ساماندهی و نوسازی شناورها از نظرتان میگذرد:
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۶ ،به پیشنهاد
شماره  ۱۸۶۴۳۸/۶۰مورخ  ۲۳/۸/۱۳۹۵وزارت صنعت،
معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آییننامه ورود
کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت
کمتر از ( )۵۰۰تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی
آن شناورها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -۱تخلیه و بارگیری شناورها صرف ًا در
مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی
و گمرک جمهوری اسالمی ایران که در این آییننامه
گمرک نامیده میشود در آن استقرار دارند) مجاز
بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و
دریانوردی انجام میشود.
تبصره  -۱اداره کل بنادر و دریانوردی استان
مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این
آییننامه ،نسبت به استفرار کامل نمایندگیهای خود در
مناطق مشمول برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.
تبصره  -۲گمرک مکلف است در اجرای این
آییننامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد
نیاز مجوز انجام تشریفات گمرکی کاالی تجاری
مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره ( )۱ماده
( )۷صادر نماید.
تبصره  -۳معافیت ملوانی شامل معافیت از سود
بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره ( )۲مواد ()۶
و ( )۸قانون ساماندهی مبادالت مرزی  -مصوب
 ۱۳۸۴میباشد.
ماده  -۲ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت
کمتر از ( )۵۰۰تن ،برای سفر به مقصد کشورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس ،مشخصات فنی شناور،
اطالعات گذرنامهای ناخدا و ملوانان ،نام کشور مقصد
و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خوداظهاری که
تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به گمرک
اعالم مینمایند.
ماده  -۳گمرک موظف است مشخصات کار
برگ (فرم) یادشده در ماده ( )۲را در سامانه ملوانی
ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار
ناخدای شناور قرار دهد .سازمان بنادر و دریانوردی
مکلف است زمان خروج شتاور از بندر را در اظهارنامه
اجمالی ملوانی درج نماید.
ماده  -۴ناخدای شناور مکلف است مشخصات
کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل
تعداد نگله ،نوع ،میزان و ارزش کاال و همچنین وزن
محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به
تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور
از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا
به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و
سپس به گمرک ارائه نماید .این اظهارنامه مبنای انجام
تشریفات گمرکی میباشد.
تبصره -در صورتی که شناور مشمول این
آییننامه ،فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا
اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل

بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور
و پرسنل آن مشمول معافیتها و مزایای مندرج در این
آییننامه نخواهند بود.
ماده  -۵کاالی ملوانی پس از تخلیه کامل
در اسکله تحویل مراجع تحویل گیرنده گردیده و در
محل مناسبی که صرف ًا برای اینگونه کاالها در نظر
گرفته شده است نگهداری و با رعایت کامل مقررات
و براساس فهرست افالم قابل ورود و مقدار تعیین شده
ترخیص خواهد گردید.
تبصره  -تخلیه همزمان شناورها در اسکله،
در صورت ضرورت با موافقت گمرک بالمانع است.
ماده  -۶ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و گمرک موظفند ظرف یک ماه از تاریخ الزماالجرا
شدن این آییننامه نسبت به اصالح ،تقویت و استقرار
کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی
اقدام نمایند.
تبصره  -۱گمرک موظف است مشخصات شناور،
اطالعات گذرنامهای ناخدا ،ملوانان ،تاریخ ورود ،نوع
و میزان کاالی ملوانی وارداتی ،سقف ریالی و تعداد
دفعات استفاده شده از معافیتهای مربوط به هر لنج
و هر یک از خدمه آن را در زیرسامانه ملوانی موضوع
این آییننامه ثبت نماید.
تبصره  -۲تا زمان عملیاتی شدن سامانه یادشده،
گمرک موظف است دفاتر یکسان و مهر و موم (پلمب)
شده را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول
قرار دهد.
ماده  -۷شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر
از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه
تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور
و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی
از قبیل بازنشستگی ،بیمه درمان ،عیدی آخر سال و
سایر موارد مربوط ،مجازند در هر سال برای هر شناور
و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای
هر ملوان تا سقف یکصد میلیون ( )100.000.000ریال
از معافیت ملوانی مندرج در تبصره ( )۳ماده ( )۱این
آییننامه استفاده نمایند.
تبصره  -۱استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه
کاالها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت
سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد
(به استثنای کاالهای مشمول قانون چگونگی محاسبه
و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع
خودرو و ماشینآالت راهسازی وارداتی و مذکور تا سقف

( )۶نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه،
بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی
امکانپذیر است.
تبصره  -۲معافیتهای ملوانی برای شناورهای
زیر ( )۲۰۰تن حداکثر شش نفر ،برای ( )۲۰۱تا ()۳۵۰
تن حداکثر هفت نفر و برای ( )۳۵۱تا ( )۵۰۰تن حداکثر
هشت نفر و در هر حال برای حداکثر شش سفر در طول
یک سال اعمال میگردد .در مناطقی که تعداد سفر
متداول شناورها بیش از شش سفر میباشد سفرهای
مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کاال در
هر حال محمول مقررات صادرات و واردات کشور
میباشد .تصویبنامههای شماره /15263ت48018هـ
مورخ  1391/2/2و شماره /16674ت45059هـ مورخ
 1392/6/8لغو میگردد.
تبصره  -3استفاده از مزایای ماده ( )۷و تبصرههای
( )۱و ( )۲آن منوط به این میباشد که حداقل شش نفر
از کارکنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.
ماده  -۸گمرک موظف است پس از صدور
سند ترخیص ،اطالعات مربوط به ترخیص کاالها
را به صورت الکترونیکی به سازمان توسعه تجارت
ایران اعالم نماید.
ماده  -۹مزایا و تسهیالت این آییننامه تنها شامل
شناورهای با ظرفیت کمتر از ( )۵۰۰تنی که حداقل
دو سال پیش از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه
در این زمینه به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی
فعال بودهاند ،میشود.
تبصره  -کلیه دستگاههای ذیربط مکلفند از ثبت
و پذیرش شناورهای جدید خودداری نمایند.
ماده  -۱۰گمرک موظف است تعداد ،نوع ،وزن
ارزش ریالی کاال براساس مواد ( )14و ( )15قانون
امور گمرکی  -مصوب  -۱۳۹۰و میزان حقوق ورودی
آن را در سند گمرکی (پته الکترونیکی) درج نماید.
تبصره  -گمرک مواظف است عبارت "این سند
گمرکی (پته الکترونیکی) صرف ًا در سطح استان معتبر
است" را بر روی سند موضوع این ماده ،درج و امکان
دسترسی الکترونیکی به پتههای صادره را برای نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران فراهم نماید.
ماده  -۱۱مطابق ماده ( )۹قانون ساماندهی
مبادالت مرزی و تبصره ( )3ماده ( )۶آییننامه اجرایی
قانون یادشده موضوع تصویبنامه شماره /۶۴۳۴۲ت
۳۴۵۷۶هـ مورخ  ۴/۶/۱۳۸۵و اصالحیههای آن ،خروج
کاالي ملوانی به صورت تجمیعی از استان صرف ًا با

موافقت شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان و
حذف معافیتها و پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی
با صدور پروانه گمرکی بالمانع است.
ماده  -۱۲دریابانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران موظف است در زمان خروج شناورها،
نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی
(که گمرک آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور ،ناخدا
و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج
با قید تاریخ نماید.
ماده  -۱۳دریابانی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها،
مشخصات شناور ،ناخدا و ملوانان را با مشخصات
ثبت شده در اظهارنامه اجمالی که در زمان خروج اخذ
نمودهاند با فهرست کل بار (مانیفست) تطبیق و در
صورت مطابقت ،آن را ممهور به مهر ورودی نماید و
در صورت عدم مطابقت اطالعات با اظهارنامه ،مراتب
را به گمرک اعالم نماید.
ماده  -۱۴هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول
این آییننامه خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کاال
از گمرکات بدون انجام تشریفات گمر کی و تحت هر
عنوان ،وفق بند (الف) ماده ( )۱۱۳قانون امور گمرکی
و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -مصوب -۱۳۹۲
قاچاق محسوب میشود.
ماده  -۱۵با توجه به مشکالت اجرای دقیق
مقررات کاالی ملوانی ،عوامل دریابانی استان موظفند
در اجرای ماده ( )۱۲قانون امور گمرکی ،همکاری و
هماهنگیهای الزم را با گمرک انجام دهند.
ماده  -۱۶برای ورود کاالهای ملوانی ،براساس
تبصره ( )۱ماده ( )۸قانون ساماندهی مبادالت مرزی،
رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینهای و ارائه
سایر مجوزهای قانونی (حسب مورد) الزامی است.
ماده  -17از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه
هرگونه مصوبات مغایر با این آییننامه توسط مراجع
استانی ذیربط ازجمله شورای تأمین استان و کار ویژه
مرزی لغو میشود.
ماده  -18کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و
شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و کشور و
سازمانهای برنامه و بودجه کشور میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران و استانداری مربوط ظرف
یک ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه برنامه
جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از
پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آییننامه ظرف پنج
سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییر کاربری آنها
را به هیئت وزیران ارائه نماید.
تبصره  -1سازمان برنامه و بودجه کشور
مکلف است در لوایح بودجه سنواتی حداکثر تا
سقف پنجاه درصد از سود بازرگانی وصولی از
کاالهای ملوانی ناشی از اجرای این آییننامه را
در قالب ردیف یا ردیفهای اعتباری مشخص
به منظور اجرایی نمودن برنامه فوقالذکر و سایر
برنامههای اشتغالزایی برای ملوانان شاغل در آن
شناورها پیشبینی نماید.
تبصره  -۲تغییر کاربری شناورهای یادشده به
صیادی ممنوع است.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش
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در کنفرانس چشمانداز همکاریهای ایران و قفقاز شمالی (روسیه) مطرح شد

عالقهمندی ایران و روسیه به توسعه
همکاریهای گمرکی و تجاری
چگونگی همکاریهای گمرکی ایران و قفقاز شمالی (روسیه) در کنفرانس
بینالمللی چشمانداز همکاریهای فیمابین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنـگار ما در ایـن کنفرانس
کـه اواخـر آذر ماه سـالجاری در شـهر والدی
قفقاز واقع در اوسـتیای شـمالی کشـور روسـیه
برگـزار شـد و در آن جمعـی از مسـئوالن
سـازما نهای دولتـی و بخـش خصوصـی
جمهـوری اسلامی ایـران و روسـیه شـرکت
داشـتند .مسـائل و موضوعـات اقتصـادی،
فرهنگـی مـورد عالقـه طرفیـن در پنلهـا و
گروههـای مختلـف کاری مطرح و مورد ارزیابی
و بررسـی قـرار گرفـت و مسـئوالن دو کشـور
نسـبت به افزایش سـطح مبادالت تجاری ابراز
عالقـه کردند.براسـاس این گزارش کوزنتسـف
وزیـر امـور قفقـاز شـمالی روسـیه در اجلاس
گـروه اقتصـادی ایـن کنفرانـس طی سـخنانی
گفـت :شـرایط تاریخـی بـرای تحکیـم روابـط
ایـران و منطقـه قفقـاز شـمالی روسـیه فراهـم
اسـت و مـن اطمینـان دارم کـه نتایـج ایـن
همایـش بینالمللـی بـه توسـعه روابـط ایران و
روسـیه کمـک میکنـد.
وی افـزود :توسـعه روابـط بـا جمهـوری
اسلامی ایـران از اولویتهای سیاسـت خارجی
فدراسـیون روسـیه اسـت و همکاریهـای بین
مناطـق در سـاختار همکاریهـای دو کشـور
جایـگاه راهبـردی دارد.
کوزنتسـف اظهارداشـت :والدیمیـر پوتین
رئیـس جمهـوری روسـیه ،نیمـه اول آبـان

مـاه سـالجاری در سـفر بـه تهـران بـر لـزوم
گسـترش روابـط ایـران و قفقـاز تأکیـد کرده و
بر این اسـاس جهانگردی و توسعه کریدورهای
حملونقـل به عنـوان برنامههـای دولت تعیین
شـده است.
وزیـر امـور قفقـاز شـمالی روسـیه افـزود:
وزارتخانـه مـا مسـئول توسـعه منطقـه قفقـاز
شـمالی اسـت و اسـتانهایی کـه در ایـن
منطقـه قـرار گرفتهاند ،بخشهـای حملونقل،
کریدورهای حملونقل و گردشـگری سلامت
را توسـعه میدهنـد .مـا در ایـن عرصههـا
برنامـهای را تنظیـم کردیـم و در مورد بنادرمان
در دریای خزر طرحی در دسـت بررسـی اسـت
کـه در آینـده نزدیـک تصویـب خواهـد شـد.
وی با اشـاره به اینکه روسـیه قصد استفاده
از بنـادر خود در دریای خزر برای کشـتیرانی به
ویـژه در چارچـوب کریـدور حملونقـل شـمال
جنـوب را دارد ،گفت :میخواهیم بندری احداث
کنیـم کـه دارای سـاحل عمیـق بـوده و بتوانـد
کشـتیهای بزرگ را پذیرا باشـد.
وزیـر امـور قفقـاز شـمالی روسـیه بـا بیان
اینکـه سـال گذشـته هفـت هـزار کانتینـر از
طریـق کریـدور شـمال  -جنـوب بـه روسـیه
حمـل شـد ،بـر ضـرورت افزایـش تالشهـای
کشـورش و ایـران بـه همراه هند برای توسـعه
کریـدور بینالمللـی حملونقل شـمال -جنوب

و گسـترش و بهبـود سـاختار حملونقـل میـان
ایـران و منطقـه قفقـاز روسـیه تأکیـد کرد.
مهدی سـنایی سـفیر ایران در روسـیه نیز
در ایـن کنفرانـس گفـت :بررسـی پیوندهـای
تاریخـی و فرهنگـی ایـران و منطقـه قفقـاز
شـمالی و نیز بررسـی راههای توسـعه مناسبات
اقتصـادی دوجانبـه از اهـداف ایـن کنفرانـس
ا ست .
اظهارات نماینده گمرک ایران
برپایـه ایـن گـزارش عبدالعزیـز یوسـفی
نماینـده گمـرک ایـران طـی سـخنانی در مورد
جایـگاه گمـرک کشـورمان در دنیـا ،پروژههای
مدرنیزاسـیون گمـرک ایـران و پیشـرفتهای

کنفرانس چشمانداز روابط ایران و قفقاز شمالی

آن و همچنیـن کامپیوتـری شـدن اظهـار کاال
در رویههـای مختلـف و کنترلهـا و نظارتهـا
و نیـز برخـی مقـررات گمرکـی مربـوط بـه
صـادرات و واردات و ورود موقـت ،پـروژه تیـر
الکترونیکـی ،سـطح همکاریهـای گمـرک
ایـران و روسـیه ،اسـناد همـکاری امضاء شـده،
و تفاهمنامـه کریـدور سـبز گمرکـی مطالبـی
بیـان کـرد و به پرسـشهای مقامـات دولتی و
بخش خصوصی حاضر در کنفرانس پاسـخ داد.
وی همچنیـن بـه موضـوع تأییـد موفقیتهای
گمـرک ایـران توسـط مقامـات سـازمانهای
بینالمللـی از جملـه سـازمان جهانـی گمـرک
اشـاره کـرد و آن را دسـتاوردی مهـم بـرای
گمـرک کشـورمان خواند.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

افزایش مناسبات ایران و روسیه
ایـن گـزارش حاکـی اسـت مقامـات
شـرکتکننده در ایـن کنفرانس ابـراز امیدواری
کردنـد کـه بـا توجـه بـه زمینههـا و شـرایط
مسـاعد فعلی حجم تعامالت اقتصادی ،تجاری
و دانشـگاهی بین ایران و منطقه قفقاز شـمالی
بـه تبـع آن سـهم مناسـبات بین مناطـق ایران
و روسـیه افزایـش یابد .ایران و قفقـاز از طریق
گرجسـتان و بنـدر ماخاچ قلعه مرکـز جمهوری
داغسـتان روسـیه به یکدیگر متصل میشـوند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حاشـیه ایـن
کنفرانـس نماینـدگان شـرکتهای ایرانـی و
روسـی بـرای معرفـی تولیـدات و خدمـات خود
در جلسـهای بـا حضور نمایندگان سـازمانهای
دولتـی دو کشـور دیـدار و گفتوگـو کردنـد.
بازدید از ترمینـال خدمات گمرکی
و انبارهـا در مـرز اوسـتیای شـمالی و
گر جستا ن
برپایـه ایـن گـزارش هیئـت ایرانـی
شـرکتکننده در کنفرانـس یادشـده همچنیـن
از مراکز گمرکی و حملونقل اوسـتیای شـمالی
نیـز بازدیـد کـرد.
در گزارشـان هییـات آمـده اسـت :در مـرز
اوسـتیای شـمالی و گرجسـتان گمرکخانـهای
تحـت عنـوان "ورخنـی الرس" (الرس علیـا)
وجـود دارد که موقعیت آن کوهسـتانی اسـت و
از شـهر والدی قفقاز حـدود  20کیلومتر فاصله
دارد .در ایـن گمـرک حـدود  120نفـر کارمند،
امـور کنتـرل محمولههـا ،وسـایل نقلیـه ،و
مسـافران ورودی و خروجی از اوسـتیای شمالی
را برعهـده دارنـد .این گمرکخانه روسـیه مجهز
بـه دسـتگاه ایکـسری کامیونی اسـت.
در فاصلـه ده کیلومتـری از ایـن گمرک و
در داخـل خـاک روسـیه یـک ترمینـال تجاری
کـه خدمـات ترخیص گمرکی و انبـارداری ارائه

دیدار نماینده گمرک و نماینده سفارت ایران با مقامات گمرک و اتاق بازرگانی روسیه در مسکو
میکنـد و متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت
وجـود دارد .ایـن نـوع ترمینـال در جمهـوری
اوسـتیای شـمالی اولین و در ناحیه قفقاز شمالی
دومیـن ترمینال اسـت کـه از مـرز  10کیلومتر
و از ایسـتگاه راهآهـن  25کیلومتـر فاصله دارد.
تعـداد  20نفـر کارمنـد گمرک در ایـن ترمینال
مسـتقر و سیسـتم کامپیوتـری آن بـه گمـرک
متصـل بـوده و فرآینـد ترخیص را در دو یا سـه
سـاعت انجـام میدهنـد .واردکنندگان روسـیه
یا صادرکنندگان سـایر کشـورها و شـرکتهای
حملونقـل میتواننـد از خدمـات ایـن ترمینال
اسـتفاده کننـد .محمولهها تحت رویـه ترانزیت
داخلـی میتوانـد به ایـن ترمینال انتقـال یابد و
نیـز میتوانـد به مـدت  4مـاه در ایـن ترمینال
انبـار شـود و طبـق مقـررات گمـرک روسـیه

محمولـه میتوانـد بـه صـورت بخـش بخـش
نیـز ترخیـص شـود .ایـن ترمینـال از ابتـدای
سـال  2018شـروع بـه کار خواهد کـرد و مدیر
آن گفـت کـه تأثیر زیـادی در کاهـش ترافیک
کامیونهـا در ایـن گمـرک خواهد داشـت .این
ترمینال امکانات رفاهی و محلهای اسـتراحت
بـرای راننـدگان کامیونهـا نیـز ارائـه میکند.
مدیـر ایـن ترمینـال گفـت :شـرکتهای
حملونقـل جـادهای ایـران و صادرکننـدگان
فعـال ایرانـی میتوانـد با ایـن ترمینـال قرارداد
منعقـد کنند.
وی گفـت :شـرکتهای ترکیـه بـا آنهـا
قـرارداد همکاری و اسـتفاده از خدمات ترمینال
را امضـاء کردهانـد .حـدود پانصـد کامیـون از
جملـه کامیونهای ترکیـه در صف برای خروج

صف کامیونهای خروجی از روسیه به گرجستان از طریق گمرک ورخنی الرس روسیه

از اوسـتیای شـمالی بـه سـوی گرجسـتان در
انتظـار بودند .ایـن ترمینال بـرای محمولههای
صادراتـی روسـیه کاربـرد ندارد.
بررسـی همکاریهـای بینالملـل
گمرک روسـیه در مسـکو
نماینـده گمـرک ایـران بـه همـراه رایـزن
اقتصـادی سـفارت ایـران در مسـکو در سـفر
بـه اوسـتیای شـمالی بـا سـرگئی کونووالنکـو
مدیـرکل همکاریهـای بینالملـل گمـرک
روسـیه و همـکاران وی در سـاختمان مرکـزی
گمـرک آن کشـور دیـدار کـرد .در ایـن جلسـه
دو نفـر از نماینـدگان اتـاق بازرگانی روسـیه نیز
حضـور داشـتند .در این مالقـات در مورد نحوه
اجـرای تفاهمنامه کریدور سـبز ایران و روسـیه
بحـث شـد و کونووالنکـو اظهارداشـت :در حال
حاضر برنامه کریدور سـبز خیلی مورد اسـتقبال
فعـاالن اقتصـادی روسـیه قرار نگرفتـه و برای
اطالعرسـانی در مـورد ایـن برنامـه پیشـنهاد
میشـود یـک جلسـه بـا حضـور رئیـس کل
گمرک روسـیه و سفیر ایران و بخش خصوصی
روسـیه در مسـکو برگزار شـود.
همچنیـن بـرای اجرایـی کـردن ایـن
برنامـه دو طـرف پیشـنهاد کردند یک نشسـت
کارشناسـی در مسـکو یـا تهـران ظـرف یـک
مـاه انجـام شـود تـا در مـورد جنبههـای عملی
و طرحریـزی زمانـی آن بحـث و توافـق شـود.
گمـرک روسـیه برنامـه کریدور سـبز را با حدود
 10کشـور از جملـه چیـن ،ترکیـه ،ایتالیـا و
فنالنـد اجـرا کـرده و بـا گمـرکات کشـورهای
هنـد ،مراکـش و سـوریه در حال مذاکره اسـت.
مدیـرکل همکاریهـای بینالملل گمرک
روسـیه تأکیـد کـرد :درخصـوص شـرکتهای
ایرانـی کـه تمایـل بـه همـکاری در برنامـه
کریـدور سـبز را دارند ،سیاسـت گمرک روسـیه
بیشـتر پذیرش شـرکتهای بزرگ ایرانی است.
وی در مـورد گواهیهای مبداء و مشـکالت آن
مطالبـی بیـان کرد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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اظهار صادرات با فاکتور

آخرین بخش از راهنمای ثبت نام و صدور فاکتور فروش در سامانه ( )WMSبه مراحل مختلف ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک اختصاص دارد.

امـکان گزارشگیـری براسـاس صادرکننـده ،خریـدار و کاال در بازههـای زمانـی مـورد نظـر
وجـود دارد.

دوراظهاری صادرات با فاکتور

بخش آخر

در ایـن سـامانه در بخـش دور اظهـاری صـادرات پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی
( )epl.irica.irاز ایـن پـس صادرکننـدگان کاالهـای مذکـور نمیتواننـد از پنـل
دوراظهاری صادرات اسـتفاده کنند و برای صادرات میبایسـت از پنل "دوراظهاری
صـادرات بـا فاکتـور" کـه در منـوی کاربـر مطابـق تصاویـر زیـر قابـل دسترسـی
میباشـد اقـدام کنند.

عکس  -15دریافت گزارش فاکتورهای صادر شده
ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

پـس از ثبـت فاکتـور ،آندسـته از کارمنـدان شـرکت کـه در سـامانه جامـع تجارت
فرامـرزی دسترسـی کاربـری دارنـد میتوانند نسـبت بـه دریافت اطالعـات فاکتور عکس  -17داشبورد سامانه پنجره واحد
مـورد نظـر و دوراظهـاری صـادرات بـا فاکتور اقـدام نمایند.

عکس  -18اظهار صادرات با فاکتور

عکس epl.irica.ir -16

پـس از انتخـاب گزینـه دوراظهـاری صـادرات بـا فاکتـور و قبـول قوانیـن عمومـی تجـارت برون
مـرزی میتوانیـد نسـبت به دریافـت اطالعات فاکتور از سـامانه  wms.irاز طریق وب سـرویس
اقـدام نمایید.
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عکس  -19دوراظهاری صادرات با فاکتور

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

عکس  -21نمایش اطالعات فاکتور

بـا وارد کـردن شناسـه ملـی صادرکننـده فاکتـور که همـان صاحـب کاالی صادراتـی خواهد بود و
همچنیـن شـماره فاکتـور اطالعات فاکتـور فراخوانی خواهد شـد:

عکس  -20فراخوانی شناسه فاکتور

جمهوری اسالمی ایران

اطالعـات فراخوانـی شـده در فیلدهای متناظر در صفحه اطالعـات اظهارنامه قرار خواهند گرفت و
ادامـه فرآینـد دوراظهـاری صادرات بـا فاکتور عین ًا مشـابه فرآیند دوراظهاری صادرات میباشـد .در
این قسـمت باید شناسـه ملی صادرکننده فاکتور و شـماره فاکتور درج شـده در سـامانه فاکتور که
در امـور مالـی شـرکت تولیـد شـده اسـت را وارد نمایید و سـپس گزینـه دریافت فاکتـور را انتخاب
نماییـد .سـپس اطالعات فاکتور مـورد نظر را مشـاهده خواهید نمود:
در صورتـی کـه اطالعـات نمایش داده شـده صحیح بـود دکمه ادامه را بزنیـد و در غیر این صورت
نسـبت بـه اصلاح فاکتـور در سـامانه مدیریـت کاال و خدمات پـس از ترخیص اقـدام نمایید یا در
صـورت مغایـرت اطالعـات با فاکتور ثبت شـده در سـامانه فوق بـا مدیر سـامانه 09129326288
تماس حاصـل فرمائید.
تماس با پشتیبانی
جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر و آخریـن اطالعیههـا و راهنماهـای مربوطـه بـه اجـرای پنجره
واحـد تجـارت فرامـرزی بـه وبالگ زیـر مراجعـه کنید.
Eplirica.blog.ir
لینکهای ارتباطی زیر جهت برقراری ارتباط و همچنین دریافت آخرین اخبار در اختیار شماست.
Telegram.me/CSW_Channel

تخلفات گمرکی ،مصادیق ،جرایم و نحوه پیگیری آنها در گمرک
تخلف گمرکی از نظر سازمان جهانی گمرک ))WCO
عبارت است ازهرگونه نقض و یا مبادرت ورزیدن به نقض
قانون گمرک .در واقع تخلف گمرکی هر نوع اظهار یا عملی
برخالف قوانین و مقررات گمرکی است و به رویههای
گمرکی مانند واردات ،صادرات و سایر رویهها مربوط شود
که شامل مصادیق قاچاق نباشد ،اعم از اینکه این تخلف
ضرر و زیان مالی برای دولت در پی داشته باشد یا نه.
تخلفات گمرکی ناشی از کشف هرگونه مغایرت و نقض قوانین
است .براساس ماده  108قانون امور گمرکی غیر از مصادیقی که در این
قانون به عنوان قاچاق از آنها نامبرده شده است ،کشف هر نوع مغایرت
بعد از اظهار و قبل از ترخیص کاالی ورودی که موجب زیان مالی
دولت شود و مستلزم ،اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد ،تخلف محسوب
میشود .پس از مشخص شدن تخلف صاحب کاال باید مابهالتفاوت
حقوق ورودی را پرداخت کرده و عالوه بر آن بنا به تشخیص رئیس
گمرک محل و با توجه به وضعیت و سابقه صاحب کاال و همچنین
نوع کاال ،از  10تا  100درصد وجوه ما به تفاوت را پرداخت کند.
براساس تبصره یک ماده  ،108در صورتی که کشف
مغایرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش
از  50درصد حقوق ورودی کاالی اظهاری باشد عالوه بر اخذ
مابهالتفاوت ،حداقل جریمه که گرفته میشود نباید از  50درصد
مابهالتفاوت کمتر باشد.
ال مشخص است
مرز بین قاچاق و تخلف در قوانین گمرکی کام ً
و مصادیق این فرآیندها به طور شفاف ذکر شده است و شباهتی بین
این دو وجود ندارد و به همین دلیل امکان تفسیر و یا برداشتهای
سلیقهای در این موارد نیز غیرممکن است .برای تشخیص اینکه
موضوع یک اظهارنامه قاچاق است یا خیر ،مصادیق قاچاق در ماده

 113قانون امور گمرکی و ماده  2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
همچنین ماده  61قانون امور گمرکی اعالم شده است.
تشخیص تخلفات گمرکی و حقوق صاحب کاال
منشاء تشخیص تخلف گمرکی موضوع ماده  108قانون امور
گمرکی است .براساس این ماده هر نوع مغایرت و تفاوتی که بعد از
اظهار بهوسیله صاحب کاال یا نماینده قانونی و قبل از ترخیص کاالی
وارده کشف شود ،اعم از اینکه مغایرت کشف شده مربوط به اظهار
باشد یا مغایرت مربوط به اسناد ضمیمه شده اظهارنامه باشد ،تخلف
تشخیص داده میشود.
براساس ماده  108این مغایرتها حتم ًا باید زیان مالی دولت
را در پی داشته باشد .از جمله مهمترین مغایرتها که مورد استفاده
سودجویان است ،کماظهاری در ارزش کاال ،کماظهاری در وزن ،تعداد
یا مقدار کاال ،درست نبودن تعرفه اظهاری و یا درست نبودن ماخذ
تعرفه است .کماظهاری توسط سامانه جامع گمرکی کشف و جهت
اخذ جریمه به صاحب کاال اطالع داده میشود ،در این زمینه نظر
گمرک قطعی نیست ،و در صورت اعتراض و یا عدم پذیرش موضوع
از سوی صاحب کاال یا نماینده قانونی وی ،قابلیت طرح در دفاتر
ستادی گمرک را دارد ،صاحب کاال در صورتی که در دفتر ستادی
گمرک به نتیجه نرسد میتواند درخواست کند که موضوع در کمیسیون
رسیدگی به تخلفات گمرکی پیگیری شود ،اما از آنجایی که صاحبان
کاال میخواهند زودتر کاالیشان را ترخیص کرده و متضمن ضرر و
زیان نشوند ،میتوانند جریمه را پرداخت کرده و مراتب اعتراض خود
را در دفاتر ستادی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی پیگیری
کنند ،در هر کدام از این مراحل چنانچه ادعای صاحب کاال ثابت شود،
دولت جریمه اخذ شده را به صاحب کاال پرداخت میکند.

سابقه صاحبان کاال و جریمه تخلفات گمرکی
براساس ماده  108از آنجایی که کشف مغایرت بین اظهارنامه
و کاال پرداخت مابهالتفاوت و در برخی موارد  10تا  100درصد
مابهالتفاوت را به دنبال خواهد داشت ،به گمرک اجازه داده شده است،
جریمه  10تا  100درصدی به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه
به سابقه صاحبان کاال و همچنین نوع کاال اخذ شود .این مورد به
جهت پیشگیری از تکرار تخلف است و جنبه بازدارندگی دارد .در این
شرایط وضعیت پرونده و سابقه درستکاری صاحب کاال لحاظ و پس
از آن وجوه اخذ شده به خزانه واریز میشود.
تخلفات گمرکی در هر مرحله ،پیش از اتمام تشریفات گمرکی
و یا پس از آن کشف شود سریع ًا به صاحب کاال اطالع داده میشود.
حتی اگر در درب خروج باشد ،براساس قانون ،گمرک موظف است
طبق ماده  108قانون امور گمرکی ،اگر از مصادیق قاچاق نباشد،
مابهالتفاوت را وصول کرده و پس از آن به صاحب کاال یا نماینده
قانونی آن اجازه خروج کاال را بدهد.
چه تخلفاتی برای دولت زیان مالی ندارد؟
در برخی موارد برخی مغایرتها در اظهارنامه و کاال موجب ضرر
و زیان مالی دولت نمیشوند .به موجب ماده  110قانون امور گمرکی
چنانچه اظهار خالف واقع ،متضمن زیان دولت نباشد به موجب این
قانون جریمهای معادل حداقل پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال به
تشخیص رئیس گمرک محل پرداخت و پس از آن اظهارنامه اصالح
ال صاحب کاالیی ،به دلیل بیاطالعی یا هر دلیل دیگری،
میشود .مث ً
کاالی ممنوعه وارد و به گمرک اظهار کرده است .در این حالت عالوه
بر جریمه ذکر شده در ماده  110و اصالح اظهارنامه طبق ماده105 ،
تشریفات و ضوابط مقرر باید انجام شود.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گفت وگو
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قائم مقام سابق وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

سیستم صدور کارت بازرگانی
معیوب و عقب افتاده است
صدور کارت بازرگانی بهعنوان مجوز فعالیت برای فعاالن اقتصادی
عقبافتادهترین سیستمی است که میتواند بهکار گرفته شود .این وظیفه را به
شکل دیگری باید به تشکلها و اتحادیههای صنفی واگذار کرد.
محمدصادق مفتح که تجربه کار به عنوان قائم مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران را در کارنامه خود دارد
درخصوص کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و نحوه نظارت بر آنها میافزاید:
این سیستم که اغلب در کشورهای توسعهنیافته مورد استفاده قرار میگیرد فاقد
کارایی و جنبههای نظارتی مناسب است .مشروح گفتوگو با این کارشناس
مسائل بازرگانی را میخوانید:
سهیل بانج شفیعی
یکـی از اقدامات مهـم گمرک ایران
در سـالیان اخیـر راهانـدازی سـامانه
جامـع امـور گمرکـی و پنجـره واحـد
تجـارت فرامرزی اسـت ،به نظر شـما
سیسـتمی کـردن فرآیندهـای گمرکی
تـا چـه انـدازه بـه بهبـود تجـارت
خارجـی کمـک کرده اسـت؟
حـذف امضاهای طالیـی بزرگترین کمکی
بـود که گمرک میتوانسـت به تجـارت خارجی
کشـور کنـد ،بـه علـت اینکـه محوطـه گمرک
تخلـف خیـز و جنـس کار بـه صورتـی اسـت
کـه امضاهای طالیـی میتوانند کاربرد داشـته
باشـند تنهـا راهحـل بـرای مقابله با این مسـئله
الکترونیکـی کـردن رویههـا بـود .در قالـب
سیسـتمهای الکترونیکـی دیگـر فردبافـرد رو
بـه نمیشـود و کارهـا بـه صـورت الکترونیکی
صـورت میگیـرد .گمـرک ایـران بـا طراحـی
و اجـرای سـامانه جامـع امورگمرکـی بخـش
زیـادی از فرآیندهـای خـود را مکانیـزه کرده و
اربابرجـوع دیگـر با کارشـناس روبهرو نیسـت
کـه بخواهـد امضـای طالیـی خلـق و خدایـی
نکـرده فسـادی ایجاد شـود.
سـامانه جامـع امورگمرکـی در جهـت
سالمسـازی فرآینـد ترخیـص کاال و همچنیـن
درخصوص تسـهیل و تسریع تجارت کار کمک
زیـادی کـرده اسـت .هـر چقـدر کـه سـرعت
و سلامت کار در گمـرک افزایـش پیـدا کنـد
یقینـ ًا وضعیـت بازرگانی و اقتصادی کشـور نیز
به سـمت سـالمتر شـدن حرکـت خواهـد کرد.
یکـی از مشـکالتی کـه در راسـتای
اجـرای سـامانه جامـع امـور گمرکی و
پنجـره واحد تجـارت وجود داشـت و
شـاید االن هـم به نوعی برقرار باشـد
موضـوع زیرسـاختهای ارتباطـی
اسـت کـه متأسـفانه این امکانـات به
صورت مطلوبی در کشـور برای حرکت
بـه سـمت دولـت الکترونیـک فراهـم
نشـده اسـت .بـا توجـه بـه اشـراف
شـما در ایـن حوزه چه پیشـرفتهایی
صـورت گرفته اسـت؟

راههـای زیـادی برای حـل ایـن کمبودها
وجـود دارد ،یـک زمـان مـا فقط مجبـور بودیم
با اسـتفاده از کابلکشـی و ابزارهـای مکانیکی
اقـدام بـه برقراری ارتباط کنیـم ولی امروز تمام
سیسـتمهای LTEو سیسـتمهای مبتنـی بـر
تشعشـعات و امـواج مـا را کابلکشـی بینیـاز
کـرده و وابسـتگی بـه سیسـتمهای مخابراتـی
به شـدت کم شـده اسـت .راهحلهای بینابینی
نیـز بـه وجـود آمـده کـه میتـوان از طریق آن
ارتبـاط بیـن متقاضیـان را برقرار کـرد .من فکر
میکنـم کـه از ایـن جهـت کمبـودی نداریم یا
حداقـل کمبودهـا قابل جبران اسـت.
ایـن کمبودهـا موضوعـی اسـت در
گمـرکات مرزی مـا کـه در مناطق دور
افتـادهای قرار گرفتهانـد و اربابرجوع
را بـه مشـکل انداختـه اسـت .چـه
راهحلـی بـرای رفـع ایـن مشـکالت
پیشـنهاد میکنیـد؟
در بسـتر فرکانـس  LTEیـا همـان
چیـزی کـه ما بـه عنـوان اینترنت تلفـن همراه
میشناسـیم ارتباطـات میتوانـد بـا سـرعت
و زمـان قابـل قبـول انجـام شـود و مـن فکـر
میکنـم بـا اسـتفاده از تکنولوژیهـای جدیـد
مشـکالت قابـل حـل اسـت.

گره تجارت بینالمللی ما
در همکاری سازمانهای
ذیربط با گمرک است .این
سازمانها به دالیل مختلف
همکاری بسیار ضعیفی با
گمرک دارند ،البته نباید
ناامید بود بلکه باید در این
خصوص و با صبر بیشتر این
مشکالت و مقاومتها را
برطرف کرد.

در بحـث پنجـره واحـد تجـارت
فرامـرزی ،همکاری سـایر سـازمانها
مثلاً ارسـال الکترونیکـی مجوزهـا و
اسـناد مربـوط بـه ترخیـص کاال تـا
چـه انـدازه دارای اهمیـت بـوده و این
فرآیندهـای تـا چـه حـد در سـرعت
ترخیـص کاال تأثیرگـذار اسـت؟
گـره تجـارت بینالمللـی مـا در همـکاری
سـازمانهای ذیربـط بـا گمـرک اسـت .ایـن
سـازمانها بـه دالیـل مختلف همکاری بسـیار
ضعیفـی بـا گمرک دارنـد ،البته نبایـد ناامید بود
بلکـه بایـد در ایـن خصـوص و بـا صبر بیشـتر
ایـن مشـکالت و مقاومتهـا را برطـرف کرد.
با سـرعت قابل قبولی که گمرک در اجرای
پنجره واحدتجارت فرامرزی پیش گرفته اسـت و
با حمایت مسـئوالن کشـورری نیز همراه شـده
ایـن سیسـتم به جایگاه خوبی دسـت پیـدا کرده
اسـت و اگـر کار بـه همین شـکل اسـتمرار پیدا
کند مطمئن هسـتم در آینده نزدیک این مشکل
نیز برطرف خواهد شـد.
کارت هـای بازرگانی اجارهای یا یکبار
مصـرف تبدیـل بـه یکـی از موضوعات
اساسـی تجـارت خارجی کشـور شـده
و مشـکالتی کـه بابـت ایـن موضـوع
بـرای گمـرک و سـایر سـازمانها بـه
وجود آمـده قابـل توجه اسـت .ارزیابی
جنابعالـی در ایـن باره چیسـت؟
کارت بازرگانی عقب افتادهترین سیسـتمی

اسـت کـه میتـوان بـرای مجـوز فعالیـت
بازرگانـی یـک فعـال اقتصادی در نظـر گرفت.
وظیفـه نظـارت بـر فعالیـت بازرگانـی را بایـد
بـه تشـکلها و اتحادیههـای صنفـی واگـذار
کـرد .مشـکالتی هـم کـه امـروز درخصـوص
کارتهـای بازرگانـی بـه وجـود میآیـد ریشـه
در روش غلـط و منسـوخ کارت بازرگانـی دارد
کـه به واسـطه ایـن کارت مجـوز فعالیت برای
صـادرات یا واردات یک تاجر صادر شـود .بحث
کارتهـای بازرگانـی شـاید بیشـتر از  10سـال
اسـت در کشـور مطرح و درخصـوص حذف آن
صحبـت میشـود ولـی متاسـفانه ایـن موضوع
تـا به امـروز بـه نتیجهای نرسـیده اسـت.
علت آن چیست؟
این روش منسـوخ و غلطی اسـت که یک
کارمنـد بتواند تشـخیص دهد فـردی صالحیت
بازرگانـی دارد یـا خیـر ،ایـن موضـوع غلـط
اسـت .ایـن موضـوع بایـد در اختیـار تشـکلها
و اتحادیههـا قـرار گیـرد.
چـه نهادی باید ایـن رویه را اصالح
کند ؟
ایـن موضـوع وظیفه ذاتـی وزارت صنعت،
معـدن و تجارت اسـت کـه با کمک تشـکلها
و اتحادیههـا درخصـوص نظـارت و روند صدور
مجوز بازرگانـی ورود کند.
ارزیابـی شـما از عملکـرد گمرک در
دولـت یازدهـم و دوازدهم چیسـت؟
طبیعتـ ًا در گمرک به دلیـل حجم کار زیاد،
پراکندگـی جغرافیایـی و تعـداد زیـاد پرسـنل
اصلاح فرآیندهـای سـنتی کاری زمانبـر و
سـخت اسـت ،بـا در نظـر گرفتن ایـن واقعیت
بـه نظـر من کار بسـیار بـزرگ و شـبیه معجزه
در گمرک اتفاق افتاده اسـت که متأسـفانه ابعاد
و نتایج این کار برای مسـئوالن و مدیران بیان
نشـده اسـت .گامهـای بسـیار بـزرگ و خوبـی
برداشـته شـده و همیـن رونـد اگـر حفظ شـود
در آینـده بسـیاری نزدیـک مشـکالت کمتری
خواهیم داشـت.

سـال هجدهم
سـال نوزدهم
گمرکی 1395
امـور  8آبان
گمرکی
تخصصـی
تخصصـی امـور
نشـریه نشـریه
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اجالس
نگاه هفته
ویژه

نماینـده مردم مریـوان در مجلس
از شـفافیت و روشـنگری گمـرک در
حـوزه امـور گمرکی و تجـارت خارجی
و دفـاع از عملکـرد ایـن سـازمان در
حـوزه مبـارزه بـا تخلفـات تقدیـر و
تشـکر کرد.
نماینـده مریـوان بـا تقدیـر از عملکـرد
گمـرک در نصـب سیسـتم شفا فسـازی
واردات و صـادارت گفـت :ایـن سیسـتم بـه
انـدازهای مهـم اسـت کـه باعـث حل بسـیاری
از مشـکالت میشـود زیـرا مـردم میتوانند در
صـورت بـروز هرگونـه سـوءتفاهم ،بـا مراجعـه
بـه سـایت گمـرک ،از کمیت و کیفیـت واردات
و صـادرات مطلـع شـوند .زمانـی که مـن دیدم
اطالعـات تمـام کاالهـا در گمـرک ثبت شـده
و قابـل رهگیـری اسـت بسـیار اسـتقبال کردم
و امـروز مـن میبینـم کـه در برابـر هرگونـه
پرسشـی مسـئوالن گمـرک بـا همین سیسـتم
شـفاف اطالعات را در اختیـار نهادهای نظارتی
قـرار میدهنـد.
منصـور مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر
اطالعـات قابـل رهگیری و روشـن اسـت پس
نبایـد تهمـت و افترایـی به پرسـنل گمرک زده
شـود بـا تأکیـد بـر اهمیـت نظـارت بیشـتر در
گمـرک گفـت :اگر چـه این سیسـتم در گمرک
نصب شـده و کاالها کنترل میشـود ،اما مامور
گمرک کانتینرها و کاالهایی که با ریسـک باال
وارد گمـرک میشـود را نیـز بررسـی میکند و
بایـد کنتـرل کاالهایـی با ریسـک بـاال عالوه
بـر ارزیـاب گمـرک از طریـق دسـتگاههای

ایکـسری نیـز کنترل شـود.
وی بـا اشـاره به وجود افـراد متقلب که به
دنبـال دور زدن قانـون هسـتند ،گفـت :همواره
افـراد متخلـف یک قـدم از قانون جلو هسـتند.
بنابـر ایـن مامـواران گمـرک بایـد در بحـث
نظـارت نهایت دقت را داشـته باشـند و اصل را
بـر بیاعتمـادی قـرار دهنـد و نظـارت را فراتر
از همیشـه انجـام دهند.
نماینده مریوان با اشـاره به اینکه سـومین
مـرز صـادرات کشـور در ایـن شـهر قـرار دارد
گفـت :کارکنـان گمـرک باشـماق مریـوان در
بدتریـن شـرایط آب و هوایـی و بـا کمتریـن
حقـوق و مزایـا به تجـار و بازرگانـان به صورت
شـبانهروزی خدمات ارائـه میکنند و در خدمت
اقتصاد مقاومتی هسـتند و البتـه ما در گمرکات
بارهـا بـا چالشهـای مرتبـط بـا واردات روبهرو

بودهایـم .محمولههایـی وارد شـده کـه مدارک
آنهـا بـا کاالی وارداتـی همخوانـی نداشـته و
توسـط گمرک محمولـه توقیف و جریمه شـده
اسـت .بنابرایـن مامـور گمرک نباید به اسـناد و
مـدارک اکتفـا کند ،بلکـه وظیفـه دارد محموله
وارداتی را با اسـناد و مدارک مطابقت بدهد و از
سلامت آن مطمئن شـود که البتـه بهرهگیری
از کنترلهـای هوشـمند اقـدام بسـیار خوبـی
اسـت و بایـد تقویت شـود.
وی نصب سیسـتم شـفافیت را گام بزرگی
در رفـع سـوءتفاهمها دانسـت و گفـت :اینکـه
هـر کـس با مراجعه به سـایت گمـرک بتواند از
هـر آنچـه در کل کشـور وارد میشـود ،آگاهی
پیـدا کنـد ،گام بزرگـی در اعتمادزایـی اسـت و
میتوانـد تـا حـدود زیادی مشـکالت را کاهش
دهد.
مـرادی درخصـوص اینکـه ثبت سـفارش
از سـوی وزارتخانههـای دیگـر صـادر میشـود
و گمـرک نقشـی در واردات کاال نـدارد گفـت:
ایـن درسـت اسـت که گمـرک مجـوزی صادر
نمیکنـد و صرفـ ًا مجوزهـا را کنتـرل میکنـد
کـه البتـه تمامی این اقدامات الکترونیکی شـده
و ایـن اقدام بسـیار مثبت اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه سـایت شـفافیت
گمـرک توانسـته اسـت بسـیاری از چالشهـا را
کاهـش دهـد ،گفت :اینکه بگوییم یک سیسـتم
بـه تنهایـی پاسخگوسـت ،اشـتباه اسـت و بایـد
همـواره نگـران ایـن باشـیم کـه فـرد متخلفـی
قصـد سوءاسـتفاده دارد .بنابرایـن انتظـار داریـم
کـه کنترلها و نظارتها روزبـهروز افزایش یابد.

محسن کوهکن ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تخلف در گمرکهای کشور به صفر نزدیک شده است

عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن
مجلـس گفـت :بـا اقداماتـی کـه در
گمـرکات صـورت گرفتـه ازجملـه
سادهسـازی سـامانه جامـع گمرکـی
و نصب دسـتگاه ایکـسری تخلف در
گمرکهـای کشـور بـه صفـر نزدیـک
شـده است.
محسـن کوهکن افزود :درخصوص واردات
کاالهای قاچاق از مبادی رسـمی ،اظهارداشت:
زمانـی کـه در مـورد قاچـاق صحبـت میکنیم
بایـد از کلمـات صحیـح اسـتفاده کنیـم ،هـر
کشـوری بـرای ورود کاالی یـک محلهـای
مشـخصی را در مرزهـای خود یـا در فرودگاهها
تعریـف میکنـد که اسـم گمـرک یعنـی ماخذ
خـروج و ورود بـر آن گذاشـته میشـود.
عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس
شـورای اسلامی بـا بیـان اینکـه هـر کاالیـی
کـه غیـر از ایـن محلهای گمرکی وارد کشـور
شـود کاالی قاچـاق محسـوب میشـود ،گفت:
اگـر با اغـوای مأمـور گمـرک کاالی غیرمجاز
تحـت عنـوان کاالی مجـاز وارد و یـا از نظـر
حجـم بر سـر مأمـور کاله گذاشـته شـود اینجا
تخلـف صـورت گرفتـه و بحـث قاچـاق باید در

چارچـوب قانون امور گمرکی بررسـی شـود که
البتـه تمامـی این مـوارد بـا الکترونیکی شـدن
گمـرک قابـل رهگیری اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در گمـرک زمانی
کـه کاال وارد میشـود مـورد بررسـی و کنتـرل
قـرار میگیـرد ،عنـوان کـرد :امـروزه اقداماتـی
در گمـرکات ایجـاد شـده ازجمله سـامانه جامع
گمرکـی و نصـب دسـتگاه ایکـسری کـه بـا
وجـود آنهـا تخلف به صفر نزدیک شـده اسـت.

نماینـده مـردم لنجان در مجلس با اشـاره
بـه اینکـه از یـک مرکـز در تهـران اپراتورهای
مراکـز گمرکـی کشـور چـک میشـوند ،ادامـه
داد :عمـده بحث ما درخصـوص قاچاق ،کاالیی
نیسـت کـه بهصورت رسـمی از گمـرکات وارد
میشـود بلکـه کاالهایـی اسـت کـه گمـرک
اعلام میکنـد ایـن کاال از مبـادی قانونی وارد
نشـده ،عمـده ایـن مـوارد از مبـادی غیرقانونی
وارد میشـوند کـه مسـئول آن گمرک نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه کسـانی که مسـئولیت
دارنـد نگذارند یک پرندهای وارد فضای کشـور
شـود ،مسـئولیت جلوگیـری از واردات کاالی
قاچـاق را برعهـده دارنـد ،تصریـح کـرد :هیـچ
کشـوری نتوانسـته تخلـف از آییننامـه واردات
و صـادرات خـود را بـه صفر برسـاند.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن
خاطرنشـان کـرد :مبـارزه بـا واردات کاالی
قاچـاق بـه یک عزم ملی ،جدی و یکسـری راه
کار نیـاز دارد ،ازجملـه اینکه برای مصرفکننده
مسـئولیت تعییـن کنیـم کـه بـا خریـد کاالی
قاچـاق دارای مسـئولیت میشـود ،بایـد کاری
کـرد کـه مصرفکننـده اقـدام به خریـد کاالی
قاچـاق نکند.

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

سفر مرگ

قسمت اول

دومین خاطره گمرکی از سوی
یکی از همکاران گمرک الفت به
دستمان رسیده است که قسمت اول
آن را میخوانید:

محـل کارم در گمـرک ورودی بـه
جزیـره قشـم بود با احـداث اسـکله جدید
وتبلیغـات تلویزیونـی ،ورود مـردم بـا
خـودروی شـخصی بـه جزیـره زیاد شـده
بـود .هـم یـه تفریح بـرای مسـافرین بود
کـه بـا لندیـگ کرافت عـرض دریا را طی
میکردنـد و هـم از نظـر مادی بـه صرفه
بـود و از لحـاظ امنیـت هـم نسـبت بـه
اتوبوسهـای دریایـی مسـافری از امنیـت
بیشـتری برخـوردار بـود.
هـرروز بـر حجـم و تعـداد ورودی
خودروهـا بـه جزیـره بیشـتر میشـد،
خصوصـ ًا روزهـای تعطیـل و زمسـتانها
کـه هـوای جنـوب دلپذیـر میشـود .در
تعطیلـی بیـن هفتـه در دیمـاه ورودی
خودروهـا بـه جزیـره روزانـه دو هـزار
دسـتگاه بـود .روزی در میـان ایـن همـه
مسـافر بـا قومیتهـا و تیپهـای متفاوت
سرنشـینان یک دسـتگاه خودرو پژو توجه
مـرا جلـب کـرد .آنهـا در فضـای بگـو و
بخنـد کـه با همکارم داشـتند منتظر انجام
تشـریفات گمرکـی ورود به جزیـره بودند.
بـه آنهـا مراجعه کـردم ضمن عرض
خوشـامدگویی کنجکاوانـه علـت سـفر و
نسـبت زن و مـرد جوان سرنشـین خودرو
را جویا شـدم .آن دو جوان خوش مشـرب
گفتنـد اهـل یزد و عروس و داماد هسـتند
و بـرای مـاه عسـل بـه جزیـره آمدهانـد
ضمـن تبریـک و عرض خوشـامدگویی به
آنهـا برایشـان آرزوی خوشـبختی کردم و
بـه محـل کار خود بازگشـتم.
آنهـا هـم پس از انجام کار تشـریفات
گمرکـی ورودی خداحافظـی کـرده و بـه
سـمت شـهر قشـم حرکـت کردنـد .حدود
نیم سـاعت در فضای شلوغ کاری گذشت
راننـده یـک دسـتگاه کامیـون کـه قصـد
خـروج از جزیـره را داشـت گفـت تصادف
بـدی در نزدیکـی کارخانـه ذوب روی
اتفـاق افتـاده و یـک دسـتگاه خـودرو بـا
سرنشـینانش آتـش گرفتـه اسـت.
بـه محـض شـنیدن خبـر نمیدانـم
چـرا؟ بیـاد آن زن ومـرد جـوان افتـادم و
بالفاصلـه بـا خودرویی کـه اداره در اختیار
گمـرک قـرار داده بـود بـه سـمت محـل
تصادف حرکت کـردم .به نزدیک کارخانه
کـه رسـیدم دود حاصـل از آتـش سـوزی
خـودرو بـه هـوا بلنـد بـود قـدری جلوتـر
کـه رفتـم بـوی کبـاب شـدن سرنشـینان
را حـس کـردم بویـی کـه نـه تنهـا برایم
لـذت بخـش نبـود ،بلکـه حـس بـدی در
وجـود مـن برمـی انگیخت.
ادامه دارد...

خاطرات گمرکی

استقبال نماینده مریوان در مجلس از شفافیت گمرک

جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی سـال نوزدهم
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سامانه کاالهای ملوانی و ته لنجی
در گمرکات خوزستان
راهاندازی میشود

در ادامه توسعه سامانههای الکترونیکی و مبارزه با قاچاق کاال سامانه ملوانی
و تهلنجی در گمرکات خوزستان راهاندازی میشود.

اقدام مذکور به این دلپل صورت میگیرد که
دولت در جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم
گرفته تا ورود کاالهای تهلنجی و ملوانی را به
کمک سامانههای الکترونیکی گمرک ساماندهی
کند و مصوبه اجرایی شدن آن نیز جهت اجرا
ابالغ شده است.
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با اشاره به
اینکه باید تمامی کاالهای وارداتی برای مبارزه
با قاچاق کاال و ارز زیر چتر گمرک قرار گیرد بر
ضرورت ساماندهی کاالهای ملوانی و تهلنجی
به کمک سامانه جامع گمرکی تأکید کرد و گفت:
خوشبختانه با اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی بزر گترین
تحول گمرکی کشور با موفقیت اجرایی شد و
امروز ما شاهد ساماندهی کاالهای وارداتی از
طریق گمرکات به کمک سامانه جامع گمرکی
هستیم و تمامی اطالعات کاالهای وارداتی به
تفکیک جزئیات در این سامانه ثبت و کنترل
میشود و در هر لحظه و زمانی از هر مکان

قابل رهگیری است.
بر اساس این گزارش فیروزه خیالی
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
گمرک ایران نیز از تصمیم گمرک برای توسعه
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرآمرزی خبر داد وگفت :سامانه جامع گمرکی
با تحت پوشش قرار دادن کاالهای ملوانی و
تهلنجی توسعه مییابد.
خیالی در ادامه به مزایای پیاد هسازی
سامانه جامع گمرکی در گمرک اشاره و گفت:
در رو شهای سنتی و پیش از الکترونیکی
شدن گمرک ذینفعان میبایست با مراجعه
حضوری به گمرک محل ترخیص ،پیشنویس
اظهارنامههایشان را به صورت کاغذی ارائه
میکردند و به دلیل محلی بودن گمرکات و
نبودن سیستم متمرکز اطالعات میبایست
توسط اپراتور ثبت میشد و برای اربابرجوع
بسیار زمانبر و هزینهبر بود.
اما در حال حاضر محدودیتی وجود ندارد
و مراجعهکنندگان در هر لحظهای از شبانهروز

در زمان کوتاهی میتوانند ،از طریق پنجره
واحد تجارت فرامرزی اظهارنامه خود را تنظیم
و برای انجام مراحل و تشریفات گمرکی ،آن
را به گمرک محل ارجاع دهند.
شایان ذکر است در جلسهای که در ستاد
نظارت گمرکات استان خوزستان با حضور
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،فیروزه خیالی
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات،
محمدرضا جعفری ناظر گمرکات استان
خوزستان ،زارعی مدیرکل دفتر برنامهریزی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
دشتینژاد دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استان خوزستان ،مدیران کل گمرکات
اجرایی استان خوزستان و صفاری مدیرکل
اداره بندر و دریا نوردی آبادان برگزار شد،
چگو نگی ا جر ا ی سیستم سا ما نه ملو ا نی
تشریح و نر مافزار مربوطه توسط مدیرکل
دفتر فناوری اطالعات ارائه گردید و به
سواالت و ابهامات حاضران در جلسه توسط
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پاسخ داده شد.

ترانزیت خارجی از گمرکات گیالن
 39درصد افزایش یافت
گمرکات استان گیالن اعالم کرد :ترانزیت خارجی از گمرکات گیالن
 39درصد افزایش یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـتاد نظارت
گمرکات اسـتان گیالن  ،طی هشت ماه امسال
 174هـزار و  616تـن کاال به ارزش حدود 169
میلیـون و  382هزار دالر از گمرکات اسـتان به
خارج از کشـور ترانزیت شـد.
عمده کاالهای ترانزیت شـده از گمرکات
گیلان را شـامل سـوخت ،آهـنآالت ،چوب،
تخته ،خودرو ،ماشـینآالت صنعتی و پوشاک
عنـوان کـرد .بـه گفتـه وی ایـن کاالهـا از
کشـورهای روسـیه ،ترکمنسـتان ،قزاقستان،
آذربایجـان و اوکرایـن بـه مقصد کشـورهای
عـراق ،ترکیـه ،افغانسـتان ،قرقیزسـتان و
مناطـق آزاد ترانزیت شـده اسـت.
در هشـت ماه امسـال  268هـزار و 766
تـن کاال بـه ارزش افـزون بـر  186میلیون و
 642هـزار دالر از طریـق گمـرکات گیلان
صادر شـد.
کاالهایی نظیر محصـوالت نباتی ،میوه،
چـای ،محصـوالت معدنـی و مصنوعـات آن،
شیشـه و مصنوعـات آن ،محصـوالت صنایع

غذایـی ،محصـوالت نسـاجی و محصـوالت
پالسـتیکی عمدهتریـن اقلام صادراتـی را
تشـکیل میدهنـد.
مقصـد کاالهـای صادراتـی ایـران را
آذربایجـان ،روسـیه و عراق عنـوان و تصریح
کـرد :ایـن سـه کشـور در میـان بیـش از 30
کشـور مقصـد صـادرات گمرکات گیلان به
ترتیـب رتبـه اول تـا سـوم را دارنـد.
در ایـن مـدت همچنیـن بالـغ بـر یک
میلیـون و  313هـزار تـن کاال بـه ارزش
 609میلیـون و  886هـزار دالر از طریـق
گمـرکات گیلان بـه کشـور واردات قطعی
شـده است.
عمـده کاالهـای وارد شـده را شـامل
آهـنآالت و ماشـینآالت صنعتـی ،لـوازم
برقـی و قطعـات آن چـوب و تختـه ،گنـدم
و جـو و سـایر محصـوالت شـیمیایی عنوان
کر د .
عمـده واردات صـورت گرفتـه گمـرکات
گیلان از کشـورهای فدراسـیون روسـیه،

قزاقسـتان ،چیـن ،آذربایجـان ،ژاپـن ،کـره
جنوبـی ،آلمـان ،ترکیـه و امـارات بـود.
طـی هشـت مـاه نخسـت امسـال 265
هـزار و  650نفـر بـا  2درصد افزایش نسـبت
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته از طریق این
گمـرکات بـه کشـور وارد و  251هـزارو 353

نفـر بـا  2درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت
زمـان مشـابه سـال گذشـته از کشـور خـارج
شـدهاند.
گمـرکات گیلان یکـی از قدیمیترین و
مهمتریـن مبادی گمرکی در کشـور بهشـمار
میآید.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

اظهار نظر مدیران دو گمرک اجرایی در خصوص سامانه های الکترونیکی:

راحتی برای ذینفعان ،دقت و شفافیت برای گمرک
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 را هاندازی
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 پیاد هسازی
سامانههای جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بسیاری از مشکالت
صاحبان کاال به علت سرعت و دقت ناشی از بهکارگیری فناور یهای  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 میان گذاشته شده و پاسخهایی را
دریافت کرد هایم.
در زیر پاسخهای ایوب عربی ،سرپرست گمرک میرجاوه و رضا نیک روشت مدیرکل
گمرک استان قزوین از نظرتان میگذرد.

ایوب عربی ،سرپرست گمرک میرجاوه
کاهش بروکراسی اداری با اجرای سامانه جامع
گمرکی میسر شده است
 -1با را هاندازی سامانه جامع امور گمرکی و فراهم
شدن انجام اقداماتی از قبیل زمانسنجی ،ایجاد محدودیت
دسترسی ،انتخاب رندوم کارشناس و ارزیاب و ...میتوان
نظارت کاملتری بر عملکرد کارکنان داشت و با استفاده از
مانیتورینگ و گزارشگیریهای جامع امکان رصد اسناد در
جریان توسط مدیر و معاونین فراهم شده و پس از بررسی
علل تأخیر ،موجبات رفع
مشکل در کوتا هترین زمان
را فراهم میکند در نهایت
میتوان حذف رویههای زائد،
افزایش سرعت ،تسریع و
تسهیل در انجام تشریفات
و رویههای گمرکی ،افزایش
رضایتمندی اربا برجوع،
گزار شگیری صحیح ،دقیق
و سریع ،حذف اوراق اضافه،
حذف اسناد فیزیکی قابل
حمل ،کنترل و نظارت بر
عملکرد پرسنل و تجار و بازرگانان و افزایش دقت و کنترل
جهت تقویت انظباط و سالمت و شفافیت را از نتایج و مزایای
سامانه جامع گمرکی دانست.
 -2در زمان و هزینه ترخیص کاالها تغییر قابلتوجهی
ایجاد شده به گونهای که اوال زمان انجام تشریفات گمرکی
در رویه ترانزیت خارجی خروجی به حداقل ممکن کاهش
یافته است .ثانیا ارتباط با سازمانهای همجوار موجب کاهش
بروکراسی اداری شده و دیگر نیازی به نامهنگاری و مراجعه
به سازمان متبوع نیست و این کار به حداقل رسیده است.
دوراظهاری ترانزیت ورودی و اسکن ،مدارک پیوست
اظهارنامه و بارگذاری در  eplباعث شده که قبل از ورود
کامیون به کشور بیشتر مراحل گمرکی تا درب خروج انجام
شود که خود کاهش چشمگیری در زمان ترخیص کاال را به
دنبال دارد .شایان ذکر است که ورود اطالعات  ۲۴ساعته انجام
میشود .همچنین پرداخت الکترونیکی باعث ایمن شدن پرداختی
و جلوگیری از تحریف و دستیابی افراد غیرمجاز به اطالعات
شده است ،صرفهجویی در زمان اربابرجوع و کاهش هزینههای
عمومی دستگاه از دیگر تأثیرات سامانههای الکترونیکی است.
 -3در بخش نیروی انسانی و ساختار سازمانی باید اشاره
کنیم که با توجه به تغییر انجام تشریفات گمرکی از روش سنتی
به روش الکترونیکی و با عنایت به اینکه الگوی ساختاری
هر یک از این روشها متفاوت است موضوع تجدید ساختار
و مهندسی مجدد ضروری به نظر میرسد.

 -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؟
 -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؟

در بخش آموزشی نیز با توجه به الکترونیکی شدن کلیه
رویهها ،عالوه بر آموز شهای اولیه کارکنان باید آموزش
اطالعاتی و الکترونیکی کارمندان به طور مداوم در طول
سال مورد سنجش و نیازسنجی قرار گیرد و چنانچه نیاز به
باال بردن سطح دانش الکترونیکی کارکنان باشد دورههای
مربوطه به طور اثربخش برگزار شود.
تقویت بنیه کارشناسی نیز باعث اثربخشی دستگاه خواهد
شد ،در بخش سختافزار و نرمافزار نیز یکی از اولویتها
را هاندازی سامانه پال کخوان و ثبت ورود و خروج بیشتر
کامیونها است ،لینک سامانه به زیر ساسانههای X-Ray،
GPSآنالین و در حال حرکت کامیون و قرار داشتن  GPSدر
محموله و کانتینربار ،تغییر نوع و روش باسکول ،تغییر پلمبهای
دستی به پلمپهای الکترونیکی و دیجیتالی ،تشکیل و تقویت
پنجره واحد به معنای واقعی و با تمام شرایط و لوازم و حضور
نماینده دستگاههای مرتبط با امر ترخیص کاال در یک محل و
ایجاد اتاق فکر و ایجاد دستورالعملها و بخشنامههای مشترک
و همهجانبه از طرف دستگاههای مرتبط و گرفتن اطالعات
کاالهای صادراتی در محل کارخانه و نظارت و کنترل و انجام
رویههای گمرکی از داخل کارخانه و یا انبار کارخانه میتواند
موجب افزایش تأثیرگذاری سامانه جامع امور گمرکی شود.
 -4با توجه به اینکه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی برای بهبود و تسریع در امر تجارت برای
تجار و بازرگانان در نظر گرفته شده و حذف هزینههای مازاد
و ارائه خدمات بهتر به اربابرجوع را به دنبال دارد سازمانهای
مرتبط و همجوار نیز از این سامانه استقبال نموده و نهایت
همکاری را با گمرک دارند.
 -5در مورد مشکالت سامانه باید گفت که برخی نکات
فنی درخصوص گزار شگیری وجود دارد که امیدواریم با
همکاری و مساعدت مسئوالن امر در گمرک ایران هر چه
زودتر برطرف شود.
رضا نیک روشت مدیرکل گمرک قزوین
خواستار شد
تقویت زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی
در گمرک قزوین
 -1قبل از اجرای سامانه ،شفافیت الزم وجود نداشت
و امکان اخذ اطالعات از سامانه آسیکودا به سختی فراهم
میشد ،اما پس از اجرای سامانه شفافیت و سرعت در انجام
ال مشهود بوده و اینکه به راحتی بتوان آمار و اطالعات
امور کام ً
گمرک خود و سایر گمرکات را اخذ نمود و با هم مقایسه کرد
بسیار خوشحالکننده است .در حال حاضر فعاالن اقتصادی
میتوانند در محل کار و یا خانه قز.یم نسبت به ورود اطالعات
و رصد اظهارنامهها اقدام نمایند و هرگونه فعل و انفعالی بر
روی سند در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی برای ایشان

قابل مشاهده است .طبق آمارهای رسمی و اعالم صاحبان
کاال ،اجرای سامانه تأثیر فراوانی در کاهش زمان ترخیص کاال
داشته است به طوری که در صادرات این زمان به کمتر از ۳
ساعت و در واردات به کمتر از  ۳روز در مسیر قرمز و کمتر
ال مشهود
از یک روز در مسیر سبز رسیده است .بنابراین کام ً
است که کاهش زمان ترخیص کاال سبب کاهش هزینههای
ترخیص و قیمت تمام شده کاال میشود.
 -2الف) با توجه به بسترهای اینترنتی و زیرساختهای
موجود به نظر میرسد عالوه بر خطهای ارتباطی موجود (فیبر
نوری) باید مانند بانکها،
گمر کا ت ر ا به ا ر تبا ط
ما هو ا ر ها ی جهت ا تصا ل
اینترنتی در زمان کاهش
سرعت اینترنت یا قطع بودن
آن مجهز نمود.
ب) ایجاد کار تابل
کاری برای سازما نهای
همجوار در سامانه تجارت
فرامرزی میتواند به شفافیت
و سرعت در ترخیص کاال
کمک شایانی نماید.
ج) واحدهای پشتیبانی سامانه و دفتر فناوری باید به
صورت بر خط و آنی نسبت به رفع مشکالت پیش آمده در
گمرکات اجرایی اقدام نمایند.
د) رفع مشکل ارتباطی سامانه ثبت سفارش با سامانه
جامع که سبب نارضایتی اربابرجوع میشود.
 -4کلیه سازمانهای همجوار از طریق سامانه به این
ال همکاری میکنند .تنها مشکل این
گمرک متصل و کام ً
گمرک عدم ارتباط شرکت دانش محور البرز همکار اداره
استاندارد جهت تعیین ماهیت با سامانه جامع بوده که بارها
در این خصوص با دفتر فناوری مکاتبه شده و امیدواریم این
مشکل برطرف شود.
ال به معاون امور گمرکی
 -5مشکالت موجود در سامانه قب ً
گمرک ایران اعالم شده است که امیدواریم درخصوص رفع
آنها اقدامات الزم صورت گیرد.
جناب آقای ناصر کاویانی نیا

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده و بقای عمر بازماندگان را از
خداوند متعال خواهانیم.
رئیس کل ،مشاورین ،معاونین ،مدیران
و کارکنان گمرک ایران

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

صدور  103ميليون دالر
كاالي غيرنفتي از گمرك
آستارا به خارج كشور
 191هزار تن كاال به ارزش 103
ميليون دالر در هشت ماهه سالجاری
از گمرک آستارا به خارج كشور صادر
شد.
رسول امیدی مدیرکل گمرک آستارا
با اعالم این مطلب گفت :عمده كاالهاي
صادره شامل محصوالت كشاورزي ،مواد
غذايي ،سيمان ،گچ ،شويندهها ،محصوالت
شيميايي ،پارچه ،صنايع دستي ،فرش و موكت،
البسه ،كيف و كفش ،مصالح ساختماني و
پالستيكي ،محصوالت معدني و فلزي بود
که به كشورهاي آذربايجان ،گرجستان و
روسيه صادر شد.
وی افزود :طي مدت يادشده همچنین
 89تن كاال به ارزش  264هزار دالر در قالب
تجارت چمداني از طريق گمرك آستارا به
خارج از كشور صادر شد که عمده كاالهاي
صادرات چمداني شامل مواد غذايي ،مواد
پالستيكي ،محصوالت كشاورزي بود و به
كشور جمهوري آذربايجان صادر گرديد.
همچنين طي مدت مذكور  165هزار تن
كاال به ارزش  58میلیون دالر از مبدأ گمرك
آستارا وارد كشور شد که عمده آنها شامل مواد
شيميايي ،چوب ،آهنآالت و ماشينآالت و
لوازم برقي بود.
در طي همين مدت  60هزار تن كاال به
ارزش  99ميليون دالر از طريق گمرك آستارا
ترانزيت شده است اين ميزان ترانزيت خارجي
ورودي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
از لحاظ وزن  65درصد و از حيث ارزش 14
درصد افزایش داشته است .عمده كاالهاي
ترانزيت ورودي لوازم چوب ،فرآودههاي نفتي،
پنبه ،الياف مصنوعي ،شمش آهن ،مس،پشم
شيشه و ورق آهن بوده است.
طي مدت مذكور مقدار  189هزار تن كاال
به ارزش  866میلیون دالر از طريق گمرك
آستارا ترانزيت خارجي (خروجي) شده است
که از لحاظ وزن  20درصد و از حیث ارزش
 43درصد افزایش داشته است .عمده كاالهاي
ترانزيت خارجي (خروجي) شامل لوازم برقي،
خودروي سواري ،مبلمان ،ماشينآالت ،لوازم
بهداشتي ،مصالح ساختماني ،گچ ،سيمان،
ظروف شيشهاي ،البسه ،مواد شيميايي،
محصوالت كشاورزي بود.
در همين مدت  507هزار  314نفر
مسافر از طريق مرز گمرك آستارا تردد
كردهاند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل
مسافرین خروجی و ورودی  1درصد افزایش
داشته است.
درآمد عمومي اداره كل گمرك آستارا
در هشت ماهه سالجاري مبلغ  267ميليارد
 795ميليون ريال بود که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل  10درصد کاهش
داشته است.
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فرآوردههای لبنی و مواد غذایی مهمترین کاالی صادراتی استان مازندران

در  8ماهه سالجاری در آمد گمرک
استان مازندران از مرز 1109میلیارد ریال
گذشت و با افزایش  16درصدی نسبت به
سال گذشته روبهرو شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک
استان مازندران ،گمرک امیرآباد با بیشترین سهم
درآمدی از واردات استان به میزان  666میلیارد
رالت ،رشد  50درصدی را نسبت به مدت مشابه در
سال 95تجربه کرد.
براساس این گزارش صادرات غیرنفتی این
گمرکات در  8ماهه سالجاری به  262میلیون دالر
رسید که بیشترین سهم صادراتی مربوط به دفتر گمرکی
آمل با ارزش  208میلیون دالر است که رشد  6درصدی
نسبت به مدت مشابه در سال  95را نشان میدهد.
اقالم عمده صادراتي گمرک مازندران در این
مدت به ترتيب فرآوردههای لبنی ،کاالهاي صنعتي،
مواد غذایی ،سیمان و مصنوعات چوبی بودهاند که عمده
آنها به كشورهاي قزاقستان ،عراق ،روسیه ،تركمنستان
و افغانستان صادر شد.همچنین طی هشت ماهه 96
میزان  358هزارتن مواد سوختی به ارزش  143میلیون
و  531هزار دالر از طریق گمرک امیرآباد بهصورت
سوآپ از ترکمنستان وارد مازندران شد.
طی همین مدت انواع كاال به صورت الکترونیکی
و با کنترل کامل به روش هوشمند به ارزش بيش از
 568ميليون و  354هزار دالر وارد استان شد که رشد
ارزشی  25درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
را نشان میدهد .گمرک امیرآباد با واردات بیش از یک
میلیون تن به ارزش  409میلیون دالر از لحاظ وزنی
سومین گمرک وارداتی واز نظر ارزشی دوازدهمین
گمرک وارداتی کشور محسوب میشود.
اقالم عمده وارداتي به گمرک استان مازندران

شامل جو ،ذرت ،انواع روغنها ،آهنآالت و ماشینآالت
و اجزای آن بود.
نشست مدیرکل و مسئولین گمرکات استان
مازندران با جمعی از فعاالن اقتصادی،
صادرکنندگان نمونه کشوری استانی و
دانشبنیان شهرستان آمل در شهرک صنعتی
بابکان آمل

نظر به اهمیت موضوع تسهیل انجام تشریفات
گمرکی در رونق فعالیتهای اقتصادی تولیدی و
تجاری و نقش گمرک در حمایت از تولید و صادرات
و بنا به هماهنگیهای صورت گرفته توسط شرکت
تولیدی صنعتی و دانشبنیان خزرالکتریک نشستی با
حضور یوسفینژاد مدیرکل گمرکات استان مازندران و
تعدادی از مسئولین این اداره کل و گمرک شهرستان
آمل ،با جمعی از فعاالن اقتصادی شهرستان آمل در
محل شهرک صنعتی بابکان آمل به میزبانی شرکت
خزرالکتریک برگزار گردید:
در این جلسه یوسفینژاد مدیرکل گمرکات استان
مازندران ضمن تشکر از برگزاری این جلسه با توجه به
حجم باالی صادرات استان از شهرستان آمل ،اظهار
امیدواری نمود این جلسه بتواند برای فعاالن اقتصادی
منطقه مفید واقع گردد .وی با بیان اقدامات گمرک در
طی چند ساله اخیر توضیحاتی درخصوص الکترونیکی
شدن رویههای گمرکی در استان ،ارتباط سیستمی با
سازمانهای همجوار ،به راهاندازی سامانه متمرکز
مجازی ارائه وبا اشاره به توفیقات گمرک ایران در دو
شاخص مهم مبارزه با قاچاق کاال و الکترونیکی شدن
رویهها در سطح ملی و بینالمللی این موفقیتها را
ناشی از اعتماد خدمتگیرندگان و گمرک برشمرد و
اعالم نمود در جهت تکمیل عملیات الکترونیکی شدن
رویه صادرات ،پروژه گمرکی عملیات صادرات و ثبت

حاملهای مربوطه به صورت غیرحضوری در پنجره
واحد تجارت فرامرزی ( ) Acces Contorolدر
آینده نزدیک خبر داد.
وی ادامه داد :اجرای این پروژه گمرکی بدواً در
مسیرهای سبز و زرد اجرا میگردد و اداره کل گمرکات
استان مازندران در نظر دارد آموزشهایی را بهصورت
منطقهای برای تجار و بازرگانان استان در این خصوص
ارائه نماید .ایشان یکی از مسائل و مشکالت مرتبط با
گمرک شهرستان آمل را عدم تثبیت مکان استقرار با
توجه به سه مرحله جابهجایی برشمرد که در بحث توجیه
ساختار سازمانی و برنامههایی سیستمی این گمرک ،این
موضوع موثر بوده و موانعی را ایجاد مینماید.
در ادامه جلسه مسائل و مشکالتی از سوی فعاالن
اقتصادی این شهرستان مطرح گردید:
در رویه صادرات برخی از سازمانهای استانی
از جمله بهداشت هنوز مجوزها را بهصورت سیستمی
ارائه نمینمایند و همچنین به دلیل مشکالت حملونقل
کاالهای یخچالی ،شرکت کاله برای حمل کاالهای
یخچالی با مسائل و مشکالتی مواجه بوده و عالوه بر
آن با توجه به فرسوده بودن کانتینرها برای صادرات شیر
خشک با مشکالت زیادی مواجه بوده است.
با توجه به انتظارات دولت محترم از شرکتهای
دانشبنیان ،برخی از تسهیالت مدنظر برای رونق
فعالیت در بسته حمایت از تولید و صادرات ،نظیر امکان
نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه حقوق ورودی
مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی
و یا پذیرش اسناد و اوراق بهادار به جای تضمین
با مشکالتی عملیاتی در گمرک مواجه میباشند و
درخصوص استفاده پتانسیل حملونقل ریلی استان
نیز پیشنهاداتی مطرح که مدیرکل گمرکات استان
نیز گفتند گمرک آمادگی الزم را در صورت فراهم
شدن بسترهای الزم برای ارائه خدمات گمرکی در
این خصوص را دارد.
پس از استماع مسائل و مشکالت مورد اشاره
مدیرکل گمرکات استان مازندران قول مساعد دادند
برخی از مشکالت را از طریق ستاد تسهیالت تجارت
فرامرزی استان پیگیری ومسائل مرتبط با گمرک را
نیز به ستاد گمرک ایران حتم ًا منعکس خواهد شد.
در حاشیه این جلسه از بخشهای مختلف شرکت
صنعتی خزرالکتریک بازدید و توضیحات الزم از سوی
مسئولین مربوطه ارائه گردید.

بازدید مدیر گمرک خراسان شمالی از دو واحد تولیدی
مدیر گمرک استان خراسان شمالی
به اتفاق معاون فنی و امور گمرکی این
گمرک به منظوربررسی و رفع موانع
و مشکالت صادرات ،از خط تولید
شرکت تولیدی مزرعه سبز خرم و
شرکت سیمان بجنورد به عنوان یکی
از واحدهای خوشنام صادراتی استان
بازدید کرد.
دکتر جواد جعفری در مورد این بازدید
گفت :در شرایط فعلی توجه ویژهای نسبت
به صادرات و پیگیری مسائل و مشکالت
صادرکنندگان داریم و این مهم ،با راهاندازی
سامانه جامع گمرکی و اظهار از راه دور
کاالهای صادراتی ،رونق و افزایش صادرات
استان خراسان شمالی در سالهای اخیر را به
دنبال داشته است.
وی افزود :با راهاندازی گمرک ریلی جاجرم

و استفاده از ظرفیتهای ریلی استان ،شاهد
کاهش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی و
وارداتی استان خواهیم بود.
ازجمله موضوعات مشترک در حوزه صادرات

کاال که توسط مدیران عامل شرکتهای مورد
بازدید بیان شد ،موضوع حملونقل کاال در
حوزه صادرات کاال بود که در مورد آن بحث
و تبادل نظر شد.
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ترانزیت یک میلیون تن کاال از گمرک باشماق در  8ماهه امسال
مدیرکل گمرکات استان کردستان
گفت :طی  8ماهه سالجاری گمرک
باشماق (تنها مرز ترانزیتی استان) با
ترانزیت  774هزار تن کاال به ارزش
 2میلیارد و  740میلیون دالر موفق به
کسب رتبه نخست ترانزیتی مقصد
کشور شد.
بختیار رحمانیپور میزان صادرات استان
طی این مدت را  598میلیون دالر اعالم کرد و
افزود :از این میزان  352هزار تن کاال به ارزش
 237میلیون دالر در گمرکات استان اظهار
و 432هزار تن کاال به ارزش  362میلیون دالر
کاالی اظهار شده سایر گمرکات کشور از طریق
مرزهای استان به خارج از کشور صادر شد که
در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل از
لحاظ وزن  3درصد و از لحاظ ارزش ارزی 16
درصد افزایش داشته است.
رحمانیپور اظهارداشت :گمرک مرزی
باشماق در میان 108گمرک فعال صادراتی
کشور از نظر ارزش کاالهای صادر شده رتبه
 28را کسب کرده است.
به گفته مدیرکل گمرکات استان کردستان،
عمدهترین گروه کاالهای صادراتی در این مدت
سبزیجات و میوه ،محصوالت سرامیکی ،مواد
پالستیکی ،ماشینآالت و تراکتور کشاورزی بوده
که محصوالت کشاورزی با اختصاص173هزار
تن به ارزش  59میلیون دالر بیشترین سهم
حجمی و مصنوعات پالستیکی با  23هزار تن
به ارزش  67میلیون دالر بیشترین سهم ارزشی
را طی این مدت داشته است.
وی با اشاره به اینکه در سال  96تشریفات
واردات بیش از  49میلیون دالر کاال به وزن بیش
از  41هزار تن در گمرکات استان کردستان انجام
شده است ،بیان کرد :این میزان نسبت به مدت
مشابه سال قبل از لحاظ ارزش  139درصد و
از لحاظ وزن  140درصد افزایش داشته است.

به گفته بختیار رحمانیپور عمد هترین
کاالهای وارداتی ماشینآالت برقی ،مصنوعات
آلومینیومی ،مواد پالستیکی ،غالت ،کاغذ و مقوا
و ضایعات پالستیک است.
در  8ماهه سالجاری بیش از 1میلیون تن
کاال به ارزش  3میلیارد و دالر از گمرک مرزی
باشماق تحت رویه ترانزیت خارجی مبدأ و مقصد
و ترانزیت داخلی مبدا جابهجا شده که این آمار
نسبت به سال گذشته از نظر وزن  40درصد و از
نظر ارزش دالری  47درصد افزایش داشته است.
بررسی مشکالت مرز گمرکی باشماق با
حضور سرکنسول ایران در اربیل
مرتضی عبادی سرکنسول جمهوری
اسالمی ایران در اربیل با حضور در محل اداره
کل گمرکات استان کردستان با بختیار رحمانی
پور مدیرکل این گمرکات دیدار کرد.
در این دیدار تحوالت اخیر منطقه اقلیم
کردستان و فعالیتهای گمرکی در مرز باشماق

و سیرانبند و مشکالت و مسائلی که مانع رشد و
توسعه بیشتر فعالیتهای تجاری در منطقه شده
است مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.
در مورد مباحث مطرح شده در این دیدار
میتوان به نبود دیدگاه استراتژی مشترک بین
مسئولین و دستگاههای مستقر در مرز ،جانمایی
نامناسب زیرساختها و اماکن مستقر در مرز،
عدم تعیین تکلیف انبارها و محوطههای مرز
باشماق ،نبود مشوق و تسهیالت الزم و اهداف
بلندمدت تجار و بازرگانان ایرانی در بازار اقلیم
کردستان و عدم رعایت حداقل استانداردهای
کاال در مبحث صادرات ،ناهماهنگی در توسعه
و تأمین زیرساخت مناسب و نیروی انسانی
متناسب با افزایش فعالیت در گمرکات مرزی،
ایجاد دروازه مشترک مرزی میان گمرکات دو
سوی مرز ،پیگیری بازسازی و مرمت و ایجاد
راههای مواصالتی منتهی به مرز باشماق و
سیرانبند و ...اشاره کرد.

گمرکات یزد ،دهمین گمرک صادراتی کشور

مدیرکل گمرکات استان یزد گفت:
در  ۸ماهه سالجاری صادرات این
استان از حیث ارزش  ۱۱و از نظر وزن
 ۷درصد رشد یافته است.
به گزارش روابط عمومی گمرکات یزد؛

مهرداد پیرحیاتی که در كارگروه توسعه صادرات
غیرنفتی يزد سخن میگفت ،افزود :در این مدت
بیش از یک میلیون و  ۳۵۵هزار و  ۵۲۱تن
کاال به ارزش  ۳۴۰میلیون و ۶۱۲هزار دالر از
گمرکات یزد به خارج کشور صادر شد که در

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن
 ۷و از حیث ارزش  ۱۱درصد رشد داشته است.
وی عمدهترین کاالهای صادراتی استان
در این مدت را کاشی و سرامیک ،میلگرد،
هیدورکربن ،ظروف شیشهای ،سنگ مصنوعی،
مصنوعات پالستیکی ،اکسید مولیبدن و شیشه
ساختمانی عنوان کرد.
مدیرکل گمرکات استان یزد ادامه داد:
در این مدت بیش از ۲۲هزار و  ۲۳۸تن
کاال به ارزش  ۷۹میلیون و  ۶۷۴هزار دالر
از طریق گمرکات یزد به کشور وارد شده
که از نظر وزن  ۵درصد و از حیث ارزش
 ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
مدیرکل گمرکات استان یزد اظهارداشت:
این گمرک در  ۸ماهه سالجاری از نظر وزنی
دهمین و از حیث ارزش پانزدهمین گمرک
صادراتی کشور بوده است.

استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

رشد  38درصد صادرات
از گمرکات
خراسان جنوبی
صـادرات کاال از گمـرکات
اسـتان خراسـان جنوبی در هشت
ماهـه سـالجاری در مقایسـه بـا
مـدت مشـابه سـال قبـل از حیث
ارزش  38درصـد رشـد داشـته و
در ایـن مدت حـدود  500میلیون
دالر کاال صـادر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی گمرکات
اسـتان خراسـان جنوبـی ،کل کاالی
صادراتـی خروجـی در ایـن مـدت 499
میلیـون و  99هـزار و  928دالر بـه وزن
بیـش از  2هـزار تـن بوده کـه از این رقم
 104میلیـون و  351هـزار و  780دالر به
وزن  811هـزار تن آن مربوط به صادرات
قطعـی از گمـرکات بیرجنـد ،ماهـیرود
و گمـرک مسـتقر در بازارچـه مـرزی
ماهـیرود و  394میلیـون و  748هـزار و
 158دالر صـادرات از گمـرک ماهـیرود
و گمـرک مسـتقر در بازارچههـای مـرزی
اسـتان است.
عمـده اقلام صـادرات قطعـی
گمـرکات اسـتان خراسـان جنوبـی در
ایـن مـدت شـامل سـیمان ،کاشـی و
سـرامیک ،خوراک کامل طیـور ،گازوئیل،
هیدروکربـن سـبک ،رب گوجـه فرنگـی،
میلگـرد و مصنوعـات پالسـتیکی بود که
بیشـتر آنهـا بـه کشـورهای افغانسـتان،
عراق ،پاکسـتان ،ترکمنسـتان و ارمنستان
صـادر شـد.
در ایـن مـدت  16فقـره اظهارنامـه
وارداتـی بـه ارزش  770هـزار و  493دالر
بـه گمـرکات اسـتان ارائه شـد کـه از نظر
ارزش  87درصـد نسـبت به مدت مسـابه
سـال قبـل کاهـش نشـان میدهد.
براسـاس ایـن گـزارش از ابتـدای
امسـال بـه بیـش از  16هـزار مسـافر
ورودی و  12هزارا و  588مسـافر خروجی
از فـرودگاه بینالمللـی بیرجنـد و گمـرک
ماهیرود خدمات گمرکی ارائه و تشـریفات
مسـافری امـور گمرکـی انهـا انجام شـده
ا ست .
در هشـت ماهه امسـال  465دستگاه
کامیـون بـه وزن بیـش از  12هـزار تـن
شـامل گاز مایـع ،مـرغ منجمـد گوشـتی،
تخم مـرغ ،قطعـات مرغ منجمـد ،بنزین،
هیدروکربـن ،کود شـیمیایی ،دی آمونیوم
فسـفات ،مخـزن فلـزی و تیـر آهـن از
ایـران ،ایاالت متحـده آمریکا ،پاکسـتان،
برزیل ،ترکمنسـتان ،ترکیه ،چین و امارات
متحـده عربـی از طریق گمـرک ماهیرود
بـه کشـور افغانسـتان ترانزیـت شـد کـه
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از نظر
تعـداد کامیـون  46درصـد و از نظـر وزن
 40درصـد کاهش داشـت.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کشفیات

کشف قاچاق نعل اسب
توسط مأموران گمرک
دوغارون

مأموران گمرک دوغارون در
موردی متفاوت و نسبتاً عجیب موفق
به کشف یک محموله قاچاق نعل
اسب شدند.
این محموله در بازرسی تیم سگهای
کاالیاب و موادیاب گمرک از یک کامیون
ورودی به کشور کشف و ضبط شد.
براساس این گزارش قاچاقچیان نعل
اسب اقدام به انتقال نعلها از یکی از
کشورهای منطقه قفقاز به افغانستان نموده
و از آنجا با جاسازی در یک کامیون ورودی
به ایران قصد داشتند به صورت قاچاق آنها
را وارد کشور کنند.
در این عملیات  250کیلوگرم انواع نعل
اسب که به شکل ماهرانهای در داخل کامیون
جاسازی شده بود توسط مأموران گمرک
دوغارون کشف و ضبط شد.

کشف تریاک
از داخل بادام زمینی
و کیف صنایع دستی

مأموران گمرک امانات پستی
انزلی موفق شدند در دو عملیات
جداگانه  855گرم تریاک از داخل
بستههای پستی حاوی بادام زمینی
و کیف صنایع دستی کشف کنند.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت
گمرکات استان گیالن ،مواد م خدر کشف
شده به طرز ماهرانهای در داخل پاکت حاوی
بادام زمینی و جدارههای کیف صنایع دستی
جاسازی شده بود که در پی رصد اطالعات
محمولهها و کنترل بستههای پستی توسط
مأموران واحد امانات پستی گمرک انزلی
کشف و ضبط شد.
براساس این گزارش مأموران گمرک
انزلی همچنین موفق به کشف شکالت
الکلدار از بستههای پستی شدند.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی سـال نوزدهم

22

WWW.IRICA.IR

کشف قاچاق پیر زن و پیر مرد توسط مأموران گمرک بازرگان

مأموران گمرک بازرگان در تازهترین عملیات مبارزه با قاچاق
انسان موفق شدند یک پیرزن و یک پیر مرد را از داخل یک تریلر
چادری کشف کنند.
از ابتدای سالجاری تاکنون این یازدهمین محموله قاچاق انسان است که
توسط مأموران گمرک کشف میشود.
افراد کشف شده که تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند قصد داشتند
به صورت غیرقانونی از مرز بازرگان به کشور ترکیه بروند که مأموران گمرک
با رصد اطالعات محمولهها و استفاده از دستگاههای کنترلی موفق به کشف
آنها شدند.
براساس این گزارش تریلر مزبور که حامل بار صادراتی کنجد بود و از
لطفآباد بارگیری شده بود مورد ظن مأموران گمرک بازرگان قرار گرفت و در
بازرسیهای اولیه مأموران گمرک چیز خاصی مشاهده نکردند ،اما در بازرسی
به کمک دستگاههای کنترلی مشخص شد که در البهالی گونیهای کنجد دو
نفر پنهان شدهاند.
پیر زن کشف شده به مأموران گمرک گفت که برای رسیدن به یک زندگی
بهتر قصد داشته از طریق ترکیه به اروپا برود.
شایان ذکر است که گمرکات ایران مجهز به تجهیزات پیشرفته کنترلی
و سگهای جستجوگر هستند و مأموران گمرک در سال  ۱۳۹۵موفق به کشف
موارد متعدد قاچاق انسان شدند.
کشف ارز قاچاق از دو مسافر ورودی در گمرک بازرگان
مأموران گمرک بازرگان در دو عملیات موفقیتآمیز حدود  116هزار دالر

آمریکا و  58هزار یورو ارز مسافری قاچاق کشف کردند.
براساس این گزارش مأموران گمرک در عملیات نخست با تحلیل اطالعات
مسافران ورودی و کنترل تردد آنها به یک مسافر که از ترکیه وارد ایران شده
بود ،مشکوک شده و در بازرسی از این مسافر از وی خواستند تا محتوای چمدان
و کاالهای همراه خود را به گمرک اظهار کند و در عین حال اقدام به بازجویی
بدنی این مسافر کردند.
در جریان این بازجوییها مأموران گمرک به ضخامت پالتوی وی مشکوک
و در بررسیهای بیشتر متوجه شدند که اشیایی در داخل پالتو جاسازی شده است.
در بازرسی از پالتوی این مسافر و برش آن در نهایت مأموران گمرک موفق
به کشف  115هزار و  800دالر آمریکا و  4000یورو شدند.
بنابراین گزارش؛ هنوز ساعاتی از کشف اول نگذشته بود که براساس اطالعات
به دست آمده از قاچاقچی اول ،مأموران گمرک به یک مسافر ورودی دیگر از
ترکیه مشکوک شده و این مسافر را جهت بازرسی به قسمت ویژه هدایت کردند،
اما در هنگام بازرسی ،این مسافر متوجه لو رفتن شگرد خود شده و اقدام به فرار
کرد که با هماهنگی و همکاری یگان حفاظت گمرک دستگیر شد.
مأموران گمرک این مسافر را نیز مورد بازرسی بدنی قرار دادند و متوجه
شدند به بدن وی اشیایی چسبیده است و در بازرسیهای بیشتر مقدار  54هزار
یورو قاچاق را کشف و ضبط کردند.
براساس قوانین و مقررات ورود و خروج انواع ارز همراه مسافر در گمرکات تا
مبلغ  10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و مسافران باید در صورت
همراه داشتن ارز مازاد بر این مبلغ نسبت به اظهار آن به گمرک اقدام نمایند ،در
غیر این صورت ارز موجود مشمول مقررات قاچاق ارز میشود.

کشف  ۸۶۰دستگاه پخش خودرو قاچاق در گمرک الفت
مأموران گمرک
الفت در استان
هر مز گا ن مو فق
شدند تعداد ۸۶۰
د ستگا ه پخش
صوت خودرو قاچاق
را کشف و ضبط
کنند.
به گزارش روابط عمومی گمرک شهید
رجایی؛ این محموله قاچاق از یک دستگاه
کامیونت مسقف فلزی خروجی از جزیره قشم

کشف و ضبط شد.
جلیل شمشیر ی
رئیس گمرک الفت
با اعالم این مطلب
گفت :این محموله در
قسمت ابتدای اتاق بار
کامیونت بصورت یک
محفظه فلزی درب دار
به طول دو متر؛ عرض یک متر و ارتفاع دو متر
و نیم جاساز شده بود که با هوشیاری مأموران
گمرک الفت کشف و ضبط شد.

کشف  184قطعه شمش مس در گمرک سرخس

مأموران گمرک سرخس در استان
خراسان رضوی در بازرسی و کنترل یک
دستگاه کامیون ورودی به کشور 184
قطعه شمس مس به وزن تقریبی 994
کیلوگرم کشف کردند.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت
گمرکات خراسان رضوی ،این شمشها به
طرز ماهرانهای در کابین راننده ،جعبه بغل،
ریش کامیون ،زیر کانتینر  40فوت و الستیک
زاپاس جاسازی شده بود که با هوشیاری و دقت
مأموران کشف شد.

کشف مجدد داروی قاچاق
در گمرک ایالم

کارکنان گمرکات استان ایالم در
راستای مبارزه با قاچاق موفق به کشف
مقادیر قابل توجهی داروی قاچاق شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایالم،
مأموران این گمرک موفق شدند از یک
مسافر تبعه عراق هنگام خروج از کشور 1200
عدد آمپول دیازپام  10میلیگرمی 800 ،عدد
قرص راینیتیدین  150میلیگرمی 500 ،عدد
قرص هیدروکورتیزون به ارزش تقریبی 200
میلیون ریال شوند .براساس این گزارش متهم
به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی
تحویل شد.
شایان ذکر است که مأموران گمرک
ایالم اخیر موفق به کشف حدود  20هزار
عدد انواع قرص شده بودند.
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بازدید مدیرکل دفتر صادرات از گمرک مشهد

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با
حضور در ستاد نظارت گمرکات خراسان
رضوی ضمن بازديد از مراحل اجرايی رويه
صادرات ،از نزديك به بررسی مشكالت و
چالشهای مراجعان و صادركنندگان در اين
گمركات پرداخت.
علی اکبر شامانی با تقدير از عملکرد گمرك
مشهد در ساماندهی وضعيت صادرات اظهارداشت:
با اجرای موفق بسته حمايتی صادرات در اين گمرك
كه از سوی رئیس كل گمرك ايران ابالغ شده و در
راستای سياستهای كلي اقتصاد مقاومتی ،فصل
جديدی از روانسازی و تسهيل صادرات و تسريع
در ارائه خدمات به ويژه به صادركنندگان با هدف
سرعت بخشيدن به اين فرآيند در اين گمرك گشوده
شده است كه اين مهم ثمره تالش ارزنده كاركنان
خدوم است.
وی همچنين مسائل و مشكالت مورد نظر

انتصاب

باحکمفرودعسگریرئیسکلگمرک
ایران ،سرپرستی گمرکات استان قم به
محمد خلیلی واگذار شد.
براساس این گزارش در مراسمی که با
حضور احمد ذاکری مدیرکل امور اداری و رفاه
گمرک ایران و علیپور مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی استان قم و جمعی از مدیران و
تجار استان قم برگزار شد ،از خدمات حسن
یاسری مدیرکل سابق گمرکات استان قم
قدردانی و محمد خلیلی به عنوان سرپرست
اداره کل گمرکات این استان معرفی گردید.
محمد خلیلی پیش از انتصاب به این
سمت مدیر گمرک سلفچگان در استان
قم بود.

تقدیر فرماندار المرد از عملکرد
گمرک این شهر

مدیر گمرک المرد گفت :روند انجام
عملیات گمرکی به صورت کاغذی در گمرک
ال متوقف شده و از لحظه ثبت
المرد کام ً
سفارش تا آخرین مراحل تحویل کاال کارها
به صورت الکترونیکی انجام میشود

نجفیزاده در جریان بازدید فرماندار و رئیس
هیأت مدیره شرکت ایمیدرو و مدیر مناطق ویژه
اقتصادی المرد و پارسیان از گمرک منطقه ویژه
اقتصادی المرد ،احداث بارانداز و تسریع روند ترخیص
کاالهای تخصصی را از دیگر مواردی دانست که
جهت بهبود وضعیت تجارت در این منطقه صورت
گرفته است .اسدالهی فرماندار المرد نیز در این بازدید
با رضایتمند خواندن عملکرد گمرک ،وجود تنها سه
گمرک در استان فارس و قرار گرفتن یکی از این
قابلیت ها در المرد را نشانه جایگاه ویژه شهرستان
المرد توصیف کرد .دقت باالی گمرک در سالمت
تحویل کاال و برنامهریزی برای دریافت رویه واردات
این گمرک اقتصادی صنعتی از دیگر مواردی بود که
فرماندار المرد به آن اشاره کرد.

صادركنندگان و کارکنان اين گمركات را در اين
بازديد مورد بررسی و پاسخگویی قرار داد.
براساس این گزارش با توجه به تاثير صادرات

در امر اشتغالزايی ،ضرورت كمك به تسريع فرآيند
صادرات و راههای رفع موانع مورد نظر در این بازدید
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

تجلیل از کارکنان معلول در گمرکات یزد و بندرلنگه
به مناسبت روز جهانی معلوالن
طی مراسمی از علیرضا صابری کارمند
گمرکات استان یزد با اهدای لوح سپاس
تقدیر شد.
مهرداد پیرحیاتی ،مدیرکل گمرکات استان
یزد در این مراسم گفت :نامگذاری هفته معلوالن،
فرصت مناسبی برای معطوف داشتن اذهان عمومی
و آگاهسازی جامعه نسبت به مسائل مرتبط با
معلوالن است.
وی همچنین بر لزوم برابرسازی فرصتها و
بهرهمندی عادالنه معلوالن از تسهیالت اجتماعی
با حفظ شان و منزلت آنان تاکید کرد.
همچنین به مناسبت  12آذر روز جهانی
معلوالن ،طی مراسمی در گمرک بندرلنگه از
خدمات دو تن از کارکنان معلول این گمرکات
تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم ابراهیم چوپانی و رضا هوشمندی با دریافت لوح از سوی مدیرکل گمرک بندرلنگه مورد
تقدیر قرار گرفتند.

کسب عنوان خادم صادرات برای دومین سال پیاپی توسط
گمرک شهرکرد

استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

"وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل
امواتا ،بل احیا ُء عندربهم یرزقون"

زندگینامه شهدای گمرک
شهابان آسمانی

بزرگداشت شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره
آنها کمترین کاری است که به پاس جانفشانی این
افتخارآفرینان انقالب اسالمی میتوان انجام داد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران همواره به خود میبالد
که همگام با ملت سلحشور و انقالبی ایران ،شهدایی
را در راه پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به
جامعه تقدیم کرده است.
ضمن قدردانی از شورای فرهنگی و امور
ایثارگران گمرک ایران به ویژه حجتاالسالم اخالقی
و به منظور پاسداشت شهدای واالمقام و احیای نام و
خاطره آنها شرح کوتاهی از مشخصات و وصیتنامه
آنان را در زیر میخوانید:
شهید مصطفی انصاری رادمندی:
تولد - 1344/7/1( :شهادت 21=)1365ساله
سمت :کارمند گمرک مهرآباد
وضعیت تاهل :مجرد
محل شهادت :شلمچه ،عملیات کربالی پنج
فرازی از وصیت :ما به خاطر اسالم ،والیت
فقیه ،قرآن و حرمت انسانها که مورد تجاوز قرار
گرفته است میجنگیم ،در مشکالت از خداوند یاری
بجوئید ،نماز بپادارید و مساجد را پر کنید ،صبر و تقوا
پیشه کنید ،همواره در خط والیت باشید و بدانید که
دنیا محل امتحان الهی است...

کارمند گمرک ایران
کارشناس رسمی
سازمان جهانی گمرک
شد

گمرک استان چهارمحال و بختیاری برای دومین سال پیاپی به عنوان خادم صادرات
معرفی شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در این باره گفت :عملکرد گمرک استان در راستای حضور مؤثر و تالش
صادقانه به منظور تسهیل و تسریع فرآیند و تشریفات صادرات ،اجرای سامانههای الکترونیکی گمرکی و
کاهش هزینههای واحدهای تولیدی صادرات محور الیق قدردانی و سپاس است .وی با اهدای لوح از مدیر
و پرسنل زحمتکش این اداره تقدیر به عمل آوردند.

گزارش تقدیر از بسیجیان نمونه در هفته بسیج

در جلسهای با حضور مدیرکل گمرکات
استان گلستان ،جانشین فرماندهی سپاه
گنبد ،فرماندهی نیروی مقاومت بسیج
اینچهبرون ،معاونین و جمعی از کارکنان
گمرک گلستان از بسیجیان نمونه این اداره
کل تقدیر بهعمل آمد.
در این جلسه سید ابراهیم حسینی
مدیرکل گمرک با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای حرم و تبریک پیروزیهای سپاه
اسالم امنیت و آرامش جامعه را مرهون
رشادتهای بسیجیان و سایر نیروهای نظامی و اهدای خون پاک شهدای انقالب دانست و ضمن تقدیر از خدمات
همکاران بسیجی ،بهرهگیری از روحیه بسیج را در انجام هرچه بهتر امور روزمره و خدمت به مردم خواستار شد.
در پایان با اهدای تقدیرنامه و هدایایی از بسیجیان نمونه تشکر و قدردانی بهعمل آمد.
* طی مراسمی به مناسبت هفته بسیج ،از بسیجیان فعال توسط ناظر گمرکات خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.

سیامک نعمتی رئیس اداره تجهیز
گمرکات اداره کل توسعه و تجهیز
گمرک ایران بهعنوان کارشناس رسمی
سازمان جهانی گمرک انتخاب و موفق
به گذراندن دوره آموزشی مربوطه شد.
شایان ذکر است که سازمان جهانی
گمرک در راستای ظرفیتسازی و ارتقای
دانش فنی کارکنان گمرکات سراسر جهان
اقدام به برگزاری دورههای آموزشی گمرکی
در رشتههای مختلف کرده و پس از پذیرفتن
تعدادی از کارشناسان خبره گمرکات در این
دورهها ،آنها را برای تدریس مباحث گمرکی
به گمرکات جهان معرفی میکند.

		
صاحب امتیاز  :گمرک ایران

جمهوری اسالمی ایران زیر نظر  :شورای سردبیری
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
قیمـت 1000تومـان
WWW.IRICA.IR

از كالم رهبري

سـال نوزدهم

مدیرمسئول :فرود عسگری

نشانی :باالتر از ميدان وليعصر(عج) ،نرسيده به زرتشت،
ساختمان گمرك ايران ،روابط عمومي
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

نقد باید منصفانه و مسئوالنه باشد

ترخیص هوشمند بیش از  58هزار خودرو وارداتی از گمرک

از ابتدای سالجاری تاکنون  58هزار
و  637دستگاه انواع خودرو به ارزش یک
میلیارد و  559میلیون دالر وارد کشور
شده است.
براساس این گزارش تشریفات ترخیص خودرو
در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون ثبت
سفارش امکانپذیر نیست.
با پیاد هسازی سامانه جامع گمرکی و
الکترونیکی شدن تشریفات ترخیص تمامی کاالها
به کمک سامانه جامع گمرکی؛ ارتباط گمرک ایران
با سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از
طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی الکترونیکی
شده و پس از اخذ مجوز ثبت سفارش انواع خودرو
با در نظر گرفتن مجوزهای ورود شامل گواهی
استاندارد ،نمایندگی رسمی و دیگر مجوزهای
مرتبط با واردات خودرو اطالعات ثبت سفارش به
تفکیک شماره شاسی خودروهای وارداتی به صورت
الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی مینشیند.
همچنین با کمک گمر ک ا لکترو نیک ،
گواهیهای ترخیص خودرو به صورت الکترونیکی
جهت شمار هگذاری خودرو در اختیار مرکز
شمارهگذاری خودرو قرار میگیرد.
طبق رویه موجود مشخصات فنی تمامی
خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش توسط
سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الکترونیکی به
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارسال میشود و
در زمان اظهار تاییدیه نمایندگیهای رسمی خودرو به

صورت الکترونیکی از سازمان توسعه تجارت استعالم
و تاییدیه نمایندگیها به صورت الکترونیکی از طرف
سازمان توسعه تجارت ثبت میشود.
در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت سفارش را
ارائه و تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی براساس
ال مجوز
مشخصات فنی صورت میگیرد که قب ً
ثبت سفارش برای همان خودرو با مشخصات فنی
کامل ازجمله شماره شاسی اخذ شده است .پس از
تطبیق مشخصات فنی خودرو در زمان ترخیص نظر
ارزیاب به صورت سیستمی ثبت و کامال هوشمند
با اطالعات ثبت سفارش هر دستگاه خودرو شامل
نوع خودرو ،نشان تجاری ،تیپ ،سال ساخت ،مدل
ساخت ،کشور سازنده ،تعداد سیلندر ،حجم موتور،

تعداد محور ،تعداد چرخ ،تعداد درب ،رنگ ،شماره
شاسی ،شماره موتور و نوع سوخت تطبیق داده
میشود و همان اطالعات به صورت الکترونیکی
از طریق سامانه جامع گمرکی در اختیار مراکز
شمارهگذاری خودرو قرار میگیرد.
بر این اساس و با عنایت به حذف
گواهینامههای کاغذی؛ کلیه صاحبان کاال ،مراکز
شمارهگذاری خودرو ،دستگاههای اجرایی و سایر
مراکز مربوطه میتوانند جهت استعالم رسید پروانه
الکترونیک خودروهای وارداتی به سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزی گمرک در آدرس اینترنتی
 epl.irica.ir/eclمراجعه نموده و کلیه اطالعات
مورد نیاز را از این طریق کسب کنند.

کشف  80کیلوگرم هروئین از خودرو سانتافه در گمرک رازی

یک باند بینالمللی قاچاق هروئین
توسط مأموران گمرک کشف و منهدم شد.
براساس این گزارش مأموران گمرک رازی در
استان آذربایجان غربی طی یک عملیات پیچیده و
با کمک سگهای موادیاب موفق شدند مقدار 80
کیلوگرم هروئین را از یک خودروی سواری کشف
و ضبط کنند.
قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر قصد داشتند
این محموله سنگین هروئین را یک خودرو لوکس و
شماره کابوتاژ از مرز عبور داده و از طریق ترکیه به
بازارهای مصرف در کشورهای اروپایی برسانند ،اما
سگهای موادیاب گمرک ایران موفق شدند مواد
مخدر جاسازی شده را از داخل این خودروی سواری
شاسی بلند سانتافه کشف کنند.

این مقدار هروئین به طرز بسیار ماهرانهای
پس از برش دادن صندوق عقب خودروی سانتافه
کف خودرو جاسازی شده بود ،که با رهگیری
اطالعات خودروهای ورودی و خروجی و به کمک
سگهای موادیاب توسط مأموران گمرک کشف
شد.این دومین باند بینالمللی قاچاق هروئین
است که در هفتههای اخیر با هوشیاری مأموران
گمرک متالشی میشود .پیش از این مأموران
گمرک به کمک سگ موادیاب موفق شد از یک
باند قاچاق موادمخدر مقدار  74کیلوگرم هروئین
کشف و ضبط کنند.
گمرک ایران براساس ارزیابی سازمان جهانی
گمرک برترین گمرک جهان در مبارزه با قاچاق مواد
مخدر در سال  2017شناخته شد.

این یازدهمین عملیات موفق مربیان سگهای
موادیاب در کشف محمولههای سنگین مواد مخدر
در سالجاری است و پیش از این  5محموله سنگین
تریاک در گمرک غرب تهران ،دو محموله تریاک در
فرودگاه امام خمینی ،یک محموله بذر ماده مخدر
گل در گمرکات ماهیرود و دوغارون و یک محموله
هروئین در گمرک رازی به کمک سگهای موادیاب
گمرک کشف و ضبط شده بود.
مأموران گمرک در سا لجاری به کمک
سگهای موادیاب و تجهیزات کنترلی پیشرفته
و همچنین رصد اطالعات محمولهها به کمک
سامانههای الکترونیکی موفق شدند بیش از  50تن
انواع مخدرهای سنتی ،صنعتی و پیشساز مواد مخدر
را کشف و ضبط نمایند.

آغاز استعالم بر خط
اطالعات گمرکی توسط
تعزیرات حکومتی
استعالم بر خط اطالعات گمرکی
توسط سازمانتعزیرات حکومتی آغاز
شد.
این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت
فرامرزی صورت میگیرد و با انجام آن استعالم
کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استانهای
مهم و حساس حذف شده است.
هماکنون استعالم بر خط اطالعات توسط
تعزیرات حکومتی استانهای بوشهر ،هرمزگان،
یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت
فرامرزی صورت میگیرد.
اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به
کلیه پروندههای قاچاق کاال و ارز در سازمان
تعزیرات حکومتی است و این سازمان درخصوص
پروندههای متشکله قاچاق اطالعات متعددی را از
گمرک استعالم میکند.
این اقدام یکی از پروژههای  100روز اول
دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که
انجام شده است.

چاپ کتاب
توسط همکار گمرکی

کتا ب ها ی
"مسؤولیت مدنی
د ر گمر ک " و
" ما هیت حقو قی
قبض انبار" توسط
مسعو د و لیز ا د ه
معاون دفتر مرکزی
حر ا ست گمر ک
ایران تألیف و منتشر شد.
کتاب "مسؤولیت مدنی در گمرک" در 4
فصل و  176صفحه و با سر فصلهای ،مفاهیم
اصلی و مبانی مسؤولیت مدنی در اماکن گمرکی،
انواع رویههای گمرک و مسؤولیت مدنی و تحلیل
آنها در روند انجام تشریفات گمرکی و نحوه جبران
خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی در روند تشریفات
گمرکی منتشر شده است.
کتاب "ماهیت حقوقی قبض انبار" نیز که
در  4فصل و  148صفحه چاپ و منتشر شده
شامل سرفصلهایی ازجمله مفاهیم و تعاریف،
مباحث تحلیلی درخصوص قبض انبار ،تحلیل
ماهیت قبض انبار ،تعهد صادرکننده قبض انبار
و ظهرنویسی آن به
عنوان وثیقه و قبض
انبار الکترونیکی و
گواهی سپرده کاالیی
است.
برای این همکار
گمرکی توفیقات بعدی
را آرزو میکنیم.

