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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

نفع مناطق آزاد
از پیوستن
به سامانه جامع گمرکی
پیوستن منطقه آزاد تجاری -صنعتی
اروند به سامانه جامع امور گمرکی به عنوان
سیامین سازمان متصل شده به EPL
سرآغاز اتفاقات مهمی باشد که یکی از آنها
پایان یافتن ماجرای کهنه واردات غیرقانونی
کاال از این مناطق است .مناطق آزاد سهگانه
کشور که سا لها قبل براساس مصوبات
قانونی با هدف واردات مواد اولیه با استفاده
از معافیتها و تسهیالت گمرکی ،پردازش
و تولید انواع کاال و صادرات آن به خارج از
کشور و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی
تأسیس شدند ،متأسفانه طی دو دهه گذشته
کمتر توانستهاند در مسیر ا جرای سیاستها
و تحقق اهداف تعیین شده حرکت کنند و
عمدت ًا سرگرم فعالیتهای تجاری و خدماتی
و بعض ًا گردشگری بودهاند .از نگاه بسیاری از
ال به اماکنی برای
کارشناسان این مناطق عم ً
واردات کاال به سرزمین اصلی تبدیل شده و از
آنجا که تحت قلمرو گمرکی کشور به حساب
نمیآیند ،تاکنون امکان ارزیابی و سنجش
صحت عملکرد تجاری آنها نیز میسر نبوده
است .اما اکنون با اتصال اولین منطقه آزاد
کشور یعنی منطقه آزاد اروند به سامانه جامع
امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی،
ثبت الکترونیکی کلیه کاالی وارداتی به این
منطقه امکانپذیر شده و پیشبینی میشود
عالوه بر شفاف شدن فرآیندها و روندهای
تجاری ،سرعت ترخیص کاال و انجام مراحل
گمرکی کاالهای وارداتی به نحو قابل توجهی
افزایش یابد.
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری
است.
 -1با اتصال سیستمهای منطقه آزاد
اروند به سامانههای الکترونیکی گمرک،
الزم است اقدامات مناسب برای آموزش
کارکنان این منطقه و آشنایی آنها با
سامانههای جامع و پنجره واحد تجارت
فرامرزی گمرکی به عمل آید و همزمان برای
تقویت زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی و
جلوگیری از قطعیهای آزاردهنده سیستم
تدابیر الزم اندیشیده شود.
 -2با توجه به شرایط خاص حاکم در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،تالش برای
همکاری و هماهنگی کامل جهت ارسال
اطالعات و آمارهای مربوط به واردات کاال
به گمرک ضروری به نظر میرسد.
اساس ًا هدف از اتصال سامانههای
الکترونیکی گمرک و سایر سازما نهای
همجوار همانطور که پیشتر اشاره شد
شفاف شدن روندهای تجاری ،افزایش
سرعت انجام امور ،تقویت فرآیندهای
نظارتی و کنترلی و حذف مراحل زاید است
و تحقق همه این امور منوط به همکاری
و هماهنگی کامل سازما نهای همکار با
گمرک است.
ادامه در صفحه 3

هدف گمرک الکترونیکی
شفافسازی و مقابله با فساد است

3

8

ضوابطجدیدثبتسفارش
و عوارض گمرکی خودروهای
وارداتی

بزرگداشت سیامین سالگرد سیستم
هماهنگ ( )HSبه عنوان یک زبان
جهانی برای تجارت بینالملل

راهنمای تمدید
تاریخ انقضای پته
در سامانه جامع گمرکی

هیأت وزیران طی تصویبنامهای حقوق
ورودی انواع خودروهای سواری بنزینی و
دیزلی وارداتی را بین  55تا  95درصد
اعالم کرد.

سیستم هماهنگ شده کدگذاری و توصیف
کاال ( )H.Sبرای همه کشورهای دنیا با
زبانهای مختلف امکانی فراهم میآورد تا به
یک زبان سخن بگویند.

پته گمرکی نوعی سند است که از تاریخ
صدور فقط به مدت  4روز اعتبار دارد و
بعد از آن منقضی خواهد شد.
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

هدف گمرک الکترونیکی
شفافسازی و مقابله با فساد است
معاون اول رئیس جمهوری گفت :استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با
چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف شفافسازی
و مقابله با فساد است.

دکتر اسحاق جهانگیری که در جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی سخن میگفت ،افزود:
در کنار این دستاورد ،امور تجاری کشور نظیر
صادرات ،واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی
تسهیل شده و تا حد زیادی از قاچاق کاال نیز ممانعت
بهعمل آمده است.
وی در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس کل
گمرک جمهوری اسالمی ایران در مورد اقدامات
صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک
و یکپارچه که از پروژههای اقتصاد مقاومتی است،
این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت:
استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی
است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام
رسیده است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه دولتی
بودن اقتصاد کشور یکی از اصلیترین دالیل
گسترش دامنه فساد در کشور است ،افزود :در دولت
تدبیر و امید بارها بطور جدی اعالم کردیم که در
مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر
کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
جهانگیری ادامه داد :یکی از برنامههای دولت
برای مبارزه با فساد ،پیشگری از بروز تخلفات بود که
در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد،
ایجاد سامانههای الکترونیکی است که در تمامی
دستگاههای اجرایی این برنامه به صورت جدی
دنبال میشود و گمرک جمهوری اسالمی ایران
یکی از نمونههای روشن و موفق در این برنامه
بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و
یکپارچه ،ارتباط میان اربابرجوع و کارشناسان
گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با
فساد حاصل کند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد :دولت
عالوه بر تالش و برنامهریزی در جهت ایجاد
سامانههای الکترونیکی ،مصوب کرد که در هر
دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست باالترین
مقام دستگاه و با عضویت حراست ،بازرسی و

بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی
گلوگاههای فساد ،نسبت به از بین بردن این
گلوگاهها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات
و فسادها در دستگاههای مستقر در استانها و
شهرستانها ،از استانداران و فرمانداران کشور
خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر اهمیت
رضایتمندی مردم ،یکی از اقدامات دولت در
جهت خدمترسانی هر چه سریعتر به مردم
را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت :در
راستای خدمت به مردم و جلبرضایت آجاد
جامعه ،رئیس جمهور دستور داده است که در
هر دستگاه اجرایی میزی برای اطالعرسانی و
راهنمایی اربابرجوع تعریف شود تا مردمی که
برای انجام امور اداری به دستگاههای اجرایی
مراجعه میکنند ،معطل و سردرگم نشوند و
عالوه بر این اقدام،گروههایی نیز مأمور شدند تا
به صورت سرزده به دستگاههای اجرایی مراجعه
و نحوه خدمترسانی و میزان رضایتمندی مردم
را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری تسهیل و بهبود
کسبوکار را از دیگر اهداف استقرار گمرک
الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهارداشت :با
استقرار این سامانه ،درآمد گمرک جمهوری اسالمی
ایران از  8هزار میلیارد تومان در سال  91به 22
هزار میلیارد تومان در سال  96افزایش یافته و این
در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش
مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین
زمان واردات از  26روز به  3روز و کاهش میانگین
زمان صادرات از  7روز به  1روز پس از استقرار
گمرک الکترونیک و یکپارچه ،اظهارداشت:
کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل
توجهی صرفهجویی در زمان میشود و اگر هزینه
میزان معطلی اربابرجوع پیش از استقرار گمرک

الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه
شود ،شاهد صرفهجویی فراوانی در زمان و هزینهها
خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم حذف
مقررات زائد که موجب معطلی کارها میشود،
خاطر نشان کرد :خوشبختانه دستگاههای اجرایی
از طریق سامانههای ایجاد شده میتوانند پاسخها
و استعالمهای الزم را بهصورت آنالین و برخط به
گمرک ارائه دهند که این امر نقش مؤثری در از بین
رفتن توقف و معطلی کارها داشته است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نقش
پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در
جلوگیری از قاچاق کاال ،تصریح کرد :هدفگذاری
گمرک جمهوری اسالمی ایران این بود که اجازه
ندهد قاچاق کاال از مراکز رسمی انجام شود که
خوشبختانه امروز با استقرار سامانههای مختلف و
از طریق بکارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکسری
پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کاال از
مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش
یافته است.
اظهارات رییس کل گمرک ایران
در این جلسه فرود عسگری رئیس کل گمرک
جمهوری اسالمی ایران گزارشی از پروژه استقرار
گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح
وضعیت گذشته گمرک ،شرایط فعلی،اقدامات دولت
یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرک
جمهوری اسالمی ایران پرداخت.
وی گفت :پیش از اجرای پروژه گمرک
الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بهصورت کاغذی
بود و صاحبان کاال مراجعات حضوری داشتند ضمن

آنکه امکان کنترل بدهیها و امکان نظارت و
مدیریت ارز وجود نداشت و فرآیندها و انجام کلیه
امور بهصورت دستی و سنتی صورت میگرفت،
اما پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک ،کلیه
فرآیندها الکترونیکی و با  27سازمان ذیربط در
تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و
ال
انجام کلیه مطالبات و پرداختها بهصورت کام ً
مکانیزه و الکترونیکی انجام میشود ضمن آنکه
ثبت کلیه پروانههای وصولی عبوری بهصورت
آنالین صورت میگیرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران
همچنین به برخی دستاوردهای اجرای پروژه اشاره کرد
که کاهش زمان فرآیند ترخیص در رویههای واردات از
 26روز به  3روز ،صادرات از  7روز به  1روز و ترانزیت
از  45روز اعالم وصولی به لحظه ازجمله آنها بود.
کاهش اسناد رویه واردات از  10سند به  5سند
و رویه صادرات از  7سند به  3سند ،افزایش چشمگیر
درآمدهای گمرکی علیرغم کاهش میزان واردات،
کاهش فساد از طریق حذف پروانههای کاغذی،
امضاهای طالیی و کارتهای بازرگانی یکبار
مصرف ،کاهش هزینههای تجارت خارجی ،استفاده
از روشهای نوین مدیریتی ،افزایش کشفیات
قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه
نخست گمرک جمهوری اسالمی ایران در مبارزه
با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کاال در
سالجاری میالدی ،افزایش رضایتمندی ذینفعان
و بهبود رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی از
دیگر دستاوردهای اجرای پروژه استقرار گمرک
الکترونیک و یکپارچه بود که رئیس کل گمرک
ایران به آنها اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با رئیس کل گمرک خبر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:
مجلس شورای اسالمی تمامی اعتبارات پیشبینی شده برای
تجهیز گمرکات به امکانات و دستگاههای پیشرفته کنترلی
را در بودجه سال  ۱۳۹۷تصویب خواهد کرد تا روند تجهیز
گمرکات کشور در سال آینده با سرعت مناسبی پیگیری شود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با فرود عسگری رئیس
کل گمرک ایران همچنین از تصویب الیحه اصالح قانون امور
گمرکی در مجلس خبر داد و افزود :این الیحه پس از تصویب در
کمیسیون اقتصادی مجلس در نوبت طرح در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی قرار گرفته و پیشبینی میشود پس از تصویب در
صحن علنی مجلس از سال آینده اجرایی شود.

حمایت قاطع مجلس از گمرک

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه بر
حمایت مجلس از برنامههای گمرک ایران برای توسعه سامانههای
الکترونیکی و شفافیت تأکید و با تقدیر از زحمات رئیس کل گمرک

ایران روند اصالحات نظام گمرکی را مناسب توصیف کرد.
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران نیز در این دیدار از
حمایتهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پیشبرد اهداف و
برنامههای گمرک تقدیر و تشکر کرد و گفت :گمرک ایران در تازهترین
اقدام اظهار قبل از ورود کاال را در بزرگترین گمرک کشور اجرایی کرده
که اقدامی مهم و اساسی در حمایت از تولید و تسهیل و توسعه تجارت
به شمار میآید.عسگری با اشاره به برنامه گمرک برای استقرار سامانه
جامع گمرکی در مناطق آزاد افزود :این سامانه در منطقه آزاد اروند به
عنوان اولین منطقه آزاد براساس تفاهمنامه گمرک و سازمان منطقه
آزاد پیادهسازی شده است و روند تجهیز مناطق آزاد به سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی طبق برنامه در حال انجام است.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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جمهوری اسالمی ایران
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دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

اولین منطقه آزاد
رسم ًا به سامانه جامع گمرکی پیوست
منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه آزاد کشور رسماً به سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک پیوست.
سامانه جامع گمرکی از پنجم دی ماه سالجاری در منطقه آزاد اروند آغاز بهکار کرد و اطالعات
کاالهای ورودی به این منطقه در سامانههای الکترونیکی گمرک ثبت میشود .با این اقدام انجام
دوراظهاری کاالهای ورودی از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در منطقه آزاد اروند به عنوان
اولین منطقه آزاد کشور اجرایی شد.
با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان مناطق آزاد و جلسات آموزشی تشکیل شده در
منطقه آزاد اروند ،تمام اظهارنامههای ورودی منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه در سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزی به روش دوراظهاری ثبت میشود.
استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در مناطق آزاد کشور براساس تفاهمنامهای
صورت میگیرد که پیش از این به امضای فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران و مرتضی بانک دبیر
شورایعالی مناطق آزاد کشور رسیده است.
براساس این تفاهمنامه قرار است سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در تمامی
مناطق آزاد کشور پیادهسازی شود و این مناطق زیر چتر سامانههای الکترونیکی گمرک قرار گیرند .طبق
برنامهریزیهای بهعمل آمده همچنین قرار است در گام بعدی این سامانه در منطقه آزاد ارس اجرایی شود.

سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی مهمترین طرح تحول گمرک ایران به شمار
میرود که در اواخر سال  ۱۳۹۳از سوی مسعود کرباسیان رئیس کل وقت گمرک ایران پیادهسازی شد و
در حال حاضر تشریفات صادرات ،واردات و ترانزیت در گمرک ایران تحت پوشش این سامانه قرار دارد
و هماکنون با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تبادل اطالعات گمرک ایران با
 ۲۹سازمان همکار به صورت الکترونیکی انجام میشود.

کنترل هوشمند یک میلیون و  200هزار کانتینر در سالجاری
با سامانه جامع گمرکی

گمرک ایران اعالم کرد که کنترل
هوشمند بیش از یک میلیون و 200
هزار کانتینر ورودی در بخش واردات و
ترانزیت به کمک سامانه جامع گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی در
سالجاری انجام شده و حتی یک کانتینر
کاالی قاچاق هم از گمرکات ترخیص
نشده است.
براساس اطالعات موجود در سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک،
در مدت یادشده کاالهای وارداتی  3900شرکت
تولیدی و تجاری معتبر بیشترین حجم از واردات
را به خود اختصاص داده است و این شرکتها در
مجموع  93درصد از کل ارزش واردات کشور را
به خود اختصاص دادهاند.
از این فهرست  3900عددی سهم
شرکتهایی که دارای پروانه بهرهبرداری بوده و
به عنوان برندهای معتبر تولیدی در کشور فعالیت
دارند  3/89درصد و سهم بازرگانان و افراد شناخته
شده و معتبر  1/7درصد بوده است.
در این فهرست شرکتهای فعال در صنعت
خودرو در رتبههای نخست قرار دارند .پس از این
شرکتها به ترتیب شرکتهای بنام و شناخته شده
فعال در حوزه تأمین کاالهای اساسی ،نهادههای
دامی ،پاالیشگاهی و پتروشیمی ،فوالد ،دارو و

صنایع غذایی دیده میشوند.
این گزارش میافزاید؛ در  9ماهه سالجاری
 17هزار و  550شرکت تولیدی ،بازرگانی و فرد
حقیقی در واردات کاال فعال بودهاند .گمرک
ایران میانگین اظهارنامههای وارداتی ،صادراتی و
ترانزیتی را در طول هر هفته  26هزار فقره اعالم و
تأکید کرد :کنترل تمامی این اظهارنامهها با کمک
ال الکترونیکی
سامانههای هوشمند در گمرک کام ً
انجام میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای سامانههای
هوشمند گمرک ،ثبت جزییترین اطالعات
اظهارنامهها در هر مرحله از فرآیند تشریفات
گمرکی در کارتابلهای الکترونیکی و بایگانی
دیجیتال اسناد است که این تجهیزات امکان
کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام
تشریفات کاال را فراهم نموده و تمامی دستگاههای
کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی
میتوانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در
هر شرایط زمانی و مکانی کنترل نمایند.
همچنین ثبت هوشمند اطالعات ترخیص کاال
این امکان را در گمرک فراهم نموده تا رسیدگی
به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی
امکانپذیر شود ،در صورتی که قبل از الکترونیکی
شدن گمرک امکان رصد اطالعات فرآیند تشریفات
گمرکی کاالها به آسانی میسر نبوده و با وجود

ال کنترلهای پس
روشهای دستی و کاغذی عم ً
از ترخیص امکانپذیر نبود.
با الکترونیکی شدن اطالعات بارنامه ،فاکتور
خرید ،عدلبندی و منشأ ارز ،تطبیق اطالعات
ال هوشمندسازی شده و سامانه جامع گمرکی
کام ً
هماکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور
کامل در زنجیره ورود اطالعات ترخیص ،دادهها را
تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی
را شناسایی کند.
هماکنون اطالعات کاالهایی که به کشور وارد
میشود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک،
مانیفست الکترونیک ،فاکتور الکترونیک ،عدلبندی
الکترونیک ،اظهار الکترونیک ،گواهی مبدأ،
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 گمرکی
جلوگیری میکند.
گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی
پس از بررسی پروندههایی که در آنها جعل اسناد
یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفهای در گذشته
اتفاق افتاده  ،قابلیتها و توانمندیهای سامانه
جامع گمرکی را ارتقا داده و اطالعات اظهاری
صاحب کاال یا نماینده قانونی وی را با اطالعات
بارنامه ،مانیفست ،بیمه ،ثبت سفارش ،قبض انبار،
مجوزهای سازما نهای همکار ،گواهی مبدأ،
فاکتور خرید ،عدلبندی ،نظر ارزیاب و کارشناس
به صورت هوشمند و کامال الکترونیکی در سامانه
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
تطبیق میدهد و در صورت هرگونه مغایرت در هر
مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار
قفل میشود.
این گزارش میافزاید؛ گمرک ایران صرف ًا
درخصوص کاالهایی مسئولیت دارد که تشریفات
گمرکی این کاالها از طریق گمرکات انجام و
برای این کاالها پس از اظهار در گمرکات پته
الکترونیکی صادر شده است.

نفع مناطق آزاد از پیوستن
به سامانه جامع گمرکی

ادامه از صفحه اول
 -3توافق اخیر رئیس کل گمرک ایران
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و امضای
تفاهمنامه بین آنها به این معنا است که
واردات کاال توسط مناطق آزاد ازجمله منطقه
آزاد اروند تحت نظارت و کنترل دقیق گمرک
خواهد بود و به همین دلیل فضا و شرایط باید
به نحوی مهیا شود که گمرک بتواند وظایف
نظارتی و کنترلی خود را در مبادی ورودی و
ال تصمیمات
خروجی مناطق یادشده که قب ً
الزم درباره آنها اتخاذ شده به خوبی انجام
دهد .در این صورت یک فرصت طالیی
برای مناطق آزاد جهت خالصی از شائیه
واردات غیرقانونی کاال توسط این مناطق
ایجاد خواهد شد.
 -4حضور گمرک در هر یک از مبادی
ورودی رسمی کشور بهخصوص مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی موجب افزایش اعتماد تجار
و بازرگانان و ارتقای جایگاه قانونی این
مناطق و همچنین آسودگی خاطر دولت
و مجلس و سایر ارکان نظام خواهد شد.
بنابراین جا دارد مسئوالن محترم شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترتیبات
الزم را برای تأمین نیازها و امکانات گمرک
هم از لحاظ سختافزاری و هم نرمافزاری
به نحو مطلوب فراهم کنند .در مورد مناطق
آزاد اروند این موضوع از حساسیت و اهمیت
بیشتری برخوردار است.
 -5به نظر میرسد منطقه آزاد اروند به
لحاظ وسعت جغرافیایی و مسائل و مشکالت
خاص خود برای آنکه بتواند بستر مناسب را
برای فعالیت اجرایی گمرک کشور فراهم کند
به حمایت و مساعدت بیشتر استانداری محترم
خوزستان و سایر سازمانهای و نهادهای اجرایی
و قضایی نیاز دارد که امیدواریم با همکاری و
تعامل بین سازمانی شاهد توسعه فعالیتهای
تولیدی و تجاری و نهایت ًا بهبود وضعیت مردم
در این خطه عزیز از کشورمان باشیم.

بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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ضوابط جدید ثبت سفارش
و عوارض گمرکی خودروهای وارداتی
هیأت وزیران طی تصویبنامهای حقوق ورودی انواع خودروهای سواری
بنزینی و دیزلی وارداتی را بین  55تا  95درصد اعالم کرد.
متن تصویبنامه به این شرح است:
هیأت وزیران در جلسه  1396/۹/22به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان مواد ( )۱۶( ،)۱۵( ،)۱۴( ،)۱۳و( )۱۷به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
موضوع تصویبنامه شماره /۱۸۷۵۸ت ۲۸۸۱۷هــ مورخ  ۱۰/۴/۱۳۸۲و اصالحات بعدی آن موضوع
تصویبنامههای شماره /۲۴۷۲۹۷ت ۴۷۷۲۲هـــ مورخ  ۱۵/۱۲/۱۳۹۰و شماره /۱۶۰۲۵۳ت ۵۳۵۴۸
هــ مورخ  ۱۶/۱۲/۱۳۹۵اضافه میشود:
ماده  -۱۳واردات خودرو سواری با توجه به ماده ( )۴قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان  -مصوب
 ،-۱۳۸۸منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساختهای الزم و کافی جهت ارائه خدمات
پس از فروش و اخذ تأییدیههای الزم از وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد.
تبصره  -۱واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد
قرارداد ارائه خدمات پس از فروش واردکننده یا نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین شده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت امکانپذیر است.
تبصره  -۲ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ( )40/000دالر ()CFR
ممنوع است.
تبصره  -۳ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور باالتر از  ۲۵۰۰سی سی
ممنوع است.
ماده  -۱۴حقوق ورودی و اصالحات مربوط به ردیف تعرفههای خودورهای سواری به شرح جدول
زیر تعیین میشود.
الف -انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی

8

87035090

سایر -دیزل /هیبرید بیشتر از  2500سیسی
بدون پایه برق

100

9

87036010

اصالح شرح تعرفه از عدد  2500به 1500
(بنزین /هیبرید)

15

10

87036020

با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقهای
احتراقی  1501تا  2000سیسی (بنزین /هیبرید)

25

11

87036030

با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقهای
احتراقی  2001تا  2500سیسی (بنزین /هیبرید)

55

12

87036090

سایر -بنزین /هیبرید بیشتر از  2500سیسی
با پایه برق

95

87037010

با اصالح شرح تعرفه از عدد  2500به 1500
تراکمی (دیزل /هیبرید)

15

با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی –
احتراقی  1501تا  2000سیسی (دیزل /هیبرید)

35
55
95

ردیف

شماره تعرفه

شرح کاال

مجموع حقوق
گمرکی و سود
بازرگانی (درصد)

1

8703229087032190

با حجم موتور تا  1500سی سی

55

2

87033219-87032319

با حجم موتور  1501تا 2000
سی سی

75

13

3

87023229-87032329

با حجم موتور  2001تا 2500
سی سی

95

14

87037020

15

870370

با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی –
احتراقی  2001تا  2500سیسی (دیزل /هیبرید)

16

87037090

سایر -دیزل /هیبرید بیشتر از  2500سیسی
با پایه برقی

ب -انواع خودروهای هیبریدی
ردیف

شماره تعرفه

شرح کاال

مجموع حقوق
گمرکی و سود
بازرگانی (درصد)

1

87034010

اصالح شرح تعرفه از عدد  2500به 1500
(بنزین/هیبرید)

25

2

87034020

با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقهای
احتراقی  1501تا کمتر از  2000سیسی (بنزین/
هیبرید)

45

3

87034030

با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقهای
احتراقی  2001تا کمتر از  2500سیسی (بنزین/
هیبرید)

65

4

87034090

سایر -بنزین /هیبرید بیشتر از  2500سیسی
بدون پایه برق

100

5

87035010

اصالح شرح تعرفه از عدد  2500به 1500
(دیزل /هیبرید)

25

6

87035020

با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی
احتراقی  1501تا کمتر از  2000سیسی (دیزل/
هیبرید)

45

7

87035030

با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی
احتراقی  2001تا کمتر از  2500سیسی (دیزل/
هیبرید)

65

تبصره  -1در موارد استثنایی ،ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم
موتور باالتر از  2500سیسی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی
با حجم موتور باالتر از  2500سیسی با تصویب هیأت وزیران مشمول حقوق ورودی مندرج در جدول
(ب) میباشد.
تبصره  -۲واردات خودرو توسط شرکتهای معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در
تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایهگذاری مستقیم طرف خارجی و با سرمایهگذاری
مشترک با طرف ایرانی ،معادل  ۲۰درصد ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایهگذاری فوق به تشخیص
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن  ۸۰درصد
حقوق ورودی مندرج در جداول یادشده بعد از تحقق تولید ،تعیین میگردد .در هر صورت فارغ از شخصیت
واردکننده ،نمایندگی رسمی مکلف به ارائه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش میباشد.
ماده -۱۵متقاضیان ثبت سفارش عالوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت
ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره ( )۶ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق
گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات
آنها-مصوب  -۱۳۷۱و اعالمی از سوی گمرک ایران میباشند .ثبت سفارش خودوهایی که قیمت آنها
مغایر با نرخهای اعالمی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمیباشد.
ماده -۱۶واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیتهای مربوط منوط به رعایت مفاد
این آییننامه است.
ماده  -۱۷واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری -صنعتی با لحاظ معافیتهای مربوط منوط به
رعایت مفاد این آییننامه است.
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

از سوی مرکز واردات گمرک اعالم شد

چگونگی ورود ،خروج ،فروش و تسویه
کاالهای خارجی در فروشگاههای آزاد
به منظور یکسانسازی و یکنواختی فرآیندها و تشریفات گمرکی مرتبط
با چگونگی ورود ،خروج ،فروش و نحوه تسویه کاالهای خارجی وارده به
فروشگاههای آزاد ،مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک
ایران با ارسال بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور رعایت  12نکته را مورد
تأکید قرار داد.
متن بخشنامه به این شرح است:
پیرو بخشنامه 231/73/67127/95/118299
مورخ  95/6/29و دستورالعمل موضوع بخشنامه
شماره  174/96/714294مورخ  96/7/15این
مرکز و بخشنامه 51/243/514/95/180073
مورخ  95/10/5دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
و در اجرای تصمیمات مندرج در صورتجلسه
مورخ  96/8/6موضوع ساماندهی وضعیت فعالیت
فروشگا ههای آزاد مستقر در مبادی مرزی و
فرودگاههای کشور ،با توجه به اینکه به استناد
ماده ( )92قانون امور گمرکی کلیه متقاضیان
(بخش غیردولتی) ایجاد فروشگاه آزاد در مبادی
ورودی و خروجی مجاز کشور با موافقت گمرک
جمهوری اسالمی ایران میتوانند نسبت به عرضه
محصوالت و مصنوعات ایرانی و خارجی صرف ًا به
مسافران ورودی و خروجی از طریق فروشگاه آزاد
اقدام نمایند لذا به منظور یکسانسازی و یکنواختی
فرآیندها و تشریفات گمرکی مرتبط با چگونگی
ورود ،خروج ،فروش و نحوه تسویه کاالهای
خارجی وارده فروشگاههای ازاد موارد ذیل جهت
اجرا (با رعایت سایر مفاد بخشنامههای پیروی و
کلیه مقررات مربوطه) ابالغ میگردد:
 -1فعالیت کلیه فروشگاههای آزاد منوط
به اخذ مجوز از گمرک جمهوری اسالمی ایران
میباشد لذا در صورت فعالیت اینگونه فروشگاهها
بدون اخذ مجوز مراتب ضمن جلوگیری از فعالیت،
مراتب به این مرکز اعالم گردد.
 -2به استناد ماده  162آییننامه اجرایی
قانون امور گمرکی ،در صورتی که به دلیل خارج
بودن محل انبار فروشگاه از انبارهای گمرک
امکان تحویل کاالهای وارده به فروشگاه آزاد
با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کاال
و تنظیم صورتمجلس وجود نداشته باشد؛ الزم
است دایرکننده فروشگاه آزاد ،عالوه بر قرارداد
دایر نمودن فروشگاه آزاد (موضوع ماده 161
آییننامه) ،قرارداد انبار اختصاصی در هر شهر

(محل اجرایی قرارداد) را نیز تحت کلید گمرک
محل و با رعایت مواد  27تا  32قانون امور گمرکی
و آییننامه اجرایی مربوطه و بخشنامههای شماره
 165/73/46/704/104601مورخ  90/5/23و
شماره  93/33391مورخ  93/2/29مرکز واردات و
امور مناطق آزاد و ویژه با گمرک ایران منعقد نماید.
 -3کلیه کاالهای خارجی قابل عرضه در
فروشگا ههای آزاد ،از گمرکات مرزی (مبداء
ورود) صرف ًا تحت رویه ترانزیت داخلی به انبار
اختصاصی مربوطه ارسال و فقط انتقال کاال از انبار
اختصاصی به محل فروشگاه آزاد (انبار فروشگاه)
با تشریفات رویه ورود موقت انجام خواهد شد.
تأکید میگردد گمرکات (مرزی و غیرمرزی) امکان
صدور پروانه ورود موقت برای کاالهای وارده به
نام فروشگاههای آزاد را ندارند ،کلیه گمرکات
موظفند با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و
ضمن خودداری از ورود موقت کاالهای مربوط به
فروشگاههای مورد اشاره ،نسبت به انتقال کاال با
رویه ترانزیت داخلی صرف ًا به مقصد انبار اختصاصی
شهر محل قرارداد (موضوع بند  )1اقدام و اعالم
وصول کاال را پیگیری نمایند .بنابراین امکان
صدور پروانه ورود موقت برای کاالهای وارده
به نام فروشگاههای آزاد توسط گمرکات مرزی
و غیرمرزی (که فروشگاه آزاد تحت نظارت خود
ندارند) وجود نداشته و عدم صدور پروانه ورود
موقت جهت کاالهای فروشگاههای مذکور توسط
کلیه گمرکات پیش از انتقال به انبار اختصاصی نیز
مورد تأکید میباشد.
 -4تأکید میگردد ترانزیت داخلی لوازم
خانگی حجیم خارجی از قبیل یخچال ،فریزر،
تلویزیون و ...به نام فروشگاههای آزاد به مقصد
انبارهای اختصاصی (متعلق به این فروشگاهها)
امکانپذیر نمیباشد.
 -5تا زمان مکانیزه شدن فرآیندهای ورود
کاال به انبار اختصاصی ،فروش و تسویه پروانههای
ورود موقت ضروری است اسناد الزم ازجمله تصاویر

صفحات مشخصات مسافر در گذرنامه ،تاریخ ورود
مسافر ،نوع و میزان ارزش کاال و فاکتور فروش
به همراه نسخهای از پته صادره به منظور امکان
کنترل و نظارت نگهداری شود.
 -6تأکید میگردد فروش کاال به افراد
غیرمسافر ممنوع میباشد.
 -7ارسال کاالی تولید داخلی (ساخت ایران)
برای عرضه و فروش در فروشگاههای آزاد مستقر
در سالن ترانزیت با انجام تشریفات و تنظیم
اظهارنامه صدور موقت توسط شرکتهای طرف
قرارداد مطابق ماده  90ق.ا.گ و  162آ.ا.ق.ا.گ و
رعایت کلیه ضوابط و سایر مقررات و رعایت ماده
 168آ.ا.ق.ا.گ امکانپذیر خواهد بود و با خروج
کاالهای مذکور از کشور ،پروانه صدور موقت به
قطعی تبدیل خواهد شد.
 -8کاالهای خارجی گمرک شده (کاالهای
ال تشریفات ورود قطعی انجام و
خارجی که قب ً
حقوق ورودی پرداخت نموده و منجر به صدور
پروانه قطعی شده است) نیز حسب مفاد ماده 162
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی جهت عرضه
در فروشگاه آزاد میبایست با انجام تشریفات
صدور موقت به فروشگاه آزاد انتقال یابند و پس
از فروش و با ارائه اسناد و فاکتور تسلیمی با اعمال
کنترلهای الزم پروانه صدور موقت تبدیل به
صدور قطعی گردد.
 -9با عنایت به اینکه به استناد بخشنامه
شماره  381/92/156267مورخ  92/8/13معاونت
محترم امور گمرکی حداکثر مدت مجاز نگهداری
کاال در انبارهای اختصاصی  8ماه میباشد ،لذا
نظر به اینکه ممکن است فروش برخی از کاالها

در بعضی استانها بیش از مدت مذکور به طول
انجامد و در صورت تقاضای تمدید مهلت مذکور
مراتب از طریق مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه انجام میگیرد .در غیر این صورت مشمول
مقررات مترو که خواهند شد.
 -10با توجه به اینکه به استناد ماده
( )167آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
مهلت ورود موقت کاالی خارجی منتقل شده
به فروشگاههای آزاد  6ماه میباشد ،هرگونه
تمدید پروانه ورود موقت مربوطه با نظر مرکز
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه امکانپذیر
خواهد بود.
 -11براساس ماده ( )163آییننامه اجرایی
قانون امور گمرکی مقرر گردیده است ،دفتری جهت
ثبت کاالی وارده از خارج و دفتر ثبت کاالی داخلی
طبق نمونهای که از طرف گمرک ایران تعیین
میشود مورد استفاده قرار گیرد .در اجرای بند ()9
مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه ارتقای
سالمت اداری کلیه فرآیند گمرکی کاالهای قابل
عرضه در فروشگاههای آزاد از مرحله ورود به انبار
اختصاصی ،فروش و تسویه الکترونیکی پروانههای
ورود موقت میبایست به صورت مکانیزه انجام
شود .بدیهی است تا زمان راهاندازی کامل سامانه
موصوف از دفتر متحدالشکل در این خصوص
استفاده شود.
 -12اجرای بخشنامه51/243/514/95/180073
مورخ  95/10/5دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد نسبت
به انجام بازرسی و گزارش وضعیت در فواصل زمانی
سه ماهه به دفتر مذکور با استفاده از چک لیست
ابالغی مورد تأکید میباشد.

پذیرش حداکثر  3درصد تفاوت وزن کاغذهای وارداتی به علت جذب رطوبت
مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی
بخشنامههای موافقت گمرک با پذیرش
حداکثر  3درصد تلورانس (تفاوت) وزنی
به عنوان جاذب رطوبت را صرفاً برای
واردات کاغذ به ستادهای نظارت و
گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :با توجه
به نامه شماره  190795مورخ  96/8/23سازمان
ملی استاندارد و تصویر نامه شماره 60/185828

مورخ  96/8/17دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در رابطه با میزان
تغییرات وزنی ناشی از تغییرات رطوبت انواع
محمولههای خمیر کاغذ ،مقوا و فرآوردههای
کاغذی وارداتی مربوطه حین فرآیند حمل،
خواهشمند است دستور فرمایید صرف ًا درخصوص
کاغذ (بدون تعمیم به سایر کاالها) و با در نظر
گرفتن حداکثر  3درصد تلورانس وزنی قابل
قبول به عنوان جاذب رطوبت و رعایت سایر
مقررات اقدام نمایند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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بخشنامه جدید گمرک در خصوص تهاتر
سیب درختی ،پرتقال و کشمش صادراتی
با موز وارداتی
صادرات محصوالت کشاورزی شامل سیب درختی ،پرتقال و کشمش با
منشاء تولید خارج از کشور که به صورت ورود قطعی یا ورود موقت وارد کشور
شده باشد مشمول تسهیالت مربوط به واردات موز در قبال صادرات سیب
درختی ،پرتقال و کشمش تولید داخل نخواهد بود.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور
بخشنامهای این موضوع را به گمرکات اجرایی
ابالغ کرد .متن کامل بخشنامه به این شرح است:
پیرو بخشنامههای شماره100373 193/مورخ
315/ 95/و 190852 339/مورخ 1910/ 95/و
نامه شماره 4185502/ 96/مورخ199/ 96/وزارت
جهاد کشاورزی و نامه شماره 3879501/96/
مورخ 308/ 96/معاونت توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی آن وزارتخانه ،شایسته است گمرکات
اجرایی صادراتی ذ یربط در هنگام صدور
مجوزهای واردات موز با استفاده از تسهیالت
مندرج در مصوبات مربوطه ،نسبت به لحاظ موارد
ذیل اقدام نمایند:
 -1محصوالت صادراتی کشاورزی شامل
سیب درختی ،پرتقال و کشمش با منشأ تولید
خارج از کشور که به صورت ورود قطعی یا ورود
موقت جهت بستهبندی و ...وارد کشورشده باشند،
مشمول تسهیالت اشاره شده نخواهند بود .بدیهی
است در مواردی که محصوالت مورد اشاره ،تولید
داخل بوده و لیکن صادرات آنها پس از استفاده
از لوازم بستهبندی خارجی واردات قطعی یا ورود
موقت (همچون کارتن ،سبد و )...صورت پذیرفته
باشد ،امکان بهرهبرداری از تسیهالت مذکور را
خواهند داشت.
 -2صادرات محصوالت کشاورزی اشاره
شده که جهت بستهبندی و پردازش از خارج
از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا
مناطق ویژه اقتصادی وارد میشوند و پس

از بستهبندی و پردازش از محل گواهیهای
تولید مناطق موصوف به خارج از کشور صادر
میگردند نیز مشمول نیز تسهیالت مصوبه
فوق نمیگردد .بدیهی است در مواردی که
محصوالت مورد اشاره تولید داخل بوده و لیکن
جهت بستهبندی و پردازش به مناطق مذکور
حمل شده و پس از استفاده از لوازم بستهبندی
خارجی (همچون کارتن ،سبد و )...از محل
گواهیهای تولید مناطق موصوف به خارج از
کشور صادر میگردند ،امکان بهر هبرداری از
تسیهالت مذکور را خواهند داشت.
 -3ضمن تأکید بر لزوم اخذ گواهی استاندارد
اجباری برای کشمش صادراتی و همچنین ارزیابی
محصوالت فوق در مسیر قرمز ،اعالم میدارد :به
منظورامکان استفاده از تسهیالت موضوع بند 5
مندرجات ذیل یادداشتهای فصل  8کتاب مقررات
صادرات و واردات ،در هنگام پذیرش اظهارنامههای
صادرات سیب درختی ،الزم است نظر نماینده
سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق پنجره
واحد درخصوص انطباق محموالت اظهاری با
شاخصهای مذکور در نامه اخیرالذکر وزارت جهاد
کشاورزی ،اخذ گردد( .ضوابط بستهبندی سیب
درختی و پرتقال صادراتی ابالغی طی بخشنامه
شماره 49026896/129/25-5 / 96/این دفتر
مورد توجه قرار گیرد)
آخرین بخشنامه درباره تهاتر سیب درختی و
پرتقال با واردات موز
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و

ویژه گمرک طی بخشنامهای آخرین تصمیمات
درباره تهاتر سیب درختی ،پرتقال و کشمش با
موز وارداتی را به شرح زیر به گمرکات ابالغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره  221/96/926468مورخ
 96/8/30و سایر بخشنامههای مربوطه ،به پیوست
تصویرنامه شماره  60/219589مورخ 96/10/4
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات،
منضم به تصویر نامه شماره 96/502/4280
مورخ  96/9/25وزارت جهاد کشاورزی ارسال و
اعالم میدارد:
 -1با توجه به بند  5مندرجات ذیل یادداشت
فصل  8کتاب مقررات صادرات و واردات و مصوبه
شماره /104002ث54835ه مورخ  96/8/22هیئت
محترم وزیران ،به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم
سیب درختی یا یک کیلوگرم کشمش یا دو کیلوگرم
پرتقال (هر کدام از اقالم مذکور) حقوق ورودی
یک کیلوگرم موز وارداتی معادل  5درصد ارزش
محاسبه میگردد.

کاالهای ترانزیت داخلی در گمرک مبدأ
باید مجوزهای ضروری را اخذ کنند
مرکـز واردات و امـور مناطق آزاد
و ویـژه گمـرک طـی بخشـنامهای بر
لـزوم اخـذ مجوزهای ضـروری برای
کاالهـای ترانزیـت داخلـی در زمـان
ترخیـص قطعـی در گمـرکات مقصد
تأکیـد کرد.
متـن بخشـنامه بـه ایـن شـرح اسـت:
پیـرو بخشـنامه شـماره  394/233698مـورخ
 95/12/11موضـوع اخـذ مجـوز اسـتاندارد
کاالهـای ترانزیـت داخلـی در زمـان ترخیص
قطعـی و در گمـرکات مقصـد ،اعلام میدارد
اخـذ مجوزهـای ضـروری در بـدو ورود مانند
قرنطینـه دامـی و نباتـی و مجوزهای زیسـت
محیطـی و انرژی اتمـی جهت ترانزیت داخلی
کاال در گمـرکات مبـدأ ترانزیـت الـزام بوده و
ارائـه سـایر مجوزهـای قانونـی بـا توجـه بـه
زمانبر بودن و نیاز به بررسـی بیشـتر توسـط

 -2چنانچه پروانه پرتقال صادراتی قبل از
صدور مصوبه فوقاالشاره ( )96/8/22صادرد
و کاال از قلمرو گمریک خارج شده باشد پروانه
موصوف مشمول استفاده از تخفیف جهت موز
وارداتی نخواهد بود.
 -3پروانههای صادراتی سیب درختی که
محموله آن قبل از مصوبه فوقاالشاره ()96/8/22
از کشور خارج شده است مشمول تسهیالت ماقبل،
یعنی به ازای یک کیلوگرم سیب صادراتی ،ترخیص
یک کیلوگرم موز با مأخذ  5درصد حقوق ورودی
امکانپذیر میباشد.
علیایحال مقتضی است دستور فرمایید کلیه
پروانههای صادراتی ارائه شده جهت استفاده از
تسهیالت حقوق ورودی  5درصد در گمرکات
مراکز استانها بررسی و مجوزهای مربوطه به
نام گمرکات ترخیصکننده موز صادر و نظارت
الزم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت
اعمال گردد.

سـازمانهای ذیربـط در مرحلـه قطعـی و به
گمـرکات مقصـد موکـول گـردد .لـذا دسـتور
فرماییـد نسـبت بـه مـورد بـا رعایـت کامـل
مقـررات اقـدام نماییـد .همچنیـن بـا توجـه
بـه عـدم وجـود زیرسـاختهای مناسـب در
بازارچههـای موضوع مصوبه شـماره /54231
ت 53242مـورخ  96/5/7هیـأت محتـرم
وزیـران جهـت صـدور مجوزهـای قانونـی،
بـرای کاالهای عبوری بـه مقصد بازارچههای
مـرزی تمرچیـن و کیلـه در اسـتان آذربایجان
غربـی ،شـیخ صلـه ،تیلـه کـوه و شوشـمی
در اسـتان کرمانشـاه و سـیرانبند در اسـتان
کردسـتان و میرجـاوه در اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان کلیه مجوزهـای قانونی در گمرک
مبـدأ و قبل از ورود پروانه ترانزیت داخلی اخذ
و مراتـب در پروانـه صادره تصریـح به بازارچه
مقصـد اعلام گردد.
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

در پایان یک جلسه کاری اعالم شد

اقدامات گمرک برای کنترل و نظارت
بر واردات زیورآالت بدلی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با ارسال
بخشنامهای به گمرکات اجرایی خواستار انجام اقدامات نظارتی و کنترلی
درخصوص واردات و تعیین ماهیت زیورآالت بدلی شد.
در این بخشنامه با اشاره به مصوبات جلسه
دوازدهم آذر ماه سالجاری ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز آمده است :درخصوص بررسی
ورود و صدور انواع زیورآالت و مصنوعات از
طال ،نقره و پالتین در قالب بدلیجات و بررسی
راهکارهای پیشگیرانه ،خواهشمند است دستور
فرمایید در اجرای بند  4مصوبات مذکور اقدامات
نظارتی و کنترلی درخصوص واردات و تعیین
ماهیت زیورآالت بدلی و مطابقت آن با اظهار و
اسناد با رعایت کامل سایر مقررات صورت پذیرد.
در این ارتباط مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق
طال ،ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز اخیراً در جلسهای که به منظور بررسی
ورود و صدور انواع زیورآالت و مصنوعات از طال،
نقره و پالتین در قالب بدلیجات تشکیل شد با اشاره
به رشد واردات زیورآالت بدلی در سال  95و شش
ماهه سال  96و مشکالت مطرح در حوزه طال و
جواهر و قاچاق طال و زیورآالت در قالب بدلیجات،

بر لزوم تبیین سازوکارهای هدفمند پیشگیرانه با
استفاده از ظرفیتهای بالقوه تمامی دستگاههای
ذیربط تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از تجارب
موفق کشورهای پیشرو در تولید بدلیجات شد.
در این جلسه همچنین رئیس اداره صادرات
غیرنفتی گمرک ایران طی گزارشی اعالم کرد که
طی سال  95و  6ماهه سالجاری بالغ بر  247هزار
و  100کیلوگرم بدلیجات به ارزش  4میلیون و 894
هزار و  602دالر عمدت ًا از طریق فرودگاه امام
خمینی(ره) ،منطقه آزاد اروند (خرمشهر) ،منطقه
ویژه پیام ،بوشهر و سلفچگان وارد کشور شده است.
این گزارش حاکی است نماینده سازمان
ملی استاندارد ایران نیز در این جلسه با اشاره به
گستردگی دامنه شمول استاندارد برای بدلیجات در
سایر کشورها گفت :برای زیورآالت بدلی استاندارد
خاصی در ایران تدوین نشده و صرف ًا استانداردهای
 ISOاز سوی سازمان ملی استاندارد مورد بررسی
قرار گرفته است .به همین دلیل وی تشکیل کمیته

تخصصی به منظور تعریف استاندارد بدلیجات را
پیشنهاد کرد.
در این جلسه درباره وجود فلزات خاص نظیر
کادمیوم ،نیکل و سرب در تولید زیورآالت خطر
آن برای سالمت عمومی مردم و احتمال پرتوزایی
سنگهای به کار رفته در زیورآالت و جواهرآالت
مطالبی مطرح و گفته شد :طی بررسیها و
تحقیقات به عمل آمده در اتحادیه اروپا استفاده از
فلزات کادمیوم ،سرب و نیکل در زیورآالت بدلی
ممنوع بوده و در برخی کشورهای تولیدکننده نیز
تصمیماتی در حوزه پیشگیری از صادرات و استفاده
از مصنوعات بیکیفیت و مضر به مرحله اجرا

در نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به گمرک تشریح شد

چگونگی واردات لوح فشرده بازیهای رایانهای
در قالب  DVDخام
دفتر بازرسـی ویژه سـتاد مرکزی
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز با ارسـال
نامـهای به گمـرک ایـران درخصوص
واردات غیرقانونـی لـوح فشـرده
بازیهـای رایانـهای نکاتـی را یادآور
شد .
* در ابتـدا قابـل ذکر اسـت که بازیهای
رایانـهای ( PS4پـی اس فـور) در قالـب لـوح
فشـرده ( )DVDبـا وکیـوم و بسـتهبندی
شـرکتی و بـا قیمت تقریبـی  120تا  150هزار
تومـان در سـطح عرضـه بـه فروش میرسـد.
* اقـدام غیرقانونـی و خارج از تشـریفات
قاچاقچیـان در واردات این کاال به این صورت
انجـام میشـود کـه ایـن بازیهـا در قالـب
بسـتههای آکبنـد  50تایـی و بـا عنـوان لـوح
خـام جهـت مصرف شـخصی یا فـروش جزئی
بـه کشـور وارد میشـود و این در حالی اسـت
کـه هـر لـوح فشـرده ( )DVDخـام در بازار
مصرف ،قریب  500تا  700تومان ارزش دارد،
و اساسـ ًا واردات آن سـود قابـل توجهی ندارد.
* در صـورت نیـاز صاحـب کاال بـا ادعا و
اظهـار لـوح فشـرده ( )DVDخـام ،عـوارض
گمرکـی متعلقـه را پرداخـت مینمایـد.
* ایـن بسـتههای وکیـوم شـده ،معمـو ًال

گذاشته شده است .در این جلسه استانداردسازی
بدلیجات و جلوگیری از ورود مصنوعات بیکیفیت
و قاچاق به کشور از موضوعات مهم قلمداد و
گفته شد مقدمات بهرهگیری از دستگاه  XRFبه
منظور تفکیک و تمیز بدلیجات از فلزات گرانبها با
استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در دستور
کار قرار گرفته است.
طبق مصوبات این جلسه به منظور نظارت و
کنترل دقیق بر فرایند واردات بدلیجات به کشور
مقرر شد گمرک ایران امکان ایجاد گمرکات
تخصصی برای ترخیص اقالم مذکور را بررسی
نماید.

خدمات ویژه گمرک به 60
صادرکننده ممتاز و نمونه ملی
دفتر صادرات گمرک ایران با
ارسال اسامی  51صادرکننده نمونه ملی
و  9صادرکننده ممتاز در سال 1396
به گمرکات اجرایی ،از آنها خواست
تا نسبت به ارائه خدمات و تسریع
و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی
کاالهای صادراتی آنها اقدام نمایند.

در این بخشنامه بر ارائه تسهیالت
مربوط به صادرکنندگانی که دارای مدال
افتخار صادرات هستند تأکید شده است.

ضوابط واردات بذر گندم به
کشور

از امـارات متحـده عربـی (دبـی ،ابوظبـی) و
احتمـا ًال سـایر کشـورها بـه فرودگا ههـای
تهـران ،اصفهان ،اهواز ،مشـهد ،تبریز و کیش
وارد میشـود.
* بـا فـرض اینکـه هـر فـرد  10بسـته
 50تایـی از ایـن نـوع بازیهـای رایانـهای
را وارد نمایـد ارزش تقریبـی هـر بسـته آن
قریـب  7.500.000تومـان و ارزش کلـی آن
 75.000.000تومـان میباشـد و اگـر در هفته
 10چمـدان وارد شـود ،بـه ارزش تقریبـی
 750.000.000تومان خواهد رسـید که ارزش

اقتصادی آن در سـال عدد قابل توجهی اسـت.
* اجـزاء دیگـر ایـن بسـته بازیهـای
رایانـهای ( PS4پـی اس فـور) یعنـی شـامل
قـاب ،جلد ،و اکانتهای بازی از مسـیر قانونی
(حمـل بـار و کارگـر) و بـا مجـوزات رسـمی
(بـرگ سـبز گمرکـی) وارد و در ایـران آمـاده
عرضـه (اسـمبل  )Assembleمیشـود.
مراتـب جهـت اطلاع و انجـام هرگونـه
اقـدام الزم بـه حضـور ایفـاد میگـردد و
خواهشـمند اسـت گزارش اقدامات انجام شده
بـه ایـن اداره کل در اسـرع وقـت اعالم گردد.

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت طی نامهای با
استناد به نامه وزارت جهاد کشاورزی
اعالم کرد :واردات بذر گندم با
ردیف تعرفههای  10011100و
 10019100منوط به تأیید معاونت
زراعت و رعایت مقررات بهداشتی و
قرنطینهای است.

در این نامه همچنین آمده است:
واردات گندم با ردیف تعرفههای
 10011990 ،10011910و 10019900
کماکان ممنوع میباشد.
این موضوع طی بخشنامهای از سوی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه گمرک به گمرکات اجرایی ابالغ شد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

فراسو
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جامعه بینالمللی گمرک
قطعنامه  LUXORدرخصوص
تجارت الکترونیکی فرامرزی را صادر کرد
کمیسیون خط مشی ( )PCسازمان جهانی گمرک با توجه به تحوالت رخ
داده در حیطه تجارت الکترونیکی ،در جلسهای که از  4تا  6دسامبر  2017در
شهر لوکسور ( ،)LUXORمصر برگزار شد ،قطعنامهای را با نام این شهر
تصویب کرد.
این قطعنامه در نتیجه تعامل نزدیک با
تمامی ذ ینفعان به تصویب رسید و شامل
اصول راهنمایی برای تجارت الکترونیکی
فرامرزی با توجه به هشت جنبه ضروری
ازجمله دیتای الکترونیک پیشرفته و مدیریت
خطر ،تسهیل و آسانسازی ،سالمت و امنیت،
جمعآوری درآمد ،تحلیل و ارزیابی ،مشارکت،
آگاهی عمومی ،ظرفیتسازی و چارچوبهای
قانونی و حقوقی است.
هدف این قطعنامه ،ارائه مساعدت به
سازما نهای گمرک و سایر سازما نهای
دولتی ،بخش تجاری و سایر ذ ینفعان در
زنجیره عرضه تجارت الکترونیکی فرامرزی
برای درک ،هماهنگسازی و پاسخ بهتر به
چالشهای کنونی و پیشرو است.
عالوه بر آن و با توجه به ارتباط موضوع

و نیاز به موقعیت بهتر فعالیتهای WCO
و هماهنگسازی تالشهای در حال انجام،
کمیسیون خط مشی همچنین بیانیهای را برای
یازدهمین کنفرانس وزرایی ( )MCIIسازمان
تجارت جهانی ( ،)WTOکه باالترین مرجع
تصمیمگیری این سازمان است و با حضور
وزرای تجارت و سایر مقامات ارشد  164عضو
 WTOبرگزار میشود ،صادر کرد.
این بیانیه ضمن تأکید بر نقش راهبری
سازمان جهانی گمرک در ارائه خطمشی و
چارچو بهای عملیاتی برای مدیریت مؤثر
تجارت الکترونیکی فرامرزی از نقطه نظر
تسهیالتی و کنترلی ،به طور شفاف تعهد
این سازمان را برای پشتیبانی از برنامه کاری
 WTOدرخصوص تجارت الکترونیکی
یادآوری کرد.

دکتر میکوریا دبیرکل سازمان جهانی
گمرک نیز پس از تصویب این قطعنامه
و بیانیه برای یازدهمین کنفرانس وزرای
 ،WTOاز پیشرفتهای مذکور به عنوان
مبنایی برای تعیین چارچوب استانداردهای
تجارت الکترونیکی استقبال کرد و خواستار
طرحهای اجرایی و عملیاتی بیشتر با جدول
زمانبندی برای پشتیبانی از توسعه بیشتر تجارت
الکترونیکی فرامرزی و در عین حال از میان
برداشتن چالشهای پیشرو شد.

دبیرکل سازمان جهانی گمرک همچنین
افزود :از این تحوالت بسیار خرسندم و از
تمامی سازما نهای گمرک و همه عامالن
تجارت الکترونیکی میخواهم که از اصول
ذکر شده در این قطعنامه برای حصول نتیجه
بهتر و ارائه فرصتهای بیشتر توسط تجارت
الکترونیکی که با سرعت بسیاری در حال
گسترش است ،پیروی کنند و به تالش برای
به دست آوردن یک محیط امن و پایدار برای
تجارت الکترونیکی ادامه دهند.

مدیرکل گمرک مکزیک قائم مقام سازمان جهانی گمرک شد
مدیرکل گمرک مکزیک ،در انتخابات شورای
سازمان جهانی گمرک به عنوان معاون دبیرکل
سازمان جهانی گمرک انتخاب شد و از اول ژانویه
 2018کار خود را در دبیرخانه این سازمان آغاز
خواهد کرد .وی جایگزین موجیکا معاون فعلی
دبیرکل  WCOخواهد شد که از تیرماه سالجاری
بهعنوان رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب
شده است.
"ریکاردو تروینو چپا" پیش از مدیرکل گمرک مکزیک

در آوریل  ،2015به عنوان مدیرکل ارزیابی و امور داخلی اداره
خدمات مالیاتی مکزیک مشغول به کار بود و مسئولیت توسعه
اقدامات برای جلوگیری و مبارزه با فساد و همچنین تقویت
شفافیت را برعهده داشت.
وی همچنین در طی  15سال فعالیت در بخش عمومی
به عنوان مدیرکل مؤسسه تامین اجتماعی در مکزیک ،و مدیر
مؤسسه خدمات بانک مشغول بهکار بوده است.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک پس از
انتخاب ریکاردو چپا به عنوان قائم مقام  WCOاظهارداشت:

"مکزیک یک عضو بسیار فعال سازمان جهانی گمرک است و
به توسعه بسیاری از ابزارهای این سازمان کمک کرده است.
من مشتاقانه منتظرهستم تا از نزدیک با ریکاردو به عنوان
معاون جدید دبیرکل جدید همکاری کنم"
شایان ذکر است گمرک مکزیک پیش از برگزاری
انتخابات مزبور با ارسال نامه به رئیس کل گمرک ایران
و همچنین طی تماس تلفنی خواستار حمایت گمرک
ایران از کاندیداتوری نماینده خود در سازمان جهانی
گمرک شده بود.

کشف  900کیلوگرم کوکائین در عملیات کوک ایر 6
عملیات  COC AIR 6با شرکت
سرویسهای اجرایی فرودگاههای 30
کشور واقع در آفریقا ،آمریکای التین
و دریای کارائیب و خاورمیانه از  9الی
 17دسامبر  2017اجرا شد.
هدف اصلی از اجرای این عملیات
جلوگیری و شناسایی محمولههای غیرقانونی
کوکائین بود که به صورت هوایی از آمریکای
جنوبی به اروپا یا به صورت مستقیم و از
طریق ترانزیت از مسیر آفریقا حمل میشود،
هر چند که هدف اصلی این عملیات ممانعت
از جابهجایی هر محموله غیرقانونی است که
امکان دارد از طریق هوایی انجام شود.
کوکائین مهمترین ماده مورد هدف این
عملیات بود که از لحاظ تعداد موارد کشفیات
در صدر فهرست قرار گرفت و از لحاظ وزن
نیز رتبه اول را به دست آورد ( 900کیلوگرم

کوکائین در این عملیات کشف و ضبط شد).
پس از کوکائین ،هروئین ،تنباکو ،متامفتامین،
کانابیس ،قات ،داروها ،ال اس دی و گونههایی
از گیاهان ذکر شده در کنوانسیون واشنگتن،
بیشتری موارد کشفیات را به خود اختصاص
دادند.

در این عملیات همچنین  3مورد ارز
قاچاق و در مجموع بالغ بر هفتصد هزار دالر
آمریکا کشف شد و نشان داد نقل و انتقال
ارز قاچاق که در طول عملیات پیشین کوک
ایر مشاهده شده بود ،هنوز هم وجود دارد .در
این رابطه  32نفر دستگیر و دو شرکت نیز

مجرم شناخته شدند.
عملیات کوک ایر  ،6بخشی از پروژه
پلیس هوایی (  )AI R CO Pسازمان
جهانی گمرک است که با هدف افزایش
کنتر لها در فرودگا ههای آفریقا ،آمریکای
التین و حوزه کارائیب از طریق استفاده از
نیروهای اجرایی مشترک مبارزه با قاچاق
در فرودگا هها (  )JAITFSطراحی شده
است و ذ ینفعان داخلی در امور اجرایی
و مبارزه با تخلف را گردهم میآورد .این
پروژه که توسط سازمان جهانی گمرک
طراحی و سازماندهی شده است ،پشتیبانی
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان
ملل متحد ( ،)UNODCپلیس بینالملل
( )INTERPOLو کمیسیون اروپا را نیز به
همراه دارد و تحت برنامه مسیریابی کوکائین
مشمول سرمایهگذاری شده است.

نوزدهمهجدهم
سـال سـال
گمرکیادمـاه1395
امـور  16مرد
گمرکی
تخصصـی
تخصصـی امـور
نشـریهنشـریه
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بزرگداشت سیامین سالگرد
سیستم هماهنگ ( )H.Sبه عنوان
یک زبان جهانی برای تجارت بینالملل
سیستم هماهنگ شده کدگذاری و توصیف کاال ( )H.Sبرای همه
کشورهای دنیا با زبانهای مختلف امکانی فراهم میآورد تا به یک زبان
سخن بگویند.
این نمانکالتور چندکاره برای تجارت
یکی از موفقترین ابزارهای توسعهیافته توسط
سازمان جهانی گمرک است .کنوانسیون HS
دارای یکصد و  56طرف قرارداد است و در
حال حاضر توسط بیش از  200کشور ،منطقه و
گمرک و یا اتحادیههای اقتصادی مورد استفاده
قرار میگیرد .این سیستم مبنایی برای تعرفههای
گمرکی و نمانکالتورهای آماری در سراسر جهان
است و برای حدود  98درصد تجارت جهانی به
کار میرود .آغاز سال  ،2018سیامین سالگرد
سیستم  H.Sاست که از اول ژانویه  1988آغاز
به کار کرد.
این سیستم هماهنگ یک استاندارد
بینالمللی با کاربرد جهانی ،دارای نقش کلیدی
در تسهیل تجارت جهان است و به عنوان یک
مبنا برای موارد زیر به کار میرود:
 تعرفههای گمرکی خط مشیهای تجاری و سیاستهایکنترلی
 جمعآوری آمارهای تجاری و تبادلاطالعات

 قواعد مبداء مذاکرات تجاری نظیر موافقتنامهفناوری اطالعات ( WTOسازمان تجارت
جهانی) و موافقتنامههای تجارت آزاد
 نظارت بر کنترل کاالهایی نظیرپیشسازهای سالحهای شیمیایی ،ضایعات و
پسماندهای خطرناک و آلودهکنندههای ارگانیگ
ماندگار ،مواد مخرب الیه ازن و گونههای در
معرض انقراض
 بسیاری از کنترلها و رویههای گمرکیازجمله ،ارزیابی خطر و جمعآوری اطالعات،
ورود اطالعات الکترونیکی و فعالیتهای
تطبیقی و تحلیل و تحقیق اقتصادی .سیستم
هماهنگ جزء الینفک توسعه تجارت جهانی
است .این سیستم همچنین برای جمعآوری
صحیح ،عادالنه و مؤثر درآمدها که اولین
هدف استراتژیک سازمان جهانی گمرک
محسوب میشود ،امری بسیار حیاتی است.
عالوه بر آن ابزاری ضروری برای تسهیل
و هماهنگسازی رویههای گمرکی بهشمار
میآید و اساس و مبنایی برای آگاهی از انواع

کاالهای تجاری است که در مرزها جابهجا
میشود .این امر یکی دیگر از اهداف مهم
استراتژیک سازما نهای گمرک و سازمان
جهانی گمرک به حساب میآید.
سیستم هماهنگ یک زبان زنده است .در
حال حاضر ششمین نسخه  HSدر دسترس و
مراحل آمادهسازی نسخه هفتم آن نیز برای سال
 2022در حال انجام است .در طول سی سالی که
از عمر این سیستم میگذرد ،شصت ( )60جلسه
کمیته سیستم هماهنگ ( )HSCبرگزار شده که
در آن چهار هزار و  144دستور جلسه مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفته و  10توصیهنامه برای
استفاده از کنوانسیون  HSتهیه شده و 2280
تصمیم طبقهبندی و  871رأی طبقهبندی برای

برگزاری کنفرانس جهانی تجارت الکترونیکی
توسط  WCOدر چین

اولین کنفرانس جهانی تجارت
الکترونیکی فرامرزی که توسط
سازمان جهانی گمرک و گمرک
چین سازماندهی شده است از 9
تا  10فوریه  2018در پکن برگزار
خواهد شد.
موضوع این کنفرانس " رویکرد
نوآورانه ،جامع ،استراتژیک و مشارکت
برای تجارت الکترونیکی فرامرزی پایدار"

است .در این کنفرانس سیاستگذاران و
تصمیمگیرندگان و همچنین کارشناسان
اجرایی گمرکات ،سازمانهای دولتی ،عامالن
تجارت الکترونیکی ،سازمانهای بینالمللی و
سایر ذینفعان حضور خواهند داشت.
شر کتکنند گا ن د ر با ر ه آ خر ین
تحوالت و وقایع نوظهور با توجه به رشد
فزاینده تجارت الکترونیکی به بحث و
تبادل نظر خواهند پرداخت .پیشبینی

میشود این رویداد موجب تحریک و
افزایش درک عمومی استراتژیک نسبت
به ارائه راهکارهای جدید و جامع برای
یک محیط امن ،پایدار و پویا برای تجارت
الکترونیکی فرامرزی شود.
شرکتکنندگان در این کنفرانس در
ضمن فرصت آن را خواهند یافت که در
طول اقامت خود فرهنگ و مهماننوازی
چینیها را در شهر تاریخی پکن تجربه
کنند و در مباحث مربوط به چشماندازهای
تجاری نوظهور که تحت راهبری تجارت
الکترونیکی هستند شرکت کنند و درک
جامعی از چالشهای موجود و آتی،
مدلهای تجاری و نیازمندیهای الزم
به دست آورند .آنها همچنین از آخرین
فعالیتهای سازمان جهانی گمرک و
ذینفعان شریک آن مطلع خواهند شد
و از زبان کارشناسان راهبر کنفرانس
درباره اشکال مختلف تجارت الکترونیکی
مطالبی را خواهند شنید و تجربههای
کاری ،راهکارهای عملی ،طر حهای
ابداعی و تجربههای موفق خود را با
دیگران به اشتراک خواهند گذاشت.
مترجم :مهناز بهروش

تضمین هماهنگی طبقهبندیها اتخاذ شده است.
در اول ژانویه  2018میتوان به اعضا برای
شرکت در  60جلسه کمیته سیستم هماهنگ 53
جلسه کمیته فرعی تجدیدنظر ( )RSCو 32
جلسه کمیته فرعی علمی ( )SSCبرای حفاظت
و بهروز نگاه داشتن  HSجهت پاسخگویی به
نیازهای جاری و مرتبط تبریک گفت.
به مناسبت این سالگرد ،پایگاه اینترنتی
سازمان جهانی گمرک طی یادداشتی ،نوشت:
از تمامی گمرکات میخواهیم که با مشارکت
جامعه بینالمللی تجاری به توسعه و نگهداری
از سیستم هماهنگ ( )HSخصوص ًا در زمینه
کاربرد و تفسیر یکسان آن به عنوان یک محافظ
ادامه دهند.

امضای یادداشت تفاهم همکاری بین
 WCOو شورای همکاری خلیج فارس

سازمان جهانی گمرک ( )WCOو شورای همکاری
کشورهای خلیج فارس ( )GCCبه منظور افزایش همکاریها
براساس پشتیبانیهای دوجانبه در ستاد مرکزی  WCOدر
بروکسل یک یادداشت تفاهم ( )MOUامضا کردند.

براساس این یادداشت تفاهم که بین کونیو میکوریا
دبیرکل سازمان جهانی گمرک و عبدالطیف بن رشید
دبیرکل شورای همکاری کشورهای خلیج فارس امضا شد،
دو طرف درصدد تضمین نقش مؤثر تجارت بینالمللی از
طریق کاربرد ابزارهای بینالمللی ،گسترش تجربههای موفق
گمرکی و برنامههای نوینسازی گمرکات برخواهند آمد .این
موافقتنامه با هدف افزایش همکاریها و سازوکارهای
مشورتی درخصوص موضوعات مورد عالقه طرفین در
جهت هماهنگسازی تالشها برای تسهیل تجارت و بهبود
مقررات گمرکی و همچنین افزایش یکپارچگی ناحیهای و
توسعه اقتصادی به امضا رسید.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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جزئیات تجارت خارجی
 70میلیارد دالری کشور
در نه ماهه سالجاری
تجارت خارجی کشور طی  9ماهه سالجاری به حدود  70میلیارد دالر رسید که از این
رقم  37میلیارد و  570میلیون دالر مربوط به واردات بود و  31میلیارد و  640میلیون دالر به
صادرات اختصاص داشت .مقایسه ارزش واردات و صادرات در نه ماهه سالجاری و مدت
مشابه سال گذشته حاکی از رشد  18/3درصد واردات و کاهش  2/3درصدی صادرات است.
جزئیات آمار تجارت خارجی کشور تا پایان آذر ماه سالجاری به این شرح است:
در نه ماهه سال  ،1396ميزان صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور ،بالغ بر  88.576هزار تن و به
ارزش  31.640ميليون دالر بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ،كاهشي  6/88درصدي در
وزن و  2/39درصدي در ارزش دالري داشته است.
همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت ،با افزايشي  5/76درصدي در وزن و  18/31درصدي در
ارزش دالري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ،به ارقام  26,595هزار تن و  37,570ميليون دالر
رسيده است.
آمار مقدماتي مقايسهاي صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي (بدون احتساب نفت و تجارت چمداني) و
واردات طي نه ماهه سالهاي 1395-96

اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده صادرات طي نه ماهه سال  ،1396شامل «ميعانات گازي» به ارزش  5,098ميليون دالر و
سهم ارزشی  16/11درصد« ،پروپان مایع شده» به ارزش  1/068میلیون دالر و سهم ارزشی  3/38درصد،
«متانول» به ارزش  835میلیون دالر و سهم ارزشی  2/64درصد« ،روغنهای سبک و فرآوردهها به جز
بنزین» به ارزش  810میلیون دالر و سهم ارزشی  2/56درصد و «سنگ آهن هماتیت دانهبندی» به ارزش
 765میلیون دالر و سهم ارزشی  2/42درصد بوده است.

متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي  357دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/69درصد،
افزايش داشته است.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی طی نه ماهه سال  ،1396شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف
 8703بنزینی با حجم سیلندر  2000ccبا ساخت داخل  14تا کمتر از  30به استثنای الستیک» به ارزش
 1.240میلیون دالر و سهم ارزشی  3/31درصد« ،ذرت دامی» به ارزش  1.115میلیون دالر و سهم ارزشی
 2/98درصد« ،برنج» به ارزش  1.015میلیون دالر و سهم ارزشی  2/27درصد« ،لوبیای سویا» به ارزش
 749میلیون دالر و سهم ارزشی  2درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  1500سیسی تا 2000
سیسی به جز آمبوالنس و هیبریدی» به ارزش  660میلیون دالر و سهم ارزشی  1/76درصد بوده است.

متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی  1.413دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود 11/88
درصد در ارزش دالری افزایش داشته است.

صادرات کره جنوبی در سال  2017به مرز  574میلیارد دالر رسید
وزارت تجارت ،صنایع و انرژی کره جنوبی اعالم کرد
که صادرات این کشور در سال  2017میالدی با توجه به
بهبود شرایط جهانی به  574میلیارد دالر رسیده است
که در مقایسه با سال  2016معادل  15/8درصد رشد
نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی ،ارزش کل تجارت
این کشور در سال  2017از مرز یک هزار میلیارد دالر فراتر رفته و
رشد اقتصادی به  3درصد رسیده است.
در گزارش این وزارتخانه آمده است که این وضعیت یکی از
بهترین شرایط اقتصادی پس از سال  1956میالدی محسوب میشود
و علت اصلی آن باال رفتن مصرف در سطح جهانی است.
کره جنوبی در سال  2017میالدی موفق شده است روزانه 2

میلیارد و  100میلیون دالر کاال صادر کند و  3/6درصد از کل بازار
جهانی را در اختیار گیرد و به ششمین صادر کننده بزرگ جهان
تبدیل شود.
گزارش نشان میدهد که واردات این کشور نیز  17/7درصد رشد
کرده و به  478میلیارد و  100میلیون دالر رسیده است.
بدین ترتیب کره جنوبی شاهد مازاد تجاری  95میلیارد و 800
میلیون دالری بوده که به مراتب بیش از  89میلیارد و  200میلیون
دالر سال  2016میالدی است.
بیشترین صادرات کره جنوبی در سال گذشته میالدی در زمینه
نیمه هادیها بوده است که به  97میلیارد و  900میلیون دالر رسیده
و بیش از  57/4درصد رشد کرده است که باالترین رقم در طول
تاریخ تجارت این کشور است.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمانیافته گمرک
در کارگاه آموزشی آشنایی با جرم پولشویی:

برای حمایت از سرمایهگذاری مشروع
و قانونی ،باید با پولشویی مبارزه کنیم
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در کارگاه آموزشی
"آشنایی با جرم پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن" گفت :برای حمایت از
سرمایهگذاری مشروع و قانونی باید با جرم پولشویی مبارزه کنیم و قوانین را
طوری تعیین نماییم که بازدارنده باشند.
فریده زبیدی با بیان اینکه جرم پولشویی معضل
جامعه امروزی است ،گفت :رشد جرم در کشور به
 5درصد رسیده و این یعنی سرعت وقوع جرایم از
رشد اقتصادی و جمعیت بیشتر است .در واقع امروزه
جرایم سازمان یافته با جنبه جهانی و بینالمللی
انجام میشود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته
گمرک افزود :مرتکبین این جرایم در اصل نقش
پیچ و مهره این عمل را برعهده دارند و اکثر جرایم
جنبه مالی پیدا کرده و به همین دلیل "تجارت جرم"
مصطلح شده است.
زبیدی تأکید کرد :در دنیای امروز جرم به تجارت
تبدیل شده و مجریان آن به صورت تخصصی کار
میکنند و گاهی نیز برای اجرای آن قراردادی
میبندند.
وی همچنین با اشاره به افزایش حجم قاچاق
در دنیا گفت :در بحث قاچاق کاال ،زمانی که کاالیی
از کشور مبدأ حرکت میکند و میخواهد وارد کشور
مقصد شود یک قرارداد تنظیم میکنند و به صورت
حوالهای و تضمینی کاالیی را قاچاق میکنند .زبیدی
به اهمیت مسأله تأمین مالی جرم اشاره کرد و توضیح
داد :در جرایم امروز ،تأمین مالی جرم نیز اهمیت دارد.
گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده تأمین مالی
قوی دارند و اگر این تأمین مالی نبود نمیتوانستند به
فعالیت خود ادامه دهند .ولی پیشگیری از وقوع جرم
بهتر از برخورد با جرم است بنابراین مجرم باید به این
نتیجه برسد که نمیتواند از عواید جرم بهرهمند شود.
مصادیق پولشویی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

گمرک افزود :اگر بتوانیم از پولشویی جلوگیری
کنیم در واقع از جرم منشأ نیز پیشگیری کردهایم.
پولشویی مصدایقی مانند تصفیه پول ،استفاده از
سیستم بانکی فاسد ،استفاده از پوششهای تجاری
مشروع دارد .بنابراین برای حمایت از سرمایهگذاری
مشروع و قانونی باید با جرم پولشویی مبارزه کنیم.
وی تأکید کرد :باید قوانین را طوری تعیین کنیم که
بازدارنده باشد.
پولشویی بارزترین جرم سازمان یافته
زبیدی با اشاره به اینکه پولشویی یکی از
بارزترین جرایم سازمان یافته در دنیا تلقی میشود،
بیان کرد :در دنیای امروز پولشویی یا تطهیر عواید
هنگفت حاصل از جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد
مخدر مورد توجه قرار گرفته است .این مسأله در سه
ماده قانونی و کنوانسیون بررسی شده است .اولین بار
در ماده  3کنوانسیون  1988سازمان ملل ،سپس در
ماده  7کنوانسیون تطهیر شورای اروپا و در سومین
مرحله در ماده  6کنوانسیون پالرمو جرمانگاری شده
است .مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته
گمرک با اشاره به دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی
درخصوص پولشویی گفت FATF :قاچاق مواد مخدر
و جرایم مالی را شایعترین عوامل عواید غیرقانونی
میداند ولی به دنبال آن جرایم منشا دیگری را مانند
قاچاق کاال ،جعل و تقلب ،گروگانگیری ،اختالس و...
ازجمله جرایم منشا تلقی کرده است
تروریسم تعریف جامعی ندارد
زبیدی همچنین در مورد تروریسم گفت :در
مورد تروریسم تعریف جامعی وجود ندارد که مورد
قبول جوامع دنیا باشد و هر کدام از کشورها براساس

دیدگاه سیاسی خود برای مبارزه با تروریسم تعریفی
را ارائه میکنند ،ولی همه کشورها در مبارزه با
تروریسم متفقالقول هستند که اساس ًا نفس عمل
تروریستی در تمام دنیا جرم شناخته میشود ،فارغ
از اینکه دسترسی یکسانی به تعریف آن وجود ندارد.
وی با تقسیمبندی تأمین منابع مالی تروریسم گفت:
منابعی که برای اهداف تروریستی به کار میرود ،یکی
منابع خیرخواهانه است که میتواند از محل کسب و
کارهای مشروع حاصل شده باشد و دیگر اینکه منابع
تروریستی میتواند از فعالیتهای جنایتکارانه حاصل
شود .زبیدی تأکید کرد :عوامل تروریستی سعی دارند
منابع خود را مخفی نگه دارند ،برای اینکه با خیال
راحت بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرکل جرایم سازمان یافته تأکید کرد:
 FATFبه همه کشورها توصیه میکند منابع تأمین
مالی ترویسیم و عملیات تروریستی و سازمانهای
تروریستی را شناسایی کنند تا بتوانند تحت رصد و
کنترل خود درآورند.
زبیدی با اشاره به تفاوت پولشویی و تأمین مالی

تروریسم گفت :یک تفاوت میان پولشویی و تأمین
مالی تروریسم وجود دارد و آن این است که هدف
پولشویان پنهان کردن منشأ مالی تأمین درآمدهای
غیرقانونی به منظور کسب درآمد و سودآوری بیشتر
است .در حالی که تأمین مالی تروریسم مقاصد مالی
سودآور ندارد.
تشریح دالیل وقوع جرم پولشویی
وی با اشاره به اینکه ایران در ارتباط با بحث
پولشویی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه بهمن ماه
 1386و دیگری اصل  49قانون اساسی را دارد به
تشریح دالیل وقوع جرم پولشویی در کشور پرداخت
و گفت :واقع شدن ایران در مسیر ترانزیت مواد
مخدر بعضی از کشورهای همسایه ،حجم باالی ورود
مهاجرین غیرقانونی به ایران که اساس ًا دسترسی به
اطالعات هویتی آنها وجود ندارد ،روالهای غیرشفاف
در امور اداری و نقش زیادی که نیروی انسانی در
انجام فرآیندهای امور اداری دارد و باالخره اینکه
ضعف در نظارت در مؤسسات مالی و بازارهای پولی
ازجمله دالیل وقوع پولشویی در ایران است.

جزئیات ارتباط الکترونیکی گمرک با سامانه ثبت سفارش

امکان قاچاق حتی یک دستگاه خودرو هم از گمرک وجود ندارد
امکان قاچاق خودرو از گمرک حتی یک
دستگاه هم وجود ندارد و ریز اطالعات تک
تک خودروهای وارداتی در بانک اطالعاتی
گمرک ثبت شده است.
یک مقام گمرکی با بیان این مطلب گفت:
ارتباط گمرک ایران با سامانه ثبت سفارش سازمان
توسعه تجارت از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی
الکترونیکی شده است و پس از اخذ مجوز ثبت
سفارش انواع خودرو با در نظر گرفتن مجوزهای ورود
شامل استاندارد ،نمایندگی رسمی و دیگر مجوزهای
مرتبط با واردات خودرو و اطالعات ثبت سفارش به
تفکیک شماره شاسی خودروهای وارداتی به صورت
الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی ثبت میشود.
وی افزود :در زمان ترخیص خودرو تمامی
مشخصات آن شامل نوع خودرو ،نشان تجاری ،سال
ساخت ،مدل ساخت ،کشور سازنده ،تعداد سیلندر،
حجم موتور ،تعداد محور ،تعداد چرخ ،تعداد درب،
رنگ ،شماره شاسی ،شماره موتور و نوع سوخت
(بنزینی ،دیزل ،نیمه دیزل ،گازسوز ،دوگانه سوز یا

هیبریدی) با اطالعات ثبت سفارش که به صورت
الکترونیکی از طریق سامانه ثبت سفارش سازمان
توسعه تجارت در اختیار سامانه جامع گمرکی قرار
گرفته تطبیق داده میشود.
این مقام گمرکی اظهارداشت :به کمک گمرک
الکترونیک ،گواهیهای ترخیص خودرو که پیش از
این کاغذی صادر میشود به صورت الکترونیکی
در اختیار مرکز شمارهگذاری خودرو قرار میگیرد.
این مرکز تحت نظارت نیروی انتظامی است و
هر خودرویی که در آن شمارهگذاری میشود یک

کد شناسه پته الکترونیکی دارد که نشان میدهد
تشریفات قانونی ترخیص آن خودرو پیش از این
در گمرک انجام شده است و جزئیترین اطالعات
هر خودروی ترخیص شده شامل صاحب خودرو ،کد
ثبت سفارش ،گمرک محل ترخیص ،میزان حقوق و
عوارض پرداختی ،تاریخ ترخیص ،تأییدیه نمایندگی
و مدل و نوع خودرو مشخص و اطالعات تک
تک خودروهای وارداتی در بانک اطالعات گمرک
موجود است.
وی گفت :در زمان اظهار ،صاحب کاال کد

ثبت سفارش را ارائه و تشریفات گمرکی خودروهای
وارداتی براساس مشخصات فنی صورت میگیرد
ال مجوز ثبت سفارش برای همان خودرو با
که قب ً
مشخصات فنی کامل اخذ شده است .پس از تطبیق
مشخصات فنی خودرو در زمان ترخیص نظر ارزیاب
ال هوشمند با اطالعات
به صورت سیستمی ثبت و کام ً
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؛ صاحبان کاال ،مراکز شمارهگذاری خودرو،
دستگاههای اجرایی و سایر مراکز مربوط 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.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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اصالحات و الحاقات قانون امور گمرکی

بخش دوم و آخر مطلب مربوط به اصالحات و الحاقات قانون امور گمرکی از نظرتان میگذرد .قسمت اول این
مطلب در نشریه شماره  737-838مورخ  25آذر ماه به چاپ رسیده است.
ردیف

متن قانون  /آیین نامه

8

تبصره 4ماده  146ق.ا.گ :آراء صادره
به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی
و الزماالجراء است و فقط تا مدت
سی روز از تاریخ ابالغ رأی از نظر
شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت
اداری میباشد.

9

ماده  82آ.ا.ق.ا.گ :در اجراي تبصره ()1
ماده ( )51قانون مهلت صدور محصوالت
به دست آمده از تاريخ صدور سند
ترخيص کاالي وارده يک سال ميباشد.
اين مهلت در مواردي که داليل موجه و
قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرک
ارائه گردد براي گروه کااليي بهداشتي،
آرايشي ،دارويي ،دخاني و موادغذايي
حداکثر تا يک سال ديگر و براي ساير
گروههاي کااليي حداکثر تا دو سال ديگر
قابل تمديد خواهد بود .در موارد استثناء
با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان
تاماالختيار وزارتخانههاي صنعت ،معدن
و تجارت و جهاد کشاورزي و گمرک
ايران و اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري
اسالمي ايران با توجه به ضروريات
تجاري قابل تمديد خواهد بود.
تبصره ـ دبيرخانه کارگروه يادشده در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد.
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ماده  87آ.ا.ق.ا.گ :در صورتي که
صاحب کاال در مهلت مقرر نسبت به
ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط
ارائه درخواست مبني بر تبديل به
قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي
پردازش قبل از انقضاي مهلت ،موضوع
در کميسيوني مرکب از نمايندگان
االختيار گمرک ايران ،وزار تتام
هايصنعت معدن و تجارت ،اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
و تعاون مرکزي جمهوري اسالمي
ايران حسب مورد و بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران و حسب مورد
وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در
صورت موافقت کميسيون يادشده و
انجام ثبت سفارش (توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت) با پرداخت
حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش
زمان اظهار ورود موقت و با برابري
نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي
اقدام خواهد شد .دبيرخانه کميسيون
يادشده در وزارت صنعت معدن و
باشد.تجارت مي
تبصره ـ محصوالت به دست آمده از
کاالي ورود موقت براي پردازش در
هاي (طرحهاي) نفت،اجراي پروژه
گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده
هاي) تحت نظرهاي (محدودهدر سايت
گمرک به گمرکهاي مستقر در مناطق
ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار
گردد در صورت رعايت مقررات اين
مبحث ،تضمينات و تعهدات مأخوذه
مربوط به ورود موقت براي پردازش
قابل تسويه بوده ،ولي قابل استناد
براي جوايز صادراتي و واردات در
باشد.مقابل صادرات نمي

مستند اصالحیه  /الحاقیه

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري
در تاریخ  1390/9/22مجلس شوراي
اسالمي ،تصويب و مواد(،)12( ،)10
و ( )94آن در تاريخ )،)89((90
 1392/3/25از سوي مجمع تشخيص
مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام
تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين
قانون در تاريخ 1390/9/30به تأييد
.شوراي نگهبان رسيده است
درج در روزنامه رسمی1392/5/2 :
الزماالجراء1392/5/18 :

متن اصالحیه  /الحاقیه
با توجه به تبصره 2ماده  16قانون « سی روز
» به « سه ماه » افزایش یافته است.
متن تبصره :از زمان تصويب اين قانون ،مهلت
تقديم دادخواست ،راجع به موارد موضوع
بند( )2ماده( )10اين قانون ،براي اشخاص
داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از
کشور ،شش ماه از تاريخ ابالغ رأي يا تصميم
قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب (در امور مدني)
است .مراجع مربوط مکلفند در رأي يا تصميم
خود تصريح نمايند که رأي يا تصميم آنها ظرف
مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است .در
نفع ادعاي مواردي که ابالغ ،واقعي نبوده و ذي
عدم اطالع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء
به موضوع ابالغ رسيدگي مينمايد .در مواردي
ال حق
که به موجب قانون سابق ،اشخاصي قب ً
شکايت در مهلت بيشتري داشتهاند ،مهلت
.مذکور ،مالک محاسبه است
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هیأت وزیران در جلسه دوازدهم
دی ماه  1395به پیشنهاد وزارت
جهادکشاورزی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،اصالحات
تصویب نامه شماره /262758
ت 47775هـ مورخ بیست و نهم
اسفندماه  1391را تصویب کرد.

هیأت وزیران در جلسه دوازدهم
دی ماه  1395به پیشنهاد وزارت
جهادکشاورزی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،اصالحات
تصویب نامه شماره /262758
ت 47775هـ مورخ بیست و نهم
اسفندماه  1391را تصویب کرد.

 -1متن زیر به عنوان تبصره ( )2به ماده
( )82اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره
( )1تلقی میشود:
تبصره  -2در مورد کاالهای کشاورزی
مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات
مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد
کشاورزی ،مهلت صدور محصوالت بدست
آمده از تاریخ صدور سند ترخیص  6ماه
بوده و حداکثر برای  6ماه دیگر به تشخیص
کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.

 -2متن زیر به عنوان تبصره ( )2به ماده ()87
اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ( )1تلقی
میشود :تبصره  -2درخصوص آن دسته از
کاالهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف
و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت
جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و
خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا
محدودیت شده است در صورت عدم ایفای
تعهد در مهلت مقرر ،تبدیل به واردات قطعی
با رعایت این آییننامه منوط به پرداخت سود
بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای
(الف)( ،ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود:
ردیف عنوان کاال کد تعرفه سود بازرگانی برای
تبدیل محمولههای ورود موقت به واردات قطعی
-1گندم ( 1001کلیه تعرفههای ذیل آن) %75
 -2شکر خام ( 1701کلیه تعرفههای ذیل
آن) %85
 -3شکر سفید ( 1701کلیه تعرفههای ذیل
آن) %85
 -4شیر خشک -04021030-04021010
%100 04022900 -04022190-04022130
 -5برنج ( 1006کلیه تعرفههای ذیل آن) %100
 -6جو ( 1003کلیه تعرفههای ذیل آن)1004
%65
 -7رب گوجه فرنگی %100 20029010
 -8عسل ( 0409کلیه تعرفههای ذیل آن)
%120
 -9انواع میوهها (تازه یا خشک کرده) زیتون
(تازه محفوظ شده) %150
الف -وارد کنندگانی که ( )%70وزن محموله
وارداتی را صادر کردهاند در صورت درخواست
تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول ()%70
سود بازرگانی مأخذ تعرفههای فوقالذکر
میگردند.
ب -در صورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا
عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی
اقالم فوقالذکر ،هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه
ورود موقت آن اقالم عالوه بر پرداخت سود
بازرگانیتعیینشدهمشمولپرداختماب هالتفاوت
یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.
ج -وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال
سود بازرگانی کاالهای اقالم فوقالذکر را جهت
تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و
پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به
سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت
اقدام ابالغ خواهد شد.
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ماده  127آ.ا.ق.ا.گ :در موارد زير براي
کاالي صدور موقت به جاي تضمين به
شود:اخذ تعهد کتبي اکتفا مي
الف ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها
ها.و کشتي
هاي چندبار مصرف وگاهب ـ تکيه
هاي حمل کاال (بارگنج) ومحفظه
نظاير آنها.
هاي دولتي با تعهدپ ـ کاالي سازمان
مسؤول مالي سازمان مربوط.
ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري
که براي حمل بار و مسافر بين ايران و
نمايند.ساير کشورها تردد مي
آالت و تجهيزات برايث ـ ماشين
انجام خدمات فني و مهندسي پس
از ارائه تاييديه باالترين مقام دستگاه
ربط.اجرايي ذي
ماده  203آ.ا.ق.ا.گ :گمرک ايران
تواند اطالعاتدر صورت لزوم مي
مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي
دولتيرا از مراجع دولتي و غير
مرتبط درخواست نمايد و مراجع
يادشده موظف به همکاري کامل و
باشند.پاسخگويي به گمرک مي

هیأت وزیران در جلسه 1393/8/4
به پیشنهاد شماره  ۶۰/۱۶۰۰۷۹مورخ
 ۱۳۹۳/۷/۲۴وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی هشتم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران تصویب نمود( .معاون
اول رییس جمهور این مصوبه را در
تاریخ  93/8/11به وزارتخانه صنعت،
معدن و تجارت ابالغ کرد).

مصوبه شماره /262758ت 47775هـ
مورخ 1391/12/29
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
ودارایی به استناد ماده  164قانون
امور گمرکی مصوب 1390
(این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه 93
از سوی معاون اول رئیس جمهوری
ابالغ شده است).

ماده  205آ.ا.ق.ا.گ :عدم ارائه سوابق
و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي
پس از ترخيص و يا خودداري از ارائه
آنها عليرغم اعالم کتبي گمرک به
اشخاص حسابرس شونده و استفاده از
اسناد خالف واقع جهت ترخيص کاال
مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر
ارزش کاالي مورد بررسي خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث
طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده
نتواند سوابق ،اسناد ،اطالعات و دفاتر
مالي درخواستي را جهت حسابرسي در
اختيار گمرک قرار دهد ،شخص مذکور
مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

مصوبه شماره /262758ت 47775هـ
مورخ 1391/12/29
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی به استناد ماده  164قانون امور
گمرکی مصوب 1390
(این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه 93
از سوی معاون اول رئیس جمهوری
ابالغ شده است).

ماده  220آ.ا.ق.ا.گ :گمرک در موقع
صدور قبوض سپرده موظف است
علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را
در متن قبض تصريح کند .در صورتي
که صاحب کاال يا نماينده قانوني وي
تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي
تصفيه سپرده مراجعه نکند ،گمرک
موظف است وجه سپرده را به درآمد
متفرقه منظور نمايد .در موارد ارجاع
پرونده به گمرک ايران يا کميسيونها،
واريز سپرده موکول به ابالغ نتيجه از
طرف گمرک ايران خواهد بود.
تبصره  -1وجه سپردههايي که براي
ترخيص کاال اخذ ميشود پس از انقضاي
مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض
به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد.
چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه
سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت
مقررات مربوط به اضافه دريافتي قابل
استرداد خواهد بود .مبدأ مرور زمان شش
ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي
است که به موجب آن سپرده به درآمد
منظور گرديده است .برگه قبض سپرده
از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.
تبصره  -2استرداد وجه سپرده منوط
به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد
از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و
با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک
مربوط ميباشد.

مصوبه شماره /262758ت 47775هـ
مورخ 1391/12/29
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
ودارایی به استناد ماده  164قانون
امور گمرکی مصوب 1390
(این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه 93
از سوی معاون اول رئیس جمهوری
ابالغ شده است).

ماده 161آ.ا.ق.اگ :دايرنمودن
فروشگاه آزاد پس از موافقت،
توديع تضمين و عقد قرارداد با
گمرک ايران امکا نپذير است .به
جز کاالهاي ممنوع اعم از ورودي
و صدوري موضوع مواد ()122
و( )126قانون ،ساير کاالها قابل
باشد.عرضه در فروشگاههاي آزاد مي

مصوبه هیأت وزیران به شماره
/135040ت  53873مورخ 96/10/26

توضیح و تصحیح

قسمت آخر
تهیه و تنظیم :رضا گلی

بند(ث) ماده ( )۱۲۷آیین نامه اجرایی
قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه
شماره /۲۶۲۷۵۸ت  ۴۷۷۷۵هـ مورخ
 1391/12/29به شرح زیر اصالح میشود:
ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز اجرا -ث
پروژههای برون مرزی پس از تأیید دبیرخانه
کارگروهی موضوع ماده ( )۱۹آیین نامه
اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از عامل
.شرکت توسط گمرک ایران

عبارت «اشخاص تحت حسابرسی» به عبارت
«.در ارتباط با موضوع رسیدگی » اصالح شد

با حذف ماده  205موافقت شده است.

ما د ه  2 2 0و تبصر ه  1آ ن به
شر ح ز یر ا صال ح شد ه ا ست :
ماده 220-گمرک در موقع صدور قبوض
سپرده موظف است علت اخذ سپرده
و مدت تسویه آن را در متن قبض
تصریح و وجه سپرده را به حسابهای
موضوع ماده  41قانون محاسبات عمومی
کشور -مصوب  -1366واریز کند .
در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا
کمیسیونها ،واریز سپرده موکول به ابالغ
نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره  -1چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی
از وجه سپرده ،اضافه دریافت شده است با
رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی،
قابل استرداد خواهد بود .برگه قبض سپرده از
طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

دايرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت،
توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرک ايران
امکانپذير است .به جز کاالهاي ممنوع اعم
از ورودي و صدوري موضوع مواد ()122
و( )126قانون ،کاالهای خارجی مطابق
فهرستی که حسب مورد توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و نیز ساير کاالها
باشد.قابل عرضه در فروشگاههاي آزاد مي

در مطلب مربوط به اصالحات و الحاقات قانون امور گمرکی مندرج در صفحه  18نشریه شماره -838
 ،837ردیف شماره  4رقم صحیح مبلغ جریمه یک میلیون ریال است که در اصل مطلب یکصد هزار
ریال درج شده بود.
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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سـال نوزدهم

آموزش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گمرک دیجیتال و نیم دهه
خدمت به جامعه

توسعه نیافتگی مناطق مرزی و تاثیر آن برقاچاق کاال
در کشـورهای درحـال توسـعه ،رشـد سـریع و نامتقـارن
شـاخصهای توسـعهای ،باعـث عـدم تعـادل اقتصـادی و
نابرابـری معیشـتی میـان مناطـق و اسـتانهای مختلف شـده
اسـت .به عبـارت دیگر ،اختصـاص غیراصولی منابـع برخوردار
و محرومیـت سـایر مناطق موجـب نابرابریهـای منطقهای از
لحـاظ توسـعه اقتصادی میشـود .نتیجـه این اقدامـات ،منجر
بـه فاصلـه گرفتـن این کشـورها از اهداف ترسـیم شـده برای
توسـعه اقتصادی شـده که تاثیر مسـتقیم و بالفاصله خود رابر
اسـتانهای محـروم و عمدتا حاشـیهای و مرزی این کشـورها
در روی آوردن بـه اشـکال مختلـف اقتصـاد پنهـان از جملـه
قاچـاق کاال نمایـان میسـازد.
قاچـاق کاال عمدتـ ًا از طریـق مناطـق مـرزی صـورت
میگیـرد و دالیـل متعـددی در ایـن زمینـه از سـوی
پژوهشـگران بـرای آنـان ذکـر شـده اسـت .نزدیکـی ایـن
اسـتانها بـا کشـورهای همسـایه و زمینههـای موجـود در
مـراودات اقتصـادی غیررسـمی بـا آنهـا و نیـز اشـتراکات
فرهنگـی و نزدیکـی سـبک زندگـی میـان مـردم در اطـراف
مرزهـای مشـترک ،بـر گسـترش قاچـاق در مناطـق مـرزی
تاثیرگـذار اسـت .امـا به اسـتناد شـواهد آماری و نیـز با توجه
بـه رونـد توسـعه در کشـور بـه نظر میرسـد یکـی از عوامل
تاثیرگـذار در ایـن زمینـه توسـعهنیافتگی مناطـق مـرزی
اسـت کـه عمدتـ ًا برآمـده از رهیافتهـا و برنامههای توسـعه
در کشـور در طـی دهههـای اخیـر بـوده اسـت .عـدم تـوازن
در بیـن مناطـق در حـال توسـعه ،موجـب ایجـاد شـکاف و
تشـدید نابرابـری منطقـهای میشـود کـه خـود مانعـی در
مسـیر توسـعه اسـت .برایـن اسـاس ،مطالعـه نابرابریهـای
اقتصـادی ،اجتماعـی ،آموزشـی و رفـاه منطقـهای و اسـتانی،
یکـی از اقدامـات ضـروری و پایـهای بـرای برنامهریـزی و
اصالحـات در جهـت تأمیـن رشـد اقتصـادی همرا بـا عدالت
اجتماعـی و اصلاح آرایش فضایـی اقتصاد ملـی و منطقهای
اسـت .ایـن امـر میتوانـد تخصیـص منابـع رابـا هـدف رفـع
نابرابریهـای منطقـهای تحـت تاثیـر قـرار دهـد.

تأثیر بیکاری بر قاچاق
 بیـکاری یکـی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار برقاچاقکاال و ارز اسـت و آمـار بیکاری در برخـی مناطق مرزی باالی
 10درصد است.
بـه طورکلـی مهمترین عـوارض و تاثیـرات منفی بیکاری
بـر زندگی مـردم عبارتند از:
در اثـر بیـکاری وفقر اقتصادی ناشـی از آن مـردم ترجیح
میدهنـد تنهـا نیازهای اولیه خود را برطـرف کنند و از آموزش
و بهداشـت محروم میشوند.
بیـکاری تبعـات سیاسـی و امنیتی نیز دارد .در اسـتانهای
مـرزی برخـی افـراد از بیـکاری و فقـر مـردم سوءاسـتفاده
میکننـد.
از طـرف دیگـر مـردم فقیـر نیز بـرای گریز از بیـکاری به
دامـن قاچـاق و قاچاقچیـان میافتند.
 میـزان سـرمایهگذاری در مناطـق مـرزی بـه دالیلی بهشـدت پایین اسـت به طوری کـه گاهی اوقات سـرمایهگذاری
خارجـی درایـن مناطق وجود نـدارد عدم سـرمایهگذاری منجر
بـه کاهـش درآمـد و معیشـت در مناطـق مـرزی میشـود .از
ایـنرو ضـروری اسـت ضمـن تعدیـل موانـع موجـود بـر سـر
راه سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی و همچنیـن ایجاد امنیت
سـرمایهگذاری و مالکیـت سـرمایه در کشـور و فراهـم نمودن
بسـترهای قانونـی الزم ،نسـبت بـه معرفی و شناسـاندن دقیق
توانمندیهـا ،ظرفیتهـا و مزیتهـای نسـبی در مناطـق
مـرزی اقدام شـود.
 در مناطـق شـهری و روسـتایی مـرزی ایـران افزایـشمیـزان درآمـد با رشـد هزینهها همخوانی نـدارد به این صورت
که رشـد هزینهها بیشـتر از رشـد درآمد بوده و برخی سـاکنین
برای حل این مشـکل به درآمدهای غیررسـمی ازجمله قاچاق
روی میآورند.
براسـاس تحقیقات انجام شـده ،امنیت وتوسـعه در مناطق
مـرزی بـا ضریـب همبسـتگی بـاال دارای رابطهای مسـتقیم و
دو سـویه اسـت .بـه عبـارت دیگرتوسـعه و امنیـت ،تاثیـرات

متقابلـی در مناطـق مـرزی برهـم دارنـد ،بـه گونـهای کـه هر
اقدامـی در فرآینـد تحقق توسـعه تاثیرات مسـتقیمی بر فرآیند
تحقـق امنیـت میگـذارد و بالعکـس .بـه ایـن ترتیـب مناطق
دارای شـاخصهای بـاالی توسـعه از ضرایـب امنیتی باالتری
نسـبت بـه مناطـق توسـعه نیافتهتـر برخوردارند.
بنابرایـن پیشـنهاد میشـود در راسـتای مـاده  180قانون
برنامـه پنجـم توسـعه ،کـه توجـه به تعـادل بخشـی مناطق و
تـوازن مناطـق را مدنظـر قـرار داده اسـت در بودجه اسـتانها
و ردهبندیهـای متمرکـز بـا عنـوان تعـادل بخشـی ،تـوازن
منطقـهای و ارتقـاء شـاخصهای روسـتایی ،مبالغـی در بودجه
سـاالنه کشـور در نظـر گرفته شـود تا در امور عمـران و آبادی
اسـتانها و مناطقـی کـه از نظر شـاخصهای توسـعهیافتگی،
زیـر متوسـط توسـعهیافتگی کشـور هسـتند ،هزینـه شـود و از
ایـن طریـق بتـوان فاصلـه ایـن مناطـق را بـا سـطح متوسـط
توسـعهیافتگی کشـور کمتـر کرد.
 اعلام جذابیتهـا و مشـوقهایی برای سـرمایهگذاریدر مناطـق مرزی :از آنجا که بسـتر توسـعه یـک بنگاه و جذب
سـرمایهگذاری متأثـر از مجموعـهای از عوامـل اسـت ،معمو ًال
اعلام این مشـوقها بسـته به مزیتهـا و محدودیتهای یک
منطقـه بسـیار متنـوع اسـت و از اعلام منطقـه آزاد اقتصادی،
تجـاری ویـا صنعتی شـروع میشـود تا تسـهیالت زیر:
 ارائـه برخـی تسـهیالت برای بـرای مرزنشـینان برایوارد کـردن کاال
 تشـویق و پـاداش دادن بـه سـرمایهگذاران بخـشخصوصـی کـه در مناطـق مـرزی سـرمایهگذاری میکننـد
(ازجملـه آمـاده کـردن زیرسـاختها بـرای سـرمایهگذاران در
مناطـق مـرزی)
 اعطـای برخـی یارانـه و کمـک بـه تولیدکننـدگان درنواحـی مـرزی برای گسـترش تولید در ایـن نواحی و همچنین
اماکـن سـرمایه گذاری و مشـارکت اهالی آن سـوی مرزی در
ایـن نواحـی و تسـهیالت در رفـت وامـد افـراد بومی.
* کارشناس امور گمرکی گمرک خسروی

آموزش

جمهوری اسالمی ایران
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راهنمای تمدید تاریخ انقضای پته
در سامانه جامع گمرکی

سـال نوزدهم

14

راهنمای فرآیند ثبت
مانیفستهای کریری و فورواردری
در پنجره واحد تجارت فرامرزی

پته گمرکی نوعی سند است که از تاریخ صدور فقط به مدت  4روز اعتبار دارد و بعد
از آن منقضی خواهد شد.

پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای اجرای مدیریت کارا در صدور ترخیصیه ،اظهار پیش
از ورود و شناسایی شرکتهای حمل  CARRIERو  FORWARDERاقدام به راهاندازي فاز
جدیدی نموده است.

هنگام صدور پته برای یک حامل بار ترافیکی و یا هنگامی که حامل بار در حال طی کردن مسیر
به سمت مقصد می باشد ،ممکن است شرایطی بوجود آید که پته احتیاج به تمدید داشته باشد.
در برخی شرایط که در ادامه ذکر خواهد شد ،الزم است پته مربوط به این حاملهای بار ،تمدید شود
تا مشکل پیش آمده مرتفع شده و حامل بتواند مسیرش را تا رسیدن به مقصد طی نماید.
در چه شرایطی میتوان تاریخ انقضای یک پته را تمدید نمود؟
زمانی که اتفاقاتی از قبیل تصادف ،خرابی و ...برای خودروی حامل بار پیش آید و یا هنگامی که
حامل بار؛ مشکوک و مظنون به قاچاق شناخته شده و برای بررسی بیشتر متوقف گردد ،و پس از مدتی
با بررسیهای کارشناسانه ،پلیس به این نتیجه برسد که بار قاچاق نیست و باید فرآیند رفع ظن برای آن
حامل انجام گیرد ،در چنین شرایطی الزم است تاریخ انقضای پته مربوط به این حاملهای بار ،تمدید شود.
در نتیجه تنها در موارد زیر الزم است که تاریخ انقضای یک پته گمرکی تمدید گردد:
تصادف حامل بار
خرابی حامل بار
ترافیکی بودن بار (کشندههای سنگین)
پس از فرآیند رفع ظن (برای حاملهایی که مظنون به قاچاق بو دهاند و رفع ظن برای آنها صورت گرفته)
اکنون شرح کوتاهی برای هر کدام از موارد ذکر شده فوق را با هم مرور میکنیم:
تصادف حامل بار :وقوع تصادف در طی مسیر بین مبدأ تا مقصد.
خرابی حامل بار :هنگامی که حامل در طول مسیر ،دچار نقص یا خرابی شود.
ترافیکی بودن بار :بارهایی که به دلیل حجم و یا وزن زیاد ،توسط یک کشنده سنگین حمل شده
و با سرعتی پایینتر از دیگر حاملها حرکت میکنند ،به عنوان بار ترافیکی شناخته میشوند .پته این
حاملها به صورت استثنا و بالفاصله پس از صدور باید تمدید شود.
پس از فرآیند رفع ظن قاچاق :برای حاملهایی که مظنون به قاچاق بودهاند و پس از بررسی پلیس،
رفع ظن از آنها صورت گرفته است.
رویههای گمرکی حملونقل بار
در حوزه حملونقل ،با چند رویه اصلی گمرکی روبهرو هستیم که بدین شرح است:
ترانزیت داخلی)گمرک به گمرک(
ترانزیت خارجی)کارنه تیر(
صادرات قطعی
واردات قطعی
نکته: 1در حالتهایی که حامل بار دارای پلمپ گمرکی است )ترانزیت داخلی ،ترانزیت خارجی،
صادرات قطعی و واردات قطعی( برای تمدید تاریخ انقضای پتهها ،ارائه صورتجلسه گمرک)کامنت
گمرک ( الزامی میباشد.
نکته: 2صورت جلسه گمرک اگر به صورت نامه کتبی باشد فاقد اعتبار است و باید حتم ًا به صورت
الکترونیکی ارائه گردد .برای ارائه آن نیز گمرک مربوطه در سامانه ،اقدام به ثبت یک کامنت مبنی بر
درخواست تمدید تاریخ انقضای پته میکند ،سپس پلیس پس از رویت کامنت و اطمینان از کامل بودن
اطالعات ارائه شده و در صورت صالحدید اقدام به تمدید تاریخ انقضای پته مینماید.
مدارک الزم جهت ارائه به پلیس برای تمدید تاریخ انقضای پته (به تفکیک شرایط مختلف)
در ادامه ،رویه گمرکی واردات قطعی و مدارک الزم برای تمدید تاریخ انقضای پته را در شرایط
مختلفی که ممکن است برای یک حامل پیش آید ،مورد بررسی قرار میدهیم.

با ايجاد تغییرات در پنل کاربری شرکتهای  CARRIERو  FORWARDERامکان اجرای
سامانه و ایجاد این ارتباط در هر سفر مشخص و هر کشتی امکانپذیر خواهد بود.
در زیر راهنماي آموزشی چگونگی ایجاد ارتباط بینهای  MASTERو  HOUSEآمده است:
ثبت شرکتهای ( NVOCCحملکنندگان بدون کشتی)
شرکت کشتیرانی پس از انجام عملیات پاس کشتی و دریافت رسید تخلیه الکترونیک ،جهت شناسایی
شرکتهای حمل بدون کشتی (،)NVOCCی بایست شناسه ملی شرکتهای مذکور را مطابق مراحل
ذیل در پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نماید:
 -1ورود به پنل "اضافه کردن شرکت حملهای یک کشتی"
 -2ثبت شماره  ، IMOشماره سفر و انتخاب گمرک محل تخلیه
 -3انتخاب دکمه "نمایش"
 -4ثبت شناسه ملی شرکت /شرکتهای حملکننده بدون کشتی ()NVOCC

شرایط پیش آمده (برای
بار و حامل)
تصادف
خرابی
بار ترافیکی
رفع ظن به قاچاق

مدارک

اضافه کردن شرکت حملهای یک کشتی
اتصال مانیفست پنجره واحد به رسید تخلیه الکترونیک
جهت اتصال مانیفست ثبت شده در پنجره واحد به رسید تخلیه الکترونیک کشتی ،شرکتهای کشتیرانی
میبایست مطابق روال قبل شماره سفر را در فیلد  )AgentVoyageNumber( 1.4درج نمایند.
همچنین شرکتهای حملکننده بدون کشتی ( ،)NVOCCجهت اتصال مانیفست خود به رسید تخلیه
الکترونیک کشتی میبایست عالوه بر ثبت شماره سفر کشتی در فیلد ،)AgentVoyageNumber( 1.4
شناسه ملی شرکت کشتیرانی را در فیلد  )VoyageAgentCode( 1.2ثبت نمایند( .عالوه بر رعایت
این نکات ،ثبت شناسه این شرکتها توسط کشتیرانی در پنل "اضافه کردن شرکت حملهای یک کشتی"
الزامی است).
ثبت مانیفست و بارنامه  Masterو House
شرکتهای حمل جهت ثبت مانیفست و بارنامه  Masterمیبایست مطابق مراحل ذیل عمل نمایند:
 -1ثبت شناسه شرکت حمل فورواردری در فیلد )BoxPartneringLineCode( 2.2
 -2ثبت شماره مانیفست  Houseدر فیلد )ManifestRegistrationNumber( 2.9
همچنین شرکتهای حمل فورواردری جهت ثبت مانیفست و بارنامه  Houseمیبایست مطابق مراحل
ذیل عمل نمایند:
 -1ثبت شناسه شرکت حمل ( carrierصادرکننده بارنامه (  masterدر فیلد 1.2
()VoyageAgentCode
 -2ثبت شناسه شرکت حمل  carrierو شماره مانیفست  Masterدر فیلد 1.4
()AgentVoyageNumber
طبق فرمت مقابل (از چپ به راست) :شماره مانیفست  - Masterشناسه شرکت حمل carrier
*** با توجه به اینکه ممکن است در ثبت اطالعات هدر مانیفست خطای کاربری رخ دهد ،امکان
ویرایش اطالعات مانیفست از طریق پنل "ویرایش مانیفست" در پنجره واحد تجارت فرامرزی مهیا شده است.

ارائه برگه کروکی پلیس راهور
نامه پلیس و راهور (درخواست تمدید تاریخ انقضای پته)
ارائه نامه شرکت حملونقل
کامنت اظهارکننده (درخواست تمدید تاریخ انقضای پته)
ارائه نامه شرکت حملونقل
کامنت اظهارکننده (درخواست تمدید تاریخ انقضای پته)
کامنت اظهارکننده (درخواست تمدید تاریخ انقضای پته)
بررسی و رفع ظن توسط پلیس مبارزه با قاچاق

در کامنت اظهارکننده باید این موارد قید شده باشد:
« - 1نام و نام خانوادگی» اظهارکننده (شخصی که در حال ثبت کامنت است)
 - 2پس از درخواست از "پلیس" «شماره پته» و «شماره پروانه» ذکر گردد.
« - 3علت» تمدید تاریخ انقضای پته به صورت کامل همراه با جزئیات قید شود.

تماس با پشتیبانی سامانه
شماره تماس میز خدمت جهت پاسخگویی به سواالت شما :
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آموزش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

فرآیند اظهارنامه ارزش
در رویه دوراظهاری ورود موقت
 -بخش آخر

مطلب زیر دومین و آخرین بخش از یک راهنمای آموزشی درخصوص فرآیند
اظهارنامه ارزش در رویه دوراظهاری ورود موقت در سامانه جامع گمرکی است.
بخش نخست این مطلب در نشریه شماره  835-836صفحه  16چاپ شده است.
 – 4ميتوان از اپراتورهای && || !  +برای ساخت کوئری استفاده کرد.
مثال :اگر ميخواهيد برای جستجوی یخچال ساید بای ساید ال جی به راحتی به محصول
دست پيدا کنيد باید از اپراتورهای باال استفاده نمایيد ،ابتدا توضيح مختصری در مورد چگونگی
کارکرد اپراتورها ارائه مینمایم.
&& (معنی :و) = جهت استفاده مواقعی که ميخواهيم چند کلمه کليدی و یا کد را در یه
کوئری حتم ًا داشته باشيم( .این کار باعث میشود که راحتتر محصول مورد نظر را یافت کنيم).
مثال( :یخچال && ساید && )lg

|| (معنی :یا)= جهت استفاده مواقعی که میخواهيم بگویيم یخچال  lgیا فریزر  lgحتم ًا در tsc
جستجو شده وجود داشته باشد ،از این عبارت استفاده مینمایيم .مثال( :یخچال || فریزر && )lg
(در این جستجو تمام tscهایی که عبارتهای یخچال همراه  lgو یا فریزر همراه  lgدرج
شده باشد را نمایش میدهد).

توجه :بين کوئریهای درج شده (همه مثالها) باید حتم ًا از اسپيس (فضای خالی) استفاده کنيد
در غير این صورت نتيجه نهایی یافت نخواهد شد.
(یخچال || فریزر && ) lg

 -5جهت تعيين ميزان اهميت یک کلمه ،ميزان اهميت را با ^ مشخص کنيد.
مثالusa 1000^Iran :
 -6ميتوانيد از ? برای جایگزین یک حرف استفاده کنيد.
برای مثال  ،te?tهم  testو هم  textرا به عنوان خروجی برمیگرداند.
 -7از * به عنوان جایگزین چند حرف استفاده کنيد.
برای مثال خروجی * tesمیشود:tester testing tested .
همچنين * به عنوان پسوند یا ميانوند استفاده میشود.
برای مثال  *stیا.te*ing .
 -8جهت جستجوی کلمات مشابه هم میتوانيد از ~ استفاده کنيد.
برای مثال  ~caseعالوه بر  caseکلماتی مثل  care ، caneو  cacheرو به عنوان
خروجی برمیگرداند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

نگاه هفته

پیشرفت سازمانی
در گرو شناخت
درست از روابط عمومی
سید یاسر حسینی  -روابط عمومی
اداره کل گمرک بندرلنگه

هنگامی صحبت از روابط عمومی به میان
میآید اولین نکته و گزینهای که به ذهن بعضیها
خطور میکند انجام کارهایی مانند تهیه عکس و
فیلم و نصب بنر است.
در نظام اداری و سازمانی ما معمو ًال اینگونه
است که شماری از مدیران به دلیل ناآشنایی
با وظایف اصلی روابط عمومی در سازمانها،
عمدهترین و اصلیترین انتظارات خود را از این
واحد تعالی دهنده نهادها ،به اطالعیهها و درج
بنرهای مناسبتی محدود می کنند در حالی که
این موارد تنها به عنوان رشته و شاخهای از علم
روابط عمومی به حساب میآیند و در حاشیه مفهوم
اصلی علم روابط عمومی قرار میگیرند.
نگاه ظاهری و خارج از بطن همواره از
معضالتی بوده که با توجه به موارد مذکور
گریبانگیر نهاد روابط عمومی در جامعه است و
میطلبد در اولین فرصت با برگزاری همایشهای
تشریحی ،جایگاه واقعی روابط عمومی و نقش
ارتباطات در سازمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
تعاریف گوناگونی از روابط عمومی بیان شده،
اما تعریف کاملی که مورد قبول نویسندگان این علم
و صاحبان سخن باشد وجود ندارد.
با این حال یکی از تعاریفی که میتوان از
روابط عمومی عنوان کرد این است که روابط
عمومی عبارتست از فعالیتهای ارتباطی و تدابیری
همراه با دانش که سازمانها و نهادها برای ابداع و
خلق نگرش مطلوب و به منظور ایجاد رابطه مفید
بین مؤسسه و مشتری بکار میگیرند که اگر به نحو
درست انجام شود تحقق ارزشها ،برقراری نظم
اجتماعی و نهایت ًا درک درست از واقعیت و توفیقات
سازمانی را به همراه خواهد داشت.
فن روابط عمومی و ارتباط ،بیش از آنکه در
جهت معیارهای ظاهری و نمادین شناسانده شود
باید توجه و تمرکز خود را بر کانون شناسایی روابط
مطلوب بین سازمان و جامعه اعم از کارکنان یک
سازمان ،مراجعان و مردم و همچنین ایجاد روابط
و نیز حفظ و دوام این روابط قرار دهد تا از این
طریق و با برنامهریزیهای مدون بتواند حمایت
جامعه و در مقیاس کوچکتر طرفهای مراجعه
و خدمتگیرندگان را بدست آورد.
جوامع به ویژه اقشار مرتبط با امور سازمانها،
نیازمند آن هستند تا بهصورت دو طرفه ،اما نزدیک،
با صرف کمترین مقدار زمان ،ارتباط دوسویهای
جهت بیان نظرات ،انتقادات و طرح مباحثی که به
رفع مشکالتشان میانجامد داشته باشند.
دستیابی به این حق طبیعی جامعه نیازمند
حمایت با ثبات و قطعی مدیران از روابط عمومی
جهت رفع دغدغه خاطر کارکنان آن است تا با
فکری آسوده و فارغ از هرگونه تشویش فکری
پیگیر وظایف ذاتی کار خود باشند.
بیشک نتیجه این توجه میتواند صرف
کمترین هزینه و دریافت بهترین خروجی باشد تا
از یک طرف رضایت ارتباط گیرندکان فراهم شود
و از طرفی تعالی سازمان تحقق یابد.
اینگونه است که میتوان روابط عمومی را
سخنگوی سازمان و تجلی گر وجود و هستی آن
نامید و از آن امور مطلوب و مفید را طلب کرد.
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استقبال نمایندگان مجلس از شفافسازی اقدامات در گمرک
نماینده مردم گرگان در مجلس از ایجاد
اتاق شیشهای در گمرک استقبال کرد و
گفت :اینکه گمرک میتواند درخصوص هر
سوالی روشن ،شفاف و مستند به نمایندگان
پاسخ دهد بسیار خوب است.
نبی هزار جریبی با ابراز خشنودی از شفافسازی
در گمرک افزود :اقدام گمرک در بحث شفافسازی
یک حرکت ایده آل بود که بسیاری از مشکالت را
رفع کرد و ارزش آن به این است که خود گمرک در
این زمینه پیشقدم شد.
نماینده گرگان با اشاره به جلسهای که سال
گذشته با مسعود کرباسیان رئیس کل وقت گمرک
داشته است ،گفت :کرباسیان در آن زمان اعالم کرد
در گمرک سیستمی در حال راهاندازی است که در
هر گوشه از کشور اگر کاالیی وارد یا خارج شد ،قابل
مشاهده و رهگیری است .یعنی در تهران به طور
آنالین میتوانیم رصد کنیم که در مرز سرخس یا
در مرز بوشهر چه کاالیی با چه شرایطی وارد کشور
شده و این یک حرکت بسیار مهم و قابل تقدیر است.
وی تأکید کرد :من و همکارانم در مجلس نتایج
کار گمرک در این اتاق شیشهای را به عینه میبینیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با
تأکید بر اهمیت شفافسازی در گمرک اظهارداشت:
علیرغم مکانیزه شدن سیستمها در گمرک ،باید
به مأموران گمرک تاکید شود که از توان و تجربه
خودشان نیز در شناسایی تخلفات استفاده کنند و
هرگز نباید از توان نیروی انسانی کارآمد غافل شد.
نبی هزار جریبی با تأکید بر اینکه هدف نظام این
است که در حوزه تجارت خارجی محور فعالیتها بر
صادرات باشد ،گفت :واردات کاال و در نتیجه خروج
ارز زیاد از کشور سیاست درستی نیست.
وی با تأکید بر اینکه واردات باید براساس نیاز
کشور باشد ،افزود :امروزه کارخانههای زیادی در

کشور کاالهای با کیفیت و خوب تولید میکنند ،اما
وقتی که کاالی مشابه خارجی وارد شود ،تولید داخل
ورشکست میشود.
هزار جریبی اضافه کرد :هر کاالی مشکلداری
که از هر یک از مبادی رسمی وارد کشور شود ،به دلیل
اینکه اطالعات آن در سیستم گمرک ثبت میشود به
راحتی قابل رهگیری است.
وی در این زمینه با اشاره به اظهارات برخی
افراد در روزهای اخیر گفت :نباید بدون سند صحبت
کرد ،چون موجب تشویش افکار عمومی و تحریک
مردم بومی میشود.
این نماینده مجلس با تقدیر از اجرای نظام
الکترونیکی در گمرک و شفافسازی ورود و خروج
کاال گفت :بعضی وقتها کاالیی وارد میشود که
به ظاهر درست است ،اما ماهیت کاال مشکل دارد.
در چنین حالتی باید وفق قانون برخورد شود .البته
در این خصوص باید بین تخلف و قاچاق گمرکی

مرزبندی کرد ،هر چند معتقدم باید قانون در این
خصوص شفافتر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه
وقتی کاال با ثبت سفارش وارد میشود ،گمرک در
ورود این کاالها چه نقشی میتواند داشته باشد،
گفت :گمرک مجوز ورود کاال را نمیدهد و من
میدانم که هر کاالیی که وارد میشود با مجوز ثبت
سفارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،اما باید
کنترلها بر روی واردات بهخصوص واردات کانتینری
افزایش یابد و در این خصوص هم نقش تجهیزات
جدید کنترلی و هم عامل انسانی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد
بودهایم که در کانتینرهای پلمپ شده ،کاالیی غیر از
آنچه اظهار شده ،قرار دارد و توسط گمرک شناسایی
شده است ،افزود :وظیفه گمرک سنگین است چراکه
باید با ظرافت هر کاالیی را که وارد میشود ،رصد
کند و مورد بازرسی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

تعامل گمرک با مجلس باید بیشتر شود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس گفت :گمرک گامهای خوبی برای
شفافسازی برداشته و شرایط نسبت به
گذشته بسیار بهتر شده است.
حجتاالسالم حسن نوروزی افزود :با این حال
باید بدانیم که جرم و تخلف پایانی ندارد و باید خودمان
را برای مقابله با این متخلفان آماده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت همکاری گمرک با
مجلس اظهارداشت :قصد ما تخریب نیست و از
تال شهای گمرک به ویژه در سا لهای اخیر و
در دوره دکتر کرباسیان بسیار تشکر میکنیم و

انتظار داریم تعامل خوبی با مجلس داشته باشند
و اگر اشکالی وجود دارد ،اطالعرسانی الزم را
به عمل آورند تا در مجلس بتوانیم از گمرک
حمایت کنیم.
نماینده رباط کریم با تأکید براینکه به اندازه
کافی قانون داریم ،اضافه کرد :مسأله اصلی نظارت
است و اگر نظارت را جدی بگیریم ،نیازی به تصویب
قانون نیست .از سوی دیگر گمرک باید به مجلس
گزارش بدهد که مشکل کجاست و اگر سرچشمه
تخلف از دستگاه یا وزارتخانه دیگری است ،با قدرت
مجلس بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امروزه معضل
اصلی کشور ،واردات غیرقانونی است ،گفت :باید راه
را برای تولید داخلی هموار کنیم و بهترین روش
کنترل کاالهایی است که علیه تولیدکننده داخلی
وارد کشور میشود.
نوروزی اظهارداشت :امروزه بسیاری از تولیدات
ایرانی مورد اقبال کشورهای همسایه است ،اما
متأسفانه برنامهریزی درستی برای صادرات کاالهای
ایرانی نداریم و در مقابل میدان را برای ورود کاالهای
خارجی بازگذاشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه تنها راه حمایت از تولید
داخلی این است که جلوی واردات غیرضروری را
بگیریم افزود :باید با روشهای گوناگون حتی اعمال
تعرفههای باال مانع ورود کاالهایی بشویم که مشابه
آن در داخل تولید میشود و نیازی به نوع خارجی
آن وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در
پاسخ به سئوالی درباره بحث ورود کاالی قاچاق
بدون اطالع و مستند از سوی برخی افراد و وارد
کردن اتهام به دستگاهها گفت :امروزه یک مسافر
نمیتواند کاالیی را به سادگی از گمرک عبور دهد
و گمرک باید درخصوص مسائلی که مطرح میشود
شفافسازی کند .البته درخصوص موضوعات اخیر هم
گمرک و هم وزیر اقتصاد مسائل را روشنتر بیان
کردند که این اقدامات قابل تقدیر است و مجلس
استقبال میکند.
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اجالس
ویژهاستانها

بهبود مستمر کیفیت خدمات در گمرک با اجرای سامانههای الکترونیکی
مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در صف مقدم تجارت خارجی کشور
قرار دارند و با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکنند .تا قبل از
راهاندازی سامانههای الکترونیکی در گمرک فرآیند ترخیص کاال در
گمرکات با توقف و معطلی زیاد و بروکراسی شدید اداری همراه بود ،اما در
حال حاضر با پیادهسازی سامانههای جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی بسیاری از مشکالت صاحبان کاال به علت سرعت و دقت ناشی
از بهکارگیری فناوریهای  ITبرطرف شده است .برای اطالع از کم و کیف
عملکرد و اثرات این سامانهها  5سئوال زیر مطرح و آنها را با مدیران
گمرکات اجرایی در میان گذاشته شده و پاسخهایی را دریافت کردهایم.
در زیر پاسخهای غالمرضا فاتحی ،مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)،
مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهیدباهنر از نظرتان میگذرد.

غالمرضا فاتحی ،مدیرکل گمرک فرودگاه
امام خمینی(ره) بیان کرد:
قدردانی صاحبان کاال از راهاندازی
سامانه دوراظهاری
 -1ا جر ا و
پیادهسازی پنجره واحد
تجارت مرزی و سامانه
جامع گمرکی از نیمه
دوم سال  92در گمرکات
کشور آغاز و در گمرک
فرودگاه امام از سال 93
عملیاتی شد .با توجه به
اینکه سامانه جامع گمرکی یک سیستم از قبل آماده
شده مثل آسیکودا نبوده و پیوسته در حال تغییر
و تحول و ارتقای برنامههای خود و اضافه شدن
زیرسامانهها و امکانات جدید بوده است این موضوع را
میتوان ناشی از اتکا به نیروی انسانی و داخل سازمان
دانست ،لذا با اضافه شدن هر زیرسامانه ،امکانات
جدیدی به سامانه جامع گمرکی اضافه میشود .به
همین خاطر بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده
این گمرک به ذینفعان ملموس بوده است.
برای مثال در بحث دوراظهاری که از اولین
ماژولهای سامانه بوده است با توجه به بعد مسافت
گمرک فرودگاه امام با شهر تهران ،نیاز به مراجعه
حضوری و در نوبت قرار گرفتن برای تایپ پیشنویس
اظهارنامه و مشکالت مربوط به قبل از اظهار ،برطرف
شده و صاحبان کاال و اظهارکنندگان قادر به اظهار
کاالی خود از محل کار یا منزل میباشند که این
کار با تقدیر و تشکر صاحبان کاال همراه شده است.
نمونه دیگر حذف دوایر احراز هویت است .همه
ما میدانیم که در سامانههای قدیمی گمرک بعد از
پرینت اظهارنامه اربابرجوع باید چند ساعت صبر
میکردند تا نسبت به احراز هویت اسناد و مالکیت
کاال در دایره مربوطه اقدام شود و گاهی اوقات به
علت زیادی کار و کمبود نیروی انسانی ،کار احراز
هویت یک اظهارنامه به روزهای بعد نیز میانجامید.
در واقع برای کمتر کسی (حتی پرسنل گمرک) قابل
تصور بود که روزی مرحله احراز هویت که از مهمترین
بخشهای فرآیند تشریفات گمرکی است حذف شود،
اما سامانه جامع گمرکی با هوشمندی هر چه تمامتر
این کار را انجام داد .مکانیزم انجام آن هم بسیار
آسان است و سامانه جامع گمرکی از طریق شماره
کدینگ صاحب کاال ،مندرج در بارنامه و ترخیصیه
الکترونیکی و قبض انبار الکترونیکی و مطابقت آن با
شماره کدینگ صاحب کاالیی که میخواهد اظهارنامه
تنظیم و به گمرک ارائه نماید این کار را انجام میدهد.
چنین اتفاقی به معنی یک تغییر و تحول و به تعبیری
انقالبی در گمرک در جهت اصالح فرآیندها ،کاهش
زمان ترخیص کاال و کاهش هزینههای واردات و
قیمت تمام شده کاالها است.
 -2مطابق آمارهای بانک جهانی متوسط زمان

سئوال
 -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؟

ترخیص کاال در ایران در سالهای  2012و 2013
حدود  26روز بوده است ،اما در حال حاضر مدت
زمان ترخیص کاالهای مسیر سبز در این گمرک
کمتر از یک ساعت ،در مسیر زرد حدود  45ساعت
و در مسیر قرمز حدود  80ساعت است .یعنی مدت
واقعی انجام تشریفات گمرکی ارزیابی و کارشناسی
تا تأیید نهایی اظهارنامه توسط کارشناس و در
نهایت صدور پروانه در مسیرهای  3گانه همین
آمار و ارقام است .لیکن مدت زمان ترخیص برخی
از اظهارنامهها به علت اخذ و ارائه مجوزهای مختلف
از قبیل استاندارد ،بهداشت ،تنظیم مقررات ،قرنطینه
و ...ممکن است بیش از این باشد که مدت زمان
ایستایی هر اظهارنامه در هر یک از مراحل انجام
امور گمرکی و ازجمله مرحله ارزیابی ،کارشناسی،
اخذ مجوز سازمانها؛ به وسیله سامانه جامع گمرکی
به تفکیک قابل گزارشگیری است .فرآیند کنترل
انجام تشریفات گمرکی اظهارنامهها در مراحل
ارزیابی و کارشناسی به وسیله زیرسامانه مانیتورینگ
کنترل و به کارشناسانی که اظهارنامهای در کارتابل
آنها از حد معقولی بیشتر مانده باشد تذکر الزم
داده میشود .یکی از امکانات جدید سامانه جامع
گمرکی و زیرسامانه مانیتورینگ امکان کنترل و
گزارشگیری آمار اظهارنامههایی است که در نوبت
اخذ مجوز از سازمانهای همجوار قرار دارند .بدین
صورت که امکان رصد و زمانسنجی اظهارنامههای
در نوبت برای اخذ مجوز یک سازمان خاص فراهم
شده است و در لحظه میتوان کنترل کرد که در
کارتابل و نوبت مثال اداره استاندارد تهران چند فقره
اظهارنامه با اجرای بند (پ) ماده  8آییننامه اجرایی
قانون امور گمرکی وجود دارد که بدون وجود سامانه
جامع گمرکی امکان اجرای ماده مزبور وجود نداشت.
 -3آموزش پرسنل گمرک و ذ ینفعان و
کارکنان سازمانهای همجوار میتواند کمک شایانی
به پیشبرد اهداف استقرار سامانه جامع گمرکی نماید
و به طرز محسوسی اثربخشی آن را افزایش دهد.
 -4برخی از سازمانهای همجوار در بحث ارسال
مجوزها و اطالعات در بستر سامانه جامع گمرکی به
گمرک فعالتر هستند که جای تقدیر و تشکر دارد،
ازجمله سازمان غذا و دارو و برخی دیگر نیز بنا به
دالیل مختلف ازجمله کمبود پرسنل و نیرو و یا
پایین بودن ورژن سامانههای مورد استفاده آنها قادر
به حرکت پا به پای گمرک نیستند که ما به صورت
مداوم در حال پیگیری از طریق مکاتبات ،مذاکرات
و تشکیل جلسات به منظور درک مشترک از مفاهیم
و سامانههای یکدیگر میباشیم.
 -5مشکالت سامانه جامع گمرکی به صورت
مستمر از طریق دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
دفتر حوزه ریاست کل ،معاونت امور گمرکی گمرک
ایران و مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه پیگیری
میشود که مهمترین آنها بحث دریافت اطالعات
مانیفست از شرکتهای حملونقل سریع میباشد.

مهدی رضایی،
مدیرکل گمرک شهیدباهنر
سامانه جامع امور گمرکی از امکان
تضییع حقوق دولت جلوگیری میکند
 -1با عنایت به
ا ینکه ا کثر کا ال ها ی
وارداتی این گمرک
را خودروهای سواری
تشکیل میدهند و با توجه
به ارتباط الکترونیکی با
سازمانهای مجوزدهنده،
مجوزهای صادره نیز به
صورتت الکترونیکی دریافت میشود و همچنین
اطالعات پروانههای گمرکی نیز توسط پلیس
راهور قابل مشاهده است و در نهایت زمان ترخیص
و شمار هگذاری خودروها کاهش یافته و باعث
رضایتمندی ذینفعان گردیده ا ست.
درخصوص استعالم الکترونیکی نیز که
پیشتر از طریق مکاتبات کاغذی با نیروی
انتظامی که صورت میگرفت و در برخی مواقع
تا زمان ارائه پاسخ گمرک به استعالم انجام شده
به توقیف ماشین و راننده منجر میشد اکنون با
ارسال یک پیامک امکان استعالم در همان زمان
فراهم شده است .اطالعات اظهارنامههای بانکی
نیز در لحظه در سیستم بانک مرکزی قابل رؤیت
و استعالم میباشد.
 -2با توجه به خدمات و تسهیالت فراهم شده
در قالب سامانههای الکترونیکی و با توجه به اینکه
زمان ترخیص کاال از گمرک به طور چشمگیری
کاهش یافته و در کاهش هزینههای انبارداری نیز
تأثیر بسزایی داشته و شفافیت بیشتری به همراه
خواهد داشت لذا امکان تضییع حقوق دولت به شدت
کاهش یافته است.
 -3با حذف ریاست سالن ،کلیه امور جاری
سالن واردات عالوه بر وظایف موجود به معاونت فنی
وگذار شده و این موضوع باعث ایجاد ازدحام کاری
برای ایشان گردیده است ،لذا چنانچه برای معاون
فنی جانشینی تعریف گردد سرعت خدماترسانی در
گمرک افزایش خواهد یافت.
 -4کلیه سازمانهای مجاور گمرک ازجمله اداره
بندر و دریانوردی ،استاندارد ،قرنطینه و آزمایشگاه
تاکنون همکاری مناسبی جهت صدور مجوزهای
صادره خود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی
داشتهاند و به نظر میرسد که با گذشت همکاریها
و هماهنگی بیشتر و کاملتر شود.
 -5مشکل خاصی در ارتباط با سامانه جامع امور
گمرکی در این گمرک وجود ندارد و تنها در مورد
رؤیت اطالعات ثبت سفارش و صادرات برگشتی با
توجه به قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن
ابهاماتی وجود دارد که انتظار داریم از سوی مسئوالن
برطرف شود.

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

روزی که عشق
با جان
معنی شد
قسمت آخر
همکار گمرک الفت
بـه محل تصـادف که رسـیدم
از آنچـه دیـدم خشـکم زد همـان
خـودرو پـژو بود.
مـرد و زن جـوان همدیگـر را
بغـل کـرده بودند و اسـتخوا نهای
جمجمه شـان به طـرز تعجبآوری
روبـهروی هم افتاده بـود ،انگار در
حـال ردوبـدل کـردن آخریـن
کالم هـا بودند.
بـه جمعیتـی کـه آنجـا حاضـر
بودنـد و بومـی انجـا بودنـد و مـرا
کاملا میشـناختند گفتـم چرا
ً
هـم
نجاتشـون ندادید؟
گفتنـد راننـده کـه مـرد جوان
بـود همـون لحظـه حالـش خـوب
نبـوده و بدنـش الی بدنـه لـه
شـده خـودرو گیـر کـرده بـود ،اما
سـمت خانـم خیلـی ضربـه نخورده
بـود و خانـم راحـت میتوانسـت
خـارج بشـود بـه او گفتیـم پاییـن
بیـا و از خـودرو خـارج شـود ،امـا
گفـت نـه اول همسـرم را نجـات
دهیـد مـا کـه مشـغول نجـات مرد
شـدیم امـا بـه علـت نشـت بنزین
از بـاک ،خـودرو آتـش گرفـت
و منفجـر شـد و تبدیـل بـه یـه
گولـه آتـش گردیـد زن بـا اینکـه
میتوانسـت خـارج شـود در کمـال
تعجـب همسـرش را بغـل کـرد
و گـوش بـه حـرف مـا نـداد و بـا
همسـرش زنـده در آتـش سـوختند
و اعتنایـی بـه شـعلههای داغ آتش
نداشـت و در حالـی کـه جزغالـه
میشـد و تـا جـان در پیکر داشـت
همسـرش را در بغـل میفشـرد
بهـت و تعجـب کار او قـدرت هـر
تالشـی را از مـا گرفتـه بود و انگار
میـخ کـوب زمیـن شـده بودیـم
منظـر های دهشـتناک بـود درعیـن
اینکـه زیبایـی خاصـی داشـت یک
کالس عشـقورزی صادقانـه و یـه
آمـوزش عملـی دوسـتداری و
دوسـت داشـتن بـود .مـن نیـز بـا
شـنیدن چگونگـی حادثـه حـدود
دو سـاعتی در بهـت بـودم بارهـا و
بارهـا بـه اسـتخوا نهای بغل کرده
و جمجمههـای روبـهروی هم نگاه
کـردم چقـدر عاشـق هـم بودنـد.
خدایشـان رحمت کند

خاطرات گمرکی

ارزیابی دو مدیرکل گمرک اجرایی:

جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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گزارش عملکرد نه ماهه گمرک سمنان

 100درصد واردات از گمرک سمنان ،کاالهای صنعتی و مواد اولیه است
در نه ماهه نخست سالجاری 313
هزار و  940تن كـاال به ارزش  134میلیون
و  996هزار دالر از گمرك سمنان به خارج
از کشور صادر شد.
کاالهای صادراتی شامل هيدرو كربن سبك،
شمش سرب ،پودر لباسشويي ،سود پرك (كاستيك
سودا) ،كابل ،قاشق و چنگال یکبار مصرف ،کاشی،
کولر آبي ،سيمان ،كرك بزي و لوله قابل انعطاف
بود که به  45کشور جهان ازجمله افغانستان ،عراق،
پاكستان ،جمهوري كره ،هند ،تركيه ،امارات متحده
عربي ،تركمنستان ،ارمنستان ،هنگ كنگ ،ويتنام و
ايتاليا صادر شد .صادرات کاال در این مدت در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني  28درصد و از
نظر ارزش دالري  26درصد افزايش داشت و متوسط
ارزش دالري هر تن  430دالر بود.
به گزارش روابط عمومی گمرک استان سمنان،
در همین مدت بالغ بر  17هزار و  881تن کاال به
ارزش  48میلیون و  214هزار دالر از طریق این
گمرک وارد و ترخیص شد که عمده كاالهاي وارداتي
را ماشينآالت خط توليد و اجزا و قطعات آنها ،مواد
اولیه کارخانجات ازجمله پنبه شانه نزده حالجي نشده،
محصوالت تخت نورد شده از فوالد سيليسيمدار ،ورق
فوالدي ،الياف سنتتيک ،هاديهاي برق ،برقگير
محدودکننده ولتاژ و مسدودکننده افزايش ناگهاني
ولتاژ ،ماشينهاي برداشت از سطح هر نوع مواد
توسط ليزر ،کائوچوي اتيلن پروپيلن ،اجزاء قطعات
ترانسفورماتور ،ماشينهاي شستن سفيد کردن يا رنگ

کردن ،اکسترودرها براي کار کردن روي ماشينهاي
نخ پيچي تشکیل میداد كه در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل از نظر ارزش دالري  44درصد افزايش
داشت .متوسط ارزش دالري هر تن کاالی وارداتی
از گمرک استان  2696دالر بود.
براساس این گزارش گمرك استان در نه ماهه
سالجاری با احتساب ضمانتنامهها مبلغ  196میلیارد
و  328میلیون ميليون ريال درآمد (شامل 58786
ميليون ريال ماليات بر ارزش افزوده و 137542
ميليون ريال حقوق ورودي و ساير درآمدها) داشته
است .که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 144
درصد افزايش داشته است.
بازدید مدیرکل گمرک استان سمنان از
یک شرکت تولید داروهای دامی و طیور
علی سعدالدین مدیرکل گمرک استان سمنان
در معیت مسئوالن دوایر و کارشناسان این گمرک از
شرکت رویان دارو بازدید کرد .این شرکت در شهر
ک صنعتی سمنان واقع شده و تولید و توزیعکننده
انواع محصوالت دارویی دام و طیور در کشور است.
به گزارش روابط عمومی گمرک سمنان ،در
ابتدا این بازدید دکتر بایرامی مدیریت کارخانه و
برادران مطلبی ،هیئت مدیره شرکت رویان دارو
ضمن ارائه گزارشی اظهارداشتند :تولیدات این شرکت
محصوالت خوراکی دام و طیور مشتمل بر شش گروه
آنتي بيوتيكها ،ويتامينها ،آنتي كوكسيديوزها ،ضد
انگلها ،ضدعفونيكنندهها و موارد دیگر است.
براساس این گزارش ،علی سعدالدین مدیرکل

گمرک استان سمنان نیز ضمن عرض تبریک به
مسئوالن شرکت بهعنوان تولیدکننده برتر کشور در
تولید داروهای دامی گفت :ما در کنار شرکتهای
تولیدی هستیم و با توجه به اینکه تولید در زمینه
دارو کاری بسیار سخت و مشکل است و وظیفه خود
میدانیم که با تمام توان به تولیدکننده کمک کنیم و
در هر زمان از شبانهروز در تسهیل صادرات از هیچ کو
ششی دریغ نمیکنیم و در خدمت اربابرجوع هستیم.
مدیرکل گمرک استان درخصوص یکی از
مشکالت این شرکت تولیدی که نداشتن انبار برای
کاالهای تولیدی بود راهنماییهای الزم را ارائه داد
و گفت با ایجاد انبار اختصاصی در محل شرکت و
حمل یکسره کاال و تخلیه در انبار اختصاصی مشکل

آنها برطرف خواهد شد .علی سعدالدین در توضیح
یکی دیگر از تسهیالت گمرک برای واحدهای تولیدی
افزود :واحدهای تولیدی میتوانند به منظور تسریع
در ترخیص کاالهای خود اقدام به واردات از طریق
ترخیص نسیه نمایند بدین صورت که مقداری از کاال
بهعنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری
میشود و مابقی ترخیص و مشکل ضمانت از این
طریق حل میشود.
مدیرکل گمرک سمنان هدف از بازدید از
شرکتهای فعال استان را شنیدن مشکالت و موانع
احتمالی آنها در مسیر صادرات بیان و ابراز امیدواری
کرد با تسهیل در امر صادرات شاهد رونق هر چه
بیشتر این بخش باشیم.

فرآوردههای لبنی عمدهترین کاالی صادراتی از گمرکات مازندران
صادرات غيرنفتي از گمرکات استان مازندران در نه
ماهه سالجاري با رشد  10درصدی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به  303ميليون و  225هزار دالر رسيد.
اقالم عمده صادراتی گمرکات مازندران در مدت یادشده به
ترتیب شامل فرآوردههای لبنی به ارزش  196میلیون دالر ،مواد
غذایی به ارزش  16میلیون دالر ،کاالهای صنعتی به ارزش 13
میلیون دالر ،سیمان به ارزش  10میلیون دالر و مصنوعات چوبی به
ارزش  8میلیون دالر بود.
براساس این گزارش ،در همین مدت  676میلیون و  520هزار دالر
انواع کاال از طریق گمرکات مازندران (نوشهر،امیرآباد و فریدونکنار) وارد
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  47درصد افزایش
نشان میدهد.

عمدهترین اقالم وارداتي به گمرکات استان مازندران به ترتيب
شامل :جو ،ذرت ،انواع روغنها ،آهنآالت و ماشینآالت و اجزاء آن بود.
همچنین در اين مدت از طریق گمرکات استان مازندران 88
هزار و  215تن کاال شامل انواع ورق آهن ،نفت سفید ،جرثقیل ،کاغذ
و رب گوجه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکیه ترانزیت خارجی شد.
درآمد گمركات استان مازندران طي نه ماهه سالجاری به 1364
ميليارد و  750ميليون ریال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش  28درصدي را نشان میدهد.
قدردانی از همکاری گمرک نوشهر
مدیر شرکت مهتاب کاسپین .طی نامهای به استاندار مازندران
از همکاری مجموعه کارکنان گمرک نوشهر در ترخیص محموله
نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر تقدیر و تشکر کرد و هرگونه اقدام

مقتضی ارسال میگردد.
در بخشی از این متن نامه آمده« :با عنایت به اینکه بخشی از
تجهیزات از طریق گمرک نوشهر وارد نیروگاه شده و نصب میگردد .لذا
یکی از بخشهای زمانبر ،انجام کارهای اداری و تشریفاتی گمرکی است
و در این راستا همراهی و همکاری مدیرکل گمرکات استان مازندران
نقش بسزای در نیل به اهداف زمانبندی پروژه داشته و با توجه به اینکه
روز ششم بهمن روز جهانی گمرک نامگذاری شده است ،بدینوسیله
ضمن تشکر و قدردانی از مدیرکل و پرسنل خدوم آن اداره پیشاپیش
روز گمرک را تبریک عرض مینماییم».
شایان ذکر است که نیروگاه در حال ساخت سیکل ترکیبی 460
مگاواتی نوشهر یکی از پروژههای حساس و حایز اهمیت در غرب استان
مازندران به جهت تأمین نیاز مصرف ،امنیت و پایداری شبکه است.

نسبت به مدت مشابه سال قبل

درآمد گمرکات استان اصفهان  35درصد افزایش یافت

مديركل گمرك اصفهان گفت :در  9ماهه سالجاری
 810قلم کاال به وزن سه میلیون و  817هزار تن و به
ارزش يك ميليارد و  171میلیون و  668هزار دالر ،از
استان اصفهان به مقصد  97کشور جهان صادر شد که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 56
درصد و از حیث ارزش  28درصد افزایش داشته است.
اسداله احمدي ونهري عمدهترين كاالهاي صادراتي از استان
اصفهان را آهنآالت و فوالد ،محصوالت پتروشیمی و فرش
برشمرد و افزود :مهمترين كشورهاي مقصد كاالهاي صادراتي
استان اصفهان در این مدت عراق ،امارات متحده عربی ،افغانستان،
پاکستان و چين بودند.
وی اظهارداشت :در همین مدت  65هزار و  817تن كاال به
ارزش  297ميليون دالر از طریق گمرك اصفهان وارد کشور كه در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  11درصد و از حيث

ارزش  28درصد رشد نشان میدهد.
احمدی ونهری تأکید کرد :در راستای برنامههای اقتصاد مقاومتی
و با استفاده از سامانه پنجره فرامرزی شاهد افزایش  35درصدی
درآمد گمرکات استان اصفهان در سالجاری هستیم.وی گفت :این
گمرک در نه ماهه سال  ،1396بالغ بر یک هزار و  376میلیارد و

 757میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت :ماشينآالت مكانيكي،
ماشينآالت برقي ،اجزا و قطعات منصفله ماشینآالت ،کاغذ و مقوا و
پنبه را از مهمترین کاالهای وارداتی از طریق این گمرکات عنوان کرد
که عمدت ًا از کشورهای چین ،آلمان ،کره جنوبی و ایتالیا وارد شدند.
وي همچنین گفت :گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با
فعالیت شبانهروزی در اين مدت ،تشریفات امور مسافری بالغ بر 374
هزار مسافر ورودی و خروجی را انجام داده است كه در مقايسه با
مدت مشابه سال قبل  3درصد كاهش داشته است.
احمدي ونهري اظهارداشت :در  9ماهه امسال واحد قضایی
گمرک اصفهان به  999فقره پرونده مظنون به قاچاق کاال و به
ارزش  501میلیارد و  351میلیون ریال رسیدگی کرده است كه در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  6درصد افزایش و
حيث ارزش  10درصد كاهش داشته است.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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سـال نوزدهم

استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

رشد  21درصدی صادرات کاال از گمرکات آذربایجان شرقی

یک میلیون و  152هزار و  357تن
کاال به ارزش  905میلیون و147هزار و
 104دالر در  9ماهه سالجاری از گمرکات
استان آذربایجان شرقی صادر شد که از
لحاظ ارزش دالری  21درصد و از حیث
وزن  28درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزایش نشان میدهد.
علی اصغر عباسزاده با بیان مطلب فوق گفت:
عمده کاالهای صادره شامل مواد پالستیکی و اشیای
ساخته شده از این مواد ،میوههای خوراکی پوست و
مرکبات ،سوختهای معدنی روغنهای معدنی و
محصوالت حاصل از تقطیر آنها ،ماشینآالت و وسایل
مکانیکی اجزاء و قطعات آنها ،شکالت و شیرینی،
شیشه و مصنوعات شیشهای ،کاکائو و فرآوردههای
آن ،مصنوعات از چدن آهن یا فوالد ،فرآوردههای از
سبزیها و میوهها بود.
ناظر گمرکات استان افزود :این محصوالت
به  101کشور دنیا ازجمله عراق ،ترکیه ،آذربایجان،
افغانستان ،ارمنستان ،پاکستان ،گرجستان ،ایتالیا،
فدراسیون روسیه و بلغارستان صادر شد.
وی اظهارداشت :در این مدت همچنین 367
هزار و  309تن کاال به ارزش  788میلیون و230

هزار و 84دالر از طریق گمرکات استان وارد کشور
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ
وزن  7درصد و از حیث ارزش دالری  11درصد
کاهش نشان میدهد .عمده کاالهای وارده شامل
ماشینآالت وسایل مکانیکی اجزاء و قطعات آنها،
چوب و اشیاء چوبی و زغال چوب ،توتون و تنباکو،
کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از خمیر کاغذ از
کاغذ یا مقوا ،گوشت و احشای خوراکی ،ماشینآالت
و دستگاههای برقی ،فرآوردههای خوراکی گوناگون،

مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد و
الیاف سنتتیک یا مصنوعی یکسره بود.
وی خاطر نشان ساخت :در همین مدت ،بیش
از  962هزار و 624مسافر از مبادی مرزی گمرکات
استان تردد کردهاند که نسبت به مدت زمان مشابه
سال قبل مسافرین خروجی  2درصد افزایش و
مسافرین ورودی  4درصد کاهش داشته است.
عباسزاده همچنین گفت :درآمدهای وصولی
گمرکات استان در نه ماهه سالجاری را افزون بر

افزایش  24درصدی صادرات از گمرکات استان کردستان
طی  9ماهه سالجاری

در  9ماهه سالجاری  969هزار تن کاال به ارزش  729میلیون
و  126هزار دالر از گمرکات کردستان ،باشماق و بازارچه مرزی
سیرانبند بانه به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی
دارای  9درصد و از نظر ارزشی  24درصد
رشد داشت.
بختیار رحمانیپور ،مدیرکل گمرکات استان
کردستان با بیان این مطلب گفت :طی این مدت
تشریفات گمرکی  425هزار تن کاالی صادراتی به
ارزش بیش از 297میلیون دالر از گمرکات استان
انجام گرفته که به نسبت مدت مشابه سال گذشته
از لحاظ ارزش دالری رشد  18درصدی را نشان
میدهد.
وی افزود :در این مدت بازارچه سیرانبند با رشد
 121درصدی ارزش دالری سهم نخست در رشد صادرات را بین گمرکات استان
کردستان به خود اختصاص داد.
رحمانیپور درخصوص مسائل اخیر اقلیم کردستان گفت :با توجه به تحوالت
و حوادث اخیر در منطقه کردستان عراق فعالیت بازرگانی و رفت و آمد کامیونهای
حامل بار در مرزهای این استان با شمال عراق برقراراست ،با وجود کمبود امکانات

به دلیل افزایش حجم مبادالت تجاری در مرز باشماق ،تشریفات گمرکی در این
مرز به صورت  24ساعته انجام میگیرد.
وی از رشد  50درصدی ترانزیت از تنها مرز ترانزیتی استان خبر داد و گفت:
طی  9ماهه اخیر یک میلیون و  668هزار تن کاال به
ارزش بیش از  3میلیارد و  395هزار دالر ترانزیت
کاال از مرز باشماق انجام شده که نسبت به سال
گذشه از نظر وزنی  58درصد و از نظر دالری 50
درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان کردستان در ادامه
بیان داشت :در این مدت تشریفات واردات  46هزار
تن کاال به ارزش  52میلیون و  240هزار دالر از
گمرکات استان انجام گرفته که رشد 130درصدی
را در این رویه گمرکی شاهد هستیم.
وی تأکید کرد :این رشد مربوط به واردات
ماشینآالت خط تولید ،مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاالهای اساسی
بوده است.رحمانیپور همچنین اظهارداشت :از ابتدای سالجاری تاکنون217هزار
و  695مسافر ورودی و 225هزار و  450مسافر خروجی از مرز باشماق تردد
کردهاند که رشد  8درصدی مسافر ورودی و  10درصدی خروجی را به نسبت
سال گذشته داشتهایم.

در نه ماهه سال  96صورت گرفت:

صادرات  115میلیون دالر کاال از گمرک البرز
صادرات کاال از گمرک استان البرز در  9ماهه سالجاری از
لحاظ وزن و ارزش به ترتیب  100و  106درصد افزایش داشت.
علی اصغر بناساز سرپرست گمرک استان البرز با بیان مطلب فوق گفت :در
این مدت بالغ بر  98میلیون و  699هزار کیلوگرم کاال به ارزش  115میلیون و
 418و  694دالر از این گمرک به خارج از کشور صادر شد.
وی افزود :عمده کاالهای صادراتی را چای سیاه ،رب ،آرد گندم ،فرآوردههای
تانسیو اکتیو (مواد شوینده) ،مارگارین و فرآوردههای غالت بود که به کشورهای
عراق ،افغانستان ،ترکیه ،پاکستان ،ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان ،امارات متحده
عربی و انگلستان صادر شد.
بناساز همچنین گفت :در نه ماهه سالجاری بالغ بر  78میلیون و  496هزار
کیلوگرم کاال به ارزش  388میلیون و  361هزار و  947دالر از طریق گمرکات
استان البرز وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن
 85درصد و از حیث ارزش دالری  44/1درصد افزایش داشت .عمده کاالهای
وارداتی را نیز قطعات مفصله جهت تولید خودرو سواری ،چای ،ماژولهای نمایشگر،
ماشینآالت تولیدی صنعتی ،کیسه خون و اجزا و قطعات تریلرها تشکیل میداد.

سرپرست گمرک استان البرز اظهارداشت :در نه ماهه امسال این گمرک 3
هزار و  437میلیارد و  863میلیون و  652هزار ریال درآمد کسب کرد که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  41/37درصد نشان داشت.

سه هزار و  848میلیارد و 902میلیون ریال بوده است
که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 20
درصد کاهش نشان میدهد.
برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت
گمرکات آذربایجان شرقی
رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان
شرقی خواستار تعامل بیش از پیش تیم ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرایی از گمرک با معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان
درخصوص جشنواره شهیدرجایی شد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان آذربایجان
شرقی" ،فرید" در جلسهای که با حضور ناظر گمرکات
استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت گمرکات
آذربایجان شرقی در محلس حوزه نظارت برگزار شد،
رقابت تنگاتنگ بین دستگاههای استانی برای کسب رتبه
را مورد اشاره قرار داد و بر لزوم تالش گمرکات استان
برای ارتقای جایگاه خود در این جشنواره تأکید کرد.در
این جلسه علی اصغر عباسزاده ناظر گمرکات استان
آذربایجان شرقی تقیزاده معاون اداری مالی و دبیران
کمیتههای ذیل کارگروه توسعه مدیریت گمرکات استان
گزارشهایی درباره عملکرد خود ارائه کردند.

 128ميليون دالر
كاالي غير نفتي ازگمرك آستارا
به خارج از كشور صادر شد
طي نه ماهه سالجاری 240هزار تن كاال
به ارزش  128ميليون دالر از گمرک آستارا به
خارج كشور صادر شد.

رسول امیدی مدیرکل این گمرک با اعالم
مطلب فوق 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 به كشورهاي
آذربايجان ،گرجستان و روسيه بود.
وی افزود :طي مدت يادشده  97تن كاال به
ارزش  280هزار دالر در قالب تجارت چمداني از
طريق گمرك آستارا به خارج از كشور صادر شد که
عمده كاالهاي صادرات چمداني را مواد غذايي ،مواد
پالستيكي ،محصوالت كشاورزي تشکیل میداد.
امیدی اظهارداشت :طي مدت مذكور  182هزار
تن كاال به ارزش  66میلیون دالر از مبدأ گمرك آستارا
وارد كشور شد که عمده كاالهاي وارده شامل مواد
شيميايي ،چوب ،آهنآالت و ماشينآالت و لوازم
برقي بود.وی گفت :طي همين مدت  64هزار تن
كاال به ارزش  108ميليون دالر از طريق گمرك
آستارا ترانزيت شد .اين ميزان ترانزيت خارجي ورودي
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 48
درصد و از حيث ارزش  11درصد افزایش داشت.
همچنين طي مدت مذكور  215هزار تن كاال
به ارزش  985میلیون دالر از طريق گمرك آستارا
ترانزيت خارجي (خروجي) شد که از لحاظ وزن 18
درصد و از حیث ارزش  38درصد افزایش نشان
میدهد .مدیرکل گمرک آستارا اظهارداشت :در همين
مدت  556هزار  852مسافر از طريق مرز گمرك
آستارا تردد كردهاند كه نسبت به مدت مشابه سال
قبل مسافرین خروجی  3درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین در آمد عمومي گمرك آستارا در
نه ماهه سالجاري مبلغ  312ميليارد 618ميليون
ريال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8
درصدکاهش داشته است.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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رشد  27درصدی صادرات گمرک کرمانشاه در سالجاری
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت:
در  9ماهه سالجاری  670میلیون و 913
هزارو  860دالرکاال با وزن یک میلیون و
 839هزار و  729تن در گمرکات کرمانشاه،
خسروی  ،پرویزخان و پاوه اظهار و صادر
شده است.
خلیل حیدری افزود :در این مدت تشريفات
صادرات از گمرک کرمانشاه  519میلیون و  483هزار
و  650دالر کاال به وزن یک میلیون و  443هزارو
 92تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
لحاظ ارزش با  27درصد افزایش و از حیث وزن نیز 2
درصد رشد داشته است.
وی افزود در  9ماهه سالجاری گمرک کرمانشاه
سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و
بازارچههای استان کرمانشاه به خود اختصاص داده
است.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه اظهارداشت:

در این مدت تشريفات صادرات از گمرک پرویزخان
 93میلیون و  310هزارو  465دالر کاال به وزن 225
هزار و  457تن بوده که جایگاه دوم را در بین گمرکات
استان به خود اختصاص داده است.
حیدری گفت :در  9ماهه سالجاری صادرات از
گمرک خسروی  42میلیون و  537هزار و  663دالر
کاال به وزن  149هزارو  721تن بود که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با  38درصد افزایش
داشته است.وی همچنین افزود :صادرات گمرک پاوه
نیز  15میلیون و  582هزارو  82دالر کاال به وزن 21
هزار و  458تن بود.
به گفته مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده
کاالهای صادراتی از طریق این گمرکات کاشي و
سراميک ،لوازم خانهداری و پاکیزگی ،انواع ظروف
پالستیکی و مالمین ،رول نایلون ،پودر یا مایع
لباسشویی ،رب گوجهفرنگی و سیمان بود که بیشتر
کاالهای فوق به کشور عراق صادر میشود.

صدور بیش از  57میلیون دالر کاال از گمرک خراسان شمالی

جواد جعفری مدیر گمرک خراسان
شمالی گفت :در نه ماهه سال ، 1396
بیش از  190هزار تن کاال به ارزش
 57میلیون و  102هزار و  562دالر،
از طریق گمرک خراسان شمالی صادر
شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل

از لحاظ وزن  64درصد رشد و از لحاظ
ارزش دالری نیز  122درصد ،رشد
داشته است.
وی محصوالت پتروشیمی (کود اوره و
پودر کریستال مالمین) ،اسکلت و قطعات
فلزی ،پالستیکجات ،سیمان ،ماکارونی ،رب

گوجه فرنگی ،سیب زمینی ،خوراک دام ،ابزار
دکوراتیو پلی استایرن و هواکش صنعتی را
عمدهترین کاالهای صادراتی از این گمرک
عنوان کرد که به کشورهای ترکمنستان،
عراق ،افغانستان ،ترکیه ،ایتالیا ،بلغارستان
صادر شدهاند.
به گزارش روابط عمومی گمرک خراسان
شمالی ،دکتر جعفری از جمله دالیل موفقیت
در افزایش رشد صادرات کاال در استان خراسان
شمالی را ،اقدامات انجام شده در گمرک این
استان در ارتباط با استقرار سامانه جامع گمرکی
و حضور همکاران گمرک در واحدهای بزرگ
تولیدی استان و حمایت از صادرکنندگان استان
عنوان کرد.
وی افزود :در مدت مذکور بیش از  3هزار
تن کاال به ارزش  8میلیون و  432هزار و 279
دالر از طریق گمرک استان وارد شد که با کاهش
 53درصدی از لحاظ وزن و کاهش  38درصدی
از لحاظ ارزش کاال مواجه بود.

صادرات سیب درختی استان آذربایجان غربی از گمرک کیله سردشت
رئیس گمرک سردشت از افزایش
 ۳۷درصدی صادرات کاال از ابتدای
سالجاری تاکنون خبر داد.
"سعید احمدآبادی" گفت :امسال ۷۵
هزار و  ۴۰۰تن کاال به ارزش  ۴۴میلیون دالر
از گمرک بازارچه کیله سردشت به کشور عراق
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته  ۳۷درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود :برای انتقال این مقدار صادرات
به طور میانگین روزانه  ۱۵۰کامیون و در مجموع
۳۰هزار کامیون ایرانی و عراقی در این بازارچه
تردد داشتهاند.
رئیس گمرک سردشت اظهارداشت:
مهمترین محصول صادراتی از این گمرک سیب
درختی باغات استان آذربایجان غربی به وزن ۷
هزار تن و ارزش  ۲/۵میلیون دالر بود که این رقم

نسبت به مشابه سال قبل  ۶۰درصد رشد داشت.
به گقته وی ،سیمان فلهای و پاکتی،
مصنوعات فلزی و پالستیکی ،شیشه ،میوه،

صیفی جات ،ایزوگام ،پوکه معدنی و مواد شوینده
و بهداشتی از دیگر محصوالتی بود که از بازارچه
کیله صادر شد.

صادرات بیش از 200
میلیون دالر پسته و مغز
پسته از گمرک رفسنجان

بیش از  230هزار تن پسته و
مغز پسته به ارزش  206میلیون و
 932هزار و  678دالر در نه ماهه
سا لجاری از گمرک منطقه ویژه
اقتصادی رفسنجان به کشورهای
خارجی صادر شد.
علیرضا تقوی رشید یزاده رئیس
گمرک رفسنجان با اعالم این خبر گفت:
در همین مدت  69هزار و  715تن کاشی و
سرامیک به ارزش  16میلیون و  115هزار
و  803دالر 305 ،تن فرومولیبدن به ارزش
 3میلیون و  250دالرا و سایر اقالم به ارزش
یک میلیون و  272هزار و  902دالر از این
گمرک صادر شد.
وی افزود :در نه ماهه سا لجاری
همچنین  156تن کاال به ارزش 831
هزارا و  409دالرا شامل تونر ،ماشینآالت
و دستگاههای خط تولید از طریق گمرک
رفسنجان وارد کشور شد.
تقوی اظهارداشت :از ابتدای فروردین
ماه امسال تا پایان آذر ماه  7هزار و 615
تن کاال به ارزش  5میلیون و  515هزار و
 972دالر شامل ماشینآالت خط تولید و
مواد اولیه ترانزیت خارجی شد.
رئیس گمرک رفسنجان گفت :در مدت
مذکور  99بسته هدیه و سوغات به وزن 533
کیلوگرم و به ارزش  154میلیون و  700هزار
ریال صادر شد.
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کشفیات

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

سگهای موادیاب گمرک  226کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند
گمرک ایران با اعالم آمار کشفیات
این سازمان در آذر ماه سالجاری از
کشف شامپوی تریاک توسط مأموران
خود خبر داد.
براساس این گزارش ،تیم بازرسی مربیان
سمگا (سگهای موادیاب) در آذرماه سالجاری
 133فقره عملیات منجر به کشف داشت و
توانست حدود  4هزار کیلوگرم انواع کاالی
جاسازی شده از جمله مواد مخدر را کشف کند.
از این تعداد 23 ،فقره مربوط به کشف
انواع مخدر شامل 226کیلوگرم هروئین ،تریاک
و بذرماریجوانا (گل) و همچنین حدود  11هزار
عدد انواع قرص روانگردان بود.
این گزارش حاکی است ،در یک ماه
گذشته 110فقره عملیات منجر به کشف

کاالی جاسازی شده به وزن  3هزار و 800
کیلوگرم صورت گرفته که شامل  90هزار نخ
سیگار جاسازی شده در انواع لوازم یدکی ،مغز
گردو ،روغن حیوانی ،فرش دستبافت ،شامپوی
تریاک و ...بوده است.
شایان ذکر است که اولین مرکز آموزش
سگهای موادیاب چندی پیش توسط کونیو
میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک در تهران
افتتاح شد .هماکنون تیم بازرسی مربیان سمگا در
 13گمرک ورودی و خروجی مستقر است و تا
پایان سالجاری این تعداد افزایش و کنترلهای
مواد مخدر و کشف انواع جاسازیها کامل خواهد
شد .گمرک ایران قرار است براساس برنامه تعیین
شده ،سالیانه با خرید و آموزش  20سگ موادیاب،
در طی  5سال نیاز خود را تأمین کند.

کشف یک محموله قاچاق تسبیح توسط مأموران گمرک میرجاوه
یک محموله قاچاق تسبیح توسط مأموران گمرک
مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان کشف شد.
این محموله قاچاق در بازرسی تیم سمگا از کامیونهای ورودی
در گمرک مرزی میرجاوه کشف و ضبط شد.
مأموران گمرک مزبور با رصد اطالعات ورودی به سامانههای
الکترونیکی و به کمک تجهیزات کنترلی به جاسازی اشیایی در داخل
یک کامیون مشکوک و پس از کنترلهای بیشتر موفق به کشف
انواع تسبیح قاچاق شدند.
این اولین بار است که مأموران گمرک محموله قاچاق تسبیح
کشف میکنند .در تحقیقات مأموران گمرک قاچاقچیان علت قاچاق
تسبیح را ارزان بودن آن در بیرون از مرزها و عدم ثبت سفارش این
کاال در داخل کشور عنوان کردند.
گمرک ایران رتبه نخست دنیا را در کشف انواع کاالهای
قاچاق براساس ارزیابی سازمان جهانی گمرک طی سال 2017
کسب کرده است.

کشف یک محموله قاچاق
پرنده (عروس هلندی)
توسط مأموران گمرک
نوردوز
مأموران گمرک نوردوز در استان
آذربایجان شرقی یک محموله قاچاق
انواع پرنده کشف کردند.
این محموله قرار بود از کشور ارمنستان به
کشورمان قاچاق شود ،اما با هوشیاری مأموران
گمرک و بهکارگیری سگهای کاالیاب کشف
و ضبط شد.براساس این گزارش پرنده با
استفاده از تاریکی شف سعی داشتند با مخفی
کردن تعدادی پرنده با نام عروس هلندی در
قسمتهای مختلف لباس خود آنها را به صورت
قاچاق به کشورمان وارد کنند ،اما موفق به این
کار نشدند.

کشف بیش از  ۱۵۰۰کیلوگرم پوشاک ورزشی
توسط کارکنان گمرک الفت

کشف  5کیلوگرم بذر ماده مخدر گل
از سپر کامیون توسط مأموران گمرک

با هوشیاری کارکنان گمرک بندر الفت در استان هرمزگان از یک دستگاه
بونکر حمل سیمان تعداد  ۲۲گونی پوشاک ورزشی خارجی به وزن تقریبی ۵/۱
تن کشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک قشم ،شمشیری رئیس گمرک بندر الفت با اعالم این خبر
گفت :این بونکر بهصورت خالی وارد جزیره قشم شده بود و پس از جاسازی ماهرانه محموله در
فضای تحتانی بونکر ،قصد خروج کاال از جزیره را داشت که با هوشیاری کارکنان گمرک بندر
الفت محموله قاچاق کشف و ضبط شد.وی افزود :این محموله آنچنان حرفهای جاسازی شده بود
که حتی با ورود به داخل مخزن قابل تشخیص نبود و پس از جدا شدن بونکر از کشنده ،این فضای
مخفی در قسمت اتصال به کامیون شناسایی شد.

مأموران گمرک به کمک سگهای موادیاب در بازرسی از کامیونهای ورودی
موفق شدند مقدار  5کیلوگرم بذر ماده مخدر گل را از یک دستگاه کامیون کشف
کنند.
این مقدار بذر ماده مخدر گل به طرز ماهرانهای در داخل سپر یک دستگاه کامیون ورودی از
افغانستان جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک و به کمک سگهای موادیاب کشف شد.
این دومین محموله بزرگ بذر ماده مخدر گل است که در یک ماه گذشته توسط مأموران
گمرک کشف میشود .مأموران گمرک ایران پیش از این و در ماه گذشته بذر ماده مخدر شاهدانه
یا گل را به صورت دانهای از داخل برس ،البهالی کتاب ،کارتن ،هدفن و اسباببازی که به شکل
ماهرانهای جاسازی شده بود ،کشف کردند.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کشفیات
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کشف  71کیلوگرم تریاک از داخل غلطک توسط مأموران گمرک امام(ره)
مأموران گمرک فرودگاه امام
خمینی(ره) در جدیدترین عملیات
مبارزه با قاچاق مواد مخدر موفق شدند
از داخل جدارههای یک غلطک تریاک
کشف کنند.
قاچاقچیان مواد مخدر در شگردی تازه
71کیلوگرم تریاک را در داخل جدارههای یک
غلطک جاسازی کرده و قصد داشتند با این
ترفند مواد مخدر را جابهجا کنند که با هوشیاری
مأمورانگمرک ناکام ماند.
براساس این گزارش مأموران گمرک
فرودگاه امام خمینی(ره) با رصد اطالعات و
بکارگیری دستگاههای کنترلی ایکسری به یک

محموله غلطک مشکوک شدند و در بررسیهای
بیشتر مقرر گردید که جدارههای این غلطک
برش داده شود.
پس از برش جدارههای غلطک ،مأموران
گمرک موفق میشوند مقدار 71کیلوگرم تریاک
را که به طرز ماهرانهای در داخل غلطک جاسازی
شده بود کشف و ضبط کنند.
گمرک ایران از ابتدای سالجاری تاکنون
موفق به کشف  60تن انواع مواد مخدر سنتی،
صنعتی و پیشساز مواد مخدر شده است و رتبه
نخست دنیا را در کشف انواع کاالهای قاچاق
براساس ارزیابی سازمان جهانی گمرک طی سال
 2017کسب کرده است.

کشف لواشک آلوده به تریاک در گمرک امانات پستی فرودگاه امام(ره)
تریاکهای جاسازی شده در داخل لواشکهای لوله
شده با هوشیاری مأموران امانات پستی گمرک فرودگاه
امام خمینی(ره) کشف شد.

مأموران گمرک در بازرسی از محمولهها تاکنون با شگردهای
عجیب جاسازی انواع مواد مخدر در داخل پاشنه کفش ،قلیان ،میل
باستانی ،کله قند ،زیره کفش ،کباب پز ،عروسک ،برس سر ،هدفن،
خرما ،آجیل و ...مواجه شدهاند ،اما با رصد اطالعات محمولهها و
هوشیاری و همچنین بهکارگیری دستگاههای کنترلی پیشرفته مانع از
انتقال محمولههای مواد مخدر شدهاند و قاچاقچیان در انجام عملیاتهای
خود همواره ناکام ماندهاند.
گمرک ایران از ابتدای سالجاری تاکنون موفق به کشف بیش
از  50تن انواع مواد مخدر سنتی ،صنعتی و پیشساز مواد مخدر شده
و رتبه نخست دنیا را در کشف انواع کاالهای قاچاق براساس ارزیابی
سازمان جهانی گمرک طی سال  2017کسب کرده است.
کشف طالی قاچاق در گمرک بازرگان
گمرک بازرگان طی ماههای اخیر به طور چشمگیری موفق به

کشف کاالهای قاچاق و انسان شده است که یکی از دالیل آن تجهیز
این گمرک به دستگاههای پیشرفته کنترلی و سگهای جستجوگر است.
ششمین و هفتمین محموله طالی قاچاق در یک ماهه اخیر از
مسافران ورودی از ترکیه در گمرک بازرگان کشف شد.
براساس این گزارش مأموران گمرک بازرگان در دو عملیات مبارزه
با قاچاق موفق به کشف  3کیلوگرم زیورآالت و طالی ساخته شده قاچاق
از مسافران ورودی به کشور شدند.
دو مسافر ورودی برای قاچاق طال به کشور از شگردهای مشابه
استفاده کرده و طالها را در قسمتهای مختلف بدن خود جاسازی کرده
بودند ،اما مأموران گمرک بازرگان با کمک دستگاههای کنترلی و کنترل
اطالعات مسافران ورودی به این ترفند آنها پی برده و پس از بازرسی
این مسافران حدود  3کیلوگرم طالی قاچاق کشف و ضبط کردند.

کشف هشتمین محموله طالی قاچاق توسط مأموران
گمرک
در تازهترین مورد مأموران این گمرک مقدار  2کیلو و  248گرم
طالی ساخته شده را از بدن  4تبعه
ترکیهای که قصد ورود غیرقانونی
این طالها به کشور را داشتند
کشف کردند.
یکی از دالیل قاچاق طال به
ایران نوسان شدید نرخ آن در دو
طرف مرزهای ایران و ترکیه بوده
که انگیزه سودجویان را نسبت به
قاچاق طال و ارز افزایش داده است.
این هشتمین محموله طالی

قاچاق توسط مسافران در یک ماه اخیر در گمرک بازرگان است.
کشف بیش از  6کیلوگرم طالی قاچاق از یک دستگاه اتوبوس
در گمرک بازرگان
مأموران گمرک بازرگان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس  6کیلو
و  277گرم طالی ساخته شده کشف کردند.
این مقدار طالی ساخته شده در قسمتهای مختلف صندلی شاگرد
اتوبوس به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران
گمرک و در بازرسی از قسمتهای مختلف این اتوبوس کشف شد.

کشف 3کیلو شیشه از دور پاهای یک مسافر توسط
مأموران گمرک!
مأموران گمرک در عملیات جدید مبارزه با مواد مخدر از دور پاهای
یک مسافر ورودی  3کیلو گرم ماده مخدر شیشه از نوع کریستال
کشف کردند.مأموران گمرک دوغارون در بازرسی از مسافران ورودی
به اطالعات یک تبعه خارجی مشکوک و برای بازرسیهای بیشتر
مسافر ورودی را به بخش ویژه کنترلی هدایت میکنند.در بازرسی
از این مسافر به کمک دستگاههای کنترلی مأموران گمرک متوجه
میشوند که در پاهای این مسافر اشیاء خاصی جاسازی شده است.
این مسافر ابتدا منکر هرگونه جاسازی مواد مخدر میشود و ادعا میکند
که به دلیل سرما از جوراب ویژهای برای گرم کردن پاهای خود استفاده کرده
است ،اما در بازرسی کامل بدنی ،مأموران گمرک موفق به کشف حدود  3کیلو
گرم ماده مخدر از نوع شیشه در پاهای این مسافر میشوند.
این مسافر ماده مخدر شیشه را به طرزی عجیب و با شگرد خاصی
در دور پاهای خود پیچیده بود و قصد داشت با این ترفند وارد کشور
کند که با هوشیاری مأموران گمرک دوغارون کشف و فرد یادشده
تحویل مراجع قضایی میشود.

تعامل گمرک و پلیس راه آهن یزد برای مبارزه با قاچاق کاال
مدیـرکل گمـرکات اسـتان یـزد
از همـکاری ایـن گمـرکات بـا پلیس
راهآهـن بـرای آمـوزش و مبـارزه بـا
قاچـاق کاال خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گمـرکات
اسـتان یـزد ،مهـرداد پیرحیاتـی در دیـدار
رئیـس پلیـس را هآهـن یـزد بـر فراهـم
کـردن بسـتر الزم بـرای اسـتقرار سـامانه
جامـع امـور گمرکـی در پلیـس را هآهـن
یـزد تأکیـد کـرد.
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه گمـرک
آمادگـی الزم بـرای آمـوزش کارشناسـان
پلیـس را داراسـت ،افـزود :گمـرک آمـاده
اسـت نسـبت بـه اعـزام مـدرس و فراهـم

کـردن محتـوای آموزشـی برای ایـن دورهها
اقـدام کنـد.
سـرهنگ منصـور نیـت خـواه ،رئیـس
پلیـس راهآهـن یـزد نیـز در ایـن دیـدار از
همـکاری و همکراهی گمـرک در بخشهای
مختلـف تقدیـر کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راهآهـن یـزد
بزرگتریـن راه آهـن کشـور اسـت ،خواسـتار
ایجـاد زمینـه الزم بـرای تعامـل و همـکاری
بیشـتر راهآهـن و گمـرک شـد.
گفتنـی اسـت ،در ایـن دیدار کـه در دفتر
مدیـرکل گمـرکات یـزد انجام شـد ،رؤسـای
بخشهـای مختلـف پلیـس راهآهـن یـزد نیز
حضور داشـتند.
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فعالیت های گمرکی در مرز پرویزخان و گمرک پیرانشهر از سر گرفته شد
فعالیتهای گمرکی در گمرک پرویزخان در مرز اقلیم کردستان
عراق از سر گرفته شد.
این مرز گمرکی پس از تحوالت اقلیم کردستان عراق بنا به درخواست دولت
مرکزی عراق بسته شده بود که مجدداً از امروز صبح آغاز بهکار کرد.
فرید حقپناه مدیر گمرک پرویزخان با تأیید بازگشایی این مرز گمرکی
گفت :با این اقدام تمامی رویههای گمرکی طبق روال گذشته در این گمرک
صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت این مرز گمرکی برای فعالیتهای اقتصادی و معیشت
ساکنان این منطقه افزود :گمرک مرزی پرویزخان دومین گمرک پرتردد کشور در
حوزه ترانزیت خارجی بهشمار میرود و نقش بسیار مهمی در صادرات و کسب و
کار ساکنان مناطق مرزی و به ویژه فعاالن اقتصادی این مناطق دارد.
بازگشایی گمرک تمرچین پیرانشهر
فعالیتهای گمرکی در گمرک تمرچین پیرانشهر از سر گرفته شد.
مرحمت سلیماننژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر با اعالم این مطلب

گفت :تمامی رویههای گمرکی همزمان با باز شدن این مرز رسمی آغاز شده است و
خدمات گمرکی طبق روال گذشته به فعاالن اقتصادی در این گمرک ارائه میشود.
گمرک تمرچین پیرانشهر در مرز با اقلیم کردستان عراق قرار دارد که
همزمان با تحوالت این اقلیم به درخواست دولت مرکزی عراق بسته شده بود.

ثبت ساختمان گمرک آستارا در فهرست آثار ملی کشور
ساختمان گمرگ آستارا معروف به
خانه بلژيکي در فهرست آثار ملي کشور
به ثبت رسيد.
ولي جهاني ،سرپرست معاونت ميراث
فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري گيالن با بيان اينکه اين بنا به شماره
 31891در فهرست آثار ملي ثبت شده ،اظهارداشت:
گمرک آستارا در سال  1275شمسي بنا شد و بعدها
به عنوان محل پذيرايي ميهمانان ويژه گمرک مورد
استفاده ميگرفت.
وي افزود :اداره گمرک در دوره قاجاريه به
طور رسمي فعاليت خود را آغاز کرد و زير نظر
نمايندگان و مستشاران بلژيکي و اتريشي اداره

علی معصومی
مدیرکل گمرک بازرگان شد

فرود عسگری رئیس کل
گمرک ایران در حکمی علی
معصومی را به سمت مدیرکل
گمرک بازرگان منصوب کرد.

معصومی پیش از این
انتصاب سرپرست گمرک
بازرگان بود.

انتصاب یک خانم
به سرپرستی حوزه نظارت
گمرکات استان گیالن

فرود عسگری رئیس
کل گمرک ایران طی حکمی
"ویدا شفقتی" را به عنوان
سر پر ست حو ز ه نظا ر ت
گمرکات استان گیالن منصوب
کرد .وی پیش از این ،سمت
معاونت امور گمرکی ستاد
نظارت گمرکات گیالن را به عهده داشت.

براساس این گزارش محمد شهبازی ناظر سابق
گمرکات استان گیالن طی جلسهای که در آن مدیران
گمرک آستارا و حسن رود و معاونین نیز حضور داشتند،
ضمن ارائه گزارش از عملکرد گمرکات گیالن در طول
دوران خدمت ،از کلیه همکاران خود تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت
کرد و خواهان تداوم همکاری کارکنان با وی شد.به
گزارش روابط عمومي ستاد نظارت گمركات استان گيالن،
خانم شفقتی نیز ابراز امیدواری کرد که گمرکات گیالن
همچون گذشته با استفاده از نیروهای کارآمد گامهای
مؤثری در راستای تحقق اهداف سازمانی بردارد.

ميشد که در دورههاي ديگر ،بناهاي ديگري براي
اسکان و امور اداري به آن اضافه شد.
جهاني گفت :در دوران مشروطيت فعاليت
مستشاران بلژيکي در این ساختمان سلب و به اداره
گمرک آستارا تحويل داده شد و از نکات جالب توجه
اينکه ،بناي يادشده محل اسکان مديران گمرک

در طول خدمتشان بوده است.
وي جنس بنا را از چوب و داخل آن را از گچ
عنوان و افزود :سبک بنا متعلق به معماري اروپاي
شرقي است که با تلفيق معماري بومي بهويژه
اجراي سربندي همراه بوده و داراي دو طبقه جمع ًا
به متراژ  850متر مربع است که در سال  95با
تخصيص اعتبار از سوي گمرک کشور ،براي مرمت
سقف و ايستايي بنا اقدامات شاياني انجام گرفت.
به گفته جهاني ،بناهاي تاريخي آستارا نظير
ساختمان چوبي گمرک ،شناسنامه تاريخي اين
شهرستان هستند و بايد به اهميت آنها بيش از
اين توجه و براي مرمت کامل آن ،اعتبار ديگري
تأمين شود.

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 منظور پاسداشت شهدای
واالمقام و احیای نام و خاطره آنها شرح کوتاهی از
مشخصات و وصیتنامه آنان را در زیر میخوانید:
شهید ابراهیم بیگی:
تولد - 1325/7/4 :شهادت  42= 67/4/12ساله
سمت :کارمند گمرک غرب تهران
وضعیت تأهل :متاهل و دارای سه فرزند
محل شهادت :حمله ددمنشانه ناو آمریکا
جهانخوار به هواپیمای مسافری
خصوصیات :خیرخواه مردم مخصوص ًا سالمندان
بوده ،بیتوجه به مال دنیا و همکاری داوطلبانه و
نزدیک با کمیته امداد خمینی ،و برخورد خوب و انسانی
با مردم و فردی بانشاط و پرتحرک بود. ...

خبر کوتاه
* معاون سـازمان استاندارد کشور به اتفاق
مدیـران کل منطقـه ای ادارت کل اسـتاندارد و
مدیـر کل بازرسـی اسـتان با مدیـر کل گمرک
اسـتان گلسـتان در گمرک مـرزی اینچه برون
دیـدار کرد.
همچنیـن مدیرعامـل بیمـه البـرز اسـتان
گلسـتان با مدیرکل گمرک اسـتان گلسـتان به
منظـور رفـع مشـکالت ارائه خدمـات در بخش
بیمـه تکمیلی همـکاران دیـدار کرد.
* جلسـه هماندیشـی مدیـرکل گمـرک
اردبیـل و معـاون حراسـت ایـن گمـرکات بـا
مدیـر انبـار عمومی آقـای محمـدی و قارداش

خانـی و حراسـت انبـار عمومـی آقـای لطفـی
درخصـوص رفـع مشـکل انبـارداری در گمرک
اردبیـل برگزار شـد.
* دوره آموزشـی ارزیابی تجهیزات فناوری
اطالعـات بـه مـدت  8سـاعت بـرای کارکنان
گمـرک باجگیـران در محـل ایـن گمـرک
برگزار شـد.
* همایـش پیـادهروی خانوادگـی کارکنان
گمـرک بمناسـبت هفته تربیت بدنـی و ورزش
برگـزار شـد .علی سـعدالدین مدیـرکل گمرک
اسـتان سـمنان بـه اتفـاق معاونیـن و خانـواده

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي:

گمرک ،سازمان برتر در مبارزه با قاچاق کاال است

جمال انصاری ،رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی در بازدید از گمرک مرزی میلک
در استان سیستان و بلوچستان از گمرک
به عنوان سازمان برتر در مبارزه با قاچاق
کاال در چند سال اخیر یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان
سیستان و بلوچستان ،در اين ديدار ابتدا مدير
گمرك ميلك گزارشي از سامانه جامع امور گمركي
و رصد اطالعاتي جهت جلوگيري از قاچاق در مبادي ورودي و خروجي ارائه كرد و سپس تعدادي
از پروندههاي كشف شده به كمك سامانه گمركي مورد بررسي قرار گرفت.

کارکنـان گمـرک در ایـن پیـادهروی شـرکت
کردند.
* بهـادری مسـئول اجرایـی امـور ایثارگـران
گمـرک جمهـوری اسلامی ایـران و بیاتـی مدیر
گمرک اسـتان لرستان با خانواده معزز شهید یداهلل
رحمتی از شـهدای گمرک آوردند در خرمآباد دیدار
و ضمـن ابلاغ پیـام رئیس کل گمـرک از خانواده
این شـهید تقدیـر به عمـل آوردند.
* همایـش پیـادهروی خانوادگـی کارکنان
گمـرک بمناسـبت هفته تربیت بدنـی و ورزش
برگزار شـد.

موفقیت ورزشی
حدیث آقاجانی
فرزند زهرا نعیمی از
کارکنان ستاد مرکزی
گمرک ایران مقام
اول مسابقات تکواندو
شهرداری منطقه 20
تهران در رده سنی
جوانان را از آن خود
کرد و موفق به دریافت مدال و لوح قهرمانی
شد.
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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

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای بالفعل کردن ظرفیت های داخلی و به حرکت درآوردن تولید بسیار مهم است

وزیر اقتصاد سازمان های زیرمجموعه خود را ملزم به ارائه گزارشهای فصلی
در مورد مقابله با فساد اداری کرد
وزیر اقتصاد طی دستوری از معاونین
این وزارتخانه ،مدیران عامل بانکها،
بیمهها ،سازمانهای تابعه و مدیران کل
امور اقتصادی و دارایی استانها خواست
گزارش عملکرد و پیشرفت برنامهها و
اقدامات خود درخصوص اجرای دقیق
بخشنامه تأمین و ارتقای سالمت نظام
اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه
را بهصورت فصلی (سه ماه) اعالم کنند.
در این دستور آمده است :نظارت بر حسن اجرای
مجموعه قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تأمین
سالمت اداری ،علیالخصوص قانون ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد و مفاد مواد  91و 92
قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش
کارآمدی ،شفافیت در ارائه اطالعات و پاسخگویی

سریع ،قانونمداری ،رضایتمندی حداکثری و احقاق
حقوق خدمتگیرندگان ،بهبود فرهنگ سازمانی،
تقویت ارزشها و آموزههای دینی و اخالقی در

رفتار سازمانی و شغلی کارکنان ،پیشگیری و مبارزه
با فساد اداری ،در عداد وظایف و تکالیف مصرح کلیه
معاونتها ،رؤسای سازمانها و مدیران ادارات تابعه

در جلسهای با حضور مدیرکل دفتر صادرات گمرک و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار صورت گرفت

بررسی راههای اعطای تسهیالت گمرکی به صادرکنندگان خشکبار
در ادامه برگزاری جلسات
مشترک بین گمرک و فعاالن
اقتصادی ،مدیرکل دفتر صادرات
گمرک ایران و تنی چند از
مسئوالن اتحادیه صادرکنندگان
خشکبار در نشستی به بررسی
ر ا هها ی تسر یع و تسهیل
صادرات خشکبار پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما ،مدیرکل
دفتر صادرات گمرک در این جلسه با
اشاره به بخشنامه خرداد ماه سالجاری
این دفتر درخصوص چگونگی قرار گرفتن
کاالهای صادراتی در مسیرهای سبز ،زرد و
قرمز گمرکی گفت :صادرکنندگانی که کاالهای
آنها در مسیر سبز و زرد قرار میگیرد نیازی به
حضور در محیطهای گمرکی ندارند و تشریفات
گمرکی کاالهای آنها به طور خودکار توسط
سیستم انجام میشود.
علی اکبر شامانی در مورد نحوه تشخیص
قرار گرفتن کاال در مسیرهای سهگانه توسط
سامانه جامع گمرکی افزود :این امر بستگی به

عوامل مختلفی دارد .به طور مثال اظهارنامه
فرآوردههای نفتی به دلیل ریسک باال بیشتر
در کانال قرمز قرار میگیرد و نیازمند انجام
فرآیندهای بازرسی ویژه است.شامانی با تأکید
بر اینکه گمرک همواره آماده اعطای تسهیالت
به فعاالن اقتصادی است ،گفت :این امر شامل
صادرکنندگان نمونه ملی نیز میشود که البته
باید با دقت و بررسیهای الزم صورت گیرد.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک اظهارداشت:
کاالهایی که در کانال سبز گمرکی قرار میگیرند به

حضور کارکنان گمرک در راهپیمایی
حمایت از نظام و رهبری
کارکنان گمرکات کشور با حضور فعال در
راهپیماییهای نهم ،سیزدهم ،چهاردهم و هفدهم
دیماه ،همبستگی خود را با سایر اقشار مردم در
محکومیت اقدامات هنجارشکنانه علیه دولت و نظام
جمهوری اسالمی ایران ابراز کردند.
براساس گزارشهای دریافتی کارکنان گمرکات بندرلنگه،
فارس ،مشهد ،گیالن ،کرمان ،سرخس ،اردبیل ،کردستان ،مازندران با
شرکت در راهپیمایی بصیرت ،حمایت و پشتیبانی خود را از آرمانهای
انقالب اسالمی و منویات مقام معظم رهبری اعالم کردند.

پلمپ و کاالهایی که به مسیر زرد میروند
به کارشناس در محل نیازی ندارند.
براساس این گزارش در این
جلسه نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان
خشکبار خواستار بهرهمندی از تسهیالت
گمرکی در قالب طرح فعاالن مجاز
اقتصادی ( )AEOشدند که مدیرکل
دفتر صادرات گمرک ابراز امیدواری
کرد با فراهم شدن شرایط الزم این
درخواست عملی شود.
این گزارش همچنین حاکی است
در این جلسه درخصوص برخی از مسائل
و مشکالت موجود ازجمله آمار صادرات پسته،
بحث تعطیلی بعضی از گمرکات در روزهای
آخر هفته ،لزوم اطالعرسانی بیشتر و دقیقتر
به صادرکنندگان ،لزوم یا عدم لزوم درج نشان
ساخت ایران بر روی بستهبندی کاالهای
صادراتی و گواهی نامههای قرنطینه محصوالت
کشاورزی و باغی بحث و بررسی به عمل آمد و
مسئوالن گمرکی حاضر در جلسه به سئوالهای
مطرح شده پاسخ دادند.

این وزارت میباشد.
بنابراین ضرورت دارد معاونان ،رؤسای
سازمانها و مدیران کل و مسؤولین هر یک از
ادارات ذیربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن
اعمال نظارت و کنترل مستمر بر اجرای دقیق
موارد اعالمی ،برنامههای مدون و راهبردی در
حوزه مدیریتی خود را در زمینه افزایش ارتقای
سالمت نظام اداری ،مقابله با فساد را در رئوس
برنامههای مدیریتی قرار داده و نتیجه اقدامات
مؤثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولویتها
و مصادیق مذکور در ابالغیه اشعاری را به صورت
مجزا و مشخص به همراه برنامههای راهبردی و
عملیاتی جهت ارائه و طرح و بررسی در جلسات
کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم این
وزارت ،گزارش نمایند.

بازدید معاون وزیر دفاع
از گمرک شهید باهنر بندرعباس

معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تالش
و همکاری مدیرکل و کارکنان گمرک شهیدباهنر بندرعباس
در انجام امور گمرکی این وزارتخانه قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک شهیدباهنر ،سرتیپ پاسدار
حجتاله قریشی و هیأت همراه ضمن بازدید از این گمرک با مهندس
مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهیدباهنر دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به تالشهای مدیرکل و کارکنان گمرک
مذکور در اجرای بهتر مأموریتهای معاونت آماد در راستای پشتیبانی
نیروهای مسلح گفت :الزم میدانم که از این تالش و همکاری تقدیر
و تشکر نمایم .براساس این گزارش مهندس رضایی نیز طی سخنانی
گفت :مجموعه گمرک شهیدباهنر همیشه در خدمت نیروهای مسلح
بوده و خواهد بود و هر کاری را در راستای سرعت بخشیدن صادرات و
واردات کاالهای وزارت دفاع انجام خواهد داد.

