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چرا گمرک سازمان 
موفقی بوده است؟

در بین سازمان های اقتصادی دولت کمتر 
سازمانی را می یافت که مانند گمرک جمهوری 
تنوع  و  پیچیدگی  دارای  اواًل  ایران  اسالمی 
باشد.  عملکردی چندگانه  ثانیاً  و  زیاد  وظایف 
شاید همین موضوع سبب می شود تا برخی از 
افراد و حتی عده ای از مسئوالن برداشت دقیق 
و واقعی از گمرک و فعالیت های آن در فضای 
به شدت متغیر تجارت که گاه دستخوش مسائل 
و موضوعات سیاسی نیز می شود نداشته باشند. 
نگاهی به عملکرد گمرک در سه سال 
گذشته و در پی اجرای بزرگترین و مهمترین 
یعنی  سازمان  این  در  اخیر  قرن  نیم  پروژه 
الکترونیکی کردن رویه های گمرکی، حاکی از 
آن است که گمرک همزمان با تعویض ریل در 
مسیر خدمات رسانی به تجار و بازرگانان - از 
کاماًل  شیوه های  به  کاغذی  و  دستی  حالت 
مدرن  فناوری  از  استفاده  و  الکترونیکی- 
از  یکی  واقع  در  که  ارتباطات  و  اطالعات 
انقالب  پیروزی  از  پس  دولت های  آرزوهای 
اسالمی به خصوص دولت تدبیر و امید بوده، 
مبارزه  ازجمله  کاری  گوناگون  در عرضه های 
با قاچاق کاال و مواد مخدر در اشکال و ابعاد 
گوناگون آن گام های بلند برداشته و علی رغم 
ارائه خدمات  آنکه وظیفه و رسالت اصلی آن 
و تسهیالت گمرکی به ذی نفعان و کنترل و 
نظارت دقیق بر فرآیندهای وورد و خروج کاال 
می باشد، موفقیت های چشمگیری در کشف و 
ضبط کاال و مواد مخدر به دست آورده است. 

این نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه 
دارد که در  زیادی در گمرک وجود  بالفعل  و 
تأمین  و  مناسب  بستر  فراهم سازی  صورت 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز می توان به خوبی 

از آنها استفاده کرد. 
و  دولت  مسئوالن  از  باید  آنکه  ضمن 
نمایندگان مجلس به خاطرتوجه بیشترشان در 
سال های اخیر نسبت به تأمین نیازهای گمرک 
اجرای  برای  اعتبارات الزم  و  بودجه  ویژه  به 
طرح ها وبرنامه های توسعه ای ازجمله خرید و 
نصب دستگاه های پیشرفته ایکس ری کامیونی 
و رسیدگی به وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان 
)البته به طور نسبی(قدردانی کرد، باید گفت هر 
تالشی که برای اقتدار و ارتقای جایگاه گمرک 
در مرزهای کشور به خصوص مرزهایی که از 
لحاظ قاچاق ریسک کمتری دارند صورت گیرد 
به طور مستقیم بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
تأثیر می گذارد و سرمایه گذاری در این بخش را 

از هر نظر توجیه می کند.
پیش از این درباره اقدامات و فعالیت های 
گمرک در قالب سامانه های جامع امور گمرکی 
به عنوان دو  فرامرزی  پنجره واحد تجارت  و 
شاخه اصلی گمرک الکترونیکی مطالب زیادی 
بیان شده، اما از باب یادآوری و عمل به توصیه 
بسیاری از مسئوالن نظام که می گویند گمرک 
آگاه  و  گسترده تر  اطالع رسانی  زمینه  در  باید 
سازمان  این  در  که  کارهایی  از  مردم  نمودن 
به  بیشتری  و می گیرد، تالش  گرفته  صورت 

عمل آورد. 
ادامه در صفحه2

خودداری گمرک از پذیرش اسناد 
کلی گویی شده در مورد ارزش و 

تعرفه کاال

 برگزاری جشن
 روز جهانی گمرک

 در سازمان جهانی گمرک

راهنمای انجام
 رویه مرجوعی در پنجره
 واحد تجارت فرامرزی

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه 
گمرک ایران با صدور بخشنامه ای از گمرکات 
اجرایی خواست تا از پذیرش اسناد کلی گویی 
شده به خصوص در مورد کاالهایی همچون 
لوازم جانبی تلفن همراه، لوازم الکترونیکی، 
لوازم خانگی و دستگاه های صوتی و تصویری 

وارداتی اکیداً خودداری نمایید...

سازمان جهانی گمرک 26 ژانویه، روز جهانی 
خود  اعضای  از  و  گرفت  را جشن  گمرک 
خواست تا تجربیات موفق خود را با یکدیگر 

به اشتراک بگذارند.

کاالی اظهار شده به گمرک ممکن است 
پس از انجام بررسی های الزم به دالیل 
ترخیص  پروانه  اخذ  به  موفق  قانونی 
کاال می  این صورت صاحب  نشود، در 

تواند آن را مرجوع کند. 
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با حضور وزیر کشور و رئیس کل گمرک صورت گرفت

بهره برداری از پیشرفته ترین ایکس ری 
کامیونی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس
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فرود عسگری با اشاره به قابلیت های سامانه جامع 
امور گمرکی گفت: واردات گوشی تلفن همراه از مبادی 
رسمی کشور در ده ماهه سال جاری با رشد 98درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیون و 361 هزار 
دستگاه به ارزش 342 میلیون و 828 هزار دالر رسید.
نام  ثبت  نحوه  درخصوص  اقتصاد  وزیر  معاون 
تلفن همراه از سوی مسافران ورودی در سامانه گمرکی 
گفت: زمان ترخیص تلفن همراه به صورت تجاری از 
گمرک در صورت اخذ مجوزهای مربوطه یک و نیم 
روز و در طرح رجیستری مسافری به کمتر از چهار 

ساعت رسیده است.
وی با اشاره به راه اندازی طرح رجیستری تلفن 
همراه  تلفن  10هزار  امروز  تا  افزود:  مسافر  همراه 
این سامانه ثبت شده است و مسافران  مسافری در 
ورودی به کشور پس از ورود به ایران می توانند نسبت 
به ثبت مشخصات IMEI تلفن همراه خود در سامانه 

گمرک و رجیستری آن اقدام کنند.
رئیس کل گمرک همچنین در این نشست با اشاره 
به عملکرد ده ماهه تجارت خارجی کشور گفت: در این 
مدت حجم تجارت خارجی کشورمان حدود 80 میلیارد 
دالر بوده که 37 میلیارد دالر آن مربوط به صادرات 
غیرنفتی با رشد 1/7 درصدی بوده و 42 میلیارد و 800 
میلیون دالر واردات انجام شده که رشد 21/9 درصدی 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.
وی افزود: صادرات پتروشیمی با 12 میلیارد و 
600 میلیون دالر نخستین کاالی صاداراتی کشورمان 
بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 
13درصدی را نشان می دهد. صادرات میعانات گازی با 
5 میلیارد و 679 میلیون دالر در رتبه دوم اقالم صادراتی 
است. سایر کاالها با 18 میلیارد و 800 میلیون دالر با 
رشد 13 درصدی همراه بوده است. همچنین صادرات 
گاز طبیعی 1میلیارد و 890 میلیون دالر است که عمدتًا 

به ترکیه صادر شده است.
عسگری با بیان اینکه گمرک مجری 45 قانون و 
15 کنوانسیون بین المللی است، از همکاری گمرک با 
20 سازمان همجوار و اجرای 16 رویه گمرکی خبر داد.
رئیس کل گمرک در پاسخ به سئوالی در مورد 

واردات خودرو گفت، هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت 
سفارش قابل ترخیص از گمرک نیست و بحث هایی 
که درخصوص واردات خودرو بدون ثبت سفارش به 

کشور مطرح می شود ربطی به گمرک ندارد.
ایران در  تأکید کرد: گمرک  وی در عین حال 
مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و در جاهایی که 
مستقر است کاالهایی که ممنوعیت ورود دارند )حتی 
اگر در اظهارنامه با مشخصات صحیح اظهار شده است( 
از ترخیص آنها جلوگیری خواهد کرد و به صاحبان آنها 
تا 3 ماه وقت می دهد که کاالیشان را از کشور خارج 

کنند و در مورد خودرو هم همین طور است. 
عسگری تأکید کرد: خودرو هم بدون سفارش 
از  خودرویی  هر  شود.  ترخیص  گمرک  از  نمی تواند 
گمرک ترخیص شده است اواًل دارای ثبت سفارش 
اعمال  دیگر هم  کنترل های مضاعف  ما  ثانیاً  است. 
اینکه سامانه جامع گمرک  کرده ایم. یعنی عالوه بر 
اطالعات ثبت سفارش را از سامانه ثبتارش می گیرد، 
VIN خودرو در پایان عملیات تشریفات گمرکی قبل 
از خروج کاال از درب خروج به سازمان توسعه تجارت 
ارسال می شود و از آنجا به نمایندگی ها اعالم می شود 
و مجدداً از طریق سیستمی به سازمان توسعه تجارت 
به  این سازمان و در سامانه پنجره واحد  از سوی  و 
گمرک ارسال می شود. بنابراین هیچ خودرویی بدون 
ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشده و نخواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: گمرک حلقه آخر تجارت 
خارجی است و 37 سازمان متولی صدور مجوزها است. 
گمرک زمانی که مجوزها را وصول کرد آن زمان اجازه 
ترخیص می دهد. عسگری در پاسخ به سئوال دیگری 
واردکننده  شرکت های  از  برخی  تخلف  درخصوص 
لوازم خانگی، گفت: موضع گمرک در مورد تخلفات 
شفاف است و همانگونه که قباًل نیز اعالم کرده ایم، 
موارد انجام شده در این زمینه با استفاده از داده کاوی 
اطالعات در سامانه جامع امورگمرکی و برای نخستین 
بار توسط این سازمان بررسی و اعالم شد و رسیدگی 

به این موضوعات در حال انجام است.
موضوع  درخصوص  ایران  گمرک  کل  رئیس 
خبرنگاران  از  یکی  سوال  که  کشور  به  کاال  قاچاق 

رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری مطرح کرد:

داده کاوی اطالعات 
در سامانه جامع امور گمرکی

 رمز افزایش شفافیت در گمرک 
رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری به مناسب دهه مبارک فجر آخرین 
آمار تجارت خارجی و رشد صادرات، واردات تلفن همراه و خودرو و وضعیت 

کارت های بازرگانی را تشریح کرد. 

بود، گفت: براساس قانون جدید ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گمرک مسئولیت چندانی درخصوص کشف 
کاالهای قاچاق ندارد و تنها در بحث ارزش گذاری این 

کاالها نظر می دهد.
بازرگانی یک  کارت های  با  رابطه  در  عسگری 
از  پس  موضوع  این  اینکه  بیان  با  نیز  مصرف  بار 
از  استفاده  با  و  امور گمرکی  راه اندازی سامانه جامع 
اطالعات دریافتی از طریق این سامانه مشخص شده 
است، گفت: با بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و 
کنترل اطالعاتی در سامانه جامع امور گمرکی تخلفات 
مربوط به استفاده از این کارت ها مشخص می شود و 

قابل پیگری است.
گمرک پیشنهادات خود را درخصوص کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف به سازمان های مربوط ارائه داده 

و ما منتظر اقدامات آنها در این زمینه هستیم.
عوارض  و  حقوق  دریافتی  کسر  افزود:  وی 
گمرکی از بابت کارت های بازرگانی یک بار مصرف 
در گمرک طی سال های گذشته هزار میلیارد تومان 
و درخصوص سازمان مالیاتی نیز این عدد 12 هزار 

میلیارد تومان است.
فرود عسگری درخصوص تخلفات گمرکی گفت: 
با انجام کنترل های الزم و الکترونیکی شدن فرآیندهای 
گمرکی، میزان تخلفات در این سازمان به حداقل رسیده 
است و تنها در بحث کم اظهاری ممکن است تخلفاتی 
صورت گیرد که این موضوع نیز از طریق ماده 108 

قانون امورگمرکی قابل پیگری است.
اظهارات رئیس کل گمرک درباره 

خدمات سامانه جدید صادرات 
رئیس کل گمرک ایران گفت: با استفاده از سامانه 
جدید صادرات، صادرکنندگان می توانند در هر نقطه از 
کشور کاالهای خود را در سامانه گمرک برای هر مرزی 
و یا حتی برای گمرک همان مرز خروجی اظهار کنند.

از  یکی  کار  این  با  افزود:  عسگری  فرود 
کاال  کردن  پلمپ  که  صادرکنندگان  گرفتاری های 
در گمرکات داخلی و فک آن در گمرکات خروجی و 
سپس پلمپ دوباره بود رفع می شود. یعنی صاحب کاال 
می تواند در سامانه گمرک اطالعات الزم ازجمله نوع و 

وزن کاالی صادراتی و دیگر اطالعات مورد نیاز را ثبت 
کند و همان اطالعات مالک بررسی گمرک خروجی 
قرار گیرد. عالوه بر این اگر صاحب کاال مایل باشد 
می توانیم ارزیابی را در محل کارخانه نیز انجام دهیم و 
کاالها را پلمپ و از آنجا به مرزهای خروجی روانه کنیم.

رئیس کل گمرک ایران درخصوص یکی دیگر 
از خدمات گمرک که به تازگی ارائه شده است، گفت: 
سامانه جامع مدیریت واحدهای تولیدی، خدمت جدید 
دیگری در گمرک است که با این روش پایش اطالعات 
موجودی انبارها و بازار همواره در دسترس خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت ما همواره 
نبود اطالعات کافی درباره ذخایر کاالیی در انبارها و 
سطح بازار بود، افزود: با استفاده از این سامانه اطالعات 
کافی از همه انبارهای کشور را در اختیار داریم و به 
طور نمونه برای محصولی مانند برنج می دانیم که در 
انبارهای استان اصفهان چه مقدار برنج وارد شده و چه 
مقدار موجود است. این اطالعات مزیتی برای مقامات 
استانی و کشوری است تا در صورت لزوم برای واردات 

و یا جلوگیری از واردات کاال اقدام کنند. 
و  اطالعات  فناوری  مدیرکل  خیالی  فیروزه 
ارتباطات گمرک نیز گفت: بنا را بر این گذاشتیم که 
کاال قبل از ورود به کشور و تخلیه در انبارهای داخلی 
)چه در بنادر و چه در مرزهای زمینی( توسط صاحبان 
کاال در پنجره واحد گمرکی اظهار شود تا هنگام ورود 
اخذ  آن  مجوزهای  و  انجام  آن  تشریفات  همه  کاال 
شده باشد و کاال یکسره به مقصد مورد نظر در داخل 
کشور حمل شود. وی افزود: سازمان های زیادی در 
پنجره تجارت فرامرزی عضویت دارند و 25 سازمان، 
مجوزدهنده اگر به موقع مجوزهای الزم را به صورت 
الکترونیکی در پنجره گمرکی صادر کنند، زمان ترخیص 

کاال به حداقل خواهد رسید.
گمرک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیرکل 
یادآور شد: ما این تجربه را در بحث ضمانت نامه های 
بانکی و شرکت های بیمه گذار در نیمه دوم امسال تجربه 
کردیم و االن بانک های مجاز به صدور ضمانت نامه و 
شرکت های بیمه گذار به صورت برخط می توانند نسبت 

به صدور مجوزها اقدام کنند. 

ادامه از صفحه اول
 به چند مورد اشاره می شود:

1- با راه اندازی سامانه های الکترونیکی در گمرک و حذف برخی از مراحل رسیدگی به اظهارنامه های گمرکی و 
همچنین کاهش اسناد و مدارک درخواستی از صاحبان کاال، سرعت انجام تشریفات ترخیص کاال به طور چشمگیری افزایش 
یافته، ضمن آنکه چون اظهار کاال به گمرک غیرحضوری و به شکل اینترنتی انجام می شود، هم در زمان و هم هزینه 
تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی صرفه جویی قابل مالحظه ای صورت گرفته و باعث افزایش رضایت آنها شده است.

2- از آنجا که همه چیز در سامانه های جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به طور شفاف  قابل دسترسی 
است و به قول معروف کارها در اتاق شیشه ای انجام می شود، امکان جعل و تقلب به خصوص در پروانه های گمرکی - که 
به صورت الکترونیکی صادر می شود- به شدت کاهش یافته و تقریباً به صفر رسیده است. قبل از این با دست کاری و جعل 
در اسناد کاغذی مبالغ هنگفتی سوءاستفاده مالی صورت می گر فت و زمینه بروز مفسده و تخلف وجود داشت. در همین 
ارتباط باید گفت، یکی از دالیل اصلی افزایش درآمدهای گمرکی پس از تحقق گمرک الکترونیکی، شفاف شدن کارها در 

گمرک و جلوگیری از کم اظهاری با هدف نپرداختن حقوق و عوارض واقعی کاال است.

3- به دلیل راه اندازی سیستم کارشناس متمرکز یا مجازی، انجام روش های قدیمی و تالش برای برقراری ارتباط ناسالم چرا گمرک سازمان موفقی بوده است؟
بین صاحب کاال و ارزیاب گمرک از میان رفته است. در این سیستم کسی که کاالی خود را در یک گمرک اظهار می کند، 

ارزیابی کاالیش توسط کارشناسی در گمرک دیگر انجام می شود و به این ترتیب امکان سوءاستفاده احتمالی وجود ندارد.
4- با اجرای طرح اظهار قبل از ورود کاال، تمام امور گمرکی مربوط به ترخیص محموله، پیش از رسیدن کاال به 
گمرک انجام و پس از ورود کاال، در صورت تطابق کامل مشخصات کاال با اسناد و مدارک ارائه شده در سیستم، محموله 
در کوتاه ترین زمان از گمرک ترخیص می شود. این سیستم هم اکنون در گمرکات کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا ا ست 
و می توان گفت گمرک ایران با اجرای سیستم های الکترونیکی خود را به سطح گمرکات تراز اول دنیا نزدیک کرده است.

اما نکته مهمی که باعث می شود به طور صددرصد نتوان از مزایای گمرک الکترونیکی در ایران استفاده کرد، ناهماهنگی 
و سرعت پایین سایر سازمان های دخیل در امر تجارت خارجی است که به دالیل مختلف تاکنون نتوانسته اند پا به پای 
گمرک در این زمینه پیش بیایند و متأسفانه همین موضوع سبب شده که در بسیاری از موارد اشکاالت و نقایص مربوط 
به عملکرد این سازمان ها به حساب گمرک نوشته شود.  علی ایحال با وجود پیشرفت ها و موفقیت های خوبی که گمرک 
در طول سال های اخیر برای خدمات رسانی به مردم به دست آورده و یکی از سازمان های موفق در اجرای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی بوده، هنوز با گمرک ایده آل فاصله دارد که امیدواریم با حمایت و مساعدت دولت و مجلس و سایر 

مسئوالن محترم کشور زمان دستیابی به وضعیت مطلوب هر چه بیشتر کوتاه شود.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت

خبر3 نشـریه تخصصـی امـور گمرکی      سـال نوزدهم
WWW.IRICA.IR

حضور فعال گمرک ایران 
در کنفرانس تجارت الکترونیکی 

فرامرزی در چین

فرود عسگری با حضور درسالن نمایش آنالین 
سامانه جامع الکترونیک در مهرآباد پروژه سامانه های 
اظهار قبل از ورود، ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و 
خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی 

افتتاح کرد. 
سامانه اظهار قبل از ورود کاال

سامانه اظهار قبل از ورود کاال در گمرک با هدف 
تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شده و گمرک اطالعاتی 
چون مانیفست، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای 
مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند و با این 
شیوه دیگر کاال در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه 
برای واردات کاالهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی بسیار راهگشا است. بر همین اساس، 
از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی 
می توانند بالفاصله پس از بارگیری کاال در مبدأ صرفًا 
براساس اطالعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا 
قبل از ورود کاال به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. 
در رویه اظهار قبل از ورود کاال صدور پروانه گمرکی و 
اجازه خروج کاال منوط به رسیدن کاال )کاالی موجود( 
است. این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک 

و تدابیر دولت تدبیر و امید درخصوص تسهیل و توسعه 
تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام 

فرآیندهای گمرکی است. 
سامانه ارائه خدمات به واحدهای تولیدی 
گمرک ایران با رویکردی تولید محور و با هدف 
به  را  خود  خدمات  تمامی  کسب وکار  فضای  بهبود 
ارائه  الکترونیک  کاماًل  به صورت  تولیدی  واحدهای 
می دهد. بر همین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی 
با  تنها  هستند،  تولیدی  واحدهای  آن  مخاطب  که 
اطالعات دریافتی از سامانه "مدیریت کاال" به صورت 
سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد 
شد. واحدهای تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه 
صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و 
واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات 
علی الحساب، همچنین محاسبه کیل مصرف و استرداد 
خدمات  از  موقت  ورود  تسویه  و  وارداتی  پروانه های 
با  مرتبط  عملیات  کنند.  استفاده  گمرک  الکترونیکی 
آزاد و ویژه،  تولید شده در مناطق  ترخیص کاالهای 
بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتیویتی 
گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و 

به گزارش خبرنگار ما، فرود عسگری رئیس کل 
گمرکی  مسئوالن  از  هیأتی  ردس  در  ایران  گمرک 
کشورمان در این کنفرانس حضور داشت و به تبیین 
استانداردسازی  بحث  در  خود  پیشنهادهای  و  نظرات 
فرامرزی  الکترونیکی  تجارت  و   آنالین  خریدهای 

پرداخت.
فزاینده  افزایش  توجه  با  گزارش،  این  براساس 
خریدهای آنالین، گمرکات کشورهای دنیا با انبوهی 
از بسته های کوچک با خریدارهای متفاوت و ناشناخته 
روبه رو هستند.مبارزه با تخلفات ازجمله کاالهاي جعلی، 
اجرای قوانین، وصول درآمد و... ازجمله مسائل مهم 
گمرکات کشورهاي دنیا درخصوص خریدهای آنالین 

و تجارت الکترونیکی فرامرزی است.
با توجه به تنظیم پیش نویس استانداردهای مربوط 
به تجارت الکترونیکی فرامرزی، فرود عسگری رئیس 
کل گمرک ایران خواستار توجه بیشتر wco در لحاظ 
نمودن نیازها و انتظارات کلیه کشورهای عضو در این 
سند شد که توضیحاتی در این خصوص توسط رئیس 

شورای سازمان جهانی گمرک ارائه گردید.

دیدار با مسئوالن گمرکات چین، ژاپن، 
روسیه و هنگ کنگ 

کنفرانس  حاشیه  در  ایران  گمرک  کل  رئیس 
تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی گمرک با 
هدف تقویت همکاری های دوجانبه با معاون اول وزیر 
گمرک چین، رئیس کل گمرک ژاپن، معاون اول رئیس 
گمرک روسیه و مدیر بین الملل گمرک هنگ کنگ 

دیدار و گفت وگو کرد. 
فرود عسگری ابتدا با معاون اول رئیس گمرک 
روسیه دیدار کرد که دو طرف در این دیدار درخصوص 
چگونگي اجراي کریدور سبز بین دو کشور گفت  وگو 
کردند. رئیس کل گمرک همچنین با معاون اول وزیر 
گمرک چین مالقات و اهم محورهاي همکاري گمرکی 
ایران و چین را با توجه به موقعیت و دیدگاه توسعه 

کشورمان تشریح کرد. 
وی گفت: ایران خواهان گسترش همکاري ها در 
چارچوب طرح یک کمربند یک جاده، امکان اجرایي 
افزایش  گمرکي،  اطالعات  الکترونیکي  تبادل  کردن 
دیدوبازدید متقابل براي تعیین زمینه هاي مهم همکاري 

کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی  گمرک)WCO( با حضور 
120 هیأت از گمرکات کشورهای مختلف جهان و 30 هیأت از سازمان های 

بین المللی و بخش خصوصی در پکن برگزار شد.

براي کمک به فعاالن اقتصادي و همچنین شناخت 
متقابل فعاالن مجاز اقتصادي و نیز تسریع در جهت 
اجراي آن همکاري در زمینه مبارزه با تخلفات گمرکي 
توانمندسازي  زمینه  در  همکاري  تقویت  باالخره  و 

گمرکات است. 
در این دیدار، طرف چینی ضمن ابراز خرسندی 
از حضور هیأت ایراني در این کنفرانس به خالصه اي 
از همکاري هاي گمرکي دو کشور اشاره کرد و گفت: 
ما با موارد پیشنهادي ایران موافق و خواهان پیگیري و 
تسریع در اجراي برنامه به رسمیت شناسي فعاالن مجاز 

اقتصادي بین گمرکات دو کشور هستیم. 
معاون اول وزیر گمرک چین همچنین قول داد 
برنامه  این  کردن  اجرایی  براي  را  خود  تالش  تمام 

بکار گیرد. 
براساس این گزارش، رئیس کل گمرک ایران با 
مدیر بین الملل گمرک هنگ کنگ درخصوص چگونگي 
نهایي کردن پیش نویس متن ترتیبات همکاري بین 

گمرکات دو کشور گفت وگو و تبادل نظر کرد. 
اظهارداشت:  کنگي  هنگ  طرف  دیدار  این  در 

موضوع در حال سیر مراحل نهایي و انجام تشریفات 
امضاء  براي چگونگي  نتیجه  به زودي  و  است  داخلي 

سند اعالم می شود.
رئیس کل گمرک ایران با رئیس گمرک ژاپن نیز 
دیدار و گفت وگو کرد. فرود عسگری در این دیدار ضمن 
تشکر از حمایت هاي گمرک ژاپن از ایران به خالصه اي 
از همکارهاي گمرکي دو کشور اشاره کرد و گفت: با 
توجه به مکاتبات صورت گرفته بین گمرکات دو کشور 
درخصوص پیش نویس موافقت نامه کمک متقابل اداري، 
خواهان تسریع طرف ژاپني در ارائه نقطه نظرات نهایي 

خود براي امضاء این موافقت نامه هستیم. 
نیز  ژاپن  گمرک  رئیس  گزارش،  این  براساس 
ضمن ابراز خرسندي از مالقات با هیأت گمرکي ایران 
قول مساعد داد به محض برگشت به کشورش موضوع 

را پیگیري و نتیجه را اعالم خواهد کرد. 
و  تجاري  تقلبات  با  مبارزه  زمینه  در  همکاري 
همچنین مبارزه با مواد مخدر، همکاري هاي آموزشي 
و... ازجمله موضوعات مورد همکاری دو طرف است که 

در این دیدار به آنها اشاره شد.

افتتاح رسمی
 3 پروژه الکترونیکی گمرک

 در دهه فجر
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران همزمان با دهه مبارک فجر چند پروژه 

الکترونیکی گمرک را به طور رسمی افتتاح کرد.

صدور اجازه حمل یکسره کاال در مبادی ورودی هوشمند 
شده و از طریق سامانه "مدیریت کاال" امکان پذیر است. 
عضویت در سامانه "مدیریت کاال" برای تولیدکنندگان، 
تسهیل ورود کاال در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل 
از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی 
برای تولیدی های مستقر در مناطق آزاد و ویژه و همچنین 
تسهیل در جابه جایی کاال با صدور پته خروجی از انبار 
تولیدی جهت استعالم نیروهای انتظامی را به دنبال 

خواهد شد. 
گمرک  با  صادراتی  جدید  تسهیالت 

الکترونیک
گمرک ایران تسهیالت جد یدی را با حذف ورود 
مسیر  در  گمرکات  به  صادراتی  کاالهای  حامل های 
سبز و زرد ایجاد کرده است. بر همین اساس به کمک 
قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی و کنترل کامل تمامی کاالها از طریق این 
صادراتی  اظهارنامه  مسیر  که  صورتی  در  سامانه ها، 
کنترل سیستمی سطح یک )سبز( تعیین شود نیازی به 
ورود حامل ها به داخل گمرک مبدأ صادرات )به استثناء 
اظهارنامه هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان 

باشد( و توزین والصاق پلمپ در گمرک مبدأ )داخلی( 
نیست. در مرحله ابتدایی، صاحب کاال یا اظهارکننده در 
کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت 
به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطالعات حامل، 
ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک 

بین اقدام می کند.
در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل 
نیازی به ورود  سیستمی سطح دو )زرد( تعیین شود: 
استثناء  )به  صادرات  مبدأ  گمرک  داخل  به  حامل ها 
اظهارنامه هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد( 
و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدأ )داخلی( نیست. 
در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه های 

کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می پذیرد.
کارتابل  در  اظهارکننده  یا  کاال  صاحب  سپس 
مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن 
صدور  ثبت  به  نسبت  مجوزها  روی  سیستمی  قفل 
مجوز بارگیری، ثبت اطالعات حامل، ثبت توزین، ثبت 
بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می  کند، 
در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق 

مقررات انجام شود.
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پیرو  است:  شرح  ین  ا به  مه  بخشنا متن 
دستورالعمل های صادره به منظور حصول اطمینان 
کنترل های  اعمال  و  گمرکی  مقررات  رعایت  از 
و  تعرفه  و  ارزش  به  رسیدگی  گمرکی  صحیح 
بازبینی کاالهای وارداتی منوط به در اختیار داشتن 
یا  و  کاتالوگ  همچنین  و  کاال  کامل  مشخصات 
بودن  ناقص  دلیل  به  متأسفانه  می باشد.  بروشور 

و  گمرک  به  تسلیمی  اسناد  در  کاال  مشخصات 
کاال  تعرفه  و  ارزش  تعیین  کامل،  ارزیابی  عدم 
و  مواجه  مشکل  با  را  نظارتی  و  ستادی  دفاتر  در 
از  جلوگیری  جهت  لذا  می گردد.  غیرممکن  بعضًا 
با  کاال  انطباق  هنگام  احتمالی  سوءاستفاده های 
اسناد مثبته گمرکی وفق اختیارات گمرک ایران در 
ماده 39 ق.ا.گ و جلوگیری از تضییع حقوق حقه 

خودداری گمرک
 از پذیرش اسناد کلی گویی شده 

در مورد ارزش و تعرفه کاال
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران با صدور بخشنامه ای 
در  خصوص  به  شده  کلی گویی  اسناد  پذیرش  از  تا  خواست  اجرایی  گمرکات  از 
مورد کاالهایی همچون لوازم جانبی تلفن همراه، لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی و 
دستگاه های صوتی و تصویری وارداتی اکیداً خودداری نمایید، چراکه این امر مشکالتی 
را برای دفاتر ستادی و نظارتی هنگام رسیدگی به ارزش و تعرفه و همچنین بازبینی 

کاالهای وارداتی ایجاد می کند.

کلی گویی  اسناد  پذیرش  از  است  مقتضی  دولت 
جانبی  لوازم  وارداتی  کاالهای  خصوص  به  شده 
موبایل- لوازم الکترونیکی- لوازم کامپیوتر- سرور 
و استورج- لوازم خانگی- دستگاه ها و لوازم صوتی 
و تصویری- لوازم یدکی خودرو و... اکیداً خودداری 

نمایند.
و درخصوص اجزاء و قطعات کاالهای وارداتی نیز 

با رعایت یادداشت 2 قسمت شانزدهم کتاب قانون و 
مقررات صادرات و واردات کاالهایی که دارای تعرفه 
خاص می باشد در ردیف تعرفه خود طبقه بندی گردد، 
اقدام الزم معمول و مراتب به کلیه ارزیابان، کارشناسان، 
گرد.  اعالم  ذی ربط  دوایر  و  مسئولین  خروج،  درب 
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران 

محترم گمرکات اجرایی است.

گمرک جمهوری اسالمی ایران 
بدون  پوشاک  انواع  ترخیص  از 
 GTIN و کد TSC شناسه ارزش

خودداری خواهد کرد.
اسکندری  خداکرم  را  موضوع  این 
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه 
گمرکات  به  بخشنامه ای  در  ایران  گمرک 

اجرایی کشور ابالغ کرد. 
است:  شرح  این  به  بخشنامه  متن 
صنعت،  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  پیرو 
معدن و تجارت درخصوص صدور گواهی 
فعالیت نمایندگان واردکننده پوشاک ایران 

و نظر به الزام هرگونه واردات پوشاک به 
دریافت  طریق  از  صرفًا  تجاری  صورت 
انواع  ترخیص  و  اظهار  فعالیت،  گواهی 
پوشاک وارده به کشور فقط براساس ثبت 
و  کامل  مشخصات  درج  با  مربوطه  برند 
کد  و   )TSC( کاال  ارزش  شناسه  صدور 
انواع  ترخیص  از  و  می باشد   )GTIN (
TSC و کد  پوشاک بدون شناسه ارزش 

GTIN اکیداً خودداری گردد.
 بدیهی است مسئولیت حسن اجرای 
دستورالعمل و رعایت سایر مقررات برعهده 

آن مدیر محترم می باشد.

لزوم رعایت استاندارد 
اجباری در مورد واردات 
پروفیل های پلی وینیل 

کلراید

رعایت استاندارد اجباری در مورد 
کلراید  وینیل  پلی  پروفیل های  واردات 
در  مصرف  قابل  سخت   )PVC-U (

ساخت درب و پنجره الزامی است.
مناطق  امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل 
را  موضوع  این  ایران  گمرک  ویژه  و  آزاد 
اجرایی  گمرکات  به  بخشنامه ای  طریق  از 
بخشنامه  پیرو  کرد:  ابالغ  زیر  شرح  به  کشور 
 96/9/26 مورخ   241/96/1038426 شماره 
و   96/9/19 مورخ   236/96/1003115 و 
نامه  و   96/5/16 مورخ   107/96/439983
و   96 /10 /30 مورخ   60 /240466 شماره 
صنعت،  سازمان   96/9/4 مورخ   60/195929
معدن و تجارت منضم به نامه شماره 123500 
رد  ندا ستا ا ملی  زمان  سا  96 /6 /20 مورخ 
رد  ندا استا رعایت  م  لزا ا درخصوص  یران  ا
پلی  پروفیل های  ردات  ا و جهت  جباری  ا
بل  قا سخت   )PVC-U ( ید  کلرا وینیل 
مصرف در ساخت درب و پنجره تحت ردیف 
و   39162020 و   39161010 تعرفه های 
39169010 مجدداض اعالم می دارد ترخیص 
کاال صرفًا منوط به کنترل های صورت رگفته 
به  مراجعه  همچنان  و  نبوده  سامانه  توسط 
ذیل  یادداشت های  و  صادره  بخشنامه های 
و  صادرات  مقررات  کتاب  ضمائم  و  فصل 

واردات الزامی است.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان 
تأمین  جهت  رسمی  مرجع  پاالیشگاه 
خوراک سایر واحدهای تولید فرآورده های 
نفتی معرفی و مجاز به صادرات محصوالت 

تولیدی خود شد.
صادرات  دفتر  مدیرکل  شامانی  اکبر  علی 
اعالم  ضمن  بخشنامه ای  صدور  با  ایران  گمرک 

مطلب فوق نکاتی را در این زمینه یادآور شد.
پیرو  است:  شرح  ین  ا به  مه  بخشنا متن 
بخشنامه شماره 77552 /92 /188 مورخ 26 /4 /92 
دولتی  پاالیشگاه های  فهرست  اعالم  موضوع 
تأمین  رسمی  مرجع  )بعنوان  مجاز  خصوصی  و 
و  نفتی(،  فرآورده های  تولیدی  واحدهای  خوراک 
مورخ  14661 /96 /ص  شماره  نامه  تصویر  ارسال 
فرآورده های  قاچاق  با  مبارزه  دفتر   96/ 10/ 26
مبارزه  بر حمل ونقل ستاد مرکزی  نظارت  و  نفتی 
با قاچاق کاال و ارز به همراه نامه شماره 81668 
پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل   96/ 3/ 24 مورخ 
معرفی  درخصوص  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
ه  پاالیشگا ن  ا عنو به  خلیج  ه  ر ستا ه  پاالیشگا
عنوان  به  مزبور  پاالیشگاه  می دارد:  اعالم  مرجع 
تولید  تأمین خوراک سایر واحدهای  مرجع رسمی 
فرآورده های نفتی معرفی و همچنین مجاز می باشد 
مطابق مفاد بخشنامه ردیف 468 مورخ 6 /11 /93 

از  پس  خود  تولیدی  محصوالت  اظهار  زمان  در 
مقررات  و  )مطابق ضوابط  تشریفات صدور  انجام 
با  استاندارد  آزمایشگاه  به  نمونه  ارسال  و  مربوطه( 
ارائه تعهد نامه رسمی از مدیرعامل پاالیشگاه مزبور 
نسبت به خروج محموله صادراتی اقدام و متعاقباً نتیجه 
آزمایش به همراه بدل اظهارنامه مربوطه جهت اعالم 
نتیجه نهایی به کارگروه فنی استاندارد ارسال گردد. 
برای  صرفًا  بخشنامه  این  مفاد  است  بدیهی 
گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات 

مایع نفت و گاز بوده و ابالغ آن به سایر گمرکات 
جهت آگاهی می باشد.

امام  پاالیشگاه های  که  است  ذکر  شایان 
پاالیشگاه  آبادان،  پاالیشگاه  شازند،  خمینی)ره( 
تهران،  پاالیشگاه  بندرعباس،  پاالیشگاه  شیراز، 
پاالیشگاه  و  تبریز  پاالیشگاه  اصفهان،  پاالیشگاه 
پاالیشگاه های  عنوان  به  این  از  پیش  کرمانشاه 
دولتی و خصوصی تحت نظارت شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی معرفی شده بودند.

ضوابط و شرایط ترخیص انواع پوشاک وارداتی

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به جمع پاالیشگاه های مرجع رسمی تأمین 
و صدور فرآورده های نفتی پیوست
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مربوط به دستگاه الکتروکاردیوگرافاجزا و قطعات190181190

مربوط به دستگاه مانیتور عالئم حیاتیاجزا و قطعات290181919

مربوط به دستگاه ضربان قلب جنیناجزا و قطعات390181939

 مربوط به دستگاه پلیمریزاسوناجزا و قطعات490184919
کامپوزیت دندانی با تولید نو الیت کیور

 مربوط به دستگاه برقی جرم گیریاجزا و قطعات590184929
دندان )اولتراسونیک و پیزوالکتریک(

مربوط به دستگاه الکترو کوتراجزا و قطعات690189019

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با ارسال نامه ای 
به رئیس کل گمرک ایران، فهرست اجزاء و قطعات یدکی دستگاه های پزشکی 

مشمول عدم دریافت مجوز بهداشت را اعالم کرد.
در این نامه آمده است: 

احترامًا، نظر به عدم نیاز به اخذ مجوز برای واردات قطعات یدکی دستگاه های پزشکی به منظور 
ارائه خدمات پس از فروش و همچنین مواد اولیه خط تولید تجهیزات پزشکی، بدینوسیله لیست 

اقالم فوق الذکر به همراه کد تعرفه به شرح جدول ذیل ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مبادی ذی ربط اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

 مربوط به دستگاه تورنیک جهتاجزا و قطعات790189029
انسداد عروق

مربوط به دستگاه سنگ شکن کلیهاجزا و قطعات890189059

مربوط به دستگاه ساکشن پزشکیاجزا و قطعات990189069

 اجزا و قطعات و1090139000
متفرعات

مربوط به دستگاه لیزر

به منظور کنترل و مراقبت بیشتر در مرزهای گمرکی، از گمرکات 
اجرایی خواسته شده است تا نسبت به خروج کاال، ارز و طالی همراه 

مسافران با دقت بیشتری عمل نمایند.
در بخشنامه ای که از سوی رئیس کل گمرک ایران صادر شده در این زمینه 
و...  ارز، طال  کاال،  درخصوص  گمرکی  کنترل های  لزوم  به  توجه  با  است:  آمده 
استقرار  استمرار  الزام  ضمن  می گردد،  ابالغ  بدینوسیله  خروجی  مسافران  جهت 
در مبادی خروجی )هوایی، دریایی و زمینی( در طول شبانه روز، نسبت به اعمال 
دقیق تر کنترل های گمرکی خصوصًا در مورد مسافرین کثیرالسفر با رعایت کامل 
مقررات و دستورالعمل های ابالغی در رابطه با میزان ارز و کاالهای همراه مسافران 

خروجی اقدام الزم مبذول نمایند.

ضوابط تازه صادرات قیر

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران 
با ارسال بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، 

ضوابط تازه صادرات قیر را اعالم کرد.
پیرو  است:  شرح  این  به  بخشنامه  متن 
بخشنامه ردیف 419 مورخ 18 /09 / 92 موضوع 
پیوست  به  قیر،  انواع  صدور  تشریفات  و  ضوابط 
مورخ   370 / 96 / 35621 شماره  نامه  تصویر 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان   96/ 8/ 21
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تولیدکنندگان 
به همراه مصوبات سومین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار به شماره 90298 مورخ 24 /7 /96 ارسال و 

اعالم می دارد: 
اشاره شده، کلیه  بند6 مصوبات  1- مطابق 
تولیدکنندگان قیر )جهت صادرات( موظفند وکیوم 
بورس  طریق  از  صرفًا  را  خود  نیاز  مورد  باتوم 

خریداری نمایند.
محموالت  کلیه  شامل  ابالغی  ضوابط   -2
کار  به  باتوم  وکیوم  خرید  که  می باشد  صادراتی 
تاریخ تصویب مصوبه  از  آنها پس  رفته در تولید 

مذکور انجام شده است.
3- با عنایت به تصریح بند 6 مصوبات اشاره 
شده، الزام ایجاد شده شامل واحدهای تولیدی که 
وکیوم باتوم مورد نیاز در تولید قیر صادراتی خود 
را مستقیمًا )تحت رویه ورود موقت برای پردازش 
یا واردات قطعی( از خارج از کشور تأمین می نمایند 
نخواهد بود. لیکن چنانچه واحدهای تولیدی وکیوم 
باتوم مورد نیاز خود را از واردکننده آن خریداری 

می نماید، شامل ضوابط اشاره شده خواهد بود.

مأخذ حقوق ورودی تخم کدو برای 
مصارف آجیلی 40 درصد است و اظهار 
مورد  روغن کشی  عنوان  تحت  ورود  و 
پذیرش وزارت جهاد کشاورزی نیست.

این موضوع را خداکرم اسکندری مدیرکل 
گمرک  تعرفه  و  ارزش  تعیین  و  بررسی  دفتر 
اجرایی  گمرکات  به  بخشنامه ای  طی  ایران 

کشور ابالغ کرد.
به  نظر  است:  شرح  این  به  بخشنامه  متن 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  درخواست  با  اینکه 
جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 
شماره  تحت  مجزا  تعرفه  کد  یک  سال جاری، 
آجیلی  )دانه( کدو مصرف  به تخم   12129910
)مأخذ حقوق ورودی 40%( اختصاص داده شده 
است و با توجه به ابهام برخی گمرکات و مکاتبه 
)دانه(  تخم  طبقه بندی  درخصوص  دفتر  این  با 
آگاهی  به  )غیرآجیلی(  مصارف  سایر  برای  کدو 
نظام  در  رعایت ضوابط طبقه بندی  با  می رساند 
طبق  و  کاال  کدگذاری  و  توصیف  هماهنگ 
نظریه شماره 96/502/4933 مورخ 96/10/26 
معاونت  بازرگانی  استانداردهای  و  مقررات  دفتر 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی- وزارت جهاد 

کشاورزی انواع تخم )دانه( غیر از مصارف آجیلی 
ورودی  مأخذ حقوق  با  ردیف 12129990  ذیل 
در   %40 )معادل  آن  آجیلی  مصرف  با  یکسان 
جدول کتاب 1396( طبقه بندی می گردد و اظهار 
ذیل  روغن کشی  مصارف  عنوان  تحت  ورود  و 
شماره 12079900 مورد پذیرش این دفتر و وزارت 

است  خواهشمند  لذا  نمی باشد.  کشاورزی  جهاد 
دستور فرمایند ضمن رعایت موضوع، درخصوص 
کاالهای ترخیص شده نیز با رعایت مهلت مقرر در 
ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و اقدام الزم 
به عمل آورند. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه 

برعهده مدیر محترم آن گمرک می باشد.

بخشنامه گمرک درخصوص خروج کاال، ارز و طال توسط مسافران خروجی

عدم پذیرش اظهار تخم کدو برای مصارف روغن کشی
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در بخشنامه علی اکبر شامانی آمده است:
پیرو بخشنامه شماره 94977 /92 /238 مورخ 
و  نقلیه  21 /05 /92 موضوع خروج موقت وسائط 
هنگام  در  وسیله  انطباق  امکان  ایجاد  منظور  به 

بازگشت به کشور تأکید می گردد:
تنظیم  از  پس  که  نمایند  اتخاذ  ترتیبی   -1
امور  جامع  سیستم  )در  موقت  خروج  اظهارنامه 
کامل  درج  دقیق،  ارزیابی  به  نسبت  گمرکی( 
موتور، شماره سریال،  قبیل شماره  از  مشخصات 
شماره شاسی و رنگ و در صورت لزوم نشانه گذاری 
و یا الصاق پلمب )مطابق ماده 130آئین نامه امور 
گمرکی( اقدام گردد. همچنین وجود وسیله نقلیه 

مورد  ارزیابی  عملیات  جهت  گمرکی  محوطه  در 
تأکید قرار می گیرد. در زمان برگشت وسیله نقلیه 
نیز احراز انطباق مشخصات درج شده در سامانه 
اسناد و مشخصات وسایط  با  امور گمرکی  جامع 

نقلیه موصوف ضروری می باشد.
خروج  رویه  ندازی  ه ا را به  توجه  با   -2
شماره  بخشنامه  طی  )ابالغی  خودرو  موقت 
سیستمی  و   )95/ 9/ 28 175015 /95 /312مورخ 
در  خودرو  وخروج  ورود  اعالم  فرآیند  شدن 
گمرکات مرزی بدون نیاز به ثبت نظر در سامانه 
EPL ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق فرآیند مندرج 
فناوری اطالعات و  درنامه مدیرکل محترم دفتر 

نحوه و مراحل کنترل خروج موقت 
وسایل نقلیه از کشور

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در مورد انجام مراحل مربوط به خروج موقت 
وسایط نقلیه و کنترل های الزم در این زمینه با توجه به سیستمی شدن فرآیند اعالم 

ورود و خروج خودرو در گمرک نکاتی را به گمرکات اجرایی یادآور شد.

ارتباطات منضم به بخشنامه 1107292 /96 مورخ 
10 /10 /96 اقدام گردیده و از آنجایی که عملیات 
مدیریت  راه اندازی  به  منوط  رویه  این  اجرایی 
در  می باشد   )  Access Control( لجستیک 
صورت عدم راه اندازی آن می بایست در اسرع وقت 
نسبت به پیگیری مراتب از دفتر فاوا اقدام نمایند. 
پیگیری  ضمن  است  شایسته  ضمنًا   -3

پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه سنوات گذشته 
که تاکنون تسویه نشده است، حداکثر ظرف مهلت 
ده روز فهرست و اطالعات پروانه های موصوف را 

در قالب فایل ضمیمه به این دفتر اعالم نمایند.
اقدام الزم، مراتب  لذا دستور فرمایید ضمن 
را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابالغ و بر 

حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند. 

در پی راه اندازی رویه مرجوعی در 
فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  سامانه 
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
بخشنامه ای  طی  ایران  گمرک  ویژه  و 

دستورالعمل اجرایی این رویه را به شرح 
زیر اعالم کرد:

اظهارنامه  اسناد  اینکه  به  توجه  با   -1
لذا  می گردد  اسکن  واحد  پنجره  در  مرجوعی 

نیازی به ارائه اظهارنامه و اسناد به طور فیزیکی 
به گمرکات مبدأ و مرزی نمی باشد.

2- سند قابل ارائه به گمرکات مرزی رسید 
پروانه الکترونیک می باشد و گمرکات مرزی باید 
به  الکترونیک  استعالم  را در سامانه  این رسید 
آدرس ecl/epl.irica.ir وارد کرده و پروانه را 
رؤیت کنند و تمام کامنت های ثبت شده بر روی 

پروانه از قسمت پیغام ها قابل رؤیت می باشد.
وصول  اعالم  جهت  مرزی  گمرکات   -3
روی  نظر  ثبت  از طریق صفحه  باید  تسویه  و 
پروانه در پنجره واحد وضعیت وصولی و تسویه 

اظهارنامه را اعالم کنند.
قابل ذکر است فرآیند فوق به صورت موقت 
بوده و پس از اجرای سامانه اکسس کنترل در 
ابالغ  جدید  فرآیند  کشور  گمرکات  مهمترین 

می گردد.
شایان ذکر است که راهنمای ورود به سامانه 
پنجره واحد تجارت فرامرزی برای انجام رویه 
نشریه  شماره  همین   12 صفحه  در  مرجوعی 

چاپ شده است.

ممنوعیت
 ترخیص برخی

 از خودروهای سواری

از  سواری  خودروهای  ترخیص 
و  صادره  سفارش های  ثبت  محل 
تمدید شده از تاریخ 96/4/28 لغایت 

96/10/9 امکان پذیر نیست.
و  واردات  مرکز  مدیرکل  معقولی  علی 
امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور 
بخشنامه ای این موضوع به گمرکات اجرایی 

ابالغ کرد.
پیرو  است:  آمده  بخشنامه  ین  ا در 
مورخ   96/266/1124527 شماره  بخشنامه 
آیین نامه  اصالحات  موضوع   1396/10/13
مصوبه  خودرو  واردات  فنی  ضوابط  اجرایی 
شماره 125573/ت 54803ه مورخ 96/10/9 
به  فوق االشاره  بخشنامه   )3( بند  بدینوسیله 

شرح ذیل اصالح می گردد:
 230/96/965175 بخشنامه  پیرو   -3"
خودروهای  ترخیص  امکان   96/9/8 مورخ 
و  ثبت سفارش های صادره  از محل  سواری 
تمدید شده از تاریخ 96/4/28 لغایت 96/10/9 
کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن 
خودداری از ترخیص مراتب را به این مرکز 

اعالم نمایند."

رعایت  با  هایگر  تجاری  نام  با  برقی  اتوبوس  واردات 
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر مقررات بالمانع 

است.
با  ایران  آزاد و ویژه گمرک  امور مناطق  مدیرکل مرکز واردات و 
شماره  نامه  به  توجه  با  کرد:  اعالم  زمینه  این  در  بخشنامه ای  صدور 
 60 /216432 شماره  نامه  تصویر  و   96 /10 /4 مورخ   60 /219890
مورخ 96/9/29 دفتر مقررات صادرات و واردات و دفتر صنایع خودرو 
و نیرو محرکه به آگاهی می رساند واردات اتوبوس برقی با نام تجاری 
HIGERE BUS KIQ6125C- تیپ  خودرو  مدل   HIGER
 SINGLE- LEVEL LVELREDUCER دنده ای EV3
به  آکیادویج  ریلی  خودرویی  صنایع  شرکت  توسط  متر   12 طول  به 
واردات  فنی  ضوابط  آیین نامه  رعایت  با   10200065505 ملی  شناسه 
 96/12/25 تاریخ  تا  فوق  مجوز  است  بالمانع  مقررات  سایر  و  خودرو 

می باشد. معتبر 

دستورالعمل انجام رویه مرجوعی در پنجره واحد تجارت فرامرزی

واردات اتوبوس برقی هایگر بالمانع است
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در ایـن بخشـنامه همچنیـن تأکیـد شـده 
اسـت کـه این معافیت قابل تسـری بـه واردات 
و عرضـه مـواد اولیـه مـورد مصـرف در تولیـد 
ویتامین هـای مذکـور نخواهد بـود و در صورتی 
کـه در مجوزهـای صادره از سـوی دامپزشـکی 
بـه صراحـت اطـالق حکـم مصرفـی بـودن یا 
مـواد اولیـه کاالی مورد نظر را نـدارد، گمرکات 
اجرایی از سـازمان امور مالیاتی استعالم نمایند.

متـن نامه مدیرکل دفتر فنـی و اعتراضات 
افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  معاونـت  مؤدیـان 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در ایـن زمینـه 
بـه شـرح زیر اسـت: بازگشـت بـه نامه شـماره 
پیـرو  و   1396/10/14 مـورخ   96/1126249
نامه شماره 267/1211/ص مورخ 1396/5/21 
درخصـوص افزودنی هـای خـوراک دام و طیور 

بـه آگاهـی می رسـاند:
قانـون  بنـد )15( مـاده )12(  اسـتناد  بـه 
مالیات بر ارزش افزوده و ردیف )15( بخشـنامه 
عرضـه  و  واردات   1390/2/11 مـورخ   1833
خـوراک دام و طیـور، آبزیـان و زنبـور عسـل 

مشـمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشـد و 
همچنین به موجب ردیف 14-3-15 بخشـنامه 
1833 مـورخ 1390/2/11 کلیـه ویتامین هـای 
مصرفـی خـوراک دام و طیـور در زمـره اقـالم 
معـاف از مالیـات و عـوارض می باشـد و ایـن 
معافیـت قابل تسـری بـه واردات و عرضه مواد 
ویتامین هـای  تولیـد  در  مـورد مصـرف  اولیـه 

مذکـور نخواهـد بود.
در  ویتامین هـا  واردات  صرفـًا  بنابرایـن 
صورتـی کـه مواد اولیـه مورد مصـرف در تولید 
آن  بسـته های  روی  بـر  و  نباشـد  ویتامین هـا 
متـن مخصـوص خـوراک دام و طیـور منظـور 
شـده باشـد و همچنین مجوزهای الزم سازمان 
دامپزشـکی در ایـن رابطـه، ضمیمـه مـدارک 
ترخیص باشـد مشمول مالیات و عوارض ارزش 

افـزوده نخواهـد بود.
بـر این اسـاس چنانچه مجوزهـای صادره 
از سـوی دامپزشـکی به صراحـت اطالق حکم 
مصرفـی بـودن یا مـواد اولیـه کاالی مورد نظر 
را ندارد مقتضی اسـت از آن سـازمان اسـتعالم 

گردد.
معافیـت اقـالم مصرفـی آزمایشـگاه های 

تشـخیص طبـی از مالیـات و عـوارض
عتراضـات  ا و  فنـی  دفتـر  مدیـرکل 
مؤدیـان سـازمان امـور مالیاتـی همچنیـن طی 
مصرفـی  اقـالم  معافیـت  جداگانـه ای  نامـه 
پرداخـت  از  طبـی  تشـخیص  آزمایشـگاه های 
مالیـات و عـوارض درخصـوص برخـی از لوازم 

را بـه ایـن شـرح اعـالم کـرد:
به اسـتناد بند )9( مـاده )12( قانون مالیات 
بـر ارزش افـزوده و به موجـب ردیف 9-2-12 
 1390/2/11 مـورخ   1833 شـماره  بخشـنامه 

اقالم مصرفی آزمایشـگاه های تشـخیص طبی 
ازجملـه؛ لوازم اتـو آناالیزرها، لوازم ایمونواسـی 
آناالیزرهـا، لوازم هماتولـوژی آناالیزرها و لوازم 
میکروبیولـوژی آناالیزرهـا از پرداخت مالیات و 
عـوارض معـاف می باشـد و ایـن معافیـت قابل 
تسـری بـه عرضـه اقـالم خـارج از فهرسـت 
فهرسـت  کـه  نمی باشـد  مذکـور  بخشـنامه 
عناویـن کاالهـا و خدمات معـاف موضوع ماده 
)12( قانـون مذکـور بـه موجـب نامـه شـماره 
260/8374 مـورخ 1394/11/11 بـه گمـرک 
جمهـوری اسـالمی ایـران اعـالم گردیـده که 

کمـاکان بـه قـوت خـود باقی می باشـد.

بخشنامه گمرک درباره معافیت چند قلم 
کاال از پرداخت مالیات و عوارض

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی بخشنامه ای 
با استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که کلیه ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور در زمره اقالم معاف از مالیات 

و عوارض می باشد.

معافیت عرضه و واردات 
انواع چای از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده

چای  نواع  ا واردات  و  عرضه 
قانون  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از 
پرداخت  از  توسعه  ششم  برنامه 
افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات 

است. معاف 
این موضوع را علی معقولی مدیرکل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران 
طی بخشنامه ای با استناد به نام معاون مالیات 
بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به 

گمرکات اجرایی ابالغ کرد.

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
با  ویژه گمرک طی بخشنامه ای  و  آزاد 
استناد به نامه های مدیرکل دفتر مقررات 
توسعه  سازمان  واردات  و  صادرات 

وزیر جهاد کشاورزی مهلت  و  تجارت 
این  به  را  برنج  واردات  سفارش  ثبت 

شرح اعالم کرد:
مورخ   261 سریالی  بخشنامه های  پیرو 

مهلت اعتبار ثبت سفارش و ترخیص برنج وارداتی
 اعالم شد

مورخ   96 و   96/6/12 مورخ   141  -96/10/9
شماره  نامه  تصویر  پیوست  به   ،96 /4 /31
60/241488 مورخ 96/10/30 مدیرکل محترم 
مقررات صادرات و واردات، منضم به تصویر نامه 
شماره 020/26691 مورخ 96/10/30 مدیرکل 
محترم دفتر مقررات صادرات و وارداتف منضم 
مورخ   020/26691 شماره  نامه  تصویر  به 
96/10/24 وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال 

و اعالم می دارد:
تاریخ  از  برنج  واردات  1- ثبت سفارش و 

96/11/1 لغایت 97/3/31 مجاز می باشد.
2- ثبت سفارش تمام محموله های برنج 
سه ماهه و حداکثر برای یک ماه قابل تمدید 

می باشد.
3- محموله های وارداتی بایستی حداکثر 
قطعی  ترخیص  و  وارد   97/4/31 شامگاه  تا 

گردد.
سفارش،  ثبت  اعتبار  مهلت  حداکثر   -4
بروات اسنادی، اعتبار اسنادی و حواله های ارزی 
تا تاریخ 97/4/31 خواهد بود و ترخیص و واردات 
برنج پس از تاریخ 97/4/31 تحت هیچ عنوان  

امکان پذیر نخواهد بود.
به  مراتب  فرمایید  دستور  است  مقتضی 
واحدها و گمرکات زیرمجموعه نیز ابالغ و نظارت 

الزم را معمول نمایند.
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فراسو

سازمان جهانی گمرک به طور رسمی شعار و 
موضوع سال جدید را با عنوان "یک محیط تجاری 
همین  به  کرد.  اعالم  اقتصادی"  توسعه  برای  امن 
جهانی  سازمان  دبیرکل  میکوریا  دکتر  مناسبت، 
را  سخنانی  و  استقبال  مراسم  میهمانان  از  گمرک 
درباره  وی  کرد.  ایراد  گمرکی  جامعه  به  خطاب 
ایجاد  با  کسب وکارها  از  گمرک  پشتیبانی  اهمیت 
یک محیط تجاری سالم، امن و پایدار خصوصًا برای 
شرکت ها و کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط 
استفاده  و  فعالیت ها  گسترش  جهت   )MSME(
افزایش  و  بین المللی  تجارت  پتانسیل های  از  کامل 
رشد اقتصادی، مطالبی را بیان کرد. دبیرکل سازمان 
سازمان های  تمامی  از  همچنین  گمرک  جهانی 
گمرک درخواست کرد که تجربه های موفق خود را 

در رابطه با بهبود امنیت در محیط تجاری با یکدیگر 
به اشتراک بگذارند.

و  بلژیک  گمرک  پشتیبانی  با  رویداد  این 
 kr i s t i an ( ن  ر ا و ر ند ا و یستین  کر توسط 
و  گمرک  کل  رئیس   ، )vanderwaeren
مراسم همچنین  این  در  برگزار شد.  بلژیک  مالیات 
سگ های  تربیت کنندگان  توسط  یی  نمایش ها
جستجوگر و اپراتورهای دستگاه های اسکن گمرک 
اجرا و نمایشگاهی هم از کاالهای قاچاق کشف شده 

توسط گمرک برگزار شد.
به  همچنین  گمرک  جهانی  سازمان  دبیرکل 
شده  انجام  نوآوری های  خاطر  به  بلژیک  گمرک 
گمرک  جهانی  سازمان  اهداف  بر  و  گفت  تبریک 
بهبود  از طریق  مرزها  در  تضمین همکاری ها  برای 

برگزاری جشن روز جهانی گمرک 
در بروکسل

سازمان جهانی گمرک 26 ژانویه، روز جهانی گمرک را جشن گرفت و از 
اعضای خود خواست تا تجربیات موفق خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

رقابت های اقتصادی، حفاظت از سالمت، بهداشت و 
امنیت شهروندان و جمع آوری عادالنه و کارآمد درآمدها 
تأکید کرد."یوهان ون اورت ولت" وزیر دارایی بلژیک 
نیز در این مراسم کار گمرک به ویژه با ظهور تهدیدات 
امنیتی در بلژیک را بسیار خطیر و مهم برشمرد و از 
انتخاب شعار و موضع  برای  سازمان جهانی گمرک 

امنیت برای سال 2018 تشکر و قدردانی کرد.

سازمان جهانی  امسال  شعار  است  ذکر  شایان 
گمرک انعکاسی از تمرکز کنونی گمرک بر تسهیل 
تجارت است که با آغاز اجرای موافقت نامه تسهیل 
تجارت سازمان جهانی تجارت )TFA( و همچنین 
توسعه ای  اهداف  برای   2030 دستورجلسه  تصویب 
پایدار جدید در اجالس سران کشورها در ستاد مرکزی 

سازمان ملل در سال 2015 شروع شده است.

 WCO نهمین اجالس
درباره موافقت نامه تسهیل 

تجارت برگزار می شود
سازمان  کارگروه  جلسه  نهمین 
موافقت نامه  درخصوص  گمرک  جهانی 
نی  جها ن  ما ز سا ت  ر تجا تسهیل 
 15 روزهای  در   )TFAWG(تجارت
مرکزی  ستاد  در   2018 فوریه   16 و 
بروکسل  در  گمرک  جهانی  سازمان 

برگزار خواهد شد.
در این جلسه، نمایندگانی از سوی گمرکات 
وزارتخانه های  و  گمرک  جهانی  سازمان  عضو 
تجاری  مذاکره کنندگان  همچنین  و  مرتبط 
مانند  مرتبط  ذی نفعان  سایر  و  حامیان  ژنو،  از 
و  جهانی  استانداردهای  وضع کننده  هیأت های 

بخش خصوصی حضور خواهند داشت.
پیش نویس دستورجلسه این اجالس شامل 
به روزسازی تحوالت در WTO )سازمان جهانی 
تجارت( درخصوص موافقت نامه تسهیل تجارت 

)TFA( است.
 تشکیل جلسه فوق العاده بحث و تبادل نظر 
پیرامون بررسی نقش کارگروه TFA، مرجع های 
کارگروه TFA، هماهنگی اعضا با مأموریت های 
 WCO برای تشویق مشارکت WTO دائمی
بر  تأکید   ،WTO تجارت  تسهیل  کمیته  در 
از   )CBM( هماهنگ  مرزی  مدیریت  اهمیت 
دیگر برنامه های این اجالس خواهد بود. تعامالت 
مرتبط  ابزارهای  و  دولتی  و  خصوصی  بخش 
کمیته های  با  رابطه  در  گمرک  جهانی  سازمان 
هماهنگی   ،)NCTF ( تجارت  تسهیل  ملی 
بهتر با سایر سازمان های دولتی مانند مسئوالن 
تسهیل  موافقت نامه  اجرای  منظور  به  بهداشت 
اولویت بندی  در  مشارکت  و   )TFA( تجارت 
کمک های فنی و ظرفیت سازی و برنامه مرکاتور 
که برنامه ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک 
برای پشتیبانی از اعضا در اجرای TFA بخش 
این اجالس اعالم شده  از دستورجلسه  دیگری 

است.

ضعف یک برداشت جامع از 
ماهیت و مضمون جرایم سازمان 
مناطق  تمامی  در  تقریباً  یافته 
جهان احساس می شود. با توجه 
با  مبارزه  دفتر  چالش،  این  به 
مواد مخدر و جرایم سازمان ملل 
چارچوبی   )UNODC ( متحد 
ارزیابی جرایم  و  برای سنجش 
نظر  در  آلمان  با  یافته  سازمان 

گرفته است.
پیشرفت های  میزان  اندازه گیری 
ناحیه ای  سطح  در  چه  آمده  دست  به 
و چه در سطح ملی با توجه به فقدان 

تحلیل دیتای قابل قیاس درخصوص تحرکات جرایم سازمان یافته کاری بسیار 
دشوار است.

در این زمینه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، چارچوب جدیدی 
را در نظر گرفته که یک مسیر شفاف را به کشورها جهت ارزیابی میزان جرایم 

سازمان یافته و پاسخ آنها به این جرایم ارائه می دهد.
این چارچوب برمبنای یک سری از شاخص هایی است که با جمع آوری و  
تحلیل داده ها در زمینه فعالیت های گروه های جرایم سازمان یافته مانند ارتکاب 
فساد، ممانعت از عدالت و فناوری، پاسخ کشورها و اندازه بازارهای غیرقانونی و 

غیره به دست می آید.
تحلیل چنین  اطالعاتی منجر به شیوه های بازدارنده متمرکزتر و سیاست های 

مداخله کننده دقیق تر می شود.

 )Angela Me( خانم آنجالمی
رئیس شعبه تحقیقات و تحلیل روندی 
جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  دفتر 
سازمان ملل درباره این چارچوب گفت: 
کشورها فرصت آن را دارند تا در این 
نوآوری مهم مشارکت داشته باشند و به 
پیشرفت هایی در این زمینه نائل شوند.

برای حصول نتیجه پایدار و مؤثر از 
این چارچوب، دفتر UNODC در این 
رابطه با دفاتر آمار ملی همکاری نزدیک 
خواهد داشت. این دفتر به تازگی ارزیابی 
دسترسی اطالعات در آلبانی، بوسنی و 
هرزگوین، کوزوو، جمهوری یوگسالوی 

سابق مقدونیه، مونته نگر و صربستان را به اتمام رسانده است.
این برنامه که با سرمایه گذاری کمیسیون اروپا در حال انجام  است، با توجه 
اروپا  اتحادیه  یکپارچگی  روند  ذی نفع خصوصًا  کشورهای  ملی  اولویت های  به 

)EU( انجام خواهد شد.
نتیجه این برنامه به گزارش پیشرفت سالیانه کمیسیون در فصل 23 )حقوق 

قضایی و اساسی( و فصل 24 )عدالت، آزادی و امنیت( اضافه خواهد شد.
اواسط سال  در  اطالعات که  متعاقب یک سری جمع آوری  این چارچوب 
و  گزارش گیری  درخصوص  ظرفیت سازی  فعالیت های  و  می شود  شروع   2018

جمع آوری اطالعات انجام خواهد شد.
شایان ذکر است گزارش تحلیلی نهایی در زمینه جرایم سازمان یافته در 

بالکان غربی در سال 2019 ارائه خواهد شد.

تالش های UNODC برای بررسی جرایم سازمان یافته

جهانی  اقتصادی  مجمع  دعوت  به 
دبیرکل سازمان  میکوریا  کونیو  )داووس(، 
اجالس  در چهل وهشتمین  جهانی گمرک 
سالیانه این مجمع که از 23 لغایت 26 ژانویه 
2018 در سوئیس برگزار شد، شرکت کرد.

میکوریا نیز در این نشست خطاب به وزرای 
تجارت و رهبران تجاری درباره نوآوری های سازمان 
جهانی گمرک در زمینه جابه جایی فرامرزی کاالها 
در راستای تجارت الکترونیکی مطالبی بیان کرد. 
نقطه  و  درآمدها  جمع آوری  بر  تأکید  ضمن  وی 
نظرات امنیتی، تصریح کرد که جامعه گمرکی تمایل 

بسیاری برای تسهیل تجارت قانونی و تمرکز بیشتر 
بر منافع کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط و 

همچنین مصرف کنندگان دارد.
با  دوجانبه  جلسه های  در  همچنین  میکوریا 
وزرا، سران دولت ها و سازمان های بین المللی حضور 
داشت که این امر دلیلی برای ارج نهادن به نقش 

گمرک در میان رهبران جهان است.
ز  ا لی رتبه  عا مقامات  و  کشورها  سران 
اجالس  این  در  گمرک  جهانی  سازمان  مشارکت 
و   ابداعات  از طریق  سازمان  این  و همکاری های 

نوآوری هایش تشکر و قدردانی کردند.

قدردانی از مشارکت WCO در اجالس داووس
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فراسو

مترجم: مهناز بهروش  

رویکرد  از  بخشی  عنوان  به  رویداد  این 
منظور  به  گمرک  جهانی  سازمان  استراتژیک 
گسترش کارشناسان مدرس برای مساعدت به 
سازمان جهانی گمرک در انجام مؤثر و کارآمد 
این  شد.  نجام  ا ظرفیت سازی  فعالیت های 
گروه  بیشتر  توسعه  هدف  با  خصوصًا  کارگروه 
که   WCO مبدأ  قواعد  مدرسان  کارشناس- 
قادر به انجام فعالیت های آموزشی بین المللی در 
گمرک  جهانی  سازمان  استانداردهای  راستای 

باشند، برگزار شد.
سازمان جهانی گمرک در رابطه با برگزاری 

را برای  این کارگاه یک رویکرد سه مرحله ای 
روند اعتباربخشی به کاندیداهای تعیین شده از 
قبل برگزید 1- پیش غربالگری 2- شرکت در 
کارگاه اعتباربخشی WCO و 3- ارزیابی نهایی 
 WCO انجام شده توسط یک کارشناس خبره

در یک مأموریت میدانی.
 13 کارگاه  این  در  که  است  ذکر  شایان 
شرکت کننده از منطقه آسیا/ اقیانوسیه سازمان 
جهانی  گمرک حضور داشتند و براساس دانش 
فنی مرتبط و کاربردی، ارائه مطلب و مهارت های 
آموزشی، مهارت های ارتباطی و نظارت، دانش 

برگزاری دوره های اعتباربخشی 
برای کارشناس- مدرس قواعد مبدأ

با حمایت صندوق همکاری های گمرکی )CCF( کره جنوبی و مشارکت 
نزدیک سرویس گمرک کره، یک کارگروه اعتباربخشی برای کارشناس- 
مدرسان قواعد مبدأ از 15 تا 19 ژانویه 2018 در بوسان کره برگزار شد.

عمومی از ابزارهای کلیدی WCO و توانایی 
انجام کارهای گروهی مورد سنجش و ارزیابی 

قرار گرفتند.
در طول این کارگاه پنج روزه شرکت کنندگان، 
دانش های مورد نیاز و پتانسیل های کلی خود را 
مدرس  کارشناس-  یک  به  تبدیل شدن  برای 

برای  آنها  از  و  گذاشتند  نمایش  به   WCO
شرکت در مرحله بعدی اعتباربخشی دعوت به 
عمل آمد. پیش بینی می شود که به منظور نهایی 
به زودی  اعتباربخشی  و  گزینش  مرحله  کردن 
انجام یک  برای  به تمامی برگزیدگان فرصتی 

مأموریت میدانی داده شود.

گروه های فرعی تجارت الکترونیکی 
یک   )WCO( گمرک  جهانی  سازمان 
 2018 ژانویه  اواخر  در  رودررو  جلسه 
بروکسل  در  سازمان  مرکزی  ستاد  در 

برگزار کردند. 
از  نماینده   125 از  بیش  جلسه  این  در 
زمان های  سا گمرک،  زمان های  سا سوی 
سازمان های  و  خصوصی  بخش  و  دولتی 
بین المللی، ارائه دهندگان بسترهای الکترونیکی، 
عامالن  اکسپرس،  سرویس های  ارائه دهندگان 
و  حق العمل کاران  حمل،  شرکت های  پست، 
دانشگاهیان به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون 
تجارت  درخصوص  استاندارد  چارچوب  یک 

الکترونیکی فرامرزی گردهم آمدند. 
الکترونیکی  تجارت  از  مناسب  بهره گیری 
که بسیار سریع در حال گسترش است، مستلزم 
برای دولت ها،  بین المللی  استانداردهای  داشتن 
این  در  است.  و ذی نفعان  سازمان های گمرک 
را  نتایج جریانات کاری مختلف  جلسه گروه ها 
جمع آوری کرده و پیش نویسی را برای استانداردها 

 )LUXOR( لوکسور  قطعنامه  به  توجه  با 
تجارت  درخصوص  گمرک  جهانی  سازمان 
الکترونیکی فرامرزی با هدف ارائه رویکردهای 

عملی و استانداردسازی تهیه کردند. 

چارچوب  پیش نویس  جلسه،  این  از  پس 
پردازش استانداردها به هیأت های کاری مرتبط 
تجارت  کارگروه  یعنی  گمرک  جهانی  سازمان 
دائم  فنی  کمیته  و  اجرایی  کمیته  الکترونیکی، 

طی ماه های آینده برای تصویب و دریافت نظرات 
آنان ارائه خواهد شد.

تا  شده  نهایی  پیش نویس  می رود  انتظار 
ژوئن 2018 برای تصویب به کمیسیون خط مشی 

و شورا ارائه شود. 
قرار است این چارچوب استانداردها یک ابزار 
جامع برای یاری رساندن به اعضای WCO در 
مسیر توسعه تجارت الکترونیک و چارچوب های 

عملیاتی آن باشد.
این چارچوب توسط یک طرح عملیاتی و 
تضمین  منظور  به  ظرفیت سازی  سازوکار  یک 
اجرای فوری و هماهنگ آن براساس نیازهای 

ملی و ناحیه ای، پشتیبانی خواهد شد.
در راستای شعار سازمان جهانی گمرک در 
سال 2018 با عنوان "یک محیط تجاری امن 
برای توسعه اقتصادی"، چارچوب استانداردهای 
تجارت الکترونیکی کمک بزرگی برای اعضای 
WCO و ذی نفعان در پشتیبانی از ایجاد یک 
محیط تجارت الکترونیکی کارآمد، امن و پایدار 

و در پاسخ به واقعیت های تازه خواهد بود.

اقدامات WCO برای ارائه چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی فرامرزی

سازمان  مشارکتی  برنامه  چهارمین  و  هفتاد 
جهانی گمرک از 22 ژانویه 2018 در بروکسل آغاز 

به کار کرد.
بهبود  برای   WCO فعالیت های  از  بخشی  برنامه  این 
از  پشتیبانی  در  عضو  سازمان های  مدیریتی  ظرفیت های 
برنامه های اصالحات و نوین سازی گمرکات است و به منظور 
و   WCO با  عضو  سازمان های  جوان  مدیران  آشناسازی 
و  آن  دستورالعمل های  و  ابزارها  بین المللی،  استانداردهای 
آموزش تکنیک های مدیریتی برای کمک به انجام اصالحات 
و نوین سازی سازمان های خود به شیوه ای پایدار و پویا طراحی 

شده است.
مورد  که  دارند  حضور  شرکت کننده   14 اخیر،  برنامه  در 
استقبال ارنانی چکوپی )ernani checcucci( مدیر بخش 
از  مجموعه ای  سپس  گرفتند.  قرار   WCO ظرفیت سازی 
کنفرانس ها توسط کارشناسان سازمان جهانی گمرک برگزار شد 
و همچنین یک کارگاه هشت روزه راهبری و مدیریت توسعه 

توسط 2 کارشناس از کشور مراکش برگزار شد.
شرکت کنندگان در این دوره تا 16 فوریه در ستاد مرکزی 
WCO به منظور آماده کردن تحقیقی جامع درخصوص یک 
موضوع فنی به انتخاب خود و تحت نظارت یک مدرس باقی 

خود  متبوع  سازمان های  برای  را  توصیه های الزم  تا  می مانند 
گردآوری کنند. در ادامه شرکت کنندگان مدت 2 هفته را در یکی 
از کشورهای مشارکت کننده در برنامه )فرانسه، جمهوری کره یا 
ژاپن( به منظور تکمیل دوره مطالعاتی خود سپری خواهند کرد.

این برنامه که برای اعضای فرانسه زبان تدارک دیده شده 
است، با حمایت مالی سازمان گمرک ژاپن و فرانسه و وزارت امور 
خارجه جمهوری کره برگزار شد. نمایندگانی از کشورهای لبنان، 
جمهوری  مراکش،  مالی،  کامروس،  کامرون،  تونس،  سنگال، 
گیته، توگو، بنین، برزیل، گرجستان، هائیتی و ویتنام در هفتاد و 

چهارمین برنامه مشارکتی WCO حضور داشتند.

آغاز به کار هفتاد و چهارمین برنامه مشارکتی سازمان جهانی گمرک 
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گزارش

رشد 7 میلیارد دالری 
تجارت خارجی

تجارت خارجی ایران در ده ماهه سال جاری به رقم 78 میلیارد و 417 میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 7 میلیارد دالر رشد 

نشان می دهد.

گمرک جمهوری اسالمی ایران طی 10 ماهه سال جاری از محل حقوق 
ورودی خودرو و سایر کاالها و همچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 
واردات مبلغ 274 هزار و 456 میلیارد و 132 میلیون ریال )بالغ بر 27 هزار 

میلیارد تومان( درآمد کسب کرد.
براساس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران، در این مدت بابت 
حقوق ورودی 58 هزار و 847 دستگاه خودرو وارداتی، 19 هزار و 753 میلیارد و 981 میلیون 
ریال و بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده این تعداد خودرو 6 هزار و 235 میلیارد و 28 
میلیون ریال وصول شده است.  در همین مدت بابت حقوق ورودی سایر کاال 157 هزار و 
313 میلیارد و 779 میلیون ریال و بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سایر کاالها 91 

هزار و 153 میلیارد و 344 میلیون ریال وصول شده است.
جدول زیر به جزئیات بیشتری اشاره دارد.

در این مدت صادرات قطعي کاالهاي غیرنفتي کشور )به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و 
همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمداني(، بالغ بر 99 هزار و 309 هزار تن به ارزش 35میلیارد و 612 
میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشي 7/42 درصدي در وزن و 2/32 
درصدي در ارزش دالري داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشي 10/38 درصدي 
در وزن و 21/93 درصدي در ارزش دالري در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 30 میلیون و 491 

هزار تن به ارزش 42 میلیارد و 805 میلیون دالر رسیده است.
آمار مقدماتي مقایسه اي صادرات قطعي کاالهاي غیرنفتي )بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( و 

واردات طي ده ماهه سال هاي 1395-96

اقالم عمده صادرات
اقالم عمده صادرات طي ده ماهه سال 1396، شامل میعانات گازی به ارزش 5.679 میلیون دالر و سهم 
ارزشی 15/95 درصد، پروپان مایع شده به ارزش 1.213 میلیون دالر و سهم ارزشی 3/41 درصد، روغن های 
سبک و فرآورده ها بجز بنزین به ارزش 997 میلیون دالر و سهم ارزشی 2/80 درصد، متانول به ارزش 984 
میلیون دالر و سهم ارزشی 2/73 درصد و سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش 845 میلیون دالر و سهم 

ارزشی 2/37 درصد بوده است.
کشورهای عمده واردکننده کاال از ایران

عمده صادرات کشور طی ده ماهه سال 1396، به کشورهای چین با 7 میلیارد و 422 میلیون دالر، 
امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 135 میلیون دالر، عراق با 5 میلیارد و 40 میلیون دالر، جمهوری کره )کره 
جنوبی( با 3 میلیارد و 412 میلیون دالر، هند با 2 میلیارد و 277 میلیون دالر و سایر کشورها با 12 میلیارد 

و 326 میلیون دالر ارسال شد.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در این مدت 359 دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
5/59 درصد افزایش نشان می دهد.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی طی ده ماهه سال 1396، شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 
8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14 تا کمتر از 30 به استثنای الستیک به ارزش 1.104 
میلیون دالر و سهم ارزشی 3/27 درصد، ذرت دامی به ارزش 1.251 میلیون دالر و سهم ارزشی 2/92 درصد، 
برنج به ارزش 1/81 درصد و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی به جز 

آمبوالنس و هیبریدی به ارزش 683 میلیون دالر و سهم ارزشی 1/59 درصد بود.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش در ده ماهه سال 1396، عبارتند از چین با 10 میلیارد و 
229 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 7 میلیارد و 787 میلیون دالر، جمهوری کره با 2 میلیارد و 974 
میلیون دالر، ترکیه با 2 میلیارد و 605 میلیون دالر، آلمان با 2 میلیارد و 247 میلیون دالر و سایر کشورهای 

با 16 میلیارد و 863 میلیون دالر.
سهم ارزشی واردات از پنج کشور عمده در نمودار شماره 2 نشان داده شده است.

متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1.404 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 10/46 
درصد در ارزش دالری افزایش داشته است. 

کسب بیش از 274 هزار میلیارد ریال درآمد در 10 ماهه امسال توسط گمرک

عملکرد درآمد گمرک طی ده ماهه سال 96

درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

 تعداد دستگاهنوع
)خودرو(

 ارزش
)هزار دالر(

 حقوق ورودی
)میلیون ریال(

حقوق ورودیدالرتعداد

58.8471.565.19419.753.9816.057.360.52خودرو

041.239.582157.313.779022.5630.53سایر کاالها

58.84742.804.776177.067.7606.0531.9326.32جمع کل
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مقاله11

تبیین رابطه بین بهره وری 
سازمان و کیفیت زندگی 

کاری کارکنان
در چند سال اخیر رابط بهره وری و کیفیت زندگی کار مورد توجه و مطالعه 
ازجمله  بین المللی  و سازمان های  است  قرارگرفته  دنیا  مدیریت  علمی  محافل 

سازمان بهره وری آسیایی )APO( در این زمینه کنفرانس هایی برپا کرده اند.

سیامک حسین نژاد* 

مختلف  بخش های  در  انسانی،  منابع  بهره وری 
اقتصادی کشورهای در حال توسعه پایین است و مشکل 
درتوجیه  می افزایند.  آن  به  نیز  را  جمعیت  افزایش  شدت 
اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی، که 
تقریبًا  هستند  بهره وری  افزایش  عمده  عوامل  از  سه  هر 
همه صاحب نظران منابع انسانی را اساسی ترین عامل تلقی 
ترتیب  به  را  تکنولوژی  و  که سرمایه  معتقدند  و  کرده اند 
می توان به صورت وام تأمین نمود و خرید. اما انسان ها را 
نه می توان به وام گرفت و نه می توان خرید. انسان ها باید 
به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای جهان سوم پرورش 

یابند و در آنها انگیزه ایجاد شود.
دلیل پیچیدگی دستیابی به رابطه علت و معلولی در 
زمینه چگونگی افزایش بهره وری منابع انسانی در جوامع 
در حال رشد، این است که فرهنگ جوامع مذکور نسبت 
به کشورهای توسعه یافته صنعتی متفاوت است و به همین 
علت اصاًل نمی توان مطمئن شد که راه های توفیق آمیز 
کشورهای توسعه یافته، در این جوامع نیز می تواند مشکل 

بهره وری منایع انسانی را حل کند.
 )QWL( در دهه های اخیر واژه کیفیت زندگی کاری

مطرح شده که عمدتًا با سئواالت زیر همراه بوده است.
1- کیفیت زندگی کاری )QWL(چیست؟ و آیا در 

همه جوامع یک مفهوم دارد؟
2- چه رابطه ای بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری 

برقرار است؟
در راستای پاسخ به سواالت فوق ابتدا باید بهره وری 

منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری تشریح شود.
بهره وری منابع انسانی و نحوه اندازه گیری آن:

در حوزه های مختلف هر سازمان از بهره وری تعاریف 
ویژه ای صورت گرفته است برای مثال در حوزه حسابداری 
نظیر: سود/فروش، فروش /سرمایه  مالی شاخص هایی  و 
ثابت، فروش /سرمایه جاری متداول است در حوزه سازمان 
و مدیریت، از شاخص هایی نظیر: کار انجام شده /تالش به 

کار رفته استفاده می شود.
بهره وری منابع انسانی در مقیاس های فردی، گروهی، 

سازمانی و ملی مورد توجه است:
1- بهره وری فردی، عبارت است از نسبت کار انجام 

شده توسط هر فرد، به زمان مصروفه توسط همان فرد.
2- بهره وری گروهی، برابر است با نسبت کار انجام 
توسط  شده  صرف  زمان  مجموع  به  گروه،  توسط  شده 

اعضای گروه.
3- بهره وری سازمانی، برابر است با نسبت کار انجام 
شده توسط سازمان در طول یک زمان معین،به منابع انسانی 

صرف شده برحسب نفر ساعت، نفر هفته یا نفر ماه.
تولید  نسبت  می توان  نیز  را  ملی  بهره وری   -4
انسانی  نیروی  یا  فعال  انسانی  منابع  به  ملی  درآمد  یا 

شاغل دانست.
رشد این شاخص های بهره وری، هم در سطح خرد و 
هم در سطح کالن، نماینگر استفاده مؤثر از منابع انسانی 
است. آمارها و اظهارنظر خبرگان نشان می دهد که بهره وری 
انسانی در کشورهای صنعتی، در  منابع  بهره وری  کلی و 
حال افزایش و در اغلب کشورهای در حال توسعه یا ثابت 

یا رو به کاهش است.
رزش  ا باشاخص  قتصادی  ا لیت های  فعا غلب  ا
اندازه گیری می شوند. معیار واقعی بهره وری یک کشور، یک 
سازمان یا یک فرد، ارزشی است که تولید یا ایجاد می کند.

مفهوم  دو  در  می توان  را  کاری  زندگی  کیفیت 

تعریف کرد.
عبارت  کاری  زندگی  کیفیت  از  عینی  تعریف   -1
است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در 
یک سازمان. مانند میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، 
بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی 

سرپرستی؛ تنوع و غنی بودن مشاغل و....
عبارت  کار،  زندگی  کیفیت  از  ذهنی  تعریف   -2
است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور 
اخص می باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد 
یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه، ویژگی 

خاص خود را دارد.
در یک تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زندگی 
کارکنان  برداشت  و  و درک  معنی تصور ذهنی  به  کاری 
یک سازمان است از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار 
خود، ذهن ما خود جایگاهی است که جهنم را به بهشت و 
بهشت را به جهنم تبدیل می سازد. طبعًا با توجه به تعریف 
به ویژه  کشور،  از  منطقه  هر  یا  جامعه،  هر  در  شده  ارائه 
مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ های 
گوناگون با تصورات مختلف ذهنی درباره زندگی و کار است، 
شاخص های اندازه گیری کیفیت زندگی متفاوت خواهد بود.

تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری
با توجه به تعاریفی که از بهره وری و کیفیت زندگی 
کار ارائه شد، اینک به تحلیل رابطه این دو می پردازیم تأکید 
بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار، این نظریه 
را تقویت می کند که افزایش این عوامل بهره وری منابع 
انسانی را افزایش می دهد. به تعبیری دیگر، مثاًل اگر توقع 
داشته باشیم پرسنل یک سازمان، وظایف محوله را بیشتر 
و بهتر انجام دهند، باید حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی، 
امنیت شغلی و مواردی از قبیل را افزایش دهیم. در عین 
حال که این رابطه و توقع وجود دارد، رابطه معکوس آن، 
یعنی تأثیر عامل بهره ور بودن به عنوان بخشی از کیفیت 

زندگی کاری به فراموشی سپرده شده است.
متغیرهای عمده ای که در مسیر تأثیر کیفیت زندگی 
کاری بر بهره وری قرار دارد،عبارت است از ایجاد شرایط 
مناسب برای کار کردن و ایجاد تناسب بین شغل و شاغل، 
ارزشیابی بجا و به موقع، داشتن فرصت حرکت در مسیر 
شغلی و ارتقاء و... متغیرهای عمده ای که در مسیر تأثیر 
از:  عبارتند  دارند  قرار  کاری  زندگی  کیفیت  بر  بهره وری 

احساس موفقیت )فراجویی( و در نتیجه احساس رضایت 
از کار )شغل( است که رضایت شغلی، بخش عمده ای از 

کیفیت زندگی کاری به حساب می آید.
به منظور توجیه نظری تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت 
زندگی کاری از طریق دو دسته از متغیرهای واسطه، به 
پاره ای از تئوری ها و پژوهش های انجام شده به طور خالصه 
اشاره می شود. پاسخ این پرسش ها که انگیزه رفتار انسان ها 
چیست و چرا رفتارهای افراد مختلف، متفاوت است و چگونه 
می توان افراد را به کار بیشتر و بهتر برانگیخت، در علوم 
رفتاری، در حوزه تئوری های انگیزشی باید جست وجو شود. 
این تئوری ها رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری 
را تأیید می کنند ازجمله آنها می توان به سه دسته از این 
تئوری ها اشاره نمود: 1-تئوری محتوایی که این دسته از 
تئوری ها، تئوری نیازها نامیده می شود، بر خصوصیات انسان 

و چگونگی شکل گیری نیازهای درونی او تأکید می کند.
تئوری ها،  از  دسته  این  که  فرآیندی  تئوری   -2
این پرسش  دنبال  به  اول که  تئوری های دسته  برخالف 
این نکته  انسان را برمی انگیزد، بر  هستند که چه چیزی 

تاکید دارند که انسان چگونه برانگیخته می شود.
نظریه های  از  تئوری  این  که  یادگیری  تئوری   -3
قدیمی تر رفتار و انگیزه است و بر شرطی شدن انسان تأکید 
می کند و مدعی است انسان ها از این راه قابل برانگیخته 

شدن و یادگیری هستند.
چهارچوب  در  شده  ارائه  توجیهات  به  اتکاء  با 
تئوری های انگیزشی، می توان پذیرفت که رابطه بین کیفیت 
زندگی کاری و بهره وری، رابطه ای دوسویه است نه یک 
سویه، یعنی نباید فقط حقوق و مزایا داد و کار خواست بلکه 
کار را جزیی از کیفیت زندگی کاری دانست. حال باید دید 
این رابطه دوسویه را چه کسانی باید تقویت کنند. تردیدی 
نیست که این وظیفه برعهده رهبران سازمانی است، زیرا 
این اشخاص به عنوان تصمیم گیران سازمان، می توانند در 
بگذارند  تأثیر  افراد  مشترک  باورهای  و  سازمان  فرهنگ 
ایجاد رابطه متقابل بین بهره وری و کیفیت زندگی کاری 
و ایجاد باورهای مشترک در یک سازمان با به کارگیری 
رهبری و مدیریت صحیح شکل می گیرد البته به سه شرط:
دارای  سازمان ها  رهبری  برای  مدیران،  اینکه  اول 

مهارت های الزم باشد. 
دوم اینکه مدیریت از بدنه سازمان و دارای شناخت 
دقیق وکاملی باشد و بر همه امور سازمان اشراف داشته 

باشد.
سوم اینکه مدت مدیریت آنها آنقدر طوالنی باشد که 
فرصت آموزش، تغییر فرهنگ و ایجاد ارزش های مشترک 

را داشته باشند.
کنگره  در   1991 سال  در  که  گزارشی  براساس 
بین المللی بهره وری در بانکوک ارائه شده در کارخانه های 
به  نسبت  کار  نیروی  بهره وری  اصفهان،  بزرگ  نساجی 
اطالعات  برمبنای  بود  پایین تر  کوچک تر،  کارخانه های 
که  نساجی  بزرگ  شرکت های  گزارش،  آن  در  مندرج 
بهره وری نیروی کار در آنها پایین تر است، حقوق و دستمزد 
باالتری می پردازند و در کارخانه های کوچک نساجی که 
بهره وری نیروی کار در آنها باالتر است، سطح حقوق و 

مزایای کارگرانش پایین تر است.
این گزارش معرف این واقعیت است که دریافت و 
استنباط ذهنی افراد از کیفیت زندگی کاری، کارسازتر از 

باال بودن حقوق و مزایا است. ضمنًا باال بودن مجموع بار 
رضایت  نشانه  سازمان،  یک  پرسنلی  هزینه های  و  مالی 
کارکنان آن نیست، بلکه اهمیت در چگونگی توزیع آن است.
توضیحات فوق از رابطه کیفیت کاری و بهره وری، 
و رابطه تعاملی آنها پشتیبانی می کند و عالوه بر تأکید بر 
تعامل این دو عامل، نقش مدیریت در افزایش تصاعدی 
این تعامل که بخش عمده ای از مدیریت منابع انسانی را، 
تحت  که  تدابیری  و  اقدامات  لذا  می شمارد  اهمیت  حائز 
عنوان مدیریت منابع انسانی مطرح است، در دو دسته به 

شرح زیر قابل تفکیک است:
هر  در  ستادی  متخصصان  توسط  که  اقداماتی   -1
سازمان انجام می گیرد، به تخصص و مهارت های ویژه ای 
انسانی  منابع  برنامه ریزی  شامل  معمواًل  که  دارد  نیاز 
)طرح ریزی مسیر شغلی و جابه جایی( برنامه ریزی آموزشی، 
طراحی نظام حقوق و مزایا، بیمه و بازنشستگی و خدمات 
رفاهی عمومی و... است، بنابراین برای چنین مشاغلی در 
افرادی خاص پرورش  باید  سازمان های بزرگ و متوسط 
داده شوند. طبیعی است در سازمان هایی که در مدیریت 
صورت  بهتر  الزم  ستادی  اقدامات  آنها،  انسانی  منابع 
می گیرد، رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری، مؤثرتر 

برقرار می گردد.
2- نقشی که مدیران اجرایی و سرپرستان مستقیم 
کارکنان، در هدایت، رهبری و ایجاد عالقه کاری آنها دارند.
این بخش از مدیریت منابع انسانی نتایج حاصل از 

اقدامات ستادی را، می تواند خنثی یا چندین برابر نماید.
آنچه که دانستن آن باعث می شود بین بهره وری و 
کیفیت زندگی کاری رابطه تعامل قوی تری برقرار گردد، 
رفتار  هدایت  در  اجرایی  مدیران  رهبری  مهارت  و  توان 
سازمانی پرسنل زیر دست خود می باشد و برای این منظور 
مدیریت  دانش  به  سرپرستان  و  مدیران  تمام  است  الزم 
این  در  آن، مجهز شوند.  بردن  کار  به  مهارت  و  رفتاری 
رفتار  انگیزه های  و  از چگونگی  صورت است که مدیران 
انسان، درک عمیق تری پیدا می کنند و در بهره ورتر کردن 
نیروی کار، عالوه بر مزایای پولی و رفاهی، به جنبه های 

بهداشتی – روانی محیط کار نیز بذل توجه نمایند.
زندگی  و کیفیت  بهره وری  متقابل  رابطه  توجیه  در 
در مدیریت  مدیران  نقش  به  دیگر  بار  است  کاری، الزم 

منابع انسانی، به ویژه در ارزیابی آموزش افراد تأکید شود.
و  کاری  رفتار  در  نیز  فرهنگی  ارزش های  نقش 
شکل گیری روحیه کاری هر سازمان بسیار مؤثر می باشد.

هنگامی  بهره وری،  و  کار  فرهنگ  دیگر،  تعبیر  به 
اجتماعی خود  انسان در سیستم  شکل خواهد گرفت که 
و تالش کمتر  بهتر،  زندگی  به  بیشتر  بیاموزد که تالش 
به زندگی نامطلوب تر منجر خواهد شد البته این عقیده را 
باید اکثر افراد سازمان باور کنند. اگر مشاهدات اجتماعی 
کارکنان یک سازمان این باشد که اشخاص پر تالش و پر 
کار به جایی نمی رسند و مزایای بیشتر از اشخاص کم کار 
به آنها تعلق نمی گیرد، دلیلی برای پرکاری خود نمی بینند.
اگر سازمان بدون برقراری رابطه متقابل بین بهره وری 
و کیفیت زندگی کاری، در مفهومی که ارزش ها و فرهنگ 
افراد،  جامعه و سازمان آن کیفیت می شناسد، برای همه 
چه کم کار و چه پر کار، امتیازات یکسان اختصاص دهد، 
بر محیط  تنبلی، فرصت طلبی، چاپلوسی  آن گاه فرهنگ 

کار حاکم می شود.
اگر هدف سازمان ها، توسعه و رشد باشد، طبعًا باید 
که  انسانی  منابع  بهره وری  به ویژه  بهره وری،  عامل  به 
اساسی ترین و راهبردی ترین منابع هر سازمان است، بیشتر 
توجه شود و ایجاد زندگی باکیفیت بهتر، در سایه تأکید بر 

بهره وری جستجو گردد.
در یک جمع بندی اجمالی، می توان گفت بهره وری، به 
ویژه بهره وری منابع انسانی که از ضرورت های توسعه و رشد 
هر سازمان محسوب می شود، صرفاً از طریق افزایش حقوق 
بلکه بهره ور  امکانات رفاهی به دست نمی آید،  و مزایا و 
کردن انسان ها، در ایجاد رضایت و افزایش کیفیت زندگی 
کاری عامل عمده ای است که البته برقراری ارتباط متقابل 
بین این دو پدیده، به باورهای مشترک و فرهنگ سازمانی 
مدیران،  فرهنگ،  این  شکل گیری  در  دارد.  نیاز  مساعد 
سازمان ها می توانند بیشترین نقش را داشته باشند. بنابراین 
در تقویت تعامل فزاینده بهره وری وکیفیت زندگی کاری، 
انتخاب و پرورش مدیران الیق و متبحر، از اساسی ترین 

اقدامات استراتژیک هر سازمان به حساب می آید.

*معاون امور گمرکی اداره کل گمرک بندرلنگه
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت

کاالی اظهار شده به گمرک ممکن است پس از انجام بررسی های الزم به دالیل قانونی موفق 
به اخذ پروانه ترخیص نشود، در این صورت صاحب کاال می تواند آن را مرجوع کند. با توجه به اینکه 
اظهار کاال در گمرک به شکل الکترونیکی انجام می شود، مرجوع کردن آن نیز باید به همین طریق 

صورت پذیرد. راهنمای زیر چگونگی انجام این فرآیند را توضیح می دهد. 

1- مقدمه
از دیدگاه عملی، پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی، برای ارائه و حفظ تمام داده ها، برای گمرک فراهم 
می کند. این ورودی، به وسیله گمرک مدیریت می شود که پس از دریافت اطالعات، آن را به تمام واحدهای مرتبط انتقال 
می دهد. راه اندازی این سیستم به همکاری و مشارکت میان واحدهای دولتی مرتبط نیاز دارد و بنابراین مستلزم تعهد و 
هدایت قوی سطوح باالی دولتی است. دولت ها باید جریان اطالعات مربوط به تجارت بین المللی را برای حفظ یکپارچگی 
در سطوح فرامرزی براساس مدل داده سازمان جهانی گمرک تا حد ممکن ایجاد نمایند. پس از اینکه اطالعات رسمی و 
تجاری مورد نیاز تعیین شدند، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند. همزمان با توسعه اطالعات هماهنگ، استاندارد 
و ساده تر، کاربرد اثربخش فناوری اطالعات، باعث می شود جریان تبادل داده ها افزایش یابد که نتیجه آن تجارت سریع تر، 

آسان تر و با هزینه کمتر است.
2- ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور

3- مدیریت کاربران و کارمندان
به جهت ایجاد عضویت برای کاربر جدید در سامانه پنجره واحد از این منو اقدام می شود. این کار توسط گمرکات 

اجرایی انجام می شود.

1-3- در صورت وجود نام کاربری
در صورتی که کاربر از قبل در پنجره واحد عضو باشد و این نام کاریری در سامانه ثبت شده باشد پس از گذر از خانه 
)فیلد( کد ملی، نمایش خانه ها )فیلدها( تغییر می کند و مانند تصویر زیر می شود که از قسمت می توان کاربر را غیرفعال کرد.

2-3- تغییر رمز کاربران
برای اعمال تغییر در رمز و لغو قابلیت ورود امن برای کاربر می توان از این منو اقدام نمود.

برای این امر نام کاربری باید وکالت تغییر رمز از گمرک ایران داشته باشد.

3-3- مشاهده اطالعات کاربران
کاربری با سطح دسترسی مدیریت کاربران می تواند برای مشاهده اطالعات کاربران پنجره واحد و تعلیق و فعال 

نمودن کاربران از این منو استفاده نماید.

دسترسی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی
)URL( مرورگر  بار  آدرس  در قسمت  باید  کاربر  ابتدا  فرامرزی،  تجارت  واحد  پنجره  به سامانه  برای دسترسی 
از  نماید و پس  را وارد   http://epl.irica.ir Google Chrome( آدرس  )Browser( خود، )ترجیحًا مرورگر 

کلیک بر روی کلید Enter صفحه کلید، صفحه ورود سامانه را مشاهده می نماید.
1-4- صفحه ورود

این صفحه برای ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می باشد، که کاربر می تواند با ورود نام کاربری و رمز 
عبور و کد ورود امن )در صورت فعال سازی( و کلیک بر روی کلید ورود، وارد سامانه شود و در صورتی که کاربر در سامانه 
وجود نداشته باشد و یا هر یک از خانه های صفحه را نادرست تکمیل نماید، پیغامی مبنی بر عدم وجود کاربر درسامانه و 

یا عدم صحیح ورود اطالعات نمایش داده می شود.

در اولین ورود کاربر به سامانه ابتدا می بایست شماره تلفن همراه خود که در ایجاد حساب کاربری وی درج شده 
را تأیید نماید. در صورتی که شماره صحیح نباشد، کاربر می تواند از طریق پست الکترونیکی اقدام به اصالح نماید و در 

صورتی که شماره صحیح بود باید مانند تصویر شماره 6، گزینه تأیید شماره تلفن را انتخاب نماید.

از کلیک بر روی کلید تأیید شماره تلفن، یک عدد 4 رقمی، به عنوان کد اعتبارسنجی، برای تلفن همراه  پس 
کاربر پیامک می شود که می بایست این کد را، در قسمت کد اعتبارسنجی وارد نموده و سپس گزینه تأیید کد را انتخاب 

نماید. )تصویر شماره7 (

راهنمای انجام رویه مرجوعی در پنجره واحد تجارت فرامرزی
 قسمت اول
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پس از ورود به سامانه پنجره واحد، منوها )متناسب با سطح دسترسی کاربر( و صفحه داشبورد، مشاهده می شود.

2-4- صاحبان کاال و صادرکنندگان
تمامی اشخاص حقوقی موظف به معرفی مدیرعامل و نمایندگان خود به گمرکات و دریافت نام کاربری و رمز عبور 
مخصوص آنها می باشند. کنترل فعالیت نمایندگان از طریق قسمت وکالت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی باید انجام 

شود که طی فرآیندی به صورت زیر می باشد:
نماینده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربری خود با انتخاب گزینه وکالت از منوی کاربر، وارد صفحه سرویس های 
وکالتی شده و با انتخاب نمایندگی شرکت قادر به رؤیت لیست شرکت های مربوط به خود می شود. )مانند تصویر شماره 9(

نماینده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کلیک برروی نام آن بایستی بتواند وارد صفحه مدیریتی شرکت شود.
در این قسمت می تواند مستقیمًا به کارگزار یا کارمند وکالت داد.

طریقه ثبت حق العمل کار و کارمند مشابه یکدیگر است لذا به نحوه وکالت حق العمل کار اکتفا می کنیم.
توجه داشته باشید تنها کسانی می توانند اقدام به ورود اطالعات نمایند که وکالت کارمندی آنها از سوی شرکت 

تأیید شده باشد.
اختیار  در  کارگزار همانند تصویر شماره 10  اضافه کردن  بر روی گزینه حق العمل کاری کادری جهت  با کلیک 

نماینده بایستی قرار گیرد.

با وارد کردن کد ملی حق العمل کار مورد نظر، نتایجی مشابه تصویر شماره 11، مبنی بر موفقیت آمیز بودن جست وجو 
یا مانند تصویر شماره 12، مبنی بر عدم وجود کاربر در سامانه نمایش داده می شود.

پس از تایید کارگزار توسط نماینده شرکت، مشخصات وی به لیست کارگزاران مانند تصویر شماره 11 اضافه می شود 
و در انتظار تأیید از سوی کارگزار باقی می ماند.

هر کارگزار و کارفرما امکان تغییر وضعیت وکالت را با استفاده از فعال یا غیرفعال کردن هر شخص دارد.
در صورت تأیید هریک از ذی نفعان یکی از چهار وضعیت زیر پیش می آید.

فعال: وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأیید شده است.
تایید نشده توسط کارگزار: وکالت توسط کارمند یا حق العمل کار غیرفعال بوده و در انتظار تأیید کارگزار می باشد.

تایید نشده توسط کارفرما: وکالت توسط کارمند یا حق العمل کار فعال بوده در حالی که کارفرما آن را تأیید نکرده است.
غیرفعال: وکالت توسط هیچ یک از طرفین فعال نمی باشد.

از سوی حق العمل کار می ماند؛  تأیید  انتظار  به یکدیگر، سیستم در  نهایی شرکت و حق العمل کار  اتصال  جهت 
به  را  مربوطه  وضعیت شرکت  و  شده  قسمت حق العمل کاری  وارد  خود  وکالت  از صفحه  می بایست  نیز  کارگزار  لذا 

فعال تغییر دهد.
3-4- شرکت های کارگزاری

با اعطای وکالت حق العمل کاری به شرکت کارگزار )انجام مراحل ذکر شده( توسط صاحبان کاال، امکان ثبت کارگزار 
به طور مستقیم در اختیار این شرکت قرار می گیرد.

5- پروفایل من
در این صفحه امکان ویرایش اطالعات کاربر وجود دارد و کاربر می تواند بعد از اعمال تغییرات الزم و کلیک بر 

روی کلیدهای تغییر مشخصات کاربر و تغییر رمز تغییرات را در سامانه ثبت کند.
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مدیرکل دفتر هماهنگی استان های گمرک در کارگاه آموزشی روابط عمومی های گمرکات کشور

برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی
 وظیفه اصلی روابط عمومی ها است

در  ایران  گمرک  استانهای  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
کشور  سراسر  گمرکات  روابط عمومی  مسئوالن  نشست 
روابط عمومی  در  مردمی  ارتباط  فضای  توسعه  خواستار 

گمرکات شد. 
امیر نظری با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع در گمرکات گفت: 
باید صحبت ها و مشکالت مردم در مورد گمرکات شنیده و به اطالع 

مسئوالن رسانده شود. 
مشاور رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه روابط عمومی زبان 
مرزبان  و  از سازمان های مهم  افزود: گمرک  است،  گویای سازمان ها 
اقتصادی کشور است که با سابقه ای طوالنی، در مرزهای مختلف فعال 
بوده و از یک صد سال پیش ساختار هدفمندی داشته است، اما تا چند 

سال گذشته این نقش فعال گمرک مغفول مانده بود .
نظری اظهارداشت: اصلی ترین وظیفه روابط عمومی برقراری ارتباط 
درون سازمان با بیرون و افکار عمومی است و تأمین یکی از نیازهای 

اساسی سازمان ها یعنی اطالع رسانی برعهده روابط عمومی قرار دارد. 
وی با اشاره به آلوده شدن فضای جامعه به برخی اخبار نادرست 
گفت: در این شرایط ورود و حضور فعال روابط عمومی ضروری است. یعنی 

اگر روابط عمومی اقدام به موقع داشته باشد می تواند مطالب اثربخشی را 
برای افکار عمومی منتشر و اخبار نادرست را خنثی کند. 

مشاور رئیس کل گمرک ادامه داد: انتشار برخی مطالب در سایت ها 
و مطالب باعث می شود وجهه برخی مسئوالن خدشه دار و زحمات آنها 

نادیده شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی استانهای گمرک ایران با اشاره به اینکه 
روابط عمومی می توانند با ارتباط گیری مناسب و به موقع اثرات مخرب 
الکترونیکی و ساختارمند  با  برخی اخبار مغرضانه را خنثی کند، گفت: 
شدن گمرک، این سازمان دیگر آن پیچیدگی های گذشته را ندارد و در 
اتاق شیشه ای قرار گرفته  ایجاد شفافیت در  با  اخیر گمرک  سال های 
است. به همین دلیل وظیفه روابط عمومی پیگیری فرآیندها و پررنگ 
کردن آنها است و همین وظیفه است که نقش روابط عمومی را جدی تر 
می کند. مدیرکل دفتر هماهنگی استان های گمرک همچنین خواستار 

اطالع رسانی دقیق و گزارش از وضعیت گمرکات مرزی کشور شد.
این نشست که تحت عنوان کارگاه  ادامه  این گزارش در  برپایه 
آموزشی یک روزه برای مسئوالن روابط عمومی های گمرکات سراسر 
حوزه  صاحب نظران  و  کارشناسان  از  چند  تنی  شد.  برگزار  کشور 
روابط عمومی و رسانه به تبیین نظرات و دیدگاه های خود درخصوص 
مباحث  و  جامعه  کنونی  شرایط  در  روابط عمومی ها  وظایف  و  نقش 

رسانه ای پرداختند.

اوجانی: رسانه ها نیمه پر لیوان را هم ببینند
خسرو اوجانی سردبیر هفته نامه گمرک سخنران بعدی این نشست 
بهبود وضعیت  در  آن  نقش  و  اهمیت گمرک  به  اشاره  بود که ضمن 
اقتصاد کشور مطالبی را بیان کرد و گفت: با وجود تالش هایی که از 
سوی روابط عمومی ها برای بیان عملکرد و فعالیت های گمرک در زمینه 
اطالع رسانی صورت می گیرد، متأسفانه برخی از رسانه ها صرفاً به انعکاس 
مطالبی درخصوص گمرک می پردازند که جنبه منفی و دلسردکننده دارد 
و خدمات و زحمات کارکنان صدیق و امانت دار گمرک در نقاط مختلف 
کشور به خصوص نقاط دورافتاده و محروم نادیده گرفته شود که این 
از انصاف به دور است. اینگونه رسانه ها باید نیمه پر لیوان را هم ببینند. 
سردبیر هفته نامه گمرک همچنین با ارائه پاورپوینت، نکاتی را درخصوص 
شیوه های صحیح خبرنویسی و سیاست های خبری این هفته نامه برای 

شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی بیان کرد و افزود: روابط عمومی ها 
به هر اندازه که بر حوزه خبرنویسی تسلط پیدا کنند، جایگاه شان در بین 
اصحاب رسانه محکم تر و مطلوب تر خواهد شد و رویدادهای سازمان 
متبوعشان در وسایل ارتباط جمعی انعکاس گسترده تری خواهد داشت.
کاظمی دینان: روابط عمومی خدمت عاشقانه به مردم 

است
این گزارش حاکی است، کاظمی دینان رئیس انجمن روابط عمومی 
ایران و فعال رسانه ای به عنوان سخنران جلسه بعد از ظهر این نشست 
ویژه  به  روابط عمومی ها  مسئولیت  و  نقش  درخصوص  تفصیل  به 
بیان  مطالبی  گمرک  مانند  نهاد  مردم  سازمان های  در  روابط عمومی 
کرد و با تأکید بر ضرورت عالقه  مندی به کار در روابط عمومی گفت: 
روابط عمومی فقط یک شغل نیست، بلکه عرصه خدمت گزاری عاشقانه 
به مردم است و کسانی که فاقد این ویژگی یعنی دوست داشتن کار خود 
و خدمت به مردم هستند بهتر است وارد این شغل نشوند. وی در عین 
حال انجام کار مطلوب و مؤثر در روابط عمومی را فراهم بودن امکانات 

و تأمین نیازها و افزایش توجه مدیران به حوزه روابط عمومی دانست.
کاظمی دینان با بیان برخی از تجارب کاری گذشته خود در سمت 
مدیر روابط عمومی بانک ملی اظهارداشت: توسعه ارتباطات و شبکه های 



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت

گزارش15 نشـریه تخصصـی امـور گمرکی      سـال نوزدهم
WWW.IRICA.IR

اجتماعی شکاف عمیق بین روش ها و رویه های سنتی در روابط عمومی 
به روزرسانی  با  باید  را  این شکاف  که  کرده  ایجاد  کنونی  روندهای  با 
اطالعات، افزایس سطح دانش شغلی و ارتباط نزدیک تر روابط عمومی 

و رسانه پر کرد.

اختیاری: ضرورت ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها
کارگاه  در  رسانه ای  فعال  و  روابط عمومی  استاد  اختیاری  محمود 
ساختار  زمینه  در  کشور  سراسر  گمرکات  روابط عمومی های  آموزشی 
روابط عمومی و نقش این نهاد در پاسخگویی به انتظارات درون و برون 

سازمانی به تفصیل سخن گفت.
وی با اشاره به گستردگی وظایف و مسئولیت های روابط عمومی 
امروزی گفت: زمانی تصور می شد که کار روابط چسباندن  در جامعه 
اطالعیه، نصب پالکارد و این قبیل کارهاست که شاید مقتضای آن زمان 
این چنین بود، اما امروز سطح توقع مردم و به ویژه مخاطبان سازمان ها از 
روابط عمومی به شدت باال رفته و آنها انتظار دارند که در مورد مسائل و 
اتفاقات مرتبط با سازمان پاسخ های شفاف، قانع کننده و مستدل بشنوند. 
عالوه بر این توسعه دامنه اطالعات و وارد شدن ابزارهای نوین ارتباطی 
طلب می کند که روابط عمومی ها نیازهای اطالعاتی جامعه را به صورت 
به  این طریق مانع گرایش مردم  از  تأمین کنند و  آنالین و لحظه ای 

سمت رسانه های بیگانه شوند.
این فعال روابط عمومی و رسانه با تقسیم بندی روابط عمومی به 9 زیر 
شاخته مرتبط با آن، درباره مباحث جدید ازجمله مدیریت بحران و خالقیت 
و نوآوری در حوزه روابط عمومی مطالبی بیان کرد و خواستار توجه مدیران 

و مسئوالن سازمان ها و دستگاه های اجرایی به این موضوع شد.

سخنان احمدخانی، مسوول روابط عمومی گمرک ایران
گمرکات  روابط عمومی های  آموزشی  کارگاه  سخنران  آخرین 
سراسر کشور سعید احمدخانی مسوول روابط عمومی گمرک ایران بود 
ایراد  برنامه های روابط عمومی سازمان به  که درخصوص سیاست ها و 

سخن پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها 
در تبیین جایگاه و اقدامات گمرک به خصوص 
تأثیر عملکرد گمرک الکترونیک در فرآیندهای 
و  بیشتر  ط  تبا ر ا لزوم  بر  رجی،  خا رت  تجا
اجرایی  گمرکات  روابط عمومی های  نزدیک تر 
سوی  از  و  مرکز  روابط عمومی  با  سو  یک  از 
دیگر با اصحاب رسانه و انعکاس موفقیت های 

کرد. تأکید  گمرک 
احمدخانی در بخشی از سخنان خود گفت: 
قرار شده است  براساس مذاکرات صورت گرفته 
که هر 3 ماه یک بار 3 نفر از روابط عمومی های 
قدردانی  و  تجلیل  مورد  برگزیده گمرکات کشور 

قرار گیرند.
نباید  خبر  تولید  داشت:  بیان  همچنین  وی 
روابط عمومی  و  باشد  آمار  ارائه  به  محدود  صرفًا 
باید فعالیت گسترده تری در زمینه اطالع رسانی به 

جامعه هدف خود داشته باشند..

احمدخانی افزود: تشکیل این گردهمایی شروع اتفاقی بزرگ برای 
با حمایت شخص رئیس کل  بود که  روابط عمومی در گمرک خواهد 

گمرک ایران انجام شده است.
درخصوص  کرد:  تصریح  ایران   گمرک  روابط عمومی  مسوول 
بحث های بودجه ما مشکالتی را داشته ایم ولی با حمایت مسئوالن توجه 
ویژه ای به  این بخش صورت گرفته و استمرار این موضوع با تثبیت ما 

به عنوان روابط عمومی صورت خواهد گرفت.
و  مسائل  می توانند  کشور  کل  روابط عمومی های  داد:  ادامه  وی 
مشکالتی را که در سطح گمرکات می گذرد به ستاد انتقال دهند تا این 
مشکالت به گوش رئیس کل و مدیران مربوطه رسانده شود و خوشبختانه 
ارتباط بسیار خوبی بین روابط عمومی و رئیس کل گمرک برقرار است.

سوی  از  شده  مطرح  سئواالت  به  پایان  در  همچنین  احمدخانی 
حاضرین در همایش پاسخ داد.

مهمترین خواسته های روابط عمومی های گمرکات
در پایان این نشست چند تن از مسئوالن روابط عمومی های گمرکات 
کشور به تبیین نظرات دیدگاه ها و خواسته های خود پرداختند که برخی 

از این خواسته به این شرح است:
انگیزه همکاران در روابط عمومی  ارتقای روحیه و  به منظور   -1
مسئوالن این واحد مورد تشویق مادی و معنوی مسئوالن امر قرار گیرند.
2- برگزاری دوره های تخصصی ویژه مسئوالن روابط عمومی به 

منظور توانمندسازی آنان در جهت پیشبرد اهداف سازمان
3- برگزاری همایش مسئوالن روابط عمومی در ابتدای هر سال و همزمان 

با 26 اردیبهشت روز روابط عمومی  و تبیین اهداف سازمان در سال جدید
جهانی  سازمان  سال  شعار  ازجمله  مناسبت ها  برخی  طراحی   -4
گمرک، روز جهانی گمرک، خط مشی گمرک و... به صورت یکپارچه و 

ارسال فایل طراحی به سایر گمرکات جهت اجرا
5- ترمیم و همسان سازی حقوق و مزایای 
کارکنان گمرک ازجمله مسئوالن روابط عموی ها 
با سایر سازمان های همجوار که در حال حاضر به 

هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
6- اقدام برای پرداخت اضافه حقوق مصوب
7- اختصاص پاداش مناسب برای کارکنان 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  گمرک در بحث وصول 
از  مالیاتی  سازمان  کارکنان  بهره مندی  همانند 

این پاداش.
موضوع  منابع  از  درصد   ده  اختصاص   -8
ماده 160 به منظور آموزش و پژوهش و باال بردن 
آگاهی و مهارت کارکنان گمرک و هزینه کرد آن 
در ارتباط سامانه گمرکی آموزش مجازی )سگام(
9- تهیه جزوه ای کاربردی درخصوص اصول 
خبرنویسی توسط دفتر نشریه و یا روابط عمومی و 
ارسال به کلیه همکاران جهت آشنایی با تهیه خبر
10- اختصاص بخشی از نشریه گمرک جهت 
درج مطالبات همکاران و خواسته های آنان در ارتباط 

با مسائل کاری و معیشتی و مشکالت موجود.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت

گمـرک ایـران اعالم کـرد : اظهار 
بنـادر  از ورود کاال در گمـرکات  قبـل 
شـهید باهنـر هرمـزگان و خرمشـهر 
در اسـتان خوزسـتان از امروز اجرایی 

. شد 
بـا عملیاتـی شـدن ایـن امکان در سـامانه 
تجـارت فرامـرزی گمرک صاحبـان کاال ، تجار 
و شـرکت هـای حمـل و نقـل مـی توانند پیش 
از ورود کاال بـه این بنـادر محموله های خود را 
در سـامانه جامع گمرکـی و پنجره واحد تجارت 
فرامـرزی اظهـار کنند. پیش از ایـن اظهار قبل 
از ورود در گمـرک شـهید رجایـی بنـدر عبـاس 
کـه بزرگتریـن گمرک کشـور به شـمار می رود 

، عملیاتـی شـده بود .
ن  ا یـر ا سـالمی  ا جمهـوری  گمـرک 
مطابـق توصیـه های سـازمان جهانی گمرک 
و برنامـه هـای دولـت تدبیـر و امید در حوزه 
تجـارت و همچنیـن در راسـتای اهداف خود 
در جهـت بهبـود فضـای کسـب و کار و رفع 
موانـع تولیـد، اقـدام بـه راه انـدازی اظهـار 
تجـاری  بنـادر  ایـن  در  کاال  ورود  از  پیـش 

اسـت.  کرده 
فـرود عسـگری معـاون وزیـر اقتصـاد و 
در  ایـن  از  پیـش  ایـران  رئیـس کل گمـرک 
خصـوص راه انـدازی اظهار پیـش از ورود کاال 
گفتـه بـود،از آنجایـی کـه گمـرک اطالعاتـی 
چـون مانیفسـت و بارنامـه و ثبـت سـفارش را 
از نهادهـای مربوطـه بـه شـکل الکترونیکـی 

دریافـت مـی کند، امـکان اظهار پیـش از ورود 
عملیاتـی خواهد شـد چرا که با ایـن اقدام دیگر 

کاالیـی در گمـرک نخواهـد مانـد. 
هـم اکنـون قولی کـه رئیـس کل گمرک 
ایـران داده بـود عملـی شـده و پـس از تصویب 
شـورای فـن آوری اطالعـات گمـرک ایـران 

اجـرای پیـش اظهـاری قبـل از ورود کاال بـه 
قابلیـت  اعـالم شـده کـه  و  ابـالغ  گمـرکات 
اظهـار براسـاس بارنامـه قبـل از ورود کاال بـه 
کشـور فراهـم گردیـده و دسـتورالعمل مربوطه 
هـم جهـت بهره بـرداری بـه گمـرکات سراسـر 

کشـور ارسـال شـده اسـت . 

از ایـن پـس کلیـه کاربـران پنجـره واحـد 
تجـارت فرامـرزی مـی تواننـد بالفاصله پس از 
بارگیری کاال در مبدا صرفا بر اسـاس اطالعات 
بارنامـه خـود اقـدام به اظهـار به ایـن گمرکات 
کننـد تـا قبل از ورود کاال به کشـور تشـریفات 

انجام شـود. گمرکی 

1- ارسال مانیفست توسط شرکت حمل و نقل
بارگذاری و ثبت نهایی مانیفسـت الکترونیـک در پنجره واحد، 
در صـورت صحـت اطالعـات بارنامـه الکترونیـک )از قبیل صحت 
Consignee Code/،شناسـه صاحب کاال در یکی از فیلدهای

Notify Code1 وزن و تعـداد کاال، پورت هـای تخلیـه و مقصد 
و...(. بـدون نیاز به ایجاد ترخیصیه الکترونیک، جهت انجام عملیات 

اظهـار قبـل از ورود کفایت می کند.
2- انجام فرآیند دوراظهاری توسط اظهارکننده

جهـت انجـام فرآیند دوراظهاری قبـل از ورود، پس از ثبت فرم  
SAD و انتخـاب دکمه "ادامه"، چنانچه تمام

شرایط ذیل برقرار باشد:
1- فیلـد "شـماره قبـض انبـار الکترونیک" و "شـماره قبض 

اظهار قبل از ورود کاال در گمرکات بنادر شهید باهنر و خرمشهر عملیاتی شد

راهنمای فرآیند اظهار قبل از ورود در پنجره واحد تجارت فرامرزی



انبار" خالی باشـد.
 consignee  2- صاحـب کاالی ثبـت شـده در فیلدهـای

code/notify code1 بارنامـه معتبـر باشـد.
ُفرمـی تحـت عنـوان تأییدیه بـه کاربـر نمایش داده می شـود 
و کاربـر پـس از مطالعـه، چنانچه قصـد انجام اظهار قبـل از ورود را 
داشـته باشـد می بایسـت با انتخـاب  check point به سیسـتم 
تاییدیـه دهـد تـا امـکان ادامـه فرآینـد را داشـته باشـد، در غیر این 
صـورت امـکان رفتـن بـه مرحلـه بعد را نـدارد مگر بـا ثبت قبوض 

انبار و ترخیصیـه الکترونیک.
وجـود ترخیصیـه الکترونیک هنـگام انجام اظهار قبـل از ورود 

الزامی نیسـت.
پـس از تأییـد فـرم و ادامه مراحـل، در صورت برقـراری موارد 

ذیـل امکان دریافت سـریال عطف میسـر می باشـد:
1- عدم تخلیه کانتینرهای موجود در بارنامه

 PORT CODE( 2- مطابقـت پـورت کد مقصـد بارنامـه
OF DESTINATION، 2.7( بـا گمـرک اظهـاری

هنـگام دریافـت سـریال اظهـار قبـل از ورود، وجـود بارنامه و 
اعتبـار دیتـای آن الزامـی اسـت، امـا وجـود ترخیصیـه الکترونیک 

نیسـت. الزامی 
هنـگام دریافـت سـریال اظهـار قبـل از ورود، عـدم ثبت پاس 

کشـتی الزامی اسـت.
چنانچه هنگام ثبت کوتاژ کانتینرها تخلیه شـده باشـند، امکان 
ادامـه فرآینـد موجـود نیسـت مگر با ثبـت قبوض انبـار و ترخیصیه 

الکترونیک.
پس از ثبت کوتاژ و تعیین رنگ مسیر:

رنـگ مسـیر قرمز ← الزام ثبت قبـض انبار الکترونیک جهت 
امـکان ادامـه فرآیند )بـه این منظور یک باکس جهت ثبت شـماره 

قبـض انبار در اختیار کاربـر قرار می گیرد(
رنـگ مسـیر زرد و سـبز ← دریافـت نوبـت بـرای مرحلـه 

کارشناسـی و پرداخـت مبلـغ اظهارنامـه در مرحلـه صنـدوق
اعتبار و مطابقت صاحب کاال، وزن، تعداد کاال، تعداد و شـماره 

کانتینرهـای قبض انبار الکترونیک با اظهارنامه الزامی اسـت.
پـس از ثبـت یـک قبـض انبار معتبـر، امکان ثبت قبـض انبار 

نیست. جدید 
در مسـیرهای زرد و سـبز، تـا مرحلـه صـدور مجـوز بارگیـری 

امـکان ثبـت قبـض انبـار توسـط کاربر میسـر می باشـد.
پـس از طـی مراحل فوق جهت صدور مجوز بارگیری برقراری 

شـرایط ذیل الزامی است:
1- وجود ترخیصیه الکترونیک

 2- مطابقت صاحب ترخیصیه با صاحب کاالی اظهارنامه
 3- وجـود و اعتبـار قبض انبـار الکترونیک و قبض انبـار اداره 

بندر
4- مطابقـت صاحـب کاال، وزن، تعـداد کاال، تعـداد و شـماره 

کانتینرهـای قبـض انبـار الکترونیک بـا اظهارنامه
تفکیک و تجمیع بارنامه بعد از اظهار قبل از ورود، نیازمند ثبت 
قبض انبار و ترخیصیه الکترونیک و تأیید کارشناس سالن می باشد.

بارنامه هایی ک در اظهارنامه قبل از ورود ثبت شـده اند، امکان 
ایجـاد ترخیصیـه و واگذاری بعد از کوتاژ را دارند.

تماس با پشتیبانی سامانه
شماره تماس میز خدمت جهت پاسخگویی به سواالت شما:
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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نماینـده مردم مریوان و سـروآباد در اسـتان 
کردسـتان با تأکیـد بر اهمیت شـفافیت در بحث 
واردات و صـادرات گفـت: یکـی از جدی تریـن 
چالش هایـی که تاکنون با آن دسـت بـه گریبان 
بودیـم، تخلفـات گمرکـی بوده که بـا راه اندازی 
برطـرف  نگرانـی  ایـن  سـامانه جامـع گمرکـی 

شـده است.
منصـور مـرادی نظارت بـر واردات و صادرات را امری 
مهـم توصیـف کـرد و گفـت: این درسـت اسـت کـه مجوز 
واردات از سـوی دسـتگاه های گوناگـون صـادر می شـود، 
امـا ایـن نکتـه را نبایـد فرامـوش کنیم کـه در برخی موارد 
کاالهایـی وارد می شـود کـه بـا مجوزهایـی قانونـی بـوده 

امـا مشـکالتی هم دارد. .
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه بـا اشـاره بـه اینکه 
ایـن دسـت  از  در مـواردی مشـاهده شـده کـه تخلفاتـی 
مـواردی  در  اینکـه  اظهارداشـت:  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
بحـث  یـک  کنیـم  شناسـایی  را  تخلـف  شـده ایم  موفـق 
اسـت و اینکـه در چنـد مـورد تخلـف صـورت گرفتـه و از 

چشـم ها پنهـان مانـده، بحـث دیگـری اسـت.
وی شفاف سـازی در گمـرک را گام مهمـی در کاهش 
وقتـی  گفـت:  و  دانسـت  صـادرات  و  واردات  مشـکالت 
گمـرک سـامانه جامـع گمرکـی را راه اندازی کـرد، مدیران 
ارشـد گمـرک می دانسـتند کـه مشـکالتی وجـود دارد و با 
ایـن کار اقـدام بـه رفع مشـکالت نمـوده و از فناوری های 

روز جهـان اسـتفاده کردند.
وارد کشـور  آنچـه  اینکـه هـر  بـر  تأکیـد  بـا  مـرادی 
یـا  بـا مجـوز وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت  می شـود 

اسـت.  کشـاورزی  جهـاد   وزارت 
کـه  اسـت  امـری  تخلـف  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
افـراد  همـواره  افـزود:  بشـویم،  آن  منکـر  نیـم  نمی توا
فرصت طلـب و سوءاسـتفاده گر وجـود دارنـد کـه بـه دنبال 
وظیفـه  ایـن  و  هسـتند  قانـون  زدن  دور  بـرای  راه هایـی 

دسـتگاه های نطارتـی اسـت کـه مقابـل ایـن قبیـل افـراد 
. یسـتند با

نماینـده مریـوان بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد از تمامـی 
مسـئوالنی کـه به دنبال شفاف سـازی هسـتند تشـکر کرد، 
تالش هـای  منکـر  نمی توانـد  کـس  هیـچ  اظهارداشـت: 

مسـئوالن در مقابلـه بـا فرصت طلبـان باشـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه بـرای مقابلـه با قانون شـکنان 
گفـت:  هسـتیم،  پیشـرفته  تجهیـزات  از  اسـتفاده  نیازمنـد 
و  بـرای خریـد دسـتگاه ها  بودجـه گمـرک  می دانیـم کـه 
اسـتفاده محـدود اسـت، امـا نماینـدگان مجلس شـرایط را 
درک می کننـد و می داننـد کـه اگـر در ایـن بخـش هزینـه 

شـود از تخلفـات جلوگیـری می شـود.
وی افـزود: بودجـه امسـال بـا عنـوان شـفافیت تنظیم 
در  بـرای شفاف سـازی  اگـر  کـه  و گمـان می کنـم  شـده 
نماینـدگان  باشـد،  نیـاز  اعتبـار  بـه  صـادرات  و  واردات 

داشـت. خواهنـد  را  مسـاعدت الزم 

نماینده مریوان بر لزوم خرید دستگاه های جدید تأکید کرد:

آمادگی نمایندگان برای تخصیص اعتبار به گمرک 
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ظاهر  به  شاید  ایکس ری  دستگاه های  نصب  گفت: 
قاچاق  مانع  که  زمان  مرور  به  اما  باشد،  هزینه بر 
که  ثابت می کند  فایده  هزینه-  نظام  کاال می شود، 

هزینه های خودش را پوشش داده است.
اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  در  خوی  نماینده 
گفت:  دارد  نیاز  امنیت  به  کشورمان  مرزهای 
دستگاه های ایکس ری قاچاقچیان را ناامید کرده اند 
و درست نیست به دلیل هزینه بر بودن، از خرید آنها 
از  می توان  اینکه  به  اشاره  با  کنیم.وی  خودداری 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در نصب ایکس ری 
استفاده کرد، گفت: امروزه بسیاری از تولیدکنندگان 
قاچاق کاال  بابت  و تشکل های مرتبط می دانند که 
برای  آنها  با  می توان  بنابراین  می بینند.  زیان  چقدر 
به  اشاره  با  شد.کبیری  مذاکره  وارد  سرمایه گذاری 
اینکه در گمرک خوی یک دستگاه ایکس ری نصب 
است،  نصب  حال  در  نیز  دیگری  دستگاه  و  شده 
گفت: ما به ایکس ری های خودرویی نیاز داریم که 

تأثیرگذاری آنها بسیار بیشتر است.
اکنون  گفت:  اعتبار  کمبود  درخصوص  وی 
دارند  تمایل  خصوصی  بخش  فعاالن  از  بسیاری 
برداشت  آنها  درآمد  از  و  کنند  نصب  را  ایکس ری 

کنند، اما الزم است دولت با آنها وارد مذاکره شود.

گمرک  اهمیت  بر  تأکید  با  کبیری  سیدتقی 
سیستم های  در  گفت:  کشور  اقتصادی  نظام  در 
بیرون  سنتی  حالت  از  گمرک  جهان،  اقتصادی 
استفاده  جدیدی  فناوری های  و  ابزارها  از  و  آمده 
در  دقت  و  سرعت  افزایش  به  منجر  که  می کند 

ترخیص کاال می شود.
وی با ابراز تاسف از مشکالتی که در امور گمرکی 
وجود داشته است، گفت: بخش زیادی از این مشکالت 

با استفاده از فناوری های روز حل شده و خواهد شد.

اینکه  بر  تأکید  با  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
گمرک در سال های اخیر اقدامات مؤثری برای حل 
بنای  که  همین  گفت:  است،  داده  انجام  مشکالت 
ترخیص و نظارت در گمرک بر استفاده از علوم روز 
این  گرچه  که  است  بزرگی  اقدام  شده،  پایه گذاری 

شرط الزم است، اما کافی نیست.
را  نظارتی  جامع  سامانه  گمرک  افزود:  وی 
راه اندازی کرده که شاید برای امروز خوب باشد، اما 
نباید بر همین پایه بماند، بلکه باید این فناوری به روز 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

لزوم کاهش نقش عامل انسانی
در نظارت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ایجاد سامانه جامع گمرکی 
را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروزه بحث سوءاستفاده فرصت طلبان بسیار 
جدی است و الزم است ابزارهایی در اختیار گمرک قرار گیرد که نقش انسان 
را در نظارت کمرنگ کند، زیرا همه مشکالت از زمانی آغاز می شود که دو نفر بر 

سر یک موضوع بخواهند به تفاهم برسند.

شود و اگر برای این مهم به اعتبار نیاز دارد، باید اعتبار 
الزم را برای گمرک در نظر بگیریم.

کبیری با اعالم اینکه هنوز مشکالتی در امور 
گمرگی مرزها وجود دارد، گفت: یکی از ضروری ترین 
نصب  بدهد،  رخ  سریع تر  چه  هر  باید  که  اتفاقاتی 
دستگاه های پیشرفته ایکس ری مسافری و خودروی 

و حتی ریلی و بندری است.
وی با اشاره به اینکه امروزه هزینه های سنگینی 
بابت قاچاق کاال به دولت و نظام تحمیل می شود، 

مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
راه اندازی سامانه جامع گمرکی را گامی بسیار 
بزرگ  توصیف کرد و گفت: از هنگامی که گمرک 
تمامی  به  برداشته،  گام  شفاف سازی  سوی  به 
اکنون  و  بوده  پاسخگو  قضایی  دستگاه های 
محاسبات  دیوان  و  بازرسی  سازمان  با  گمرک 

هیچ مشکلی ندارد.
افزود:  گمرک  اهمیت  بر  تأکید  با  تجری  فرهاد 
دکترکرباسیان  کل  ریاست  دوران  در  گمرک  خوشبختانه 
مورد توجه قرار گرفت و این امر در دوران مدیریت آقای 
عسگری همچنان مورد توجه است به نحوی که تحوالت 

چشمگیری در این زمان ها در گمرک اتفاق افتاد.
نماینده قصرشیرین با اعالم اینکه گمرک در انجام 
امور واردات و صادرات در حال به روز شدن است، گفت: 
و  شده  به روز  کنترل  و  نظارت  بحث  در  گمرک  امروزه 
سعی می کند از تمامی امکانات روز جهان در امر نظارت 

بهره بگیرد.
وی با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق در گمرکات 

و  داشته  کاهش  کاال  قاچاق  میزان  خوشبختانه  گفت: 
نظارت ها دقیق تر و فضا شفاف تر شده و از فضای کاغذبازی 
با  تجری  گرفته ایم.  فاصله  است،  فساد  و  رانت  منشأ  که 
اشاره به تشدید نظارت ها در گمرک گفت: در حال حاضر 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کاالیی در گمرک جابه جا 
از حالت  ندارد زیرا نظارت  از آن اطالع  می شود و کسی 
انفرادی به حالت عام درآمده و در اختیار یک نفر نیست 
و چنانچه تخلفی صورت گیرد، همگان مطلع می شوند و 

می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند.
تأکید  با  و قضایی مجلس  عضو کمیسیون حقوقی 
نیز خوب  قضایی  دستگاه های  با  گمرک  تعامل  اینکه  بر 
بیانگر  قضایی  دستگاه  به  متخلفان  معرفی  گفـت:  است، 
و هم  رفته  باال  قاچاق  میزان کشفیات  که هم  است  آن 
متخلفان  با  قانونی  برخورد  برای  توان دستگاه قضایی  از 
نهایت استفاده صورت می گیرد.وی با اشاره به اینکه گمرک 
قصرشیرین در بهترین شرایط اداره می شود، گفت: کاالیی 
در این گمرک متوقف نمی شود و چنانچه کاالیی در گمرک 
متوقف شود، به معنای آن است که تخلفی صورت گرفته و 

فرد واردکننده به نوعی قصد تخلف داشته و در اصل کاالی 
فرد متخلف در گمرک توقیف شده است.

تجری با تأکید بر اینکه دستگاه گمرک به دستگاه 
قضایی پاسخگو بوده است، گفت: تاکنون هر گاه که مسئوالن 

گمرک به قوه قضاییه رفته  اند، به اندازه ای شفافیت در کارشان 
بوده که بدون هیچ مشکلی پاسخ دستگاه قضا را داده اند و به 
جرأت می توان ادعا کرد که شفافیت گمرک در هنگام طرح 

دعوا به یاری مسئوالن گمرک شتافته است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته در گمرک قصر شیرین 
این  امروزه شاهد  داشت، گفت:  بسیاری وجود  مشکالت 
هستیم که مشکالت در گمرک به حداقل ممکن کاهش 
یافته و هر گاه که سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات به 
عملکرد گمرک ورود کرده، هیچ مشکلی نبوده و چنانچه 
با پاسخ های قانع کننده سوءتفاهم  مشکلی احساس شده، 

برطرف شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شفاف سازی 
گمرک را یکی از بزرگترین اقدامات دانست و اظهارداشت: 
خوشبختانه امروزه شفافیت به کمک گمرک و مسئوالن 
در  شفافیت  این  امیدواریم  و  آمده  نظارتی  دستگاه  این 
آینده نیز ادامه داشته باشد و الگویی برای سایر دستگاه ها 
شود تا آنها نیز بدانند با شفاف سازی می توانند از بسیاری 

اتهامات رهایی یابند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
به  گمرک  بحث  سال ها  اینکه  به  اشاره  با 
عنوان یک چالش جدی مطرح بود، گفت: 
خوشبختانه با راه اندازی سامانه جامع امور 
گمرکی تا اندازه ای مشکالت برطرف شد، 
و  بیشتر  بررسی های  نیازمند  همچنان  اما 

نظارت بهتر هستیم.
محسن بیگلری با اشاره به تحوالتی که در دوره 
مدیریت دکتر مسعود کرباسیان در گمرک اتفاق افتاد، 
گفت: یکی از این موارد نصب ایکس ری ها بود که 
دارد  وارداتی  در کنترل کاالهای  بسیار خوبی  تأثیر 
قاچاق کاال  در کاهش چشمگیر  تأثیرگذاری  این  و 

مشاهده می شود.
وی در تشریح اهمیت سامانه جامع امور گمرکی 
گفت: در آن زمان شاهد بودیم که  دکتر کرباسیان در 
اتاقش می نشست و تمام مراحل ورود کاال تا ترخیص 

آن را  بررسی می کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید 
بیشتر  گمرکی  امور  در  شفافیت  چقدر  هر  اینکه  بر 
باالتر خواهد رفت، گفت: حداقل  نیز  شود، رضایت 

درخصوص  بی اساس  شایعات  جلوی  که  است  این 
گمرک گرفته می شود.

وی با تأکید بر اینکه هنوز هم کاستی هایی در 
شفافیت  چقدر  هر  گفت:  دارد،  وجود  گمرکی  امور 
بیشتر و پاسخگویی بیشتر باشد، مشکالت و کاستی ها 

سریع تر رفع می شود.
گمرکی  امور  در  انسان  دخالت  حذف  بیگلری 
چقدر گمرک  هر  گفت:  و  دانست  روش  بهترین  را 
مکانیزه تر باشد، به همان نسبت خطاها کمتر خواهد 

شد، زیرا دیگر اعتراضی مطرح نمی شود.
را  واردات  مجوز  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
از گمرک  وزارتخانه ها می دهند در حالی که گالیه 
مطرح می شود، گفت: این حرف درستی است و نباید 
تاوان مشکالت مربوط به مجوز وزارت صنعت یا جهاد 
کشاورزی را گمرک بدهد، اما قرار هم نیست گمرک 
با  پا بسته باشد. بهتر آن است که گمرک  دست و 
تمام دستگاه هایی که مجوز صادر می کنند جلسات 
آن  مسئوالن  با  را  چالش ها  و  باشد  داشته  مستمر 

وزارتخانه ها مطرح کند.
نماینده سقز و بانه با اشاره به اینکه گمرک و 

سایر دستگاه ها، مجموعه دولت را تشکیل می دهند، 
دولت  بیفتد،  اتفاق  تخلفی  دستگاهی  در  اگر  گفت: 
با دقت به  باید  بنابراین گمرک  زیر سئوال می رود. 
همه مسائل توجه داشته باشد و همه اعتراض ها را 
و  وزارتخانه ها  دیگر  به  شفاف  و  دقیق  صورت  به 

نهادها منعکس کند.
وی با اشاره به اینکه هر آنچه از گمرک خارج 

شود، محصول گمرک محسوب می شود، گفت: گمرک 
باید در این خصوص اطالع رسانی کند و هر اشکالی 
در هر بخشی مشاهده شود در رسانه ها منعکس گردد 

تا مردم بدانند اشکال در کجا است.
بیگلری خواستار تعامل بیشتر گمرک با مجلس 
شورای اسالمی شد و گفت: مجلس ابزارهای نظارتی 
باشد  اشکالی  دستگاهی  در  چنانچه  و  دارد  قوی 
نمایندگان می توانند از وزیر مربوطه توضیح بخواهند 
بنابراین بهتر است گمرک همه مسائل را به صورت 

شفاف با نمایندگان مجلس مطرح کند.
صادرات  و  واردات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  امروزه  گفت:  می شناسیم،  گمرک  نام  به  را 
و  شده  تعریف  خاصی  دستگاه  وزارتخانه ای  هر 
از  می کنند.  فعالیت  آنجا  در  متعددی  کمیته های 
تعریف  گمرک  با  مرتبط  کمیته ای  می توان  این رو 
کرد که تمامی مشکالت در آن کمیته مطرح شود 
قالب  در  و  پذیرد  مناسبی صورت  تصمیم گیری  و 
آیین نامه به تأیید برسد و چناچه تخلفی اتفاق افتاد 
کدام  و  کجاست  تخلف  آن  ریشه  بدانند  همگان 

باشد. پاسخگو  باید  دستگاه 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد

پاسخگویی گمرک به قوه قضاییه و دیوان محاسبات روشن و شفاف است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

شفافیت در گمرک، رضایت مردم را باال می برد
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دکتر علیرضا مقدسی در مراسم تودیع و معارفه 
از  را  خارجی  تجارت  مازندران،  گمرکات  مدیرکل 
حلقه های اتصال هر کشور برشمرد و گفت: تسهیل 
و امنیت تجارت از موضوعات بسیار مهم در این حوزه 
است و برخی صاحب نظران بر این عقیده هستند که 

توسعه، تسهیالت را به ارمغان می آورد.
بحث  یک  خارجی  تجارت  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی  جمهوری  گمرک  افزود:  است،  بین المللی 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  ملی،  بعد  در  ایران 
در  را  تولید  موانع  رفع  قانون  و   44 اصل  مقاومتی، 

دستور کار قرار داده است.
دیگر  از  را  ترخیص  از  پس  حسابرسی  وی 
تیر  برنامه  گفت:  و  برشمرد  گمرک  طرح های 
ترکیه  و  ایران  بین  فقط  کشورها  بین  الکترونیکی 
اجرا و فاز دوم آن نیز عملیاتی شده است و پس از 

اجرای فاز سوم، به صورت بین المللی اجرا می شود.

مقدسی با اشاره به اینکه یک طرح بین المللی با 
عنوان حمل ترکیبی نیز اجرا شده است، گفت: ایران 
در این پروژه آزمایشی پیشگام بوده و دو کانتینر به 
صورت آزمایشی از مرز زمینی و دریایی به دو کشور 

خارجی ارسال می شود.
جمهوری  گمرک  نظارت  و  حقوقی  معاون 
اسالمی ایران به برنامه طبقه بندی فعاالن اقتصادی 
تسهیالت  باید  گفت:  و  کرد  اشاره   )AEO( مجاز 
داده  به صادرکنندگان  قانونی  ظرفیت های  با  کافی 

شود.

نصب جی پی اس روی 106 هزار دستگاه 
کامیون

وی بهره گیری از سگ های موادیاب و جی پی 
اس را از دیگر طرح های نظارتی گمرک برشمرد و 
گفت: تاکنون 106 هزار دستگاه "جی پی اس" روی 

علیرضا مقدسی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرکات مازندران خبر داد:

کشف 500 مورد قاچاق انسان 
توسط مأموران گمرک در سال جاری

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران از کشف 500 مورد قاچاق انسان توسط 
مأموران گمرک خبر داد و گفت: مأموران گمرک در سال جاری 87 تن مواد مخدر 

و پیش ساز مخدرهای صنعتی کشف کرده اند.

کامیون ها برای ردیابی آنان نصب شده است.
مقدسی همچنین افزود: گمرک ایران به زودی 
پلمپ هایی را که از طریق امواج رادیویی ردیابی و 
کنترل می شوند بین گمرکات اجرایی توزیع خواهد 

کرد.
مقدسی استفاده از دستگاه های پالک خوان را از 
دیگر ابزارهای کنترلی گمرکات برشمرد و گفت: در 
حال حاضر 15 دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات 
ایران نصب شده و جدیدترین نوع این دستگاه ها که در 
گمرک شهید رجایی به بهره برداری رسیده در 30 ثانیه 
یک دستگاه کامیون را رصد و اسکن می کند و روزانه 

1300 کانتینر توسط این دستگاه ها اسکن می شود.
جمهوری  گمرک  نظارت  و  حقوقی  معاون 
اسالمی ایران، رصد ترانزیت و پولشویی را از دیگر 

برنامه های کنترلی در گمرک برشمرد.
به  کاال  قاچاق  پرونده   1800 تشکیل  از  وی 
ارزش هزار و 900 میلیارد ریال در گمرکات کشور 
خبر داد و گفت: برای بیش از 500 مورد قاچاق انسان 
به صورت فردی یا گروهی شامل اتباع ایرانی و اتباع 

بیگانه پرونده تشکیل شده است.
از کشف 87 تن مواد مخدر در  وی همچنین 
گمرکات کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: اخیراً 
پرونده ای با عنوان روغن موتور کشف شد که مابین 

آن، 15 تن پیش ساز مواد مخدر جاسازی شده بود.
از  مراسم  این  در  می افزاید؛  گزارش  این 
سابق  مدیرکل  یوسفی نژاد  ابوالقاسم  تالش های 
گمرکات مازندران تقدیر و علی یوسفی منش به عنوان 

مدیرکل جدید معرفی شد.

به منظور تسهیل و توسعه صادرات 
صادراتی  کریدور  غیرنفتی،  محصوالت 
بین دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

و بندر امام خمینی)ره( ایجاد می شود.
و  میدانی  بازدید  پایان  در  تصمیم  این 
جلسه ای که در محل گمرک بندر امام خمینی)ره( 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  حضور  با 
مدیرعامل  جنوب،  راه آهن  مدیرکل  خوزستان، 
و  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
برگزار  خمینی)ره(  امام  بندر  گمرک  مدیرکل 

شد، اتخاذ گردید.
آمادگی  بر  نشست  این  ادامه  در  طرفین 
مام  ا بندر  گمرک  با  خود  زنده  سا تعامل  و 
در  مرزی  واحد  مدیریت  عنوان  به  خمینی)ره( 
جهت برقرار نمودن کریدور صادراتی و همچنین 
حال  رفاه  نیز  و  صادرات  امر  تسهیل  و  پیشبرد 

خدمت گیرندگان تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک 
بیش  وجود  به  توجه  با  خمینی)ره(  امام  بندر 
بندر  ویژه  منطقه  در  پتروشیمی  شرکت   22 از 

می تواند  کریدور  این  راه اندازی  خمینی)ره(  امام 
تجمع  ز  ا ناشی  فیک  ترا ر  مها و  تسهیل  به 
تسریع  و  تسهیل  خروج،  درب  پشت  کامیون ها 
در امر صادرات، اجرای بخشنامه مربوط به ارائه 
حذف   ،)AEO اقتصادی) فعاالن  به  خدمات 
الین  ایجاد  هزینه ها،  کاهش  زائد،  تشریفات 
محصوالت  صادرات  جهت  اختصاصی  درب  و 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  موجود  شرکت های 
پتروشیمی و تسریع و کنترل در امر ورود و خروج 

کامیون های خالی کمک کند.

برگزاری نشست چهارجانبه برای ایجاد کریدور صادراتی در بندر امام خمینی)ره(

آئین تکریم و معارفه مدیرکل گمرکات 
رفاه  و  اداری  امور  مدیرکل  حضور  با  یزد 
معاون  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
استانداری و جمعی از مدیران و تشکل های 
بخش خصوصی در سالن اجتماعات صنایع 

الستیک برگزار شد. 
گمرکات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان یزد، احمد ذاکری، مدیرکل امور اداری و رفاه 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در این مراسم با اشاره 
به گام های بلندی که گمرک در جهت تحقق سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته است اظهارداشت: 
گمرک جمهوری اسالمی تمام تعهدات و مصوبات 
خود در ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرائی و انجام داده 
و  پیشنهادات ویژه ای در این ستاد مطرح کرده در 

که در سال آینده اجرائی می شود. 
وی تصریح کرد: راه اندازی گمرک موبایلی از 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  گمرک  پیشنهادات  جمله 

است که سال آینده اجرائی می شود. 
ذاکری در ادامه با اشاره به راه اندازی و تکمیل 
سامانه جامع امور گمرکی در دولت تدبیر و امید، افزود:  
سامانه جامع امور گمرکی نقش مهمی در  تسهیل 

و افزایش سرعت و دقت تشریفات گمرکی داشته و 
مورد تحسین سازمان جهانی گمرک قرار گرفته است. 
جمهوری  گمرک  رفاه  و  اداری  امور  مدیرکل 
اسالمی ایران با تاکید بر تکمیل سامانه جامع امور 
گمرکی ادامه داد: برای رشد و توسعه کشور باید عالوه 
بر اینکه  در درون خود هماهنگی داریم با دید مثبت 

به تولید، تجارت و صنعت بنگریم. 
وی افزود: باید درب اتاق مدیران گمرک به روی 

تولیدکنندگان باز باشد و  درد دل ها را گوش کنند 
البته هم گره ها به دست گمرک باز نمی شود چرا 
که دستگاه های هم جوار نیز در گمرک حضور دارند 
ولی گمرک باید در جهت رفع مشکل تولیدکنندگان 

پرچم دار باشد. 
جمهوری  گمرک  رفاه  و  اداری  امور  مدیرکل 
اسالمی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به قابلیت های یزد و  حضور مدیران اسبق گمرک یزد 

در سطح مدیریت ارشد گمرک اظهارداشت: گمرک 
یزد یک دانشگاه است، این گمرک تاکنون مدیران 
بسیار خوبی را در درون خود پرورش داده که اکنون 

در مدیریت کالن گمرک حضور دارند.

سامانه جامع امور گمرکی نقش مهمی در 
تسهیل تجارت داشته است 

علی زینی وند، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
مراسم  این  در  نیز  یزد  استانداری  منابع  توسعه  و 
اظهار داشت: نحوه فعالیت تخصصی گمرک یکی از 
شاخصه های مهم حرکت به سمت توسعه و تسهیل 
تجارت است. وی با اشاره به نقش گمرک در تسهیل 
تجارت، گفت:  راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی 
و الکترونیکی کردن گمرکات که در دولت تدبیر و 
تجارت  تسهیل  در  مهمی  نقش  افتاده  اتفاق  امید 

داشته  است.
گفتنی است، در پایان این مراسم محمد حسین 
سلمانی به عنوان مدیرکل جدید گمرکات یزد معرفی 
و از خدمات مهرداد پیرحیاتی مدیرکل سابق با اهدای 

لوح سپاس تقدیر شد. 
این معاون فنی  از  محمدحسین سلمانی پیش 

گمرکات یزد بوده است.

آئین تکریم و معارفه مدیرکل گمرکات استان یزد برگزار شد 
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت

مراسـم  در  مفردنیـا  بعیـدی  علـی  دکتـر 
معارفـه ناظر گمرکات گیالن و مدیرکل گمرک 
بندرانزلـی افـزود: در سـال های اخیـر ماهیـت 
فعالیـت گمـرک به عنوان یک دسـتگاه نظارتی 
تغییر کرده و این سـازمان دقت و سـرعت را به 
عنـوان دو فاکتـور اصلـی به کار گرفته اسـت.

وی بـا تأکید بر اینکـه توازن بین دو مؤلفه 
دقـت و سـرعت انجـام امور گمرکی با اسـتفاده 
از فناوری هـای نویـن حاصـل شـده، افـزود: در 
گذشـته نقش گمـرک تنها در راسـتای دریافت 
عـوارض و مالیـات بـود، امـا اکنـون ایـن نقش 
بـه صیانـت از جامعـه تبدیـل شـده، بـه نحوی 
کـه هموطنان در صـورت خرید یک کاال انتظار 
دارند آن کاال چارچوب های اسـتاندارد و کیفیت 
و سـالمت را دارا باشـد و ایـن وظیفـه برعهـده 

گمرک اسـت.
بعیـدی مفردنیـا با تأکید بـر اهمیت پنجره 
واحد تجـارت الکترونیکی به عنـوان عالی ترین 
نقطـه خدمـات گمرکی گفت: بـا وجود مدیریت 
ریسـک هوشـمند دیگـر نمی تـوان در گمرکات 
بـه شـکل سـنتی عمـل کـرد و اگـر ایـن نـوع 
مدیریـت وجـود نداشـته باشـد، یقینـا بـه جایی 

نمی رسـیم.
معـاون برنامه ریزی گمرک ایران با اشـاره 
بـه ارزیابـی سـازمان های مختلـف درخصوص 
عملکـرد گمـرک در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی 
اضافـه کـرد: گمـرک ایـران تنها سـازمانی بود 

که توانسـت تمامی پروژه هـای خود را در بحث 
اقتصاد مقاومتی به پایان برسـاند و و درخواست 

پروژه هـای جدیـد بدهد.
بعیـدی مفردنیـا بـا اشـاره به کسـب مقام 
نخسـت در خدمات الکترونیکی توسـط گمرک 
و  ارتباطـات  وزارت  ارزیابـی  براسـاس  ایـران 
فنـاوری اطالعـات در کشـور گفـت: براسـاس 
ارزیابی هـای سـازمان های بین المللـی گمـرک 
ایـران در مبـارزه با قاچاق مـواد مخدر مقام اول 
و در مبـارزه بـا قاچـاق کاال مقـام دوم را بیـن 

کشـورهای جهـان از آن خـود کرد.
وی بـا تأکید بـر لزوم بکارگیـری مدیریت 
هوشـمند در انجـام امـور گمرکـی تصریح کرد: 
گمـرک ایـران امروز در جایگاهی قـرار دارد که 
براسـاس نظـر سـازمان های همجـوار تحـول 
خوبـی در آن ایجـاد شـده و بـا توجه بـه اینکه 
دنیا در حال گام برداشـتن به سـوی اسـتفاده از 
گمـرک موبایل و ارائـه همه خدمات گمرکی بر 
روی تلفن هـای همـراه ارباب رجـوع اسـت، اگر 
مـا بـه این امـر توجه نکنیـم، عقـب می مانیم.

وی خاطر نشـان کـرد: جهت گیری گمرک 
بـه سـمت اسـتفاده از نرم افزارهـای گمرکـی 
و  داینامیـک  ارزش گـذاری  و  اسـت  موبایـل 
تجزیـه و تحلیـل تصاویر ایکـس ری به صورت 
هوشـمند از مهمتریـن برنامه های گمرک ایران 

در آینده اسـت.
در پایان این مراسـم ابوالقاسـم یوسفی نژاد 

معاون برنامه یزی و امور بین الملل گمرک ایران 
در مراسم معارفه ناظر گمرکات استان گیالن:

جهت گیری گمرک به سمت استفاده 
از نرم افزارهای گمرکی موبایل است

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران گفت: جهت گیری گمرک به 
سمت استفاده از نرم افزارهای گمرکی موبایل و ارزش گذاری داینامیک و تجزیه 
و تحلیل تصاویر ایکس ری به صورت هوشمند از مهمترین برنامه های گمرک 

ایران در آینده است.

بـه عنـوان ناظـر گمـرکات گیـالن و مدیـرکل 
گمـرک بندرانزلـی معرفـی شـد و از زحمـات 
خانـم ویـدا شـفقتی کـه مدتی را در این پسـت 
بـه عنوان سرپرسـت انجـام وظیفه کـرد تقدیر 

و تشـکر به عمـل آمـد.

انجام عملیات پیش اظهاری در دستور 
کار گمرکات گیالن قرار می گیرد

ناظـر جدیـد گمـرکات گیـالن و مدیرکل 
گمـرک بندرانزلـی گفـت: یکـی از برنامه هـای 
در دسـتور کار ایـن گمـرکات، انجـام عملیـات 
پیش اظهـاری قبل از رسـیدن کاال در راسـتای 
کاهـش زمـان توقـف تجـار و بازرگانان اسـت.
ابوالقاسـم یوسفی نژاد افزود: برای دستیابی 
بـه ایـن هدف نیازمنـد همکاری اتـاق بازرگانی 
هسـتیم تـا اظهارنامـه گمرکـی کاالهـا قبل از 
رسـیدن بـه بندر صادر شـده و از میـزان توقف 
کاال در بنـدرگاه بـه نحو چشـمگیری کاسـته و 
بازرگانـان نیـز زمـان کمتـری را بـرای اظهـار 

کاالی خـود منتظر شـوند.
درصـد   95 از  بیـش  اظهارداشـت:  وی 
کاالهـای  را  گیـالن  بـه  وارده  کاالهـای 
و  می دهـد  تشـکیل  واسـطه ای  و  سـرمایه ای 

می شـود. وارد  کمتـر  مصرفـی  کاالی 

یوسـفی نژاد بـا تأکیـد بـر اینکـه تمرکـز 
گمـرکات گیـالن بـرای انجـام هـر چـه بهتـر 
امـور گمرکـی اسـت، تصریـح کـرد: گیـالن با 
دارا بـودن ظرفیت هـای گردشـگری، اقتصادی 
و فرهنگـی و قـرار گرفتن در مسـیر دو کریدور 
شـمال و جنـوب و شـرق و غـرب، خصوصـًا 
همسـایگی بـا کشـورهای حاشـیه دریـای خزر 
ازجملـه روسـیه بـه عنـوان بـازار قابـل توجـه 
رشـد  در  می توانـد  ایرانـی،  کاالی  صـادارت 

صـادرات نقـش ارزنـده ای ایفـا کنـد.
وی تأکیـد کـرد: تأثیـر اقدامـات گمـرک 
بر کسـی پوشـیده نیسـت و گمرک از هنگامی 
کـه بـه سـازمانی تأثیرگـذار در فنـاوری تبدیل 
شـد، منشـأ تحوالت بزرگـی بـوده و نمونه بارز 
آن راه انـدازی موفقیت آمیـز سـامانه جامـع امور 

اسـت. گمرکی 
یوسـفی نژاد بـا تأکید بر اینکـه با همکاری 
متقابـل دسـتگاه های صادرکننـده مجوزهـای 
قانونـی می تـوان شـاهد ایجـاد تجـارت روان 
و خوبـی در اسـتان بـود، تأکید کـرد: مهمترین 
چالـش اسـتان بودجه بنـدی در کشـور اسـت و 
انتظـار مـی رود بـه بندر انزلـی به عنـوان یکی 
از قدیمی تریـن بنـادر کشـور توجـه بیشـتری 

پذیرد. صـورت 

مدیـرکل گمرک آسـتارا از ترخیص 
محمولـه شـش واگـن نخسـتین قطار 
بـاری ورودی به بارانداز آسـتارا توسـط 

ایـن گمرک خبـر داد.
رسـول امیدی گفـت: گمرک آسـتارا برای 
انجـام اقدامـات قانونی و تخصصـی و ترخیص 
محموله هـای ورودی بـه بارانـداز ریلـی آسـتارا 
ورود  بـه  اشـاره  بـا  دارد.وی  کامـل  آمادگـی 
آزمایشـی اولین قطار باری که از مبدا روسـیه و 
از طریـق پـل مرزی و ریلی آسـتارای جمهوری 
آذربایجـان و آسـتارای ایـران وارد کشـور شـد، 
افـزود: محموله تمامی شـش واگـن قطار باری 
کـه حامـل تختـه نـراد روسـی و MDF بود، 

توسـط گمرک آسـتارا ترخیص شـد.
مدیرکل گمرک آسـتارا یکـی از حلقه های 
اصلی اتصال کریدور شـمال - جنوب را مسـیر 

ریلی آستارا-آسـتارا عنوان کـرد و گفت: اتصال 
راه آهـن جمهـوری آذربایجان به ایـران موجب 
توسـعه و رونق اقتصادی هر دو کشـور می شود.

وی بـا بیـان اینکـه بـا تکمیـل بارانـداز 
ریلـی آسـتارای ایـران، حمـل بارهـای مربـوط 
بـه جمهـوری آذربایجـان، قفقـاز و روسـیه از 

طریق شـبکه سراسـری خـط آهـن آذربایجان 
ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  می شـود،  ایـران  وارد 
داالن  قالـب  در  ایـران  از  سـپس  محموله هـا 
حمل ونقـل ترکیبـی به نقـاط مختلف کشـور و 

جهـان ترانزیـت خواهـد شـد.
امیـدی تصریـح کرد: اتصال راه آهن آسـتارا 
-آسـتارا بـرای هـر دو کشـور همسـایه ایـران و 
آذربایجـان بسـیار مهـم اسـت چـون عـالوه بر 
حمـل بـار و کاال کـه موجـب گسـترش روابـط 
اقتصـادی بیـن کشـورهای منطقـه می شـود، از 
نظر ارتباطات مسـافربری نیز بسیار حائز اهمیت 
اسـت.وی در ادامـه یادآورشـد: گمرک آسـتارا با 
توجـه بـه فعالیـت در دو حـوزه زمینـی و دریایی 
و اکنـون نیـز بـا راه انـدازی سیسـتم حمل ونقل 
ریلـی و بین المللـی آستارا-آسـتارا از گمـرکات 

فعـال جمهـوری اسـالمی ایران اسـت.

مدیرکل گمرک آستارا خبرداد:

ترخیص محموله نخستین قطار باری ورودی به بارانداز آستارا
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مدیرکل گمرکات استان گلستان:

دستگاه ایکس ری کامیونی 
در گمرک اینچه برون به زودی آماده بهره برداری می شود

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
بیان کرد

کاهش چشمگیر قاچاق 
کاال از زمان راه اندازی 

سامانه جامع گمرکی

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
جامع  راه اندازی سامانه  از  گفت: پس 
قاچاق  حجم  استان  این  در  گمرکی 
کاال به طور چشمگیری کاهش و هزینه 

ریسک قاچاق افزایش یافته است.
اسداله  اتفاق  به  که  خسروی  سرهنگ 
تلویزیونی  زنده  برنامه  احمدی ونهری در یک 
شرکت کرده بود، همچنین از اقدامات گمرک 
اصفهان در مبارزه با قاچاق قدردانی کرد و افزود: 
تسریع دریافتن کاالهای قاچاق به خصوص دانه 
گمرکی  امور  جامع  سامانه  کمک  به  درشت ها 

محقق شده است.
به گزارش روابط عمومی گمرک اصفهان 
استان  اقتصادی  مدیران  جلسه  در  همچنین 
رئیس  و  استان  بازرسی  مدیرکل  با حضور  که 
منطقه شش کشور برگزار شد. مدیرکل گمرک 
اصفهان سامانه تجارت فرامرزی و سامانه جامع 
امور گمرکی را از طریق پاور پوینت به حاضران 
منطقه  و  استان  بازرسی  مقامات  که  کرد  ارائه 
شش از تحقق دولت الکترونیک در گمرک ابراز 

خشنودی کردند.

انتخاب گمرک شهرکرد 
به عنوان خادم صادرات 
برای دومین سال پیاپی

گمرک استان چهارمحال و بختیاری 
برای دومین سال پیاپی به عنوان خادم 

صادرات استانی برگزیده شد.
اسماعیل اله دادی مدیر گمرک چهارمحال 
و بختیاری با اعالم این خبر درخصوص دالیل 
گزینش این گمرک به عنوان خادم صادرات به 
به  تسهیالت  و  ارائه خدمات  ازجمله  اقداماتی 
تشریفات  انجام  در  تسریع  ذی نفعان،  به  ویژه 
گمرکی کاالهای صادراتی و ارزیابی در محل 
به  صنایع  صاحبان  و  تولیدی  واحدهای  انبار 
با  متعدد  جلسات  برگزاری  شبانه روزی،  طور 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
و  تولیدی  واحدهای  قتصادی،  ا فعاالن  و 
در  فعال  و  مستمر  شرکت  و  صادرکنندگان 
و  تبیین  به  نسبت  صادرات،  توسعه  کارگروه 
در  گمرک  دستاوردهای  و  عملکرد  تشریح 
الکترونیک  با رویکرد گمرک  تولید  از  حمایت 
در  نرم افزاری  سامانه های  از  بهره گیری  و 
و  اهداف  راستای  در  گمرکی  تشریفات  انجام 
استراتژی های کالن گمرک جمهوری اسالمی 
ایران اشاره کرد و گفت: همچنین تالش این 
گمرک در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
محل  در  کارشناسی  جلسات  برگزاری  شامل 
گمرک استان با حضور سازمان های ذی ربط در 
امر مبارزه با قاچاق، رسیدگی به موقع و دقیق 
به استعالمات مراجع رسیدگی کننده به قاچاق، 
ارائه طرح ها و برنامه های الزم در حوزه مبارزه 
مسئولین  رضایتمندی  باعث  کاال  قاچاق  با 
از  پیشگیری  کارگروه  رئیس  تقدیر  و  استانی 

قاچاق کاال و ارز استان شده است. 

و  گمرکی  امور  جامع  سامانه  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره 
پنجره واحد توضیح دهید و بفرمایید این سامانه ها در چه رویه هایی 

در گمرکات استان گلستان عملیاتی شده است؟
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال و همچنین فرمایشات 
ریاست محترم جمهور درخصوص اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسالمی پروژه سامانه جامع امور گمرکی 
را در دستور کار خود قرار داد که این طرح در گمرکات استان گلستان به عنوان 
پایلوت مورد اجرا قرار گرفت و این اداره کل جزو نخستین گمرکات کشور در 
عملیاتی کردن این پروژه بود و هم اکنون در کلیه رویه های گمرکی صادرات، 

واردات و... سامانه جامع امور گمرکی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از زمانی که این سامانه ها در گمرکات استان گلستان اجرایی 
شده از نظر هزینه و زمان ترخیص کاال چه دستاوردهایی حاصل 

و چه تغییراتی صورت گرفته است؟
اقتصادی  اجرایی شدن این طرح در کلیه رویه های گمرکی باعث رونق 
برای صادرکنندگان و واردکنندگان بخش تولید شده است، به گونه ای که پس 
از عملیاتی شدن این پروژه زمان ترخیص کاال برای واردکنندگان از 26 روز به 
3 روز و برای صادرکنندگان از 7 روز به کمتر از 1 روز کاهش یافته که قطعًا 

کاهش هزینه را به همراه خواهد داشت.
چه  تا  گلستان  استان  گمرکات  در  متمرکز  کارشناسی  طرح 

اندازه مورد رضایت و سهولت کار ذی نفعان شده است؟
کارشناسی متمرکز که در اصطالح کارشناسی مجازی نیز نامیده می شود 
بخش  این  شدن  فعال  با  و  است  گمرکی  امور  جامع  سامانه  طرح  از  قسمتی 
رضایت ارباب رجوع و تسریع و تسهیل در ترخیص کاال بدون حضور صاحبان 
کاال و یا نماینده آنها در محل )عدم شناسایی کارشناس متمرکز گمرک توسط 
مدارک  و  اسناد  کلیه  مشاهده  با  صرفًا  کاال(  صاحب  نماینده  و  کاال  صاحب 
الکترونیکی کارشناسی فراهم شده و در عین حال این عامل باعث حذف یکی 

از گلوگاه های فسادخیز خواهد بود.
قزاقستان  و  ترکمنستان  ایران،  آهن  اتصال خط  به  توجه  با 
قرار بود مرز اینچه برون تبدیل به یکی از اصلی ترین پایگاه های 
ترانزیتی کشور شود. در حال حاضر تا چه اندازه این هدف محقق 
شده است و وضعیت ترانزیت و حمل ونقل ریلی در این محور به 

چه صورت است؟
پس از افتتاح ایستگاه راه آهن اینچه برون توسط ریاست محترم جمهور، 
متأسفانه عملیات زیرساخت آن به صورت کامل توسط راه آهن انجام نشده و به 
همین سبب فعاالن اقتصادی استقبال چندانی در این بخش نشان نداده اند، با این 
وجود و در همین وضعیت فعلی، آمار فعالیت 9 ماهه سال 1396 از طریق خط 
آهن به میزان 3 میلیون و 728 هزار و 790 دالر صادرات و 7 میلیون و 95 هزار 
و 869 دالر واردات و یک میلیون و 628 هزار و 345 دالر ترانزیت بوده است.
یکی از مشکالتی که کارکنان گمرک اینچه برون با آن مواجه 
است،  سکونت شان  محل  با  گمرک  این  طوالنی  فاصله  هستند 

برای حل این مشکل و کمک به کارکنان، چه اقداماتی صورت 
گرفته است؟

 70 فاصله  در  اینچه برون(  مرزی  )گمرک  استان  گمرکات  کل  اداره 
بندر  و  کاووس  گنبد  شهرستان  کیلومتری   85 و  استان  مرکز  از  کیلومتری 
ترکمن قرار گرفته است و کلیه همکاران هر روز این مسیر را طی می نمایند. با 
همکاری شرکت تعاونی کارکنان گمرک دو دستگاه مینی بوس و یک دستگاه 
میدل باس و دو دستگاه خودروی سواری جهت سهولت در امر ایاب و ذهاب 
و آسایش کارکنان اختصاص یافته است. لیکن این امکانات در قبال خدمات 

ارزشمند کارکنان گمرک ناچیز است.
همکاری سازمان های همجوار در چارچوب طرح پنجره واحد 

تجاری به چه صورت است؟
ازجمله  با گمرک  مرتبط  سازمان های  برای  گمرکی  امور  جامع  سامانه 
قابل  نظرات  ارائه  نیز جهت  و...  مالیاتی  امور  و سازمان  استاندارد  اداره کل 
دسترسی بوده و این ادارات نهایت همکاری را در اسرع وقت با این اداره کل 
مرکز  با  زیاد گمرک  مسافت  وجود  با  نیز  دیگر سازمان های همجوار  دارند. 
شهرستان، نهایت همکاری الزم از طریق معرفی نماینده و ارائه پاسخ در کمترین 

زمان ممکن را انجام می دهند.
بحث مدیریت واحد مرزی در گمرک اینچه برون چه وضعیتی 

دارد؟
در این مرز با تعاملی که بین سازمان های مستقر وجود دارد، اجرای مدیریت 
واحد مرزی به خوبی انجام و جلسات به صورت مستمر برگزار می شود و اقدامات 

الزم براساس دستورالعمل صورت می گیرد.
ترانزیت  واردات، صادرات،  آمار درخصوص وضعیت  آخرین 
و وضعیت پرونده های قضایی در گمرکات استان را بیان فرمایید.
در  می نماید،  فعالیت  رویه های گمرکی  کلیه  در  گلستان  استان  گمرکات 
افزایش  گمرکی  امور  جامع  سامانه  از  بهره گیری  با   1396 سال  اول  ماهه   9
چشمگیری در حوزه ترانزیت و کارنه تیر و صادرات چمدانی داشته که طبق 

آمار موجود به شرح جدول ذیل می باشد:

ارزش ریالیارزش دالریوزننوع رویه

168.410.704128.920.9524.303.193.860.303صادرات

20.338.26022.714.245757.197.817.469واردات

19.638.821118.076.4673.935.497.493.311ترانزیت

 صادرات
چمدانی

1.041.8203.125.460104.340.380.650

----15.442.994کارنه تیر
سازمان  قاچاق  از  جلوگیری  باعث  گمرکی  امور  سامانه  ایجاد   همچنین 
یافته شده و پرونده های قضایی تشکیل شده در این گمرک بسیار ناچیز است. 
تعزیرات  و  انتظامی  نیروی  ازجمله  دیگر  اینکه سازمان های  به  توجه  با  ضمنًا 
حکومتی و... نیز به سامانه هوشمند دسترسی داشته و در محیط خارج از گمرک 
به عنوان سازمان کاشف کاالی قاچاق می باشند، در صورت توقیف کاال به ظن 
قاچاق با گمرک هماهنگی می نمایند که در این مورد مطابقت اسناد ارائه شده 
توسط صاحب کاال و ارزش گذاری کاال به صورت مکانیزه توسط کارشناسان 

گمرک انجام می گیرد.
درخصوص نصب تجهیزات ایکس ری در گمرک اینچه برون 

تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
این گمرک در حال حاضر دارای 2 دستگاه ایکس ری مسافری فعال است 
که همکاران توسط این دستگاه ها، کاالی مسافری را ارزیابی می نمایند. همچنین 
پیگیری های الزم برای نصب دستگاه ایکس ری کامیونی انجام شده و در حال 
نزدیک  آینده ای  در  و  است  اقدام  در دست  این دستگاه  مراحل نصب  حاضر، 
قادر به استفاده از آن خواهیم بود. با راه اندازی این دستگاه تحول چشمگیری 
در سرعت و سهولت مبادالت تجاری صورت خواهد گرفت و پیش بینی می شود 

که حجم این نوع مبادالت افزایش یابد.

مدیرکل گمرکات استان گلستان می گوید: با نصب و بهره برداری 
از دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرک مرزی اینچه برون پیش بینی 
می شود که عالوه بر تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی 
و  ایران  بین  تجاری  مبادالت  صادراتی حجم  و  وارداتی  کاالهای 

ترکمنستان افزایش یابد.

ابراهیم حسینی در گفت وگو با خبرنگار نشریه گمرک همچنین از 
تأثیر بسزای راه اندازی سامانه جامع و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

در کاهش زمان و هزینه صاحبان کاال خبر داد.

مشروح این گفت وگو را در زیر می خوانید:
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در ادامه انتشار اخبار و گزارش های مربوط 
به جشن روز جهانی گمرک گزارش برگزاری 
این مراسم در تعداد دیگری از گمرکات کشور 

را می خوانید:
خراسان جنوبی

آیین گرامیداشت روز جهانی گمرک در گمرکات 
حضور  با  که  آیین  این  در  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان 
کارکنان گمرکات استان، دستگاه های همکار گمرک، تجار 
و فعاالن اقتصادی و تعدادی از تولیدکنندگان استان برگزار 
شد ضمن گرامیداشت روز جهانی گمرک اهم اقدامات 
گمرکات استان توسط محمدعلی خاشی مدیرکل گمرک 
استان تشریح شد. همچنین در این آیین از عملکرد گمرک 
در جهت توسعه تجارت و افزایش چشمگیر صادرات تشکر 
و قدردانی شد. در پایان این مراسم از بازنشستگان گمرک 
استان به عنوان پیشکسوتان و چند نفر از شاغلین گمرک و 
تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی که در مرز ماهیرود 
با گمرک همکاری الزم را داشته اند و همچنین نمایندگانی 
از تولیدکنندگان و غرفه داران با اهدا تندیس مراسم و لوح 

تقدیر تجلیل به عمل آمد.
پلدشت

مراسم نکوداشت روز جهانی گمرک با شرکت اکبر 
پلدشت و شاه تختی  احمدپور رئیس و کارکنان گمرک 
جمهوری نخجوان در محل پایانه مرزی پلدشت برگزار 
شد. در این مراسم که عده ای از تجار و فعاالن اقتصادی 
نیز حضور داشتند، درخواست هایی در جهت رونق ترانزیت 
خارجی از این مرز و پیگیری مسئوالن استانی و کشور 
برای افزایش ساعت کاری در مرز مطرح شد. به همین 
جمعه  امام  طالبی  والمسلمین  حجت االسالم  مناسبت 
و ضمن  بازدید  این شهر  گمرک  از  پلدشت  شهرستان 
بازدید با کارکنان و تبریک روز جهانی گمرک به آنان 
بر اهمیت توسعه گمرک در جهت ایجاد اشتغال و رونق 

اقتصادی منطقه تأکید کرد.
کردستان

و  مدیرکل  حضور  با  گمرک  جهانی  روز  مراسم 

بختیار  شد  برگزار  کردستان  استان  گمرکات  کارکنان 
این  در  کردستان  استان  گمرکات  مدیرکل  رحمانی پور، 
مراسم ضمن تبریک روز جهانی گمرک به تمامی فعاالن 
عرصه اقتصادی از زحمات همکاران در گمرکات استان 

کردستان تقدیر و تشکر کرد.
 وی در این مراسم با اشاره به سیاست های کالن 
کشور و سیاست های سازمان جهانی گمرک، همچنین 
گمرک جمهوری اسالمی ایران طی سال های اخیر و نیز 
براساس شعار سازمان جهانی گمرک در سال 2018) محیط 
کسب وکار امن الزمه توسعه اقتصادی( فضای کسب وکار را 
ازجمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی عنوان 
کرد و گفت: جهت دستیابی به توسعه اقتصادی باید تالش 
کنیم محیط مناسب را برای کسب وکارهایی فراهم آوریم 
که در تجارت مشارکت فعال دارند. وی بخش زیادی از 
وضعیت رکودی حاکم بر فضای کسب وکار کشور را ناشی 
از پایین بودن شاخص های فضای کسب وکار کشور خواند.

این مراسم همزمان در گمرک بانه و باشماق با حضور 
کارکنان و خانواده های آنان برگزار شد.

در  همچنین  کردستان  استان  گمرکات  مدیرکل 
جمع خبرنگاران استان به تشریح دستاوردهای گمرک در 
چارچوب طرح ها و سامانه های الکترونیکی پرداخت و به 

سئوال های مطرح شده توسط اصحاب رسانه پاسخ داد.
با  کردستان  استان  گمرکات  بانوان  تیم  همچنین 
شرکت در مسابقاتی که مقارن با روز جهانی گمرک و به 
مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان کردستان 
برگزار شد در مسابقات انتخابی طناب کشی بانوان رتبه 
اول و رتبه چهارم در مسابقات دارت استان رتبه چهارم را 

کسب کرد و به مسابقات کشوری این دو رشته را یافت.
شهرکرد

با  جشنی  مراسم  گمرک  جهانی  روز  با  همزمان 
حضور کارکنان گمرک استان چهارمحال و بختیاری و 
خانواده های آنان در تاالر الله این شهر برگزار شد. در این 
مراسم اله دادی مدیر گمرکات استان در سخنان کوتاهی 
ضمن تبریک روز جهانی گمرک و ایام خجسته 22 بهمن 
از نقش و تالش کارکنان و خانواده های آنان در کسب 

موفقیت ها تجلیل کرد.
خانواده های  و  شهداء  واالی  نقش  همچنین  وی 
آنان در به ثمر رساندن انقالب را حماسه ای بزرگ خواند. 
در ادامه مراسم، گروه هنری با اجرای موسیقی، طنز و 
برنامه شاد برای کودکان لحظات شاد و مفرحی را برای 

همکاران فراهم کرد.
همچنین به مناسبت روز جهانی گمرک اله دادی مدیر 
گمرک استان چهارمحال و بختیاری از خط تولید چند واحد 
تولیدی فعال در استان ازجمله مجموعه کود شیمیایی اوره 
لردگان، شرکت تولیدی برفاب و شرکت تاراز دیدن کرد و 
از نزدیک با مشکالت آنها در زمینه های مختلف آشنا شد.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 

خمینی)ره(
 مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
روز  مناسبت  به  که  مراسمی  در  خمینی)ره(  امام  بندر 
جهانی گمرک برپا شده بود، گفت: فعالیت های گمرکی 
کاری پر چالش است که بر نحوه رضایتمندی مشتریان و 

سرمایه گذاران مناطق ویژه تأثیر زیادی دارد. 
سید امید شهیدی نیا به اتفاق چند نفر از مسئوالن این 
سازمان پس از بازدید از گمرک منطقه ویژه و امور گمرکی 
سازمان در نشستی که در دفتر توکل فر، رئیس گمرک 
منطقه ویژه تشکیل شد، ضمن تشکر از خدمات کارکنان 
گمرک منطقه، کار گمرک را کاری پر چالش و اثرگذار در 

نحوه رضایتمندی سرمایه گذاران و مشتریان دانست و گفت: 
نگاه مثبت و تعامل سازنده گمرک در چارچوب های قانونی 
با شرکت های پتروشیمی منطقه، سطح رضایت مناسبی 

را فراهم آورده است.
منطقه  گمرک  رئیس  فر،  توکل  نشست،  این  در 
گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در گمرک به مدیران 
سازمان ارائه کرد و آنها را در جریان فعالیت های جاری در 

فرآیند کاهش بروکراسی گمرکی قرار داد.
ایالم

در  مراسم جشنی  روز جهانی گمرک  مناسبت  به 
سالن کنفرانس این گمرک با حضور کارکنان گمرکات 
مصطفایی  محسن  مراسم  این  در  شد.  برگزار  استان 
مدیرکل گمرکات استان ایالم ضمن تبریک روز جهانی 
گمرک به همکاران و ایراد سخنرانی از زحمات آنان تقدیر 

و تشکر کرد.
اجرای کار طنز، طرح سئوال مسابقه و پخش آهنگ 

و پذیرایی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
همدان

به مناسبت روز جهانی گمرک جلسه ای با حضور 
تمامی کارکنان این اداره کل در سالن جلسات گمرک 
همدان برگزار شد. در این جلسه مدیرکل گمرک استان 
مرزبانان  تمامی  به  گمرک  جهانی  روز  تبریک  ضمن 
اقتصادی کشور به خصوص کارکنان گمرک استان همدان 
از تالش ها و زحمات آنان تشکر و قدردانی نمود و اظهار 
امیدواری کرد که این تالش ها با جدیت در انجام امور 

محوله استمرار داشته باشد. 
در ادامه مراسم از شش نفر ار کارکنان این گمرک 
با اهدای لوح تقدیر قدردانی و در پایان از کلیه کارکنان در 

ضیافت ناهار پذیرایی به عمل آمد.
مازندران

خرداد  دریادار  امیر  گمرک  روزجهانی  مناسبت  به 
اسالمی  ارتش جمهوری  نظامی  ارشد  فرمانده  حکیمی 
ایران در استان مازندران و فرمانده دانشگاه علوم دریایی 

امام)ره( نوشهر به همراه معاونین خود با مدیرکل گمرکات 
مازندران دیدار و این روز را به ایشان و مجموعه کارکنان 

گمرکات استان مازندران تبریک گفت.
خوزستان

مدیران وکارکنان ستاد نظارت گمرکات خوزستان در 
نماز جمعه 6بهمن 96 شرکت کردند. همچنین با نصب بنر 
تبریک روز جهانی گمرک و شعار سال 2018 از کارکنان 
آنها  شبانه روزی  زحمات  و  گمرکات خوزستان، خدمات 

توسط ستاد اقامه نماز اهواز تجلیل به عمل آمد.
قشم

حسن سعیدی مدیرکل گمرک قشم با حجت االسالم 
والمسلمین امام جمعه این شهرستان جوکار به مناسبت روز 
جهانی گمرک دیدار و گزارش عملکرد ده ماهه سال جاری 
گمرک قشم را ارائه کرد. در این دیدار حاج آقا جوکار ضمن 
اعالم رضایت از گزارش عملکرد مذکور از تالش و خدمت 

بی دریغ کارکنان این مجموعه تشکر و قدردانی کرد.
باجگیران

مدیر گمرک باجگیران به همراه معاونین و تعدادی 
از کارکنان این گمرک با آیت اهلل دستجردی امام جمعه 

شهرستان قوچان دیدار کرد. 
در این دیدار که به مناسبت روز جهانی گمرک صورت 
گرفت امام جمعه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان 
شریف و زحمتکش گمرک باجگیران روز جهانی گمرک 
را به تمامی کارکنان گمرک مرزی باجگیران تبریک گفت.

سمنان
مدیرکل گمرک استان سمنان به همراه معاونین و 
حراست وتعدادی از کارکنان با آیت ا... شاهچراغی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان به مناسبت روز 

جهانی گمرک دیدار کرد.
مدیرکل گمرک سمنان همچنین به این مناسبت طی 
گفت وگویی با اصحاب رسانه به تشریح اقدامات و عملکرد گمرک 
درخصوص ارائه خدمات و تسهیالت به ذی نفعان در چارچوب 
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در 
استان پرداخت و آمادگی گمرک سمنان برای اعطای تسهیالت 

به صاحبان کاال به خصوص واحدهای تولیدی را یادآور شد.
کرمان

و  همکاری  از  موتور  کرمان  شرکت  مدیرعامل 
مساعدت محمدرضا قادر، مدیرکل محترم گمرکات استان 
کرمان و میرزایی رئیس گمرک ارگ جدید بم به خاطر 
تسریع و تسهیل امور گمرکی این شرکت به مناسبت روز 

جهانی گمرک قدردانی کرد.
زنجان

جشن روز جهانی گمرک با حضور نماینده وزیر و 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل گمرک استان و 
مدیرکل امور مالیاتی، مدیرعامل بانک ملی استان، مدیرکل 
بیمه استان، مدیرعامل بورس استان، مدیر اموال تملیکی و 
دیگر مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در 

استان زنجان در گمرک این شهر برگزار شد.
در این جشن عالوه بر کارکنان گمرک، خانواده های 
آنان هم حضور داشتند و در پایان با انجام قرعه کشی از 

تعدادی از همکاران و خانواده های آنان تجلیل شد.
گناوه

و  کارکنان  و  گناوه  گمرک  فنی  معاون  حضور  با 
خانواده های این گمرک مراسم جشن روز جهانی گمرک 
برگزار و شرکت کنندگان ساعاتی را در فضایی صمیمانه در 
کنار یکدیگر گذراندند. این مراسم با پذیرایی از میهمانان با 

صرف شام به پایان رسید.

گرامیداشت روز جهانی گمرک در تعداد دیگری از گمرکات کشور
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موفقیت علمی برای 
کارکنان گمرک

مقاله مشترک دکتر عبدالکریم مقدم و فرزانه 
ناصری از گمرک البرز و حیدرناصری و جالل 
صبرجو از گمرکات استان کردستان در کنفرانس 
صورت  به   ICMENA بین المللی2017 
سخنرانی ارائه و در مرکز منطقه ای اطالع رسانی 
علوم و فناوری )RICeST(، پایگاه اطالعات 
علمی خوارزمی، CIVILICA و کنسرسیوم 
این همکاران  محتوی ملی چاپ و نمایه شد. 
 DNW موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی
و  ایتالیا   ANCCP اتریش، گواهی نامه ملی 

گواهی نامه ملی IQS انگلستان شدند.

انتشار کتاب
کتاب »گمرک 
تصویری  ایران، 
کوچک از واقعیتی 
شته  نو  » گ ر بز
عیل  سما ا سید 
دو  در  دستغیب 
در  و  منتشر  جلد 
اختیار عالقه مندان 
قرار گرفته است.

جلد اول این کتاب به تشریح سیر تاریخی 
گمرکی،  رویه های  ایران،  در  گمرک  تأسیس 
کنوانسیون ها و موافقت نامه های گمرکی و جلد 
ابتدای  از  گمرک  کل  رؤسای  معرفی  به  دوم 
فعالیت گمرک در ایران و نقل خاطراتی از آن 

پرداخته است.
ملکی  نیک  انتشارات  توسط  کتاب  این 

چاپ شده است.

مسابقات فوتسال گمرکات سراسر کشور همزمان با دهه مبارکه 
فجر با شرکت 26 تیم و حضور 270 ورزشکار به میزبانی گمرک 
مازندران برگزار و تیم منتخب گمرک خوزستان موفق به کسب مقام 

قهرمانی شد.
به گزارش خبرنگار ما، مسابقات فوتسال گمرکات سراسر کشور از 13 بهمن 
ماه در نوشهر به میزبانی گمرک مازندارن آغاز و با برگزاری بازی ها به صورت روزانه 

در 19 بهمن ماه به اتمام رسید. 
در این مسابقات دو تیم از هر گروه موفق به حضور در مرحله حذفی شدند 
و بعد از آن تیم ها به مرحله یک هشتم رسیدند و سپس در دو گروه چهار تیمی 
با یکدیگر بازی کردند که از هر گروه دو تیم صعود کردند و به مرحله نیمه نهایی 

رسیدند. فینال این مسابقات با حضور تیم های کردستان و خوزستان برگزار شد. 
 دیدار نهایی این دوره از مسابقات بین تیم های خوزستان و کردستان در حالی 
با برتری خوزستان به پایان رسید که تا نیمه دوم مسابقه تیم کردستان با برتری دو 
بر صفر بازی را برای خود تمام شده می پنداشت ولی در دقایق انتهایی بازی این 
تیم خوزستان بود که موفق شد با به ثمر رساندن دو گل بازی را به ضربات پنالتی 
بکشاند و در ضربات پنالتی با برتری 3 بر 2 موفق به کسب مقام قهرمانی برای 

چهارمین سال متوالی شود. 
شایان ذکر است در دیدار رده بندی نیز تیم منتخب گمرکات مازندران موفق 
تیم  به  نیز  آذربایجان شرقی شد و کاپ اخالق  تیم گمرکات  پیروزی مقابل  به 

گمرکات گیالن رسید. 
 براساس این گزارش مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور داود جمشیدنیا 
رئیس اداره رفاه و تعاون گمرک ایران، ابوالقاسم یوسفی نژاد مدیرکل وقت، رضا 
آذرنوش معاون اداری و مالی گمرکات مازندران و جمعی از مقامات استانی برگزار شد. 
جمشیدنیا در مراسم اختتامیه با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی در باال بردن 
سطح روحیه کارکنان گمرک گفت: همه به این موضوع واقف هستیم که تقویت 
جسم در تقویت روح مؤثر است و به خاطر همین موضوع نیز اقدام به برگزاری 
مسابقات ورزشی به منظور باالبردن روحیه همکارانمان و افزایش فرهنگ ایثار و 

فداکاری در گمرکات سراسر کشور کرده ایم. 
مدیرکل امور رفاهی گمرک ایران ضمن تشکر از میزبانی گمرک مازندران در 
برگزاری این مسابقات گفت: در تقویم ورزشی سال آینده گمرک ایران این موضوع 
را پیش بینی کرده ایم که مسابقات ورزشی کارکنان گمرکات کشور را در تمامی 

رشته های ورزشی و به صورت سراسری برای کارکنان خانم و آقا برگزار کنیم.

برای دومین سال متوالی در مسابقات گمرکات سراسری کشور:

تیم خوزستان قهرمان شد 

حضور پرشور کارکنان گمرک در راهپیمایی 22 بهمن
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  کارکنان 
حضوری  گذشته  سال های  مانند  نیز  امسال 
پرشور و فعال در مراسم راهپیمایی یوم  اهلل 22 

بهمن داشتند.
به گزارش دریافتی از گمرکات سراسر کشور کارکنان 
گمرک به اتفاق خانواده های خود در مراسم راهپیمایی سی 
و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شرکت نموده 
و همپای سایر مردم انقالبی و وفادار با آرمان های امام 
خمینی)ره( بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران تجدید 

میثاق و حمایت و پشتیبانی خود را از فرامین و منویات مقام معظم رهبری اعالم کردند.
گمرکات اجرایی همچنین به مناسبت دهه فجر برنامه های متنوعی را اجرا کردند که برگزاری مسابقات 
فرهنگی و ورزشی، نصب بنر، شرکت مدیران در برنامه های تلویزیونی جهت تبیین عملکرد گمرک و انجام 

مصاحبه های مطبوعاتی از آن جمله است.
قهرمانی تیم فوتسال گمرک 

شهید شوشتری سرخس

شوشتری  شهید  گمرک  کارکنان  فوتسال  تیم 
سرخس در مسابقات فوتسال کارکنان گمرکات استان 
خراسان رضوی که بمناسبت دهه فجر برگزار شد به 

مقام قهرمانی دست یافت.

موفقیت ورزشی
ز  ا پورحیدر  مهدی 
حراست  واحد  کارکنان 
آذربایجان  استان  گمرکات 
غربی موفق به کسب رتبه 
در  توا  کونگ فو   4 دان 
آزمون فدراسیون کونگ فو 
جمهوری اسالمی ایران شد.

براساس این گزارش این آزمون با حضور اساتید 
باشگاه  محل  در  و  کشور  کونگ فوی  فدراسیون 
ورزشی "تن و روان" شهرستان ارومیه برگزار شد.

فرزند  نیارشید  دانیال 
نیارشید  مهران  همکارمان 
در گمرک آستارا، به اردوی 
تیم ملی فوتبال پایه جهت 
شرکت در بازی های آسیایی 

دعوت شد.

فروغ رویایی و شهربانو 
رکنان  کا ز  ا د  ا رعیت نژ
مازندران  استان  گمرکات 
)گمرک ساری( موفق شدند 
مقام های اول ودوم مسابقات 
تیراندازی بانوان ادارات استان 
مازندران را که به مناسبت 

ایام ا... دهه فجر برگزار شد به خود اختصاص دهند.

برگزاری مسابقات دارت 
و فوتبال در گمرک گناوه

به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر یک دوره 
مسابقه فوتبال بین کارکنان گمرک گناوه برگزار و با 
اهدای جایزه از برندگان تقدیر شد. همچنین به این 
مناسبت مسابقه دارت بین کارکنان خانم این گمرک 

برگزار و نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل 
امواتا، بل احیاُء عندربهم یرزقون

شهابان آسمانی

شهیداسماعیل معینیان 
ت  د شها  -  1 3 2 8  /7 /1 4 : لد تو

1362/5/18=34 ساله
سمت:متصدی اموردفتری گمرک جنوب 

تهران                
وضعیت تاهل : متاهل ودارای یک فرزند      
محل شهادت : منطقه مهران درعملیات 

والفجر 3                
ویژگی اخالقی:فردی خوش رو،متین وکم 
نمی  ترک  را  نمازجماعت  بود.هیچگاه   حرف 
بوده  نمازبصورت جماعت  اقامه  به  کرد ومقید 
واهل مناجات باخداونمازشب بود،هـمیشه برای 

رضای خداکارکنید ...
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با حضور وزیر کشور و رئیس کل گمرک صورت گرفت

بهره برداری از پیشرفته ترین ایکس ری کامیونی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس
طی مراسمی با حضور عبدالرضا رحمانی 
رئیس  عسگری  فرود  و  کشور  وزیر  فضلی 
دستگاه  پیشرفته ترین  ایران  گمرک  کل 
شهید  گمرک  در  کشور  کامیونی  ایکس ری 
کار  به  آغاز  و  افتتاح شد  بندرعباس  رجایی 

شد.
این ایکس ری می تواند به طور میانگین هر 30 
ثانیه یک کانتینر را اسکن و اطالعات داخل کانتینر را 
به اپراتورها منتقل کند. بدین ترتیب گمرک شهیدرجایی 
قادر است روزانه حدود 1300 کانتینر را اسکن و تصاویر 

مربوط را در اختیار مأموران گمرک قرار دهد.
اظهارات وزیر کشور

پرسرعت  ایکس ری  افتتاح  از  پس  کشور  وزیر 
کامیونی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس این اقدام 
را گام بلندی در جهت مبارزه با قاچاق دانست و گفت: 
 4 نسل  ایکس ری های  پیشرفته ترین  از  یکی  امروز 
افتتاح شد، دستگاهی که می تواند روزانه 1200 تا 1300 

کانتیتنر را در با سرعت باال اسکن کند. 
وزیر کشور قابلیت های این دستگاه را قابل توجه 
ایکس ری سه  این  افزود: روش چک کردن  خواند و 
مرحله ای است و در کنار آن انطباق با بارنامه کاال قدرت 

تشخیص را در این دستگاه باال برده است. 
با اشاره به عملکرد دستگاه های ایکس ری  وی 
نصب شده و در حال نصب در کشور این اقدامات را 
در کاهش قاچاق کاال مؤثر دانست و گفت: در مبادی 
غیررسمی درخصوص کولبری دستورالعمل های جدیدی 
در دولت تصویب شده و هم چنین از یک ماه قبل در 

این خصوص اقداماتی انجام داده ایم.
وزیر کشور تأکید کرد: بیش از 60 تا 70 درصد 
کولبری ها تحت کنترل دقیق است. البته زیرساخت های 
و گمرکات  استانداران  و  داریم  آنجا الزم  در  دیگری 
را پیش  روند  این  با همکاری هم  و دیگر دستگاه ها 

می برند.
وزیر کشور درخصوص تأثیر اقدامات انجام شده 
در کاهش قاچاق افزود: به دنبال اقدامات انجام شده 
از 20 میلیارد دالر قاچاق کاال در مرزهای غیررسمی 
سال  در  دالر  میلیون  نیم  و   11 به  تقریبًا  رسمی  و 
اقدامات  گفت؛  پایان  در  فضلی  رحمانی  رسیده ایم. 
بسیار زیادی انجام شده و باید اقدامات بیشتری انجام 

دهیم تا این عدد به صفر برسد.
ایران  تولید  ایکس ری  دستگاه   5 عسگری: 

فروردین ماه در گمرکات نصب می شود
در  نیز  ایران  گمرک  کل  رئیس  عسگری  فرود 
مراسم افتتاح پیشرفته ترین دستگاه ایکس ری پرسرعت 
کامیونی کشور در گمرک شهید رجایی از برنامه ریزی 
اینچه  ایکس ری موبایلی در گمرک های  برای نصب 
برون، باشماق و دو دستگاه در سیستان و بلوچستان 
از طریق فاینانس و یک دستگاه در سرخس خبر داد.

وی با بیان اینکه به زودی یک دستگاه ایکس ری 

موبایلی نیز در گمرک شهید رجایی مستقر خواهد شد، 
تجارت  بخش  در  گمرک  برنامه های  محور  افزود: 

خارجی در هرمزگان رقم می خورد.
تمامی  حاضر  حال  در  اظهارداشت:  عسگری 
بندرعباس  رجایی  به گمرک شهید  ورودی  کاالهای 
از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
با  و  می شود  کنترل  هوشمند  صورت  به  فرامرزی 
راه اندازی ایکس ری پرسرعت عالوه بر کنترل هوشمند 
اطالعات محموله ها تصاویر ایکس ری نیز با محتوای 

محموله های اظهار تطبیق داده خواهد شد. 
ایکس ری  تولید 5 دستگاه  برای  داد:  ادامه  وی 
با وزارت دفاع قرارداد داریم که دو دستگاه در گمرک 
سال  فروردین  در  و  است  آزمایش  حال  در  بازرگان 

آینده نصب می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم تجارت 
خارجی در 10 ماهه ابتدای امسال را 80 میلیارد دالر 
میزان  این  از  دالر  میلیارد   37 گفت:  و  کرد  اعالم 

صادرات بوده است.
مورد  دوره  در  افزود: حجم صادرات کشور  وی 

بررسی 1/7 درصد رشد داشته است.
درصد   30 هرمزگان  استان  عسگری؛  گفته  به 
و  دارد  اختیار  در  را  تجارت خارجی کشور  کل حجم 
در 10 ماهه اول امسال گمرکات این استان 10 هزار 
میلیارد تومان درآمد داشتند که 60 درصد کل درآمد 

گمرک است.
براساس این گزارش ایکس ری  های موجود و فعال 
در گمرک تنها 20 کانتینر را در ساعت اسکن می کردند. 
کانتینرخوانی  و  پالک خوانی  پرسرعت  ایکس ری  در 
توسط دوربین ها انجام می شود. همچنین این سیستم، 

راننده را تشخیص می دهد. 
طبق برنامه قرار است در مرحله اول تصاویر به 
اپراتورها منتقل و از طریق اپراتورها وارد سامانه جامع 
گمرکی شود و در فاز بعدی برنامه ریزی شده تا مستقیمًا 
تصاویر ایکس ری به سامانه جامع گمرکی منتقل شود.

در حال حاضر تمامی کاالهای ورودی به گمرک 
شهید رجایی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره 
کنترل  هوشمند  صورت  به  فرامرزی  تجارت  واحد 
می شود و با راه اندازی این ایکس ری پرسرعت عالوه بر 
کنترل هوشمند، اطالعات محموله ها تصاویر ایکس ری 
نیز با محتوای محموله های اظهار تطبیق داده می شود. 
پیش از این 2 دستگاه ایکس ری کامیونی نیمه 
ثابت در گمرک شهید رجایی فعال بود که می توانند در 
هر ساعت بین 10 تا 20 دستگاه کامیون را اسکن کنند. 
شایان ذکر است که تعداد ایکس ری های کامیونی 
گمرک در سال 1392، 5 دستگاه بود که این تعداد تا 
پایان سال 1395 با رشدی 140 درصدی به 12 دستگاه 
افزایش یافت. این افزایش از سال 1392 تا 1395 با 
خرید تعداد 7 دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی 

گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.

رئیس کل  گمرک ایران خبر داد
نصب دو دستگاه ایکس ری  پیشرفته کامیونی در گمرک بازرگان

دو  گفت:  ایران  گمرک  کل  رئیس 
 )X-RAY( دستگاه پیشرفته ایکس ری
بازرگان  گمرک  به  روز  فناوری  با 
اختصاص یافته است که تا اردیبهشت 

سال آینده راه اندازی می شود.
»فرود عسگری« در جلسه شورای توسعه 
نظیر  افزود:  آذربایجان غربی  غیرنفتی  صادرات 
شهید  گمرک  در  اخیراً  پیشرفته  دستگاه  این 
دستگاه ها  این  است.  شده  راه اندازی  رجایی 
با  حرکت  حال  در  حتی  را  کامیون ها  می توانند 
اختیار  در  را  آن  و  کنند  اسکن  کامل  جزئیات 

بخش فنی قرار دهند.
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: مقدمات تجهیز گمرک مرز بازرگان به این دستگاه ها در دست اجراست 

و اوایل سال آینده شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
فرود عسگری در چهل و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ارومیه و 
فغاالن اقتصادی استان که با حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکیه و جمعی از مسئوالن کشور و استانی 
در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اجرایی شدن طرح جامع توسعه و بهسازی گمرک بازرگان را از 
اولویت های گمرک ایران عنوان کرد و گفت: گمرک بازرگان ویترین گمرکات ایران است و به دلیل ظرفیت های 

باالی ترانزیتی این گمرک اولویت دار، اعتبارات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ارائه خدمات توسط انبارهای عمومی برای کامیون داران استان را ضعیف دانست و تصریح کرد: علت 

اصلی این امر تعدد تأسیساتی است که توسط دستگاه های مختلف در استان ایجاد شده است.

کشف بیش از 15 تن پیش ساز مواد مخدر توسط مأموران 
گمرک شهیدرجایی 

مأموران گمرک شهیدرجایی بندرعسا 
یک محموله پیش ساز مواد مخدر به وزن 

15 تن و 750 کیلوگرم کشف کردند. 
که  بود  گالن   785 شامل  محموله  این   
و  هروئین  نوع  از  مخدر  مواد  تولید  در  آن  از 
از کشور  استفاده می شود. محموله فوق  مرفین 
تایوان بارگیری شده بود و مقصد آن نیز یکی از 

کشورهای همسایه بوده است.
 محموله ترانزیتی کشف شده تحت عنوان 
روغن موتور به گمرک شهید رجایی اظهار شده بود 
که با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران گمرک و با 
رصد اطالعات سامانه جامع گمرکی در رویه ترانزیت 

کشف و ضبط شد.حبیب اهلل جناغ معاون صادرات و ترانزیت گمرک شهید رجایی درخصوص کشف این محموله بزرگ 
پیش ساز مواد مخدر صنعتی گفت: با توجه به ارزیابی این کاال در مسیر قرمز و با تقاطع گیری و مغایرت در ورود اطالعات 
و شکل ظاهری گالن ها نسبت به تخلیه محموله از کانتینر اقدام شد و فقط دو ردیف ابتدایی این کانتینر به تعداد 176 
گالن 20 لیتری روغن موتور و در قسمت عقب آن 785 گالن به وزن تقریبی 15700 کیلوگرم انیدرید استیک )پیش ساز 
مواد مخدر( جاسازی شده بود. مواد شیمیایی مکشوفه پس از آزمایش دقیق از نوع قوی اسید انیدرید استیک تشخیص 
داده شد که ماده اولیه ساخت هروئین است. این پنجمین محموله پیش ساز مواد مخدر است که در سال جاری توسط 
کارشناسان گمرک شهید رجایی کشف و توقیف می شود. گمرک ایران از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به کشف 
بیش از 60 تن انواع مواد مخدر سنتی، صنعتی و پیش ساز مواد مخدر شده است و رتبه نخست دنیا را در کشف 

انواع کاالهای قاچاق براساس ارزیابی سازمان جهانی گمرک طی سال 2017 کسب کرده است.


