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18 نگاه هفته
کمترین مشکل 
را در صادرات 

محصوالتمان
 با گمرک داریم

هنر استفاده از برهه های تاریخی

با وجود تالش هایی که از سوی دولت و مجلس برای کم کردن اثر 
تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته و می گیرد، سایه سنگین این   
تحریم ها همچنان بر سر فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش های تولید و 
صادرات گسترده است و با خروج آمریکا از برجام ضمن افزایش نگرانی ها 
در این زمینه شرایط دشواری برای فعاالن اقتصادی فراهم شده است. در 
این ارتباط افزایش نرخ ارز با توجه به اثرات غیرمنطقی آن بر سایر کاالها 
و خدمات موجب گرانی بسیاری از کاالها شده و فشار مضاعفی را بر 
مردم وارد کرده، هر چند که دولت با اتخاذ تدابیر و راهکارهای کارشناسی 
تصمیمات و مصوبات خوبی درباره مهار نرخ ارز داشته و سیاست های ارزی 
جدید به همراه ابراز اطمینان رئیس جمهوری و سایر مسئوالن اقتصادی 
دولت توانسته  است تا حدودی بازار ارز را آرام و ساماندهی کند و از شدت 

آشفتگی و هرج و مرج آن در روزها و هفته های گذشته بکاهد.
در چنین شرایطی که مشابه آن را پیش از امضای توافق نامه هسته ای 
بین ایران و 5 کشور بزرگ نیز شاهد بودیم، به نظر می رسد آنچه که می تواند 

به عنوان یک راه حل برای مقابله با فشارها و تهدیدات اقتصادی ارائه شود، 
همان نسخه پیشین و عمل به توصیه های دلسوزان نظام به خصوص مقام 
معظم رهبری یعنی اجرای دقیق و گام به گام اقتصاد مقاومتی و محقق 
کردن اهداف و سیاست های آن است که متأسفانه تاکنون به طور شایسته 

مورد توجه قرار نگرفته است. 
تکیه بر منابع و ظرفیت های داخلی در همه بخش های اقتصادی با 
استفاده از نیروهای خالق و نوآوری های فنی و تکنولوژیک، برای رونق 
بخشیدن به تولید ملی ترویج فرهنگ خودباوری و تقویت روحیه کار و 
تالش و خودداری از اشاعه روحیه یاس و ناامید و مهمتر از همه مبارزه 
جدی و قاطع با مظاهر مختلف فساد در همه سطوح و طبقات به منظور 
جلب اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به مسئوالن به خصوص دولت و مجلس 
در کنار تالش برای توسعه مناسبات و روابط با کشورهایی که عالقه  مند به 
گسترش همکاری ها و روابط اقتصادی و سیاسی با ایران هستند می تواند 

از شدت فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران بکاهد.
اگرچه مسئوالن عالی کشور ازجمله رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد 
طی روزهای اخیر بارها بر عادی بودن وضعیت ذخایر مالی اعم از ریالی 
و ارزی، کاالهای مورد نیاز مردم و سایر منابع و امکانات تأکید و موج 

گرانی های یکی دو ماه گذشته را ناشی از توسعه فضای روانی و دالیل 
غیراقتصادی عنوان کرده اند، اما تجارب قبلی نشان می دهد که پیشگیری  
از بروز شرایط بحرانی و آشفتگی در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند 
تالش و اقدامات جدی تر و بیشتر است به ویژه آنکه بهرحال گفته می شود 
آمریکا تحریم های گسترده تری را طی هفته های آینده علیه کشورمان 

اعمال خواهد کرد.
به یاد داشته باشیم که تغییرات مداوم درعرصه سیاست گذاری و 
تصمیمات جهانی به همراه تحوالت روزافزون در حوزه فناوری، همواره 
فرصت های تازه ای را برای بروز و ظهور توانمندی کشورهای مختلف 
جهان به خصوص کشورهای برخوردار از منابع و امکانات طبیعی، ذخایر 
زیرزمینی و نیروی انسانی مستعد و متخصص مانند کشور ما فراهم می کند 
که استفاده به موقع از این فرصت ها می تواند منجر به پیشرفت و توسعه 
واقعی شود. هنر مردان سیاست و متخصصان مسائل اقتصادی در آن است 
که با تعامل و هماهنگی کامل و پیش بینی درست اتفاقات و رویدادهای 
آینده در برهه های تاریخی از همه ظرفیت ها، منابع و امکانات بالفعل و حتی 
بالقوه موجود در جهت رشد و تعالی کشور استفاده نمایند و شاید خروج از 

برجام توسط آمریکا یکی از این برهه ها باشد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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گمرک در ایستگاه های ایست و بازرسی ناجا 
مستقر می شود

گمرکآموزش12بخشنامه5فراسو8
سازمان پیشتاز

 در الکترونیکی شدن است
از شش سامانه جدید وزارت  رونمایی  اقتصاد در مراسم  وزیر 
اقتصاد و دستگاه  های تابعه از پیشتاز بودن گمرک در الکترونیکی 

کردن خبر داد.
صفحه 2

3
تراز تجارت خارجی 

در سه ماهه
 نخست امسال

 365میلیون دالر 
به نفع صادرات بود

گزارش هفته

نخست  ماهه  سه  در  کشور  خارجی  تجارت  تراز 
صادرات  نفع  به  دالر  میلیون   365 سال جاری 

غیرنفتی بود.

2خبر هفته
حمایت رهبر معظم 
انقالب از تصمیمات 
وزارت اقتصاد برای 
بهبود فضای کسب 

و کار
رهبر انقالب اسالمی در خطبه های نماز پرشکوه فطر امسال با اشاره 
به برخی تصمیم های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب و کار و 
برطرف کردن موانع، این تصمیم ها را مثبت ارزیابی و بر پیگیری جدی 

آن تأکید کردند.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان از کشف دو محموله 
ترانزیتی قاچاق با استفاده از گزارشات سامانه جامع گمرکی 

خبر داد.

نایب رئیس اول اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ های قیمتی: ایران دارای معادن و ذخایر بسیار 
ارزشمند در حوزه سنگ های قیمتی است که متأسفانه سرمایه گذاری 

و استفاده مناسبی از آن به عمل نمی آید

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

با امضای تفاهم نامه چهارجانبه میان گمرک،تعزیرات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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خبرنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

خطبه های  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
نماز پرشکوه فطر امسال با اشاره به برخی 
تصمیم های وزارت اقتصاد برای رونق فضای 
این  موانع،  کردن  برطرف  و  کار  و  کسب 
تصمیم ها را مثبت ارزیابی و بر پیگیری جدی 

آن تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین پیگیری 
جدی موضوع مبارزه با فساد را خاطرنشان کردند 
و با اشاره به حضور جوانان در بخش های تولیدی و 
سازندگی، لزوم تشویق آنان و حمایت از واحدهای 

تولیدی را مورد تأکید قرار دادند.
با تأکید بر اینکه  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ملت ایران باید بیدار و هوشیار باشد و توطئه ها 
را بشناسد، افزودند: امروز توطئه ی اصلی دشمن 
»فشار اقتصادی« به توده های مردم برای خسته و 

ناامید کردن آنان است.
و  حاکمیتی  دستگاه های  همه ی  ایشان 
مسئوالن را به تالش بی وقفه برای مقابله با این 
توطئه توصیه فرمودند و خاطرنشان کردند: یک 

کانون مرکزی با حضور سران سه قوه و فعاالن اصلی 
قوا برای رسیدگی به مسائل اقتصادی تشکیل شده 
است که این کانون باید مسائل اقتصادی را قدم به 
قدم دنبال کند، تصمیم های قاطع بگیرد و آن ها 
را اجرا کند.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
آحاد مردم نیز برای مقابله با این توطئه وظایفی 
باید مورد  از موضوعاتی که  افزودند: یکی  دارند، 
توجه جدی مردم قرار بگیرد، »پرهیز از اسراف و 

زیاده روی« است.
با اشاره به وجود  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
این  صاحبان  افزودند:  کشور  در  باال  نقدینگی 
نقدینگی، آن را به سمت تولید هدایت کنند تا 

چرخ های زندگی مردم به حرکت در بیاید.
بازرگانی  و  تجارت  دست اندرکاران  ایشان، 
خارجی را نیز به پرهیز از واردات کاالهای غیرضرور 
و کاالهایی که مشابه داخلی دارند، توصیه ی مؤکد 
کردند و گفتند: یکی از عادت هایی که میان برخی از 
مردم رواج دارد و باید کنار گذاشته شود، سفرهای 

تفریحی و غیرضروری به خارج از کشور است.

حمایت رهبر معظم انقالب 
از تصمیمات وزارت اقتصاد برای بهبود 

فضای کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از شش سامانه و خدمت الکترونیکی جدید:

گمرک، سازمان پیشتاز در الکترونیکی شدن است
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از شش 
دستگاه  های  و  اقتصاد  وزارت  جدید  سامانه 
الکترونیکی  از پیشتاز بودن گمرک در  تابعه 

کردن خبر داد.
مسعود کرباسیان در مراسم آغاز بهره برداری 
از شش سامانه و خدمت الکترونیکی وزارت اقتصاد 
هدف از راه  اندازی این سامانه ها را ایجاد شفافیت و 
قرارگرفتن مردم در جریان امور عنوان کرد و گفت: 
از تمامی دستگاه های تابع وزارت اقتصاد که در زمینه  
الکترونیکی شدن فعالیت های خوبی داشته اند تشکر 
می کنم. کرباسیان به گمرک کشور به عنوان یکی 
پیشتاز  شدن  الکترونیکی  در  که  سازمان هایی  از 
بود ه است اشاره کرد و گفت: به زودی دو دستگاه 
به  گمرک  در  داخل  ساخت  پرسرعت  ایکس ری 

بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به سامانه ارتباط مردمی وزارت 
اقتصاد به عنوان اولین سامانه، در نوع خود گفت: این 
سامانه توسط دفتر بازرسی و فاوا وزارتخانه طراحی 
شده و مردم می توانند از این طریق نظرات، شکایات 
و درخواست های خود را به صورت الکترونیکی ارسال 
کنند که ظرف 10 روز این موارد باید پاسخ داده 
شود و پس از آن ما راستی آزمایی می کنیم که آیا 

این پاسخ ها داده شده یا خیر.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سامانه 
دوم سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه است، 
گفت: از طریق این سامانه بالغ بر 60 هزار دسته چک 
جمع خواهد شد و کسی الزم نیست برای گرفتن 

پول از خزانه به تهران مراجعه کند.
اینکه چه  آن  بر  عالوه  داد:  ادامه  کرباسیان 
این سامانه استفاده  از  دستگاهی و به چه میزان 
به صورت لحظه ای مشاهده  نیز می توان  کرده اند 
مشخص  هم  خزانه  از  برداشت  میزان  و  کرد 

خواهد شد.
وی با اشاره به سومین سامانه از شش سامانه 
رونمایی شده، تصریح کرد: طرح سوم در ارتباط با 
بهبود مستمر فضای کسب وکار و حذف موانع در 
جهت فعال سازی و پیشرفت فعالیت های اقتصادی 
است که در مجموع شامل چهار سامانه می شود که 
دو سامانه دادور و یاور رونمایی شده و دو مورد آن 

نیز به زودی به بهره برداری می رسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از 
طریق سامانه دادور صدور مجوز برای فعالیت های 
اقتصادی کنترل می شود، ادامه داد: در همین راستا 
بدهند  فعالیت  برای  مجوز  باید  که  دستگاه هایی 
مشخص شده و مجوزهای غیرضرور نیز شناسایی 
غیرضرور  مجوز   600 حدود  تاکنون  که  می شوند 

حذف شده است.
کرباسیان چهارمین سامانه، سامانه  گفته  به 
قانون  دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر 
این کار به صورت  این،  از  مالیات هاست که پیش 
دستی و فقط در تهران انجام می شد و از طریق این 
انجام  الکترونیکی  صورت  به  درخواست ها  سامانه 
و  اسناد  الکترونیکی  تبادل  سامانه  از  می شود.وی 
به عنوان پنجمین سامانه  اقتصاد  مکاتبات وزارت 
طراحی شده نام برد و گفت: ما سعی می کنیم به 
طبیعت کمک کنیم و با حذف کاغذ عالوه بر استفاده 
کمتر از کاغذ، شفافیت و پیگیری فعالیت اقتصادی 

را بیشتر کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
اقتصاد  وزارت  ویدئو کنفرانس  از طریق سامانه 
این  همکاران  تمامی  بین  جمعی  ارتباط  یک 
به  گفت:  می شود،  برقرار  کشور  در  وزارتخانه 
این ترتیب هماهنگی از طریق این سامانه انجام 
برای  حتماً  ما  همکاران  که  نیست  نیاز  و  شده 
گفته  کنند.به  مراجعه  تهران  به  خود  کارهای 

کرباسیان در کنار این شش سامانه طرح اجرایی 
شدن نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد کشور نیز 
با حضور مسئوالن مربوطه رونمایی می شود که 
هدف آن شفافیت در اجرای پروژه های عمرانی 

است. آزاد  مناطق 
شایان ذکر است که سامانه جامع گمرکی 
حدود  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  سامانه  و 
و  شده  راه اندازی  گمرک  در  که  است  سال   4
نزدیک به 100 درصد تشریفات گمرکی واردات 
و صادرات در این سازمان به صورت الکترونیکی 

می شود. انجام 

تأکید ایران و سوریه بر توسعه هر چه بیشتر
 روابط بانکی و گمرکی

در دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر اقتصاد 

و تجارت سوریه بر توسعه و گسترش روابط تجاری 
و اقتصادی دو کشور به ویژه در حوزه بانکی و گمرکی 

تأکید شد.
دارایی  و  اقتصادی  اخبار  شبکه  گزارش  به 
)شادا(، دکتر مسعود کرباسیان در این دیدار آمادگی 
این وزارتخانه را برای همکاری های دوجانبه با سوریه 

را اعالم کرد.
 وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری های 
گمرگی دو کشور، اظهارداشت: باید مشخص شود 
کاالهایی که میان دو کشور مبادله می شود منحصراً 
تولید ایران و سوریه باشد تا کاالی سایر کشورها 
ترجیحی  تعرفه  مزایای  از  ایرانی  کاالی  عنوان  به 
برخوردار نشود و این امر تنها از طریق همکاری های 

گمرکی امکان پذیر خواهد بود.
آمادگی  از  همچنین  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
ایران برای بازسازی زیرساخت های این کشور توسط 

پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی خبر داد.
کرباسیان با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک 
و  راه  وزارت  برعهده  ایران  سوی  از  کشور   دو 
و  بازسازی  زمینه  در  گفت:  است،  شهرسازی 
توسعه راه ها، وزارت اقتصاد می تواند نقش مؤثری 

داشته باشد.
 وی همچنین تأکید کرد: شرکت های مهندسی 
برخوردار  خوبی  توانمندی  از  ایرانی  پیمانکاری  و 
هستند و در آمریکای التین تا آفریقا، آسیا و قفقاز 
حضور دارند و آماده همکاری در زمینه های فنی و 

مهندسی با سوریه هستند.
در ادامه این دیدار، "محمد سامر الخلیل"، وزیر 
اقتصاد و تجارت سوریه نیز ضمن ابراز خرسندی از 
برگزاری این دیدار، از حمایت های دولت و ملت ایران 

نسبت به کشورش قدردانی کرد.
از  زیادی  بخش  تخریب  به  اشاره  با  وی   
روند  بازسازی آن گفت:  لزوم  و  سوریه در جنگ  
بازسازی با همکاری و حضور ایران در سوریه در 

اولویت قرار دارد.
 وزیر اقتصاد و تجارت سوریه همچنین با اشاره 
به وجود زمینه های زیاد همکاری میان دو کشور 
ایران در  به ویژه در حوزه گمرک، خواستار حضور 

منطقه آزاد سوریه شد.
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تراز تجارت خارجی کشور در سه ماهه 
نخست سال جاری 365 میلیون دالر به نفع 

صادرات غیرنفتی بود.
این مطلب را رئیس کل گمرک ایران در مورد 
تا  بیان کرد و گفت:  آمار تجارت خارجی کشور 
غیرنفتی  صادرات  سال جاری  ماه  خرداد  پایان 
و  میلیارد   11 به  توجهی  قابل  افزایش  با  کشور 

618 میلیون دالر رسید.
فرود عسگری افزود: ارزش صادرات غیرنفتی 
کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نزدیک به 16 درصد افزایش داشته است.
وضعیت  آخرین  تشریح  با  همچنین  وی 
واردات انواع کاال به کشور اظهارداشت: در همین 
مدت واردات تقریباً با رشد منفی حدود 3 درصد 
همراه بود و آمارهای گمرک نشان می دهد که در 
مجموع ارزش واردات کشورمان به 11 میلیارد و 

253 میلیون دالر رسیده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز 
تجاری کشورمان همچنان مثبت است، گفت: مازاد 
تراز تجاری کشور تا پایان خرداد ماه سال جاری از 

360 میلیون دالر فراتر رفت.
عسگری در پاسخ به اینکه با وجود نوسانات 
قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چگونه است، 
تشریفات  انجام  و  ترخیص  کار  روند  کرد:  تأکید 
گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد و تخصیص 
اساسی  کاالهای  برای  مرکزی  بانک  توسط  ارز 

تقریباً روند عادی خود را طی می کند.

رئیس کل گمرک ایران خبر داد:
واگذاری مدیریت واحد مرزهای زمینی 

و دریایی به گمرک
رئیس کل گمرک ایران از واگذاری مدیریت 
برای  گمرک  به  دریایی  و  زمینی  مرزهای  واحد 

تسهیل صادرات و تجارت خبر داد.
فرود عسگری که در مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل دفتر هماهنگی استان های گمرک سخن 
می گفت با بیان این مطلب افزود: یکی از اقدامات 
مدیریت  واگذاری  مرزی  حوزه  در  دولت  مهم 
گمرک  به  دریایی  و  زمینی  مرزهای  هماهنگ 
به دلیل عملکرد خوب گمرک است و باید برای 
صادرات  بخش  در  خصوص  به  تجارت  تسهیل 

مدیریت واحد در مرزها تقویت شود.

ویژه  کارگروه  ویژه  جایگاه  به  عسگری 
ساماندهی مرزی اشاره و تأکید کرد: مدیران باید 
به طور منظم از گمرکات مرزی سرکشی کنند و از 
نزدیک وضعیت ورود و خروج کاال و مسافر را رصد 
کنند و البته این موضوع در حوزه صادرات غیرنفتی 
و تسیهل در صدور کاال بسیار مهم و اثرگذار است.

بر حضور  ادامه  ایران در  رئیس کل گمرک 
مدیران در جمع ارباب رجوع تأکید کرد و گفت: این 
سرکشی ها و بازدیدها موجب می شود تا مدیران از 

نزدیک با مشکالت ارباب رجوع آشنا شوند.
نظری  امیر  تالش های  از  ادامه  در  عسگری 
مدیرکل سابق دفتر هماهنگی استان ها در ایجاد 
نمایندگان  گمرکات،  مدیران  با  خوب  ارتباط 
گمرک  جایگاه  از  دفاع  در  به خصوص  و  مجلس 
و  کرد  تشکر  و  تقدیر  مرزی  واحد  مدیریت  در 
انتصاب وی را به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی تبریک گفت.بنابراین گزارش در ادامه این 
جلسه محمدرضا جعفری مدیرکل دفتر هماهنگی 
استان های  امور  اهمیت  به  گمرک  استان های 
بر  و  اشاره  مرزها  در  گمرکات  فعالیت  و  گمرک 
گمرکات  مشکالت  و  مسائل  به  فوری  رسیدگی 
اجرایی به ویژه در مرزها تأکید کرد و گفت: در 
طی سال هایی که در گمرکات استان خوزستان 
بودم و تجربیاتی که در سال های گذشته در دفتر 
هماهنگی استان ها داشته ام با مسائل و گمرکات 

مرزی به خوبی آشنا هستم. 
در ادامه این جلسه امیر نظری مدیرکل سابق 
دفتر هماهنگی استان ها از همراهی تمامی مدیران 
و کارکنان در مدت خدمت در گمرک تشکر کرد.

همچنین دکتر علیرضا مقدسی معاون حقوقی 
معاونین  از  نمایندگی  به  نیز  گمرک  نظارت  و 
محمدرضا  برای  و  تشکر  نظری  امیر  زحمات  از 
جعفری مدیرکل دفتر هماهنگی استان ها آرزوی 

توفیق کرد.

رئیس کل گمرک بیان کرد
ترخیص 60 تا 70 درصد کاالهای وارداتی 

به شکل غیرنقدی از گمرک
60 تا 70 درصد کاالها و مواد اولیه واحدهای 
تولیدی به صورت نسیه و به همین میزان کاالهای 
وارداتی فاقد تولید داخلی با پذیرش ضمانت نامه 

بانکی از گمرک ترخیص می شود.
با  ایران  گمرک  کل  رئیس  عسگری  فرود 
بیان  این مطلب گفت: االن در گمرگ به منظور 
کمک به ترخیص کاال، برای بسیاری از واحدهایی 

که با کمبود نقدینگی روبه رو هستند، به خصوص 
نسیه  صورت  به  کاالهایشان  تولیدی،  واحدهای 

ترخیص می شود.
وی افزود: برای این واحدها مهلت شش ماهه 
را  کاال  درصد   70 گاهی  و   60  ،50 و  می دهیم 
ترخیص می کنیم که تقریباً معادل حقوق ورودی 
می شود. به این ترتیب این میزان از واردات آنها 
وارد چرخه و پروسه تولید می شود تا بعداً بقیه کاال 
را ترخیص کنند. این یکی از کمک هایی است که 

برای راحتی کار بازرگانان انجام می دهیم.
وصول  دیگر  کمک  داد:  ادامه  عسگری 
ضمانت نامه برای کاالهایی است که تولید داخل 
داریم  داخل  تولید  مشابه  که  کاالهایی  و  ندارند 
مشمول ضمانت نامه نیستند. براساس آماری که به 
بررسی یک روند 4، 5 ساله پرداخته است، تقریباً 
60، 70 درصد کاالهای وارداتی به کشور را مشمول 
ضمانت نامه کرده ایم. این کاالها با سررسید تقریباً 
ترخیص  بانکی  ضمانت نامه  با  می توانند  یکساله 
شوند.رئیس کل گمرک ایران در ادامه گفت: در 
اقدامی دیگر تصمیم گرفته ایم در مورد ورود موقت، 
واحدهای تولیدی بدون نیاز به پروسه ثبت سفارش 
بتوانند کاالهای خود را پیگیری کنند. این اقداماتی 

است که برای وضعیت فعلی مناسب است.
عسگری در مورد اینکه برای حل مشکالت 
تدابیری  چه  صادرات  و  واردات  بخش  در  تجار 
از  بنده  داد:  توضیح  است،  شده  گرفته  نظر  در 
گمرک، آقای خسروتاج از وزارت صنعت و معدن 
بانک  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  مسئوالنی  و 
دولت  مصوب   14 ماده  کارگروه  عضو  مرکزی 
مشکالتی  و  مسائل  کارگروه  این  در  هستیم. 
که بخش خصوصی و تجار و بازرگانان در حوزه 
تجارت خارجی دارند را رصد می کنیم. هر هفته 
 10 تا   7 ساعت  از  زوج  روزهای  در  جلسه  سه 
صبح تشکیل می شود و درباره نمونه های موردی 

بررسی و تصمیم گیری می کنیم.
رئیس کل گمرک ایران درخصوص مشکالت 
مربوط به صف ثبت سفارش و ترافیک آن گفت: 
طبیعی  باشید،  داشته  تومانی   4200 ارز  وقتی 
است در ثبت سفارش ها صف ایجاد می شود. آمار 
ثبت سفارش ها باالست و به همین دلیل تمام آنها 
باید مدیریت و اولویت بندی شوند. مثاًل ابتدا باید 
کاالهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات خط تولید، 
قطعات و... مدیریت شوند و بعد باقی کاالها مورد 
بررسی قرار گیرند. البته باید توجه  داشت که همه 

این موارد شاید منجر به واردات نشود.

رئیس کل گمرک ایران: 

تراز تجارت خارجی
 در سه ماهه نخست امسال

 365 میلیون دالر به نفع صادرات بود

خبر

وقتی ارز 4200 تومانی 
داشته باشید، طبیعی است 
در ثبت سفارش ها صف ایجاد 
می شود. آمار ثبت سفارش ها 
باالست و به همین دلیل 
تمام آنها باید مدیریت و 
اولویت بندی شوند. مثاًل ابتدا 
باید کاالهای اساسی، مواد 
اولیه، تجهیزات خط تولید، 
قطعات و... مدیریت شوند و 
بعد باقی کاالها مورد بررسی 
قرار گیرند. البته باید توجه  
داشت که همه این موارد شاید 
منجر به واردات نشود.
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بخشنامهنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

تعیین سود بازرگانی مازاد برای خودروهای وارداتی 
باالی 40 هزار دالر

خودروهای سواری با حجم موتور 2500 
سی سی و کمتر با ارزش بیش از 40 هزار 
دالر مشمول 40 درصد سود بازرگانی مازاد 
بر مأخذ حقوق ورودی و پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده بر سود بازرگانی مازاد است.

مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه گمرک ایران در این زمینه بخشنامه زیر 
را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد: پیرو بخشنامه 
موضوع   96/12/28 مورخ   335/1484848
ترخیص خودروهای وارده دارای ثبت سفارش 

معتبر، اعالم می دارد مطابق با بند 3 بخشنامه پیروی فوق، خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی 
و کمتر با ارزش بیش از 40000 دالر مشمول 40 درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی 
مندرج در جداول تصویب نامه ابالغی ضمیمه بخشنامه 266/96/1124527 مورخ 96/10/13 بوده 
و از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده بر سود بازرگانی مازاد )40%( نیز تعلق می گیرد خواهشمند 
است دستور فرمایید نسبت به محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سود بازرگانی مازاد بر حقوق 
ورودی جهت خودروهای موصوف و همچنین صدور مطالبه نامه جهت خودروهای ترخیص شده که 
مالیات مذکور برای آنها محاسبه و پرداخت نگردیده و اعالم به سازمان امور مالیاتی )بدون لحاظ 
ماده 135 ق.ا.گ( اقدام نمایند. مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه با رعایت کامل ضوابط و مقررات 

به عهده باالترین مقام اجرایی گمرک خواهد بود.

افزایش 10 درصدی 
عوارض گمرکی لوازم آرایشی وارداتی

بازرگانی  سود  و  گمرکی  عوارض 
لوازم آرایشی وارداتی 10 درصد افزایش 
یافت. این موضوع در بخشنامه مدیرکل 
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
ابالغ  اجرایی  گمرکات  به  ایران  گمرک 

شد.
متن بخشنامه به این شرح است: پیرو بند 
5 بخشنامه شماره 334/96/1483944 مورخ 
96/12/28 موضوع افزایش 10 درصد به عوارض 
گمرکی و سود بازرگانی به لوازم آرایشی وارداتی 

به پیوست نامه شماره 87052 مورخ 97/02/01 دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش ارسال و اعالم 
می دارد، کلیه کاالهایی که ذیل ردیف های تعرفه 3304 و 3303 و ردیف های 330790790، 
 33052000 ،33053000 ،33059000 ،33073000 ،33072000 ،33071000 ،33079020

طبقه بندی می شوند مشمول عوارض مذکور طبق قانون بودجه سال جاری می گردد. 
ضمناً درخصوص فهرست کلی ردیف تعرفه های مربوطه از دفتر مقررات صادرات و واردات 

استعالم گردیده که به محض وصول پاسخ مراتب متعاقباً اعالم می گردد. 
خواهشمند است دستور فرمایید جهت کاالهای ترخیص شده و موشول ردیف های تعرفه 
فوق االشاره قبل از سپری شده مهلت ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به صدور مطالبه نامه 

کسر دریافتی اقدام گردد.

شرایط قرنطینه ای واردات چند نوع تخته و چوب
 برای مصارف صنعتی

طی  کشور  نباتات  حفظ  سازمان 
نامه ای شرایط قرنطینه ای واردات چند 
نوع تخته، چوب و بذر پیازچه را اعالم 

کرد: 
در همین ارتباط مدیرکل مرکز واردات و 
امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران بخشنامه 

زیر را به گمرکات اجرایی ارسال کرد.
با توجه به نامه شماره 60/262763 
صادرات  مقررات  دفتر   96/11/28 مورخ 
و واردات و نامه شماره 96/502/53366 
مورخ 96/11/21 وزارت جهاد کشاورزری 
ی  نطینه ا قر یط  ا شر عالم  ا درخصوص 
و  بوبینکا  چهارتراش  تخته های  واردات 

یا  پوست  بدون  بینه  کرده  چوب های  آلمان،  کشور  از  صنعتی  مصارف  جهت  زبرانو 
از کشور  مصارف صنعتی  کمپاس جهت  و  مربانو  و  )باالنو(  مرانتی  و چهارتراش  تخته 
مالزی و بذر پیازچه جهت مصارف کاشت از کشور فرانسه اعالم می دارد که محصوالت 
به رعایت  قرار داشته و منوط  قرنطینه ای متوسط  با ریسک  فوق در فهرست کاالهای 
ورودی  مرز  در  قرنطینه  کارشناسان  بازدید  نیز  و  پیوست  لیست  قرنطینه ای  شرایط 

می باشد.  ترخیص کننده(  )گمرک 

واردات تبلت با صفحه نمایش لمسی 7 اینچ 
مشمول دریافت شناسه کاال است

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ثبت  چگونگی  یی  مه ها بخشنا صدور 
سفارش و واردات برخی از اقالم صنعتی 
و محصوالت دامی و کشاورزی و همچنین 
رایانه  برای  کاال  شناسه  دریافت  ضوابط 

لوحی )تبلت( را اعالم کرد.
واردات  و  سفارش  ثبت  اساس  این  بر 
از  درز  بدون  توخالی  پروفیل های  و  "لوله ها 
ردیف  ذیل  چدن("  از  )غیر  فوالد  از  یا  آهن 
مجوز  اخذ  به  منوط   )7304( شماره  تعرفه 

"عدم ساخت داخل" از دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی می باشد.
ثبت سفارش و واردات "دانه روغنی آفتابگران" با شماره تعرفه )12060010( ممنوع می باشد 
و کلیه تأییدیه های قبلی صورت پذیرفته در سامانه جامع تجارت جهت تخصیص 4000 ریال به 

ازای هر دالر برای دانه وارداتی فوق الذکر کان لم یکن اعالم می گردد.
ثبت سفارش و واردات "گوسفند مولد نژاد خالص" با ردیف تعرفه )01041010( و "بز 
مولد نژاد خالص" با ردیف تعرفه )01042010( منوط به اخذ مجوز از مرکز اصالح نژاد دامی 
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.این وزارتخانه همچنین با اشاره به 
شمولیت دریافت شناسه کاال جهت "رایانه لوحی )Tablet PC( با صفحه نمایش لمسی حداقل 
7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت" با شماره تعرفه )84713040( اعالم کرد. شماره تعرفه 

)84173090( با عنوان "سایر" تا اطالع ثانوی مشمول دریافت شناسه کاال نمی باشد.

ترانزیت داخلی قطعات و لوازم یدکی انواع 
لوازم خانگی، خودرو و سایر ماشین آالت همچنین 
کاالهای مستعمل به مقصد بازارچه های مرزی چهار 
استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، 

کرمانشاه و کردستان ممنوع شد.
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه گمرک ایران با اعالم این مطلب در بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی، نکاتی را درباره ارسال کاال از مبداء 
گمرکات مرزی به محل بازارچه های مربوط یادآور شد.

متن بخشنامه به این شرح است: نظر به اینکه 
اخیراً در راستای اجرای تصویب نامه شماره 312530/

ت55395 مورخ 97/3/13 هیأت محترم وزیران )موضوع 

دستورالعمل اجرایی طی نامه شماره 97/322581 مورخ 
97/3/22 به گمرکات ذی ربط( ابهاماتی درخصوص نحوه 
ارسال کاال از مبدأ گمرکات مرزی به محل بازارچه های 
مربوطه به وجود آمده لذا خواهشمند است دستور فرمایید 
در زمان ترانزیت داخلی محموالت متعلق به شرکت های 
تعاونی مرزنشینان فعال در استان های آذربایجان غربی، 
سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان موارد ذیل 

را نیز مدنظر قرار دهند:
1- از ترانزیت داخلی کاالهایی که در آن گمرکات به 
ارائه  عدم  دلیل  به  ولی  اظهار  قطعی  ترخیص  عنوان 
مجوزهای قانونی و مقرراتی، تشریفات ترخیص قطعی آنها 
انجام نپذیرفته )کاالهای مشمول ممنوعیت با محدودیت 

در ترخیص یا کاالی مستعمل( به مقصد بازارچه های 
غیررسمی خودداری به عمل آید.

2- از ترانزیت داخلی قطعات و لوازم یدکی انواع لوازم 
خانگی، خودرو و سایر ماشین آالت خودداری به عمل آید.

3- از ترانزیت کاالهای مستعمل به مقصد بازارچه های 
مرزی اکیداً خودداری گردد.

4- کاالهایی که جهت تعیین ارزش و تعرفه آنها نیاز به 
تعیین ماهیت کاال می باشد در هنگام ترانزیت داخلی 
تعیین  کاال  از  داخلی  ترانزیت  مبدأ  گمرکات  توسط 
ماهیت به عمل آید )همانند پارچه( به طوری که قابلیت 
عدل بندی  و  فاکتور  ردیف های  با  نظر  اعالم  تطبیق 
ضمیمه اظهارنامه هنگام ترخیص کاال در بازارچه های 

غیررسمی مقدور باشد.
نامفهوم ضمیمه  و  ناقص  کلی،  اسناد  پذیرش  از   -5
اکیداً خودداری به عمل آمده و ضمن قرار  اظهارنامه 
گرفتن کلیه اظهارنامه های مربوطه در مسیر قرمز شماره 
سریال انواع لوازم خانگی از قبیل کولر، تلویزیون، ماشین 
ضمیمه  و...  فریزر  یخچال،  لباسشویی،  و  ظرفشویی 

اظهارنامه گردد.
6- جهت تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی در 
بازارچه های غیررسمی به علت نبود امکانات، تجهیزات و 
نیروی انسانی کافی از پذیرش اظهارنامه های تحت عنوان 
متفرقه جداً خودداری به عمل آید و حداکثر اقالم هر 

اظهارنامه بیش از 5 قلم نباشد.

ممنوعیت ترانزیت داخلی قطعات یدکی لوازم خانگی، خودرو و کاالی مستعمل به بازارچه های مرزی
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متن بخشنامه مدیرکل مرکز واردات و امور 
گمرکات  به  ایران  گمرک  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تعیین  کارگروه  تصمیمات  همچنین  و  اجرایی 
سهمیه و فهرست کاالی همراه مسافر در مناطق 

آزاد به این شرح است: 
بخشنامه گمرک

مفاد تصویب نامه شماره 3569/ اجرای  در 
محترم  هیأت   97/1/21 مورخ  ت54911هـ 
وزیران، تصویب نامه مذکور و صورتجلسه مورخ 
فهرست  و  سهمیه  تعیین  کارگروه   97/2/31
آزاد درخصوص  کاالی همراه مسافر در مناطق 
مسافر  همراه  کاالی  کل  سهمیه  میزان  تعیین 
ورود  مجاز  سهمیه  همچنین  خرده فروشی،  و 
منطقه،  هر  به  کفش(  و  کیف  )البسه،  پوشاک 
مربوط به شش ماهه اول سال 1397 به همراه 
از  خروج  یا  ورود  به  مجاز  کاالهای  فهرست 
آزاد تحت عنوان کاالی همراه  محدوده مناطق 
مسافر و خرده فروشی، ارسال می گردد. مقتضی 
است دستور فرمایند مطابق با مفاد صورتجلسه 
مذکور و با رعایت سایر مقررات مربوطه و نکات 

ذیل اقدام الزم معمول دارند:
سهمیه  و  کل  سهمیه  سقف  رعایت   -1
و فهرست کاالی همراه مسافر، هم در  پوشاک 
و  منطقه  به  کشور  خارج  از  کاال  ورود  هنگام 
همچنین هنگام ورود کاال از منطق به سرزمین 
اصلی ضمن رعایت استثنائات موضوع بند 1 و 8 

فهرست مزبور، الزامی می باشد.
از  بخشی  عنوان  به  پوشاک  سهمیه   -2
کاالی  کل  میزان  لذا  است  مطرح  کل  سهمیه 
همراه مسافر وارده به منطقه )اعم از پوشاک و 
سایر کاالها( نباید از سقف سهمیه کل فراتر رود.

پوشاک  برای  که  مناطقی  مورد  در   -3
ترکیه ای وارده به آنها سقف تعیین شده است، 
از  نباید  مجموع پوشاک ترکیه و سایر کشورها 
پوشاک  برای  شده  تعیین  اولیه  سهمیه  سقف 

عبور نماید.
تصمیمات کارگروه تعیین سهمیه و فهرست 

کاالی همراه مسافر
1- مقرر گردید برمبنای سهمیه کاالی همراه 
مسافر تخصیص یافته در سال 1396 به مناطق 
آزاد تجاری، سهمیه ای برای 6 ماهه اول سال 97 
تعیین و پس از پایان ماه مبارک رمضان، ضمن 
ارزیابی  و  آزاد  مناطق  از  فوق  کارگروه  بازدید 
برمبنای منابع و سطح درآمدی منطقه،  مجدد 
نیاز هر منطقه براساس ظرفیت های موجود، سطح 
اشتغال و سایر عوامل مؤثر و همچنین با توجه 
به شواهد رؤیت شده طی بازدید، سهمیه نیمه 
دوم سال 1397 تعیین گردد )با توجه به اینکه 
سهمیه تخصیص یافته جهت سازمان منطقه آزاد 
اروند برای سال 1396 جهت یک دوره 4 ماهه 
تعیین گردیده بود. الزم است سهمیه سال 97 
به نسبت 4 ماه سال 96 برای 12 ماه تعیین و 

مالک محاسبات قرار گیرد.(
به  صرفاً  مذکور  سهمیه  گردید  مقرر   -2
)شماره 1(  پیوست  لیست  مجاز طبق  کاالهای 

تخصیص پیدا نماید.
همراه  کاالی  کل  سهمیه  گردید  مقرر   -3
و  )سیصد  دالر  میلیون   305 میزان  به  مسافر 
پایان  تا  ماهه   6 دوره  میلیون دالر( جهت  پنج 
ذیل  به شرح  آزاد  مناطق  بین  ماه 97  شهریور 

تسهیم گردد.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

کیش هفتاد میلیون دالر تعیین گردید.
منطقه  مسافر  همراه  کاالی  کل  سهمیه   -

آزاد چابهار شصت میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

قشم پنجاه میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

ارس پنجاه میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

انزلی سی میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

اروند سی میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد 

ماکو پانزده میلیون دالر تعیین گردید.
که از این میزان سهمیه پوشاک مناطق به 

شرح ذیل تخصیص یابد:
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد کیش بیست 

و شش میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد چابهار چهار 

میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد قشم سی و 

چهار میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد ارس مجموعاً 
دوازده میلیون دالر که سهم واردات پوشاک از 

کشور ترکیه هشت میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی مجموعاً 
10 میلیون دالر که سهم واردات پوشاک از کشور 

ترکیه دو میلیون دالر تعیین گردید.
- سهمیه پوشاک منطقه آزاد اروند مجموعاً 
دو میلیون دالر که سهم واردات پوشاک از کشور 

ترکیه پانصد هزار دالر تعیین گردید.
شش  ماکو  آزاد  منطقه  پوشاک  سهمیه 

میلیون دالر.
فهرست کاالهای مسافران ورودی

1- دستگاه های مورد استفاده در خانه از نوع 
برقی یا گازی اعم از اینکه استفاده از آن موکول به 
نصب در خانه در یک محل بخصوص باشد یا در 
مکان ثابتی در خانه جای داده شود یا قابل حمل 
فریزر،  یخچال  فریزر،  یخچال،  استثناء  به  باشد 
اجاق گاز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ظرفشویی

ملزومات  و  یدکی  قطعات  و  اجزاء   -2
دستگاه های بند یک.

3- لوازم سرمیز و خانه داری.
4- لوازم شخصی، اجزاء و قطعات یدکی و 

ملزومات آن.
5- ساک و چمدان.

6- البسه، کیف و کفش.
7- پارچه.

ازجمله شیرینی، شکالت،  غذایی  مواد   -8
تنقالت، آبمیوه و نوشابه غیرالکلی به استثناء انواع 
کنسرو ماهی و انواع کمپوت )به جز کمپوت های 
آناناس، انبه، آلوئه ورا، خوخ، موز، نارگیل و مخلوط 

چند میوه از آنها(
دندان،  خمیر  قبیل:  از  بهداشتی  لوازم   -9

مسواک، عطر، ادکلن و غیره.
10- لوازم آرایش و آرایشگری.

ملزومات  و  کیفی  یا  کامپیوتر دستی   -11
آنها.

12- لوازم ورزش.
13- لوازم التحریر.

14- دوچرخه و سه چرخه.
15- گل مصنوعی.
16- فرش ماشینی.

17- ابزار دستی، برقی و غیربرقی.
18- اسباب بازی.

19- زیورآالت بدلی.
20- مودم و فکس مودم.

21- تلفن همراه و تبلت مشروط به رعایت 
شرط ریجستری.

بخشنامه

میزان سهمیه و فهرست 
کاالی همراه مسافر مناطق آزاد 

در نیمه نخست سال 97
ت  هیأ به  مصو س  سا ا بر
کارگروه  صورتجلسه  و  وزیران 
تعیین سهمیه و فهرست کاالی 
آزاد،  مناطق  در  مسافر  همراه 
سهمیه کل کاالی همراه مسافر 
سهمیه  میزان  خرده فروشی،  و 
)البسه،  پوشاک  ورود  مجاز 
برای  منطقه  هر  کفش(  و  کیف 
همراه  به   97 اول سال  ماهه   6
فهرست کاالهای مجاز به ورود 
یا خروج از محدوده مناطق آزاد 

اعالم شد.

شرایط قرنطینه ای 
واردات بذر 

نیشکر

از  نیشکر  بذر  واردات 
کشور باربادوس در فهرست 
کاالهای با ریسک قرنطینه ای 
ورود  و  داشته  قرار  متوسط 
شرایط  رعایت  به  منوط  آن 
بازدید  نیز  و  قرنطینه ای 
نطینه  قر ن  سا شنا ر کا
)گمرک  ورودی  مرز  در 

ترخیص کننده( است.
این مطلب را رئیس سازمان 
حفظ نباتات اعالم و برمبنای آن 
امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران 
گمرکات  به  بخشنامه ای  طی 

اجرایی ابالغ کرد.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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بخشنامهنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

شرایط صادرات قیر
هیأت وزیران طی مصوبه ای صادرات قیر را 

موکول به موافقت وزارت نفت دانست.
متن مصوبه به این شرح است: هیأت وزیران در 
جلسه 1397/2/29 به پیشنهاد وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد اصل یکصد و سی 
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب 
کرد:از تاریخ ابالغ این تصویب نامه، صادرات هرگونه 
قیر )به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود 
موقت موضوع ماده )51( قانون امور گمرکی- مصوب 
1390-( با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت 
دفتر  مدیرکل  ارتباط  همین  است.در  نفت  وزارت 

صادرات گمرک طی بخشنامه ای با استناد به نامه معاون برنامه ریزی وزارت نفت اعالم کرد: 
1- در صورتی که قیر غیریارانه ای در رینگ صادراتی بورس کاالی ایران معامله گردد، گواهی صادره 
خرید از رینگ صادراتی بورس )پس از بررسی و تأیید اسناد منشاء پاالیشگاه نفت توسط سازمان بورس 

کاالی ایران( به منزله تأییدیه وزارت نفت جهت صادرات این نوع قیر می باشد. 
2- با توجه به بند )2( نامه پیوستی، صادرات قیر به غیر از موارد مندرج در بند )1( منوط به ارائه 
مجوز از وزارت نفت طبق نمونه امضاهای معرفی شده می باشد، که متعاقباً توسط این دفتر ابالغ خواهد شد.

3- با عنایت به اینکه طبق بند )4( نامه پیوستی اجرای موارد مذکور از تاریخ 20 /03 /97 الزم االجرا 
می باشد، لذا گمرکات اجرایی مجازند تا قبل از این تاریخ طبق قانون و مقررات و مطابق روال جاری در 

مورد صادرات کاالهای موضوع این ابالغیه کما فی السابق اقدام نمایند.

چگونگی صادرات "بنزن"
صدور  با  ایران  گمرک  صادرات  دفتر 
بخشنامه ای چگونگی صادرات "بنزن" به 

خارج از کشور را اعالم کرد.
و  پیر ست:  ا مده  آ مه  بخشنا ین  ا ر  د
مورخ   245/ 95/ 125945 شماره  بخشنامه 
11 /7 /95 موضوع خروج 15 قلم محموله های 
در  مندرج  بط  ا ضو ز  ا ز  گا و  نفت  یع  ما
یندهای  فرآ بهبود  و  اصالح  لعمل  ا دستور
معاوضه  و  )ترانزیت(  عبور  واردات،  صادرات، 
و  فرآورده ها  و  گازی  میعانات  خام،  نفت 

با  مبارزه  دفتر   97/ 02/ 25 مورخ  10633 /97 /ص  شماره  نامه  به  توجه  با  نفتی  مشتقات 
قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل ونقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ارزیابی کیفیت کاالهای  دفتر  27 /02 /97 سرپرست محترم  نامه شماره 35457 مورخ  و 
صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران اعالم می دارد "بنزن" جزو اقالم شیمیایی 
و صنعتی موضوع ماده 27 دستورالعمل صدرالذکر اعالم و انجام تشریفات صدور محموله 
تشریفات صدور  انجام  زمان  در  لذا  بوده  انجام  قابل  مربوطه  دستورالعمل  از  خارج  مزبور 
تایید صالحیت  آزمایشگاه های  به  اظهاری  و ماهیت محموله  نوع  تعیین  نمونه کاال جهت 
شده اداره کل استاندارد ارسال و در صورت تایید ماهیت و مطابقت با محموله اظهاری با 

رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. 

ایران  گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل 
طی بخشنامه ای شرایط و ضوابط صادرات 
گمرکات  به  را  بوتان(  و  )پروپان  مایع  گاز 

اجرایی کشور ابالغ کرد.
پیرو  است:  شرح  این  به  بخشنامه  متن 
مورخ   209 / 94 / 118622 شماره  بخشنامه 
25 /06 /94 موضوع ضوابط صدور گاز مایع )پروپان 
و بوتان( با توجه به نامه شماره52052 /60 مورخ 
واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر   97/ 02/ 24
شماره  نامه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
46890 مورخ 5 /2 /97 معاون محترم برنامه ریزی 

وزارت نفت اعالم می دارد: 
شرکت های  توسط  مایع  گاز  صادرات   -1
پتروشیمی تولیدکننده گاز مایع )در صورت درج 

نام محصول مزبور در پروانه بهره برداری معتبر 
مربوطه( و شرکت ملی گاز ایران با رعایت سقف 
مندرج در پروانه بهره برداری و کلیه مقررات و 

ضوابط مربوطه بالمانع می باشد.
2- صادرات گاز مایع عرضه شده در رینگ 
گواهی  اخذ  به  منوط  انرژی  بورس  بین الملل 
خرید از بورس انرژی و همچنین مجوز شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. 
3- صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی ازجمله 
گاز مایع به نیابت از شرکت های پاالیشی نفتی 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  برعهده  کشور 
نفتی ایران می باشد و تنها این شرکت مجاز به 
خود  شده  عرضه  محموله های  گمرکی  اظهار 

می باشد.

شرایط و ضوابط صادرات گاز مایع

صادرات دام زنده و گوشت گرم ممنوع شد

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با ارسال بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
ممنوعیت صادرات هرگونه دام زنده و گوشت گرم از هفتم خرداد ماه سال جاری 

را اعالم کرد.
نامه 60/58458 مورخ 97/3/1 وزیر محترم  به  با توجه  این بخشنامه آمده است:  در 
تاریخ  از  اعالم می گردد: صادرات هرگونه دام زنده و گوشت گرم  صنعت، معدن و تجارت 
تابعه  واحدهای  کلیه  به  مراتب  فرمایید  است دستور  می باشد. خواهشمند  ممنوع   97/3/7

ابالغ و برحسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

ممنوعیت ثبت سفارش "پرک نارنگی"

ایران ممنوعیت ثبت سفارش  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 
پرک نارنگی با کد تعرفه )20083000( را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.

در بخشنامه این مرکز آمده است: با توجه به نامه شماره 60/41804 مورخ 97/02/11 
وزارت  نامه شماره 97/502/398 مورخ 97/2/8  به  و تجارت منضم  وزارت صنعت، معدن 
جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش پرک نارنگی با کد تعرفه )20083000( 
ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد نامه فوق و رعایت سایر مقررات 

اقدام نمایند.
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بخشنامه

تصمیم فوق طی بخشنامه ای با امضای خداکرم 
اسکندری مدیرکل بررسی و تعیین ارزش و تعرفه 
اجرایی  گمرکات  به  شرح  این  به  ایران  گمرک 

ابالغ شد.
نظر به لزوم تعیین معیار صحیح مورد قبول 
سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع ملی 
تعیین ماهیت برای تشخیص کاربرد کاغذ و مقوا از 
انواع مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد 
گرافیکی که براساس تعیین ماهیت صورت گرفته 
حائز شرایط طبقه بندی در ردیف اصلی 4810 بوده 
و حسب درصد وزنی الیاف حاصل از فرآیند مکانیکی 
یا شیمیایی- مکانیکی ذیل یکی از ردیف های یک 
خطی اول و دوم آن شماره قرار می گیرند موضوع 
در جلسه مشترکی با حضور مقام محترم ریاست کل 
گمرک، رئیس محترم سازمان م لی استاندارد ایران، 
معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده 
معاونت مالیات بر ارزش افزوده و دیگر اعضا مطرح و 

مصوب گردید با رعایت شروط طبقه بندی پیش گفته 
در صورتی که وزن هر مترمربع آن حداکثر 250 گرم 
باشد برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی 
تلقی گردد. اضافه می نماید مفاد بخشنامه شماره 
96/1086751 مورخ 96/10/6 مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه کماکان به قوت خود باقی است. 
با  اقدام  ضمن  فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
رعایت سایر مقررات درخصوص موارد ترخیص شده 

نیز وفق ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و 
اقدام الزم صورت گیرد.

ه  ر شما مه  بخشنا که  است  ذکر  یان  شا
96/1086751 مورخ 96/10/6 مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در نشریه شماره 
چاپ  به   96 سال  ماه  دی   23 مورخ   841-842
تفاوت وزنی  به موضوع پذیرش درصد  رسیده که 

کاغذهای وارداتی اشاره دارد.

کاغذ با وزن حداکثر 250 گرم در مترمربع
کاغذ نوشتن، چاپ و گرافیک تلقی می شود

براساس مصوبه جلسه مسئوالن 
استاندارد،  گمرک،  سازمان های 
مالیات بر ارزش افزوده و وزارت 
صنعت کاغذهای وارداتی که وزن 
هر مترمربع آن حداکثر 250 گرم 
باشد برای نوشتن، چاپ یا سایر 

مقاصد گرافیکی تلقی می شوند.

فهرست گمرکات تخصصی واردات طال، جواهرات
 و فلزات گرانبها

ایران  گمرک  ویژه  و  آزاد  مناطق  امور  و  واردات  مرکز 
طی بخشنامه ای فهرست گمرکات تخصصی طال، جواهرات 

و فلزات گرانبها را اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است: پیرو بخشنامه شماره /124/8/94 
مورخ 94/4/24 معاونت محترم امور گمرکی بدینوسیله گمرکات تخصصی 
طال، جواهرات و فلزات گرانبها، شامل گمرکات سهالن، اصفهان، فرودگاه 
امام خمینی)ره(، مشهد و یزد به عنوان گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص 
بدلیجات و زیورآالت بدلی تعیین و اعالم می دارد بدلیجات و زیورآالت 

بدلی صرفاً از گمرکات فوق قابل ترخیص می باشد.

لزوم اخذ مجوز برای واردات گوسفند و بز مولد نژاد
و  ثبت سفارش  نامه ای  وزارت جهاد کشاورزی طی 
واردات گوسفند و بز مولد نژاد را منوط به اخذ مجوز از 

مرکز اصالح نژاد دامی این وزارتخانه دانست.
متن نامه به این شرح است: ثبت سفارش و واردات "گوسفند 
مولد نژاد خالص" با ردیف تعرفه )01041010( و "بز مولد نژاد 
خالص" با ردیف تعرفه )01042010( منوط به اخذ مجوز از 
مرکز اصالح نژاد دامی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

کشاورزی می باشد.

TSC تعیین تکلیف کاالهای فاقد شناسه ارزش

حقوق ورودی سیگار برگ وارداتی
حقوق ورودی سیگار برگ وارداتی 
24 درصد )20 درصد سود بازرگانی و 
شده  تعیین  گمرکی(  حقوق  درصد   4

است.
و  ت  دا ر ا و مرکز  مه  بخشنا متن 
این  در  گمرک  ویژه  و  آزاد  مناطق  امور 
خصوص به شرح زیر است: پیرو بخشنامه 
 ،96/3/21 مورخ   68/153919 شماره 
موضوع   96/9/26 مورخ   243/1041224
به  توجه  با  برگ،  سیگار  ورودی  حقوق 
مورخ   35492 /152769 شماره  نامه 
96/12/26 سرپرست محترم امور هماهنگی 
و رفع اختالفات حقوق دستگاه های اجرایی 

معاونت حقوقی ریاست جمهور مبنی بر شمول 24 درصد به عنوان حقوق ورودی )20 درصد سود 
بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی( صرفاً جهت سیگار وارداتی موضوع ردیف تعرفه 24021000 
الزم به ذکر است حقوق ورودی سیگارهای وارداتی موضوع ردیف های تعرفه )24022000 و 
بند  با احتساب  و  تعرفه مربوطه  براساس مأخذ حقوق ورودی مندرج در ردیف   )24029000
یک مندرجات ذیل یادداشت فصل 24 )20 درصد به عنوان سود بازرگانی( می باشد. خواهشمند 
است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام و نسبت به صدور مطالبه نامه 
کسر دریافتی جهت اظهارنامه های سیگار وارده که حقوق ورودی آنها کمتر از مأخذ مورد اشاره 

دریافت گردیده قبل از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 135 ق.ا.گ اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش 
و تعرفه گمرک ایران با صدور بخشنامه ای 
فاقد  کاالهای  برای  ارزش  تعیین  نحوه 
بانک  در  کوتاژ  از  قبل   TSC شناسه 

اطالعات ارزش را اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:

نظر به اینکه مقرر گردیده برای کاالهای 
بانک  در  کوتاژ  از  قبل   TSC شناسه  فاقد 
بدون  کاال  شناسه   ،TSC ارزش  اطالعات 
که  می گردد  اعالم  لذا  گردد،  تولید  ارزش 
پذیرش  منزله  به  ارزش  بدون  شناسه  صدور 

ارزش و یا تعرفه اظهاری نمی باشد و کارشناس 
کاال  ترخیص  از  قبل  است  مکلف  اظهارنامه، 
اقدام قانونی الزم درخصوص بررسی و تعیین 
ماده  رعایت  با  و  تعرفه کاال معمول  و  ارزش 
14 و 15 ق.ا گمرکی و آیین نامه اجرایی آن 
دفتر  این  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  و 
نسبت به بررسی و تعیین ارزش و همچنین 
به  نهایی  ثبت  منظور  به  و  اقدام  کاال  تعرفه 
تأیید  از  و  نماید  ارسال  ارزش  دفتر  کارتابل 
اعالمی  موارد  رعایت  بدون  اظهارنامه  نهایی 

فوق اکیداً خودداری گردد.



 

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

8

فراسونشـریه تخصصـی امـور گمرکی

وزرای  گردهم آیی  بزرگترین  اجالس  این  
مهم  رویداد  یک  و  می رود  به شمار  حمل ونقل 
جهانی  حمل ونقل  سیاست گذاری های  برای 
 400 و  هزار  یک  حدود  اجالس  این  در  است. 
و  جهان  کشور   80 از  بیش  از  تصمیم گیرنده 
حدود 30 وزیر و نمایندگانی از سوی دولت ها، 
بخش تجاری، سازمان های بین المللی و دانشگاه ها 

شرکت داشتند.

امسال  سمینار  اصلی  موضوع  و  شعار 
و  بود  متمرکز  ایمن"  و  سالم  "حمل ونقل  بر 
سایبری،  امنیت  تروریسم،  پیرامون  موضوعاتی 
ایمنی جاده ها در شرایط بد آب و هوایی و ایمنی 

در زنجیره عرضه را دربرمی گرفت.
در  گمرک  جهانی  سازمان  دبیرکل  معاون 
جلسه ای با عنوان "تضمین امنیت و انعطاف پذیری 
زنجیره های عرضه" حضور داشت که در آن به 
انعطاف پذیری زنجیره عرضه، کارایی و پایداری 
آن پرداخته شد. این مبحث بیشتر بر مشکالتی 
که عامالن در زنجیره عرضه با آن مواجه هستند 
و بهترین راه غلبه بر آن و رویکردهایی که می توان 
برای پایداری بیشتر زنجیره عرضه با تأثیر محیطی 

مثبت اتخاذ کرد، متمرکز بود.
مفهوم  درباره  جلسه  این  در  چاپا  تروینو 
استفاده  گسترش  چگونگی  دیجیتال  گمرک 
گمرک  سازمان های  در  نوین  فناوری های  از 
توسط WCO توضیح داد. وی افزود: چارچوب 
پنجره  مفهوم   ،)SAFE( ایمن  استانداردهای 
واحد، دیتامدل سازمان جهانی گمرک و بررسی 
برای  مؤثر  ابزارهایی   )TRS( ترخیص  زمان 
قوی  و  ایمن  عرضه  زنجیره  یک  به  دستیابی 

هستند.

گمرک  جهانی  سازمان  گفت:  ادامه  در  او 
همواره در حال توسعه و به روز کردن این ابزارها 
برای پشتیبانی از اعضای خود است. با توجه به 
تجارت  رویه های  با  تطبیق  و  نوین  چالش های 
تحقیقاتی  تیم  تجاری،  مدل های  و  بین المللی 
سازمان جهانی گمرک همواره مباحثی را تدارک 
دیده و نظراتی را درباره موضوعات مهم گردآوری 

می کند.
 big( "اَبَردیتا  اخیر  مقاله  اجالس  این  در 
از  آن  پشتیبانی  چگونگی  و  درگمرک   )data
تیم  این  توسط  مدیریت خطر" که  توانایی های 
تهیه شد مورد استقبال جامعه گمرکی قرار گرفت. 
در حال حاضر سازمان جهانی گمرک در حال کار 
بر روی مقاله دیگری در زمینه فناوری های تحول 
مانند   )disruptive technologies( آفرین 
زنجیره های بلوکی )block chains( است که 

می تواند گمرکات را برای آینده آماده کند.
الزم به ذکر است که تروینو معاون دبیرکل 
سازمان جهانی گمرک در حاشیه این اجالس با 
کریستین البروت )Christian labrot( رئیس 
اتحادیه حمل ونقل بین المللی جاده ای )IRU( و 
تحقیقاتی حمل ونقل  بورد  نمایندگان  همچنین 

دیدار و گفت وگو کرد.

تبیین مفهوم گمرک دیجیتال در اجالس 
انجمن حمل ونقل بین المللی

انجمن  دبیرخانه  دعوت  به 
حمل ونقل بین المللی )ITF( مستقر 
در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
تروینو  ریکاردو  آقای   ،)OECD(
 )Ricardo Trevino chapa( چاپا
معاون دبیرکل سازمان جهانی گمرک 
در  که  انجمن  این  اجالس 2018  در 
برگزار  آلمان   )Leipzig( الیپزیگ 

شد، شرکت کرد.

تحت عنوان ایجاد چشم انداز دیجیتال قابل اعتماد برگزار شد

هفدهمین کنفرانس IT سازمان جهانی گمرک در پرو

مترجم: مهناز بهروش

فناوری  نمایشگاه  و  کنفرانس  ژوئن،  ششم  روز 
اطالعات سازمان جهانی گمرک )WCO ITC(، در های 
خود را به روی بیش از 500 شرکت کننده به نمایندگی از 
سوی بیش از 75 کشور جهان در لیما پایتخت پرو گشود. 
این کنفرانس که هفدهمین کنفرانس IT سازمان جهانی 
گمرک بود با همکاری و میزبانی سازمان گمرک و مالیات 
پرو )SUNAT( و پشتیبانی مالی سرویس گمرک کره 

)KCS( و بخش خصوصی برگزار شد.
مختلف  موارد  سازمان جهانی گمرک   IT کنفرانس  در 
جهت ایجاد یک چشم انداز دیجیتال قابل اعتماد برای بهبود 
و ارتقای تجارت فرامرزی مورد بررسی قرار گرفت که عنوان 

کنفرانس امسال نیز بود و از اعضای سازمان خواسته شد تا 
چگونگی مشارکت گمرک در ایجاد یک محیط تجاری امن تر 
با استفاده از فناوری اطالعات )IT( و بهبود وضعیت اقتصادی 

کشورها را مورد بررسی قرار دهند.
توانمندی  افزایش  فرصت های  درباره  کنفرانس  این  در 
نیروی انسانی برای شناسایی کاالهای پرخطر و تضمین تسهیل 
تجارت قانونی بحث و تبادل نظر و برخی از ابزارهای پرقدرت 
که می توانند در این رابطه گمرکات را یاری رسانند مانند هوش 
مصنوعی، فناوری block chain )زنجیره بلوکی( و اینترنت 
اشیا به چالش کشیده شدحمالت سایبری که این روزها بسیار 
رایج شده است می تواند تأثیرات بسیار گسترده ای داشته باشد 

و هکرها برای نفوذ به سیستم های IT بسیار ماهر شده اند. این 
کنفرانس زمینه ای را فراهم آورد تا چالش های امنیت دیتا و 
حفاظت مؤثر از اطالعات در مقابل تهدیدهای شناخته شده 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
درباره  شده  آموخته  دروس  امسال،    IT کنفرانس  در 
به  پیشرفته  فناوری های  کاربرد  و  پایلوت  پروژه های  آخرین 
مختلف  موضوعات  درباره  همچنین  و  شد  گذاشته  اشتراک 
مورد توجه جامعه IT گمرکی ازجمله پنجره واحد و دیتامدل، 
مجاز  اقتصادی  عامل  برای   IT راه حل های  ابری،  پردازش 
 IT و موافقت نامه های شناخت متقابل، نقش زنان در )AEO(

و طرح های احتمالی امنیت، بحث و تبادل نظر شد.

مشارکتی  برنامه  هفتادوپنجمین 
برای  )فلوشیپ(  گمرک  جهانی  سازمان 
بروکسل  در  زبان  اسپانیایی  کشورهای 

گشایش یافت.
این برنامه به عنوان بخشی از فعالیت های 
ظرفیت های  توسعه  راستای  در   WCO
پشتیبانی  برای  عضو  سازمان های  مدیریتی 
از اصالحات گمرکات و برنامه های نوین سازی 

طراحی شده است.
مدیران  آشناسازی  هدف  با  برنامه  این 
جوان با سازمان جهانی گمرک و استانداردهای 
بین المللی، ابزارها و دستورالعمل ها شروع به 
مدیریتی  تکنیک های  آموزش  اما  کرد،  کار 
برای انجام اصالحات و نوین سازی در گمرکات 

به شیوه پویا و پایدار نیز همواره مدنظر بود.
حضور  شرکت کننده   9 اخیر  برنامه  در 
 Brenda( داشتند که توسط خانم برندا موندیا

Mundia( معاون مدیر ظرفیت سازی سازمان 
جهانی گمرک مورد استقبال قرار گرفتند. بعد 
از مراسم افتتاحیه، میزگردی با حضور ریکاردو 
معاون   )Rucardo Trevine ( ترونیو 
دبیرکل WCO برگزار و سپس مجموعه ای از 
کنفرانس ها توسط کارشناسان سازمان جهانی 

گمرک ارائه و متعاقباً یک کارگاه هفت روزه 
در زمینه راهبری و توسعه مدیریت توسط دو 
کارشناس از کانادا و سازمان جهانی گمرک 

برگزار شد.
شرکت کنندگان در دوره تا هشتم ژوئن 
تحقیق  یک  تهیه  برای  آمادگی  منظور  به 

درخصوص یک موضوع فنی به انتخاب خود 
 WCO و تحت نظارت یکی از مدرسان در
توصیه هایی  بتوانند  تا  ماند  خواهند  باقی 
اقدامات  برای  خود  متبوع  سازمان  برای  را 
اجرایی احتمالی گردآوری کنند. در انتهای 
یکی  در  هفته  دو  شرکت کنندگان  دوره 
برنامه  در  مشارکت کننده  کشورهای  ز  ا
خواهند  اقامت  ژاپن(  یا  و  کره  )جمهوری 
تکمیل  را  خود  مطالعاتی  سفر  تا  داشت 
کنند. این دوره مشارکتی با پشتیبانی مالی 
و  استراتژی  وزارت  و  ژاپن  گمرک  سازمان 

دارایی جمهوری کره برگزار شد.
کشورهای شرکت کننده در دوره عبارت 
بودند از: آنگوال، آراژانتین، بلیز، کلمبیا، کوبا، 

جمهوری دومنیکن، پاناما، پرو و اروگوئه.

افتتاح هفتاد و پنجمین برنامه مشارکتی )فلوشیپ( سازمان جهانی گمرک
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جهانی  سازمان  امسال  ژوئن  پنجم 
برگزاری جشن روز  برای   )WCO( گمرک 
بین المللی  جامعه  به  زیست  محیط  جهانی 
پیوست. جشن امسال تحت موضوع "مبارزه 

با آلودگی پالستیکی" برگزار شد.
به همین مناسبت، سازمان جهانی گمرک به 
همراه تمامی شرکای خو در این جشن، تالش های 
قانون  مجری  سازمان های  تمامی  و  گمرکات 
برای مبارزه با جرایم زیست محیطی را ستودند 
درخصوص  عمومی  آگاهی  افزایش  خواستار  و 
موجبات  می تواند  که  محیطی  زیست  معضالت 

تخریب سیاره ما را فراهم آورد، شدند.
در  روز  به  روز  محیطی  زیست  تهدیدات 
زیادی  بسیار  جنبه های  و  است  گسترش  حال 
بیش  سال  هر  مثال  عنوان  به  دربرمی گیرد.  را 
ازجمله  خطرناک  ضایعات  تن  میلیون   400 از 
پالستیک تولید می شود. بخش عمده ای از آن به 
صورت غیرقانونی حمل و در مناطق آسیب پذیر 

تخلیه می شود.
ملل،  سازمان  دانشگاه  تحقیقات  براساس 
44/7 میلیون تن ضایعات الکتریکی و الکترونیکی 
است  تولید شده  در سال 2016   )E-Waste(
برای  نیست.  بازیافت  قابل  آن  درصد   80 که 
فرامرزی  جابه جایی  و  حمل ونقل  با  مقابله 
با  گمرک  جهانی  سازمان  ضایعات،  غیرقانونی 
عملیات  اجرای  حال  در  گمرک چین  همکاری 

اجرایی بزرگی است که به منظور کاهش دادن 
خطرناک  ضایعات  غیرقانونی  حمل ونقل های 
طراحی شده است. برای دستیابی به هدف نهایی 
می بایست به صورت مرتب اطالعات جابه جا شود 
و به همین منظور سازمان جهانی گمرک با دفاتر 
 )RILO( ناحیه ای اطالعات امنیت ناحیه ای خود
در  خود  شرکای  همچنین  و  جهان  سراسر  در 
کنوانسیون های  ازجمله  سبز  گمرک  نوآوری 
بازل، استکلهم و روتردام و برنامه زیست محیطی 

سازمان ملل )UNEP( تعامل نزدیک دارد.
با این وجود، معضالت زیست محیطی تنها 
به پالستیک و ضایعات محدود نمی شود. مبارزه 
جهانی  سازمان  برای  محیطی  زیست  جرایم  با 
گمرک و تمامی 182 سازمان گمرک عضو آن 
که تالش های مستمری را برای مبارزه با قاچاق 
حیات وحش چوب و ماهیگیری غیرقانونی انجام 
تالش های  است.  اصلی  اولویت  یک  می دهند، 

سازمان جهانی گمرک البته با پشتیبانی اعضای 
حیات  جرایم  با  مبارزه  بین المللی  کنسرسیوم 
 ،CITES یعنی کنوانسیون )ICCWC( وحش
پلیس بین الملل و دفتر مبارزه با جرایم و مواد 
مخدر )UNODC( و بانک جهانی مستحکم تر 

شده و جانی تازه می گیرد.
این همکاری قوی موجب تشکیل یک جبهه 
متحده برای مبارزه با تجارت حیات وحش شده 
در  ارزشی  زنجیره  جنبه های  تمامی  که  است 

مقیاس ناحیه ای و جهانی را دربرمی گیرد.
از  قدردانی  ضمن  گمرک  جهانی  سازمان 
پشتیبانی های توسعه ای و شرکای فنی خود به 
 INAMA تکمیل فعالیت های خود تحت پروژه
تقویت  با هدف  پروژه  این  داد که  ادامه خواهد 
ظرفیت اجرایی سازمان های گمرک ناحیه آفریقا 
تجارت  با  مبارزه  برای  آسیا  شرقی  جنوب  و 

غیرقانونی حیات وحش راه اندازی شده است.

فراسو

در مراسم جشن روز جهانی محیط زیست 

سازمان جهانی گمرک خواستار جهانی 
بدون پالستیک شد

گمرک سنگاپور و نیروی مرزی استرالیا )ABF( یک 
موافقت نامه شناخت مشترک )MRA( درخصوص برنامه 
عامل اقتصادی مجاز )AEO( امضا کردند. از طریق این 
موافقت نامه، آن دسته از شرکت های سنگاپوری که تحت 
عنوان شرکت های مجاز با ریسک کمتر شناخته شده اند 
از ترخیص گمرکی سریع تر و بازرسی کمتر محموله به 
هنگام صادرات کاالهایشان به استرالیا برخوردار خواهند 
شد و همچنین شرکت های استرالیایی که توسط نیروی 
به هنگام صدور  مرزی استرالیا مجاز شناخته شده اند 
برخوردار  تسهیالت  همین  از  به سنگاپور  کاالهایشان 

خواهند بود.
سنگاپور اولین کشور عضو ASEAN )اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا( است که چنین موافقت نامه ای را با استرالیا 
تطابق  بیانگر  مشترک  موافقت نامه  این  می رساند.  امضا  به 
توسط  شده  گرفته  کار  به  عرضه  زنجیره  امنیتی  معیارهای 
امن گمرک  تجارت  برنامه مشارکت  شرکت های مجاز تحت 
سنگاپور و شرکت های مورد اعتماد و برگزیده توسط برنامه 
تجار معتمد نیروی مرزی استرالیا است که هر دو برنامه براساس 
چارچوب استانداردهای ایمن )SAFE( سازمان جهانی گمرک 

طراحی شده است. 
شایان ذکر است که به عنوان مقدمه مشارکت استراتژیک 
به  استرالیا در سال 2015  پیمانی توسط سنگاپور و  جامع، 

امضا رسید که این پیمان به منظور تحکیم و تعمیق زمینه های 
همکاری موجود و تسریع بخشیدن به ایجاد زمینه های همکاری 
جدید، بهبود تعامل گمرکی و ارتقای روابط تجاری دوجانبه 

طراحی شد.
هر  تعهدات  متقابل  شناخت  موافقت نامه،  این  امضای 
دو گمرک را برای حفاظت از امنیت زنجیره عرضه ناحیه ای 
قانونی  تجارت  تسهیل  موجب  و  می کند  تقویت  جهانی  و 
می شود،  کشور  دو  هر  در  اقتصادی  مجاز  عامالن  توسط 
سنگاپور  گمرک  مدیرکل   )Pong( پونگ  را  مطالب  این 
عنوان کرد و گفت: به عنوان یک شریک تجاری اطمینان 

کامل دارم که این موافقت نامه جدید در زمینه برنامه های 
هر  تجارت  برای  بسیاری  مزایای  اقتصادی  مجاز  عامل 
را  دوجانبه  تجارت  و  داشت  خواهد  همراه  به  کشور  دو 

داد. افزایش خواهد 
اوترام )outram( ناظر کل گمرک استرالیا نیز در این 
خصوص گفت: امضای موافقت نامه شناخت متقابل عامل مجاز 
اقتصادی همکاری های نزدیک ما در مرزها را تقویت خواهد کرد 
و جریان عبور و مرور کاال میان تجار معتمد دو کشور را هموارتر 
خواهد ساخت. وی افزود: این موافقت نامه در ارائه تسهیالت 
و پشتیبانی به شرکت هایی که درستکار هستند کمک خواهد 
کرد و موجب می شود منابع و تجهیزاتمان را صرف یافتن و 

جلوگیری از شرکت ها و افرادی کنیم که خالفکار هستند.
شرکت های سنگاپوری که با شرکت های استرالیایی تجارت 
 )MRA( فعال دارند از امضای موافقت نامه شناخت متقابل

استقبال کردند.
تاکنون سنگاپور با هشت گمرک استرالیا، کانادا، جمهوری 
متحده  ایاالت  و  تایپه  چین  کنگ،  هنگ  چین،  ژاپن،  کره، 
به  مجار  اقتصادی  عامل  متقابل  موافقت نامه شناخت  آمریکا 
امضا رسانده است و این در حالی است که  استرالیا با شش 
سازمان گمرک سنگاپور، چین، هنگ کنگ چین، کره، کاناندا 

و نیوزیلند چنین موافقت نامه ای را امضا کرده است.

تهدیدات زیست 
محیطی روز به روز در 
حال گسترش است و 
جنبه های بسیار زیادی را 
دربرمی گیرد. به عنوان 
مثال هر سال بیش از 
400 میلیون تن ضایعات 
خطرناک ازجمله پالستیک 
تولید می شود. بخش 
عمده ای از آن به صورت 
غیرقانونی حمل و در 
مناطق آسیب پذیر تخلیه 
می شود.

مترجم: مهناز بهروش

امضای موافقت نامه شناخت مشترک AEO توسط سنگاپور و استرالیا 
به منظور تسهیل تجارت شرکت های معتبر
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مقالهنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

آشنایی با آخرین تکنولوژی 
و نوآوری های سازمان جهانی گمرک در سال 2017

سازمان جهانی گمرک از 6 
اکتبر تا 2 نوامبر سال 2017 جلسه 
انجمن فناوری و نوآوری خود را 
برای ششمین باربرگزار کرد. در 
فرم  پلت  یک  گردهمایی  این 
برای متخصصان و صاحب نظران 
فناوری از ادارات مختلف مرزی و 
همچنین نمایندگان دانشگاهی و 
سازمان های بین المللی، در مورد 
افزایش  چگونگی  و  فناوری ها 
برای  گمرکی  افسران  توانایی 
حل چالش های مرزی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

این مقاله به اهمیت برخی از مباحث مطرح شده در در این رویداد 
که در توکیو )ژاپن( برگزار شد، اشاره دارد:

- تمرکز بر مزایا و معایب تکنولوژی های جدید
- تأثیر فناوری های مخرب در مرزها

- اعتماد بین انسان ها و ماشین ها
- استفاده از داده های جغرافیایی در محیط گمرکی و بهره گیری از تجزیه 
و تحلیل داده ها. این موضوع اگرچه یک مسئله موقت است، اما دارای 
اهمیت بوده و WCO به برجسته سازی آن به عنوان موضوع خود 

برای شعار سال2017 اقدام کرده است.

Blockchain 
چند سال پیش، BLOCKCHAIN به عنوان یک فناوری 
شناخته شد که استفاده از آن محدود به بیت کوین یا دیگر کریستوگرام ها 
بود. امروزه همه از تکنولوژی انقالبی خود استفاده می کنند که می تواند 
برای اهداف غیرارزی استفاده شود. به عنوان مثال، برخی از شرکت ها 
و سازمان ها در حال حاضر در زمینه های مربوط به ثبت رکورد زنجیره 
تأمین و پیگیری و ردیابی محصوالت تالش می کنند که منجر به 

برجسته سازی این پتانسیل می شود.
Blockchain می تواند طیف وسیعی از سوابق شامل معامالت 
پرداخت، سوابق فروش، تاریخ خرید، حساب های شرکت ها و سابقه 
قیمت گذاری خرده فروشی و همچنین تغییرات قیمت در آینده را ذخیره 

کند. همچنین می تواند داده های غیر تراکنشی مانند عنوان پرونده ها، 
عالمت تجاری و اطالعات ثبت اختراع و نیز ثبت نام های مسافرتی را 
برای چندین رکورد ثبت کند. در اصل، blockchain یک پایگاه داده 
در حال گسترش است که معامالت را در زمان واقعی ذخیره می کند.

اگرچه در مورد بالکچین بسیار صحبت می شود، اما این یک 
راه حل مناسب برای همه نیست که کارشناسان به برجسته سازی آن 
پرداختند. به جای نگاه کردن به راه حل های موجود که می توانند در یک 
سازمان به کار گرفته شود، باید به تجزیه و تحلیل مشکل در جهت حل 
آن بپردازند و نقش Blockchain را در ارتقای ارزش بررسی کرد.

فناوری زمانی ارزشمندتر است که چندین طرف کاری با هم در 
ارتباط هستند و نیاز به دسترسی به داده های مشابه دارند، اما لزوماً به 
یکدیگر اعتماد ندارند و شخص ثالث مورد اعتماد برای جمع آوری و به 

اشتراک گذاری داده ها وجود ندارد.
 هماهنگ بودن

چگونگی پیروی از تغییرات و مقابله با آنها، یکی از سئواالتی 
است که شرکت کنندگان در انجمن فناوری و نوآوری سازمان جهانی 
گمرک مطرح کردند. پذیرش سریع تکنولوژی بالکچین نشان می دهد 
که سرعت نوآوری واقعاً چقدر است با گذشت زمان از تصمیم برای یک 

خرید مورد دیگری در بازار برای عرضه وجود دارد.
سخنرانان اشاره کردند که آگاهی از آنچه که در آینده رخ خواهد 
داد بسیار مهم است و باید همیشه پیشرفت های خود را مورد بررسی 

قرار دهید، به عنوان مثال، در مورد بازدهی و عملکرد سایر خدمات یا 
کسب و کارها آگاه باشید.

راه حل ها باید مورد آزمایش واقع و نیروها و استعدادهای جدید 
استخدام شوند. به منظور عدم ایجاد چالش با یک راه حل خاص که 
ممکن است بتوان آن را با تکنولوژی پیشرفته تری جایگزین نمود، برخی 
از کشورها به سرمایه گذاری در سیستم عامل های فناوری اطالعاتی 
که به راحتی بتوان از یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگری بدون وقفه 

تغییر کنند اقدام کرده اند.
مأمورین  نقش  تکنولوژی،  پذیرش  افزایش  اینکه  به  توجه  با 
گمرکی و نحوه انجام وظایف آنها را با تغییر مواجه می سازد، باید به 
اهمیت برقراری ارتباط مؤثر و منظم، برای ایجاد تغییر و نوآوری توسط 
مدیران توجه کرد. بنابراین نیاز افسران گمرک برای درک تأثیر فناوری 

در سازمان امری ضروری محسوب می شود.
 اعتماد

مأموران گمرک باید به فناوری که از آن استفاده می کنند اعتماد 
داشته باشند. امروزه کاماًل طبیعی است که باید به ماشین هایی مانند 
کنترل کنندگان مجالت، گذرنامه و دستگاه های شناسایی مواد شیمیایی 
اعتماد کرد. با این حال، هنگامی که مساله اعتماد به ماشین هایی با 

هوش مصنوعی )AI( مطرح است، همه چیز پیچیده تر می شود.
چه حجمی از اطالعات باید در ماشین های "هوشمند" قرار گیرد؟ 
و چگونه سازندگان این ماشین ها می توانند به این پرسش پاسخ دهند؟
به گفته آنها این مسأله ازآستانه عبور کرده است، چنان که اخیراً 
تعدادی از ابتکارات نشان می دهد زمینه اعتماد کردن به ماشین ها را 

می توان با تصمیم گیری فراهم کرد.
این مسأله را می توان در مورد مراقبت های بهداشتی نیز مشاهده 
کرد، به عنوان مثال ماشین های نظارت بر پارامترها، پیش بینی مسائل و 
حتی ایجاد همبستگی، الگوهای و فرضیه ها را برای شناسایی گزینه های 
شخصی درمانی برای بیماران به عهده دارند. یک مثال خوب دیگر در 
زمینه تشخیص تصویر است، جایی که دقت ماشین آالت به مراتب 

بیشتر از انسان ها است.
برای یافتن شاخص هایی از خطرات شناخته شده و ناشناخته، 
روش های سنتی تجزیه و تحلیل به جایگزین شده و یا توسط راه حل های 
محاسباتی شناختی تکمیل می شوند که شامل داده کاوی، یادگیری 

ماشین و قابلیت پردازش زبان است.
تا  مقامات گمرکی کمک کند  به  محاسبات شناختی می تواند 
آنها در  به  داده های غیرساختاری که دسترسی  از  بیشتری  با درک 
سیستم های معمول اطالعاتی غیرقابل دسترسی است تصمیمات بهتری 

را در طیف وسیعی از سناریوهای مختلف اتخاذ نمایند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که دستگاه بتواند استدالل خود را 

مترجم: الهام ولی
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مقاله
داشته باشد و یا اینکه چگونه فرضیه ها را استخراج کرده است، هیچ 

مشکلی در مورد اعتماد وجود ندارد.
عالوه بر این، تصمیم نهایی کنترل یا بازرسی کاال یا مسافر 
منوط به دستگاه نیست. ماشین آالت باید گزینه ای فعال داشته باشند 
برای  را  معادالت  از  کوچکتری  زیرمجموعه های  بررسی  توانایی  تا 
کارشناسان فراهم نمایند و همچنین بتوانند با وظایف دستی و برخی 

از مراحل تحلیلی کنار بیایند.
عاملین بازرسی غیرمستقیم )NII( توضیح دادند که ابزار تشخیص 
خودکار آنها در طی دوره آزمایشی به خوبی کار می کند: الگوریتم ها 
ماشین ها را قادر می سازند تا اشیا را تشخیص دهند و تفاوت بین کاالها 
را بیابند. با این حال، چنین ویژگی هایی نیاز به دسترسی به بسیاری 
از داده ها دارد و هنوز راه حل های بسیار کمی وجود دارد که می توان 
از آنها استفاده کرد. حتی اطالعات کمتر در مورد عملکرد سیستم ها 
در شرایط واقعی وجود دارد، اگر چه توانایی سنجش نتایج در زمینه 
تسهیل، درآمد و امنیت برای ایجاد اعتماد و شناختن اینکه آیا در مسیر 

درست قرار دارد، امری حیاتی به حساب می آید.
ی  ا بر ینکه  ا به  جه  تو با 
تصمیم گیری ما به ماشین های هوشمند 
اعتماد می کنیم یک سؤال دیگر مطرح 
پاسخگوی  باید  یک  کدام  می شود: 
برای  باشد؟  ه  دستگا تصمیمات 
لحظه ای، مسئولیت در میان افسران 
گمرک تقسیم می شود. اگر ماشین های 
هوشمند تصمیم گیری می کنند، این به 
شدت بر روی مسوولیت پذیری مدیران 

تأثیر می گذارد.
 تجزیه و تحلیل اطالعات 

و داده ها
در  شرکت کنندگان  همه  اگرچه 
مورد  در  داده ها  ایجاد  به  نیاز  مورد 
تبدیل  برای  و  گمرکی  فعالیت های 
سازمان های  به  گمرکی  سازمان های 
اطالعاتی هدایت شده موافقت کردند، 
اما باید در نظر داشت که برای تبدیل 
در  کشورها  واقعیت،  به  هدف  این 

مراحل و شرایط مختلفی قرار می گیرند.
"چشم انداز آینده ما این است که داده ها در تمام مراحل پیوستگی 
مرزی، جمع آوری شده و نتایج آن با استفاده از ابزارهای تحلیلی که 

تجزیه و تحلیل می شوند به یک افسر گمرک ارائه می شود."
مجبور  او،  دولت  اظهارداشت:  گردهمایی  این  در  نماینده  یک 
است که مرزهای صعب العبور را در مناطقی که گروه های تروریستی 
در آن مخفی هستند، مدیریت کند و در همه نوع تجهیزات ازجمله 
هواپیماهای بدون سرنشین برای دریافت اطالعات و همچنین یک 
سیستم مدیریت اطالعات جدید با قابلیت جمع آوری و مدیریت اطالعات 

بیشتر سرمایه گذاری کند.
یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه گفت که در کشورش 
گمرک باید "مرزهای حساس" را اداره کند، کمبود زیرساخت های 
فناوری اطالعات برای جمع آوری داده های خاص وجود دارد و افسران، 
به ویژه کسانی که در مرزها کار می کنند، برای چنین روندی آماده 
نیستند و اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج را درک نمی کنند حال 
آنکه هرگونه پذیرش فناوری نیاز به آموزش دارد و باید ظرفیت انسانی 

در نظر گرفته شود.
در این جلسه مزیت استفاده از داده های اطالعاتی درخصوص 
مبارزه با تقلب نیز مورد بحث قرار گرفت و در مورد کاهش   توانایی اداره 
گمرک برای شناسایی و جلوگیری از تقلب بحث و تبادل نظر شد. علت 
را می توان در گسترش شرکت ها و سهولت ایجاد آنها در ارتباط با توانایی 
فعالیت های جنایی در پشت عملیات پیچیده بین المللی و ساختارهای 
جهانی دانست. مجرمان در نهادهای شرکتی به سهولت با افراد عادی 
ارتباط برقرار می کنند. یافتن شرکت های غیرمجاز در 23 کشور با حداقل 

50 سهامدار خاص اداره می شوند امری غیرمتعارف نیست.

یکی از راه های مبارزه با تقلب یا جرم این است که نگاهی به 
روابط غیرمجاز داشته باشیم، موضوعی که می تواند منجر به افزایش 
کم آگاهی یا اعالم نادرست شود. با این حال، به دست آوردن اطالعات 
دقیق در شرکت های خصوصی یک چالش است. سازه های مالکیت 
شرکت اغلب پیچیده و در حال تکامل هستند و نیاز به تأیید و تضمین 

کیفیت داده ها دارند.
داده ها نیز باید برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک، استاندارد شوند. 
عالوه بر این، شناسه های منحصر به فرد برای اشخاص باید ایجاد شوند 
تا آنها را به طور دقیق به یکدیگر پیوند دهد تا شبکه های جامع را ایجاد 
کنند. ادارات گمرکی ممکن است بخواهند به ارائه دهندگان شخص 
ثالث تکیه کنند تا بتوانند مالکیت اشخاص را ردیابی و ارتباطات بین 
این نهادها و افرادی که آنها را کنترل می کنند، تجزیه و تحلیل نمایند.

 نقشه ها
افزوده  ارزش  درباره  همچنین  گردهمایی  در  شرکت کنندگان 
داده های نقشه برداری و استفاده از فناوری های زمین شناسی بحث 
و گفت وگو کردند. نقشه ها یک ابزار مفید برای ساده سازی اطالعات 

پیچیده به منظور آموزش گروه ها، متقاعد کردن مردم یا درک ایده ها 
یا شرایط هستند. گفته شده است که 90 درصد اطالعات انتقال یافته 
به مغز انسان بصری است و تصاویر در مغز 60 هزار بار سریع تر از 

متن پردازش می شوند.
نقشه ها نه تنها یک راه عالی برای گزارش اطالعاتی هستند بلکه 
می توانند منجر به کشف آنچه که شناخته شده نیست. آنها همچنین 
می توانند برای بررسی اینکه آیا چیزی که مورد اطمینان نیست، اما به 
شدت در مورد آن احساس درست وجود دارد، کمک کنند. آخرین و 
مهمترین نکته، داده هاي نقشه برداري فرصت هاي شگفت انگیز در زمینه 
همکاري ها است، زیرا این کار باعث مي شود در گفت گو با متخصصان، 
زمینه هاي مختلف و حتي کشورهاي مختلف برقرار شود، هر چند که 
تجزیه و تحلیل خود را با توجه به چشم اندازهاي خود انجام مي دهند.

برای ضبط، ذخیره، دستکاری، تجزیه و تحلیل  نرم افزار  انواع 
اطالعات، داده های فضایی یا اطالعات جغرافیایی موجود، به عنوان 
یک سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( شناخته می شوند. برخی از 
آنها نرم افزار آزاد و بعضی دیگر نرم افزار اختصاصی سنتی هستند. در این 
انجمن فناوری های مختلف، از ابزار نقشه سازی، راه حل های مدیریت 
دانش محاسباتی جغرافیایی بسیار پیشرفته تا اطالعات مربوط به زمان 
واقعی در موقعیت آیتم ها، داده ها از اشیاء متصل )اینترنت اشیاء(، داده ها 
از ماهواره ها و دوربین های مدار بسته، و داده ها از سنسورهای از راه دور 

به شرکت کنندگان ارائه شد.
 متخصصین

به همان اندازه که تحلیلگران داده ها مورد نیازند، وجود شیمیدان ها 
نیز برای سازمان های مجری قانون بسیار مهم است، به عنوان مثال، 
این مجمع،  در طول  غیرقانونی کشف شده  مواد  مبدأ  تعیین  برای 

گمرک ژاپن برنامه امضای معدن "متامفتامین" را که در سال 2008 
افتتاح شد و همچنین ابزارهایی که برای تجزیه و تحلیل دارو استفاده 
می شود را ارائه کرد. با تجزیه و تحلیل مشخصات شیمیایی داروهای 
کشف شده و پیش سازهای مورد استفاده برای ساخت آنها، گمرک 
قادر به شناسایی منشاء محصوالت در هر منطقه و مسیرهایی که این 

محصوالت طی کرده اند خواهند بود.
 غربالگری از راه دور و متمرکز

از آنجایی که تصاویر رادیوسکوپی جمع آوری شده توسط تجهیزات 
بازرسی نامحسوس سودمند بود، بار دیگر بر اهمیت آن تأکید شد.

راه حل هایی که برای یک رابط مشترک طراحی شده اند تمام 
تصاویر تولید شده توسط ماشین ها را در یک صفحه نمایش، با استفاده از 
یک ابزار تحلیلی مشابه میسر می سازد. مزایای آنها شامل امکان تمرکز 
مدیریت عملیات اسکن و بازرسی از مرکز کنترل از راه دور می باشد. 
پروژه هایی برای تلفیق نتایج بازرسی سایر سیستم های تشخیص و 
همچنین منابع اطالعاتی سازمان های مختلف اجرای قانون برای به 
دست آوردن مشخصات امنیتی کامل و دقیق از یک ایستگاه کاری 

مشترک بیننده در حال انجام است.
در  همچنین  شرکت کنندگان 
یکپارچه  پرونده  فرمت  تکمیل  مورد 
برای  بین المللی  استاندارد   ،)UFF(
تصاویر اسکن شده و متادیتای مرتبط 
توسط  که   ،NII تجهیزات  تولید  با 
تأمین کنندگان WCO و NII توسعه 
یافته، به روز شده و در ماه های آینده 
تبادل  و  بحث  به  تکمیل خواهد شد 

نظر پرداختند.
 برنامه های موبایل

ادارات  از  بسیاری  در  امروزه 
گمرکی، افسران سیار بوده و می توانند 
برنامه های  به  با دسترسی  دور  راه  از 
تلفن های  یا  تبلت  ازجمله  مختلف 
مثال،  برای  کنند.  ر  کا هوشمند 
بازرسی ها می توانند در سایت از A تا 
Z برگزار شوند؛ مسافران را می توان با 
یک تلفن و تشخیص دهنده اثر انگشت 
متصل به آن بررسی کرد. اکثر ابزارها و پایگاه های داده باید از طریق 

برنامه های موبایل در دسترس باشند.
 تشخیص صدا

نرم افزار تشخیص صدا برای شناختن افراد بسیار استثنایی است 
و در آینده به جمع تجهیزات فناوری خواهد پیوست، به نظر می رسد 
اجماع به عنوان تشخیص صدا در همه چیز باشد. با توجه به این نکته، 
فرض بر این نیست که صفحه کلید و پانل کنترل های مشابه به آرامی 
از تمام دستگاه ها دور می شوند، زیرا آنها توانایی گوش دادن و اعمال 

دستورات صدای انسان را دارند.
 تشخیص چهره

نرم افزار تشخیص چهره مبتنی بر قابلیت تمایز بین صورت و بقیه 
پس زمینه ها، اندازه گیری ویژگی های مختلف صورت و مقایسه آن با 
پایگاه داده تصاویر ذخیره شده است. بسیاری از ادارات بر روی این ابزار 
سرمایه گذاری کرده اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند تا راحت تر 
بتوانند مسافران را در فرودگاه ها کنترل کنند و به جرایمی نظیر تقلب 
در هویت بپردازند. ژاپن، که میزبان بازی های المپیک 2020 است، مثال 
خوبی در این زمیه است. شرکت کنندگان در گردهمایی فرصتی را برای 
تست این ابزار تجربه کردند و از عملکرد آن تحت تأثیر قرار گرفتند.

نتیجه
 تمام فناوری های ارائه شده در طول گردهمایی، کاماًل جامع نبود. 
با این حال دستگاه های تشخیص و شناسایی محصوالت در نمایشگاه 
و نیز دستگاه های دستی اشعه ایکس بار دیگر ثابت کردند که این 
رویداد یک ابزار مفید برای شروع گفت وگو بین نمایندگان ارائه کننده 
خدمات گمرکی و فناوری است که امیدواریم پیاده سازی فناوری ها را 

به سمت جلو هدایت کند.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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آموزشنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

 راهنمای فرآیند اظهار قبل از ورود 
در پنجره واحد تجارت فرامرزی

اظهار قبل از ورود کاال به گمرک یکی از رویه های مدرن و مبتنی بر فناوری اطالعات 
و معطلی  کاال  ترخیص  زمان  باعث کاهش  نحو چشمگیری  به  که  ارتباطات است  و 
واحد  پنجره  سامانه  راه اندازی  به  توجه  با  می شود  صادرکنندگان  و  واردکنندگان 
تجارت فرامرزی در گمرک، مطلب زیر چگونگی استفاده از این شیوه را برای فعاالن 

اقتصادی توضیح می دهد.
1- ارسال مانیفست توسط شرکت حمل و نقل

بارگذاری و ثبت نهایی مانیفست الکترونیک در پنجره واحد، در صورت صحت اطالعات 
 Consignee فیلدهای  از  یکی  در  کاال  قبیل صحت شناسه صاحب  )از  الکترونیک  بارنامه 
Code/Notify Code1، وزن و تعداد کاال، پورت های تخلیه و مقصد و...(. بدون نیاز به ایجاد 

ترخیصیه الکترونیک، جهت انجام عملیات اظهار قبل از ورود کفایت می کند.
2- انجام فرآیند دوراظهاری توسط اظهارکننده

جهت انجام فرآیند دوراظهاری قبل از ورود، پس از ثبت فرم  SAD و انتخاب دکمه 
"ادامه"، چنانچه تمام

شرایط ذیل برقرار باشد:
 1- فیلد "شماره قبض انبار الکترونیک" و "شماره قبض انبار" خالی باشد.

2- صاحب کاالی ثبت شده در فیلدهای  consignee code/notify code1 بارنامه 
معتبر باشد.

ُفرمی تحت عنوان تأییدیه به کاربر نمایش داده می شود و کاربر پس از مطالعه، چنانچه 
قصد انجام اظهار قبل از ورود را داشته باشد می بایست با انتخاب  check point به سیستم 
تاییدیه دهد تا امکان ادامه فرآیند را داشته باشد، در غیر این صورت امکان رفتن به مرحله 

بعد را ندارد مگر با ثبت قبوض انبار و ترخیصیه الکترونیک.

فرم تأییدیه اظهار قبل از ورود

 وجود ترخیصیه الکترونیک هنگام انجام اظهار قبل از ورود الزامی نیست.	

امکان دریافت سریال  برقراری موارد ذیل  ادامه مراحل، در صورت  تأیید فرم و  از  پس 
عطف میسر می باشد:

 1- عدم تخلیه کانتینرهای موجود در بارنامه
 ،  PORT CODE OF DESTINATION( بارنامه 2- مطابقت پورت کد مقصد 

2،7( با گمرک اظهاری
 هنگام دریافت سریال اظهار قبل از ورود، وجود بارنامه و اعتبار دیتای آن الزامی 	

است اما وجود
ترخیصیه الکترونیک الزامی نیست.

 هنگام دریافت سریال اظهار قبل از ورود، عدم ثبت پاس کشتی الزامی است.	
 چنانچه هنگام ثبت کوتاژ کانتینرها تخلیه شده باشند، امکان ادامه فرآیند موجود 	

نیست مگر با ثبت قبوض انبار و ترخیصیه الکترونیک.
پس از ثبت کوتاژ و تعیین رنگ مسیر:

• رنگ مسیر قرمز ← الزام ثبت قبض انبار الکترونیک جهت امکان ادامه فرآیند 	
)به این منظور یک باکس جهت ثبت شماره قبض انبار در اختیار کاربر قرار می گیرد(

• رنگ مسیر زرد و سبز ← دریافت نوبت برای مرحله کارشناسی و پرداخت مبلغ 	
اظهارنامه در مرحله صندوق.

 اعتبار و مطابقت صاحب کاال، وزن، تعداد کاال، تعداد و شماره کانتینرهای قبض 	
انبار الکترونیک با اظهارنامه الزامی است.

 پس از ثبت یک قبض انبار معتبر، امکان ثبت قبض انبار جدید نیست.	
 در مسیرهای زرد و سبز، تا مرحله صدور مجوز بارگیری امکان ثبت قبض انبار 	

توسط کاربر میسر می باشد.
پس از طی مراحل فوق جهت صدور مجوز بارگیری برقراری شرایط ذیل الزامی است:

 1- وجود ترخیصیه الکترونیک
2- مطابقت صاحب ترخیصیه با صاحب کاالی اظهارنامه

3- وجود و اعتبار قبض انبار الکترونیک و قبض انبار اداره بندر
4- مطابقت صاحب کاال، وزن، تعداد کاال، تعداد و شماره کانتینرهای قبض انبار الکترونیک 

با اظهارنامه
 و 	 انبار  قبض  ثبت  نیازمند  ورود،  از  قبل  اظهار  از  بعد  بارنامه  تجمیع  و  تفکیک 

ترخیصیه الکترونیک و تأیید کارشناس سالن می باشد.
 بارنامه هایی ک در اظهارنامه قبل از ورود ثبت شده اند، امکان ایجاد ترخیصیه و 	

واگذاری بعد از کوتاژ را دارند.
تماس با پشتیبانی سامانه

شماره تماس میز خدمت جهت پاسخگویی به سئواالت شما:



سـال بیستم
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گزارش

به گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
 100 به  صادراتی  کاالهای  وزن  ایران،  گمرک 
و  میلیون   18 مذکور  مدت  طی  جهان  کشور 
به مدت  بوده که نسبت  تن  727 هزار و 115 
مشابه سال گذشته با رشد 4/6 درصدی روبه رو 

بوده است.
 99/7 فوق  کاالهای  گزارش  این  براساس 
درصد از کل سهم وزنی و 97/6 درصد از سهم 
اختصاص  به خود  را  ایران  ارزشی کل صادرات 

داده است.
ماهه  دو  طی  ایران  صادرات  کل  مجموع 
جهان  نخست  کشورهای  به  سال جاری  نخست 
18 میلیون و 768 هزار و 165 تن به ارزش 7 
بوده  دالر  هزار  و 982  میلیون  و 738  میلیارد 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزنی و ارزش به ترتیب 4/7 و 21/9 درصد 

افزایش داشته است. 
ایران  کاالهای  مورد  در  شده  منتشر  آمار 
بیانگر این است که صادرات به 69 کشور از 100 
به مدت  کشور مقصد کاالهای صادراتی نسبت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزش با رشد مثبت 

و 31 کشور دیگر با رشد منفی مواجه بوده اند.
بنابراین گزارش کشور ماداگاسکار با 38 هزار 
و 123 صدم درصد افزایش ارزش نسبت به دو 
را  افزایش  بیشترین  ماهه نخست سال گذشته، 
داشته است و پس از آن کشورهای موزامبیک، 
مالتا، صربستان،  اوگاندا، مکزیک،  برزیل،  بنین، 
پرتغال، آلبانی، تونس، قطر، غنا و بالروس افزایش 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  توجهی  قابل  رشد 

گذشته داشته  اند.
شایان ذکر است که کشور بالروس با خرید 
473 هزار و 928 دالر در رتبه 84 مقصد کاالهای 
صادراتی ایران قرار دارد و صادرات به آن از افزایش 
363 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

برخوردار بوده است.
با  است کشور سوئیس  گزارش حاکی  این 
کشورهای   78 رتبه  در  دالر  هزار   660 خرید 
با  و  دارد  قرار  ایران  صادراتی  کاالهای  مقصد 
94/8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیشترین افت ارزشی را داراست و پس 
سنگاپور،  لیبی،  عربی  جماهیر  فیلیپین،  آن  از 
بیشترین  ژاپن  و  اسلواکی  تاجیکستان،  الجزایر، 

افت ارزشی را داشته اند.

صدمین کشور مقصد کاالهای صادراتی طی 
دو ماهه نخست سال جاری توگو با خرید 80 تن 

به ارزش 96 هزار دالر بوده است.

 مقصد اول کاالهای صادراتی ایران
47/41 درصد از سهم ارزشی صادرات در دو 
ماهه ابتدای سالجاری به کشورهای چین، امارات 
متحده عربی و عراق اختصاص دارد. چین با یک 
میلیارد و 451 میلیون و 242 هزار دالر دارای 
و  است  ایرانی  کاالهای  خرید  در  نخست  رتبه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/9 درصد 
افزایش واردات داشته است. سهم ارزشی صادرات 

به چین از کل صادرات 18/7 درصد است.
میلیارد  یک  خرید  با  عربی  متحده  امارات 
رتبه دوم  در  و 715 هزار دالر  میلیون  و 370 
قرار  ایران  صادراتی  کاالهای  مقصد  کشورهای 
با  مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت  که  دارد 
44/6 درصد رشد واردات از ایرن داشته و 17/7 
خود  به  را  صادرات  ارزش  سهم  کل  از  درصد 

اختصاص داده است.
عراق در رتبه سوم کشورهای مقصد کاالهای 
صادراتی ایران قرار دارد. این کشور با خرید یک 
میلیارد و 161 میلیون و 825 هزار دالر، 15/1 
درصد از کل سهم ارزش صادرات ایران را دارد.

همچنین صادرات کاالهای ایرانی به کشور 
افغانستان طی مدت مذکور 577 میلیون و 367 
هزار دالر بوده که با رشد 45/2 درصدی مواجه 

بوده است.
کشور هند در رتبه پنجم خریداران کاالهای 
ایرانی قرار دارد این کشور با خرید 460 میلیون و 
203 هزار دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

14/5 درصدی داشته است.

به  کره جنوبی  به  ایرانی  کاالهای  صادرات 
لحاظ وزنی 822 هزار و 135 تن و ارزش 455 
میلیون و 777 هزار دالر بوده که نسبت به مدت 
از لحاظ وزنی 15 صدم درصد  مشابه سال 96 
کاهش و از لحاظ ارزشی 22/6 درصد رشد داشته 
است. 363 هزار و 313 تن به ارزش 292 میلیون 
و 292 هزار دالر نیز صادرات کاالهای ایرانی به 
کشور ترکیه بوده که نست به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزن 56/9 درصد و از حیث ارزش 

30/2 درصد افزایش نشان می دهد.
صادرات  مقصد  کشور  هشتمین  پاکستان 
کاالهای ایرانی است که طی مدت مذکور 455 
هزار تن کاال به ارزش 189 میلیون و 529 هزار 
دالر از ایران واردات داشته و به ترتیب از نظر وزنی 
و ارزش 33/1 و 27/6 درصد رشد داشته است.

صادرات کشورمان به اندونزی با رشد 220/2 
درصدی روبه رو بوده است به طوری که طی دو 
ماهه نخست سال جاری این کشور 187 میلیون 
و 14 هزار دالر کاالهای ایرانی را خریداری کرده 
هزار  و 615  میلیون  با خرید 179  است.تایلند 
ایرانی دهمین کشور مقصد  انواع کاالهای  دالر 
کاالهای صادراتی ایران بوده است که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17/7 درصد 

رشد نشان می دهد.
صادرات انواع خرما به 86 کشور جهان

طی سال 96 بیش از 253 هزار و 500 تن 
انواع خرما به کشورهای مختلف جهان صادر شد.

براساس این گزارش ارزش خرماهای صادر 
شده شامل کبکاب، پیاروم، مضافتی، استعمران، 
تازه و خشک  به شکل  و خرما شاهانی  زاهدی 
دالر  هزار   492 و  میلیون   250 از  بیش  شده 

اعالم شده است.

مقصد بیشترین و کمترین صادرات 
کاالهای ایرانی

47/41 درصد از سهم 
ارزشی صادرات در دو 
ماهه ابتدای سالجاری به 
کشورهای چین، امارات 
متحده عربی و عراق 
اختصاص دارد. چین با 
یک میلیارد و 451 میلیون 
و 242 هزار دالر دارای 
رتبه نخست در خرید 
کاالهای ایرانی است و 
نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 2/9 درصد افزایش 
واردات داشته است. سهم 
ارزشی صادرات به چین از 
کل صادرات 18/7 درصد 
است.

نخست  هه  ما و  د طی 
میلیارد   7 از  بیش  سال جاری 
و 555 میلیون دالر انواع کاالی 
ایرانی به 100 کشور جهان صادر 
شده که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 19/11 درصد 

افزایش داشته است.

گمرک ایران از واردات بیش از 736 هزار دستگاه 
نخست  ماهه  دو  در  کشور  به  همراه  تلفن  گوشی 
انواع گوشی  سال جاری خبر داد و اعالم کرد؛ واردات 
مشابه سال  مدت  به  نسبت  مدت  این  در  همراه  تلفن 

قبل 163 درصد افزایش داشته است.
به گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران، 
دستگاه   610 و  هزار   736 سال جاری  نخست  ماهه  دو  طی 
گوشی تلفن همراه به ارزش 109 میلیون و 250 هزار دالر 

وارد کشورمان شده است.
در دو ماهه نخست سال گذشته 282 هزار و 672 دستگاه 

گوشی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 506 هزار دالر وارد 
ورودی  مسافران  کلیه  گزارش،  این  بودبراساس  شده  کشور 
مکلفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ورود به کشور نسبت 
به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه اظهار گوشی تلفن 
http://epl.irica.gov.ir/همراه مسافری به آدرس اینترنتی

ImeiRegister اقدام نمایند.
گمرک ایران به واردکنندگان گوشی تلفن همراه مسافری 
بین المللی  شناسه  کد  ثبت  در  که  کرد  یادآوری  تجاری  و 
)IMEI( گوشی ها در سامانه گمرک دقت کنند چرا که در 
صورت هر گونه مغایرت و اشتباه در ثبت این کد با مشخصات 

گوشی تلفن همراه امکان فعال سازی و رجیستری وجود نخواهد 
داشت.بر این اساس با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن 
شرایط غیرتجاری مسافران صرفاً یک دستگاه تلفن همراه را 

می توانند در سامانه ثبت کنند .
در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق 
ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور امکان رجیستری 
تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است. 
تمامی کاالهای وروری به کشور از مبادی رسمی گمرکی 
مجوزدار هستند و کنترل های گمرکی انجام و اجازه ترخیص 

از گمرک به کاال داده می شود.

واردات بیش از 736 هزار گوشی تلفن همراه در دو ماهه نخست امسال



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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گزارشنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

چالش هـای تأثیرگـذار بر گمرک در دو بعد قابل تحلیل اسـت؛ 
محیـط بین المللـی و محیط ملـی یا داخلـی. در محیـط بین المللی 
ایـن چالش هـا بـه نوعی بر عملکـرد گمـرک تأثیرگذار هسـتند. از 

جملـه مهم تریـن آنها می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
• چالش جهانی شدن دادوستد تجاری

• چالش افزایش جرائم سازمان یافته
• چالش افزایش تجارت کاالهای تقلبی

• چالش محافظت از محیط زیست
رعایـت  و  بین المللـی  سـازمان های  در  عضویـت  چالـش   •

گمرکـی ی  نسـیون ها ا کنو
• چالـش الزامـات رعایـت اسـتانداردهای تسـهیل کننده در برابـر 

امنیتی اسـتانداردهای 
و  قوانیـن  و  مسـاعد  جهت گیری هـای  بـا  هماهنگـی  چالـش   •

بین المللـی مقـررات 
• چالش گسترش روابط با قطب های جدید

چالش های فراروی محیط ملی یا داخلی
جـع  ا مر و  کـز  ا مر د  تعـد
مـا  بازرگانـی.  امـور  در  سیاسـتگذاری 
تعـدادی قوانیـن و مقـررات داریـم کـه 
اینهـا بعضـاً بـا هـم مـوازی هسـتند و 
مشـکالتی را در امـور گمـرک بـه وجود 

نـد. ر و می آ
ی  ینه هـا هز یـش  ا فز ا بحـث 
تمام شـده اقـالم وارداتـی و تأثیـر آن بر 
فرآیند داخلی هم از دیگر چالش هاسـت 
و قتـی هزینـه تمام شـده اقـالم وارداتی 
روی  موضـوع  ایـن  طبیعتـاً  باالسـت، 
سـطح تولیـد و اشـتغال کشـور تأثیـر 
می گـذارد. حجـم بـاال و بعضـاً متناقض 
بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های صادره 
برای گمـرک هم مشـکالتی می آفریند. 
بحـث مربـوط بـه چالش هـای ناشـی از 
درجـه آمادگـی الکترونیکـی کشـور نیز 
مشکل زاسـت کـه البتـه گمـرک ایـران 
کـرده،  اجـرا  را  الکترونیکـی  سیسـتم 
امـا در بعضـی از مواقـع شـاهد بودیـم 
زیرسـاخت های کشـور بـه انـدازه کافی 

ایـن آمادگـی را نداشـتند.
م  نظـا بـه  بـوط  مر مشـکالت 
فعـاالن  قعـی  ا و هویـت  تشـخیص 
اقتصـادی هـم چالشـی اسـت کـه باید 
بـه آن توجه کـرد. بحث طوالنی شـدن 
رسـیدگی بـه پرونده های قاچـاق و عدم 
ثبات و وحدت رویه در سیاسـتگذاری ها 

هـم دردسرسـاز اسـت.

چالش های خارج از گمرک
نیـروی انسـانی گمـرک در محیطـی در حـال کار کردن اسـت که 
ایـن محیـط چالش هـای بسـیاری دارد. عالوه بـر این، تعـدد ناکارآمدی 
و تعـارض قوانیـن مربـوط بـه تجـارت خارجـی خـودش یـک مسـأله 
اسـت. عـدم ثبـات در مـواردی ماننـد مقـررات چالـش دیگـری اسـت 
کـه بـه گمـرکات تحمیل می شـود. خیلـی از کشـورها وقتی مقـررات را 
ابـالغ می کننـد می گوینـد ایـن قانـون سـه سـال معتبـر اسـت و از قبل 
اطالع رسـانی می کننـد کـه اگـر قـرار باشـد قانـون جدیـدی ابالغ شـود 
از شـش مـاه پیـش از آن اطالع رسـانی الزم صـورت می گیـرد، امـا در 
کجـای کشـور مـا چنیـن چیزی صـورت می گیـرد؟ در گمرکات کشـور 
مـا مثـاًل ناگهـان بخشـنامه ای دریافت می شـود که براسـاس آن واردات 
فـالن کاال ممنـوع یـا آزاد می شـود. این بخشـنامه ها خلق السـاعه اسـت 

و متأسـفانه بیشـتر از همـه مـردم متضـرر می شـوند.
بنابرایـن تعـدد بخشـنامه ها و ابـالغ بخشـنامه های خلق السـاعه و 
قوانیـن مـوازی مسـأله ای اسـت کـه در بحـث چالش های حـوزه محیط 
ملـی گمـرک مطـرح هسـتند. البتـه بخش عمـده ای از این مشـکالت با 
اسـتقرار پنجـره واحد حل شـده اسـت. یعنـی تبادل اطالعاتـی که مورد 

نیـاز بـرای ترخیـص کاالهاسـت بـه صـورت برخـط انجـام می شـود. در 
ایـن پروسـه به رغـم مشـکالت بسـیار زیـادی کـه وجـود دارد کارهـا در 
گمرکات با سـرعت قابل قبول انجام می شـود. اما متأسـفانه در بسـیاری 
از مـوارد چـون گمـرک در جریـان ترخیـص کاال، حلقه آخر اسـت همه 
ایـن اشـکاالت را بـه گمـرک نسـبت می دهنـد، در حالی که بسـیاری از 
ایـن مشـکالت بـه گمـرک ارتباطی پیـدا نمی کنـد و ما بـرای اینکه این 
هماهنگی هـا را انجـام دهیـم دشـواری زیـادی را متحمـل می شـویم بـا 
اسـتقرار پنجـره واحـد میزان زیادی از این مجوزها اخذ شـده و از طریق 

سیسـتم وارد می شـود کـه تعـدادی از چالش هـا را از بیـن برده اسـت.

چالش های استقرار پنجره واحد
اسـتقرار پنجـره واحـد تجـاری از ابتـدا چالش هـای بسـیار زیادی 
داشـت. اول از همـه بحـث قانـون بود، دوم موضوع زیرسـاخت الزم برای 
اسـتقرار ایـن سـامانه، سـوم هماهنگـی بـا سـازمان های ذی مدخـل در 
تجارت خارجی کشـور. تصور کنید با بخشـی نگری عمیقی که متاسـفانه 
در کشـور مـا وجـود دارد وقتـی بخواهید با 20 سـازمان کـه به نوعی در 

صـدور مجوزهـای الزم بـرای ترخیص کاال در رویه هـای مختلف دخالت 
دارند هماهنگ کنید، بسـیار کار دشـوار و زمان بری اسـت. تحقق پنجره 
واحـد تجاری در کشـور ما حدود 20 سـال اسـت که به عنـوان یک آرزو 
مطـرح بـوده و هزینه های زیادی هم صرف شـده اسـت. خوشـبختانه در 
سـال های اخیـر بـا تالش هایـی کـه صـورت پذیرفته بـه ایـن آرزو جامه 
عمـل پوشـیده شـده اسـت در ادامه هم ممکـن اسـت چالش هایی برای 
ایـن حـوزه رخ دهـد. بـه همیـن دلیـل در آینده نیـز باید مانند گذشـته 
مراقبت هایـی از ایـن سیسـتم صـورت بگیرد. بـه همین دلیـل در زمینه 
چالش هـا در سـاختار درونـی گمـرک می توان اشـاره کرد که نیاز اسـت 
در آینـده بـرای حفـظ برخی دسـتاوردها تالش هایی صـورت بگیرد. نیاز 
اسـت ماننـد هر سیسـتم دیگری کـه نیاز به مراقبت و نگهـداری دارد، از 
پنجـره واحـد تجـاری نیز مراقبت هایی صـورت بگیـرد. در صورتی که از 
یـک سـامانه، خصوصـاً یک سیسـتم نرم افـزاری مراقبت نشـود، در گذر 
زمـان دچـار مشـکل خواهـد شـد. اصـوالً بـه لحـاظ نرم افـزاری، گفتـه 
می شـود وقتی سیسـتم نرم افزاری حمایت و پشـتیبانی نشـود، به مرگ 
نزدیـک خواهد شـد. چالشـی که وجود دارد این اسـت کـه احتمال دارد 
حمایـت کافـی انجـام نشـود و پشـتیبانی های مـورد نیاز صـورت نگیرد 
و در اصطـالح وقتـی کـه سیسـتم توسـعه پیـدا کند، مشـکالت دیگری 
را ایجـاد کنـد. بنابرایـن مهم تریـن چالشـی کـه ممکـن اسـت در آینده 

وجـود داشـته باشـد عـدم پشـتیبانی و مشـکالت ناشـی از عدم حمایت 
اسـت. در حـال حاضـر در شـرایطی هسـتیم کـه در بدنـه دولـت، مثـاًل 
شـخص معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و سـایر 
وزرا و نماینـدگان مجلـس و مقامـات مختلـف از قـوه قضائیـه و... بقیه از 
نزدیـک سـامانه گمـرک را مشـاهده و بازدیـد و بعد هـم حمایت کردند 
و بـه هـر حـال طـرح بـه خوبـی جلـو رفته اسـت، اما اگـر ایـن حمایت 

ادامـه نیابـد، منجـر به چالش می شـود.
در واقـع ایـن سیسـتم نیـاز به ایـن دارد کـه مرتب مـورد حمایت 
قـرار بگیـرد تـا بـه صـورت کامـل اجرایـی شـود. امـا در ایـن مـورد که 
آیـا قوانینـی بـرای حمایـت از سیسـتم وجـود دارد یـا نـه، بایـد اشـاره 
کنـم قوانیـن زیـادی در حوزه تجـارت و سیسـتم های نرم افـزاری وجود 
دارد و چـون بـه اسـتناد قانـون رفـع موانـع تولیـد، اجرای پنجـره واحد 
تجـاری بـر عهـده گمـرک کشـور گذاشـته شـده، طبیعتـاً مـا بـه لحاظ 
قانونـی خـأ قانونـی نداریـم. در ایـن مورد مشـکل خاصی وجـود ندارد، 
جـز اینکـه حمایـت قاطع از سیسـتم صـورت بگیرد تـا بتوانـد در آینده 

اسـتمرار داشـته باشند.

نوع واکنش فعاالن اقتصادی
تعبیـر  ایـران  رئیـس کل گمـرک 
جالبـی از رونـد اسـتقرار پنجـره واحـد 
تجـاری کشـور دارد کـه می گویـد مـا 
تعمیـر  را  حرکـت  حـال  در  کشـتی 
ایسـتادن  قابـل  کشـتی  ایـن  کردیـم. 
نیسـت و اگـر کمـی بایسـتد در واقـع 
تجـارت کشـور مختـل خواهد شـد. در 
زمـان کوتاهـی ایـن تغییر ایجاد شـد و 
ما قبل از اسـتقرار پنجـره واحد تجاری، 
بحـث طـرح جامـع گمـرک نویـن را در 
برنامـه داشـتیم کـه در آنجـا پیش بینی 
یـک  بـه  سـال   10 طـی  بـود  شـده 
نقطـه مطلـوب برسـیم کـه طبیعتـاً اگر 
می خواسـتیم منتظر آن 10 سـال زمان 
باشـیم شـاید اصاًل هرگز به نتیجه فعلی 
نمی رسـیدیم. بنابرایـن بـا حرکتـی که 
انجـام شـد، در کوتاه مـدت این کشـتی 
در حال حرکت تعمیر یا بازسـازی شـد. 
اخیـراً هـم از سـازمان جهانـی گمـرک 
معتبرتریـن  و  مهم تریـن  به عنـوان 
سـازمان بین المللـی تخصصـی در امـور 
گمرکـی برای عارضه یابـی گمرک ایران 
دعوت شـده بـود که دو کارشـناس این 
اینکـه  از  ایـران آمدنـد و  سـازمان بـه 
گمـرک ایـران در مـدت کوتاهی چنین 
طرحـی را بـه سـرانجام رسـانده تقدیـر 
ایـن  بـه  آنهـا  واقـع خـود  در  کردنـد. 
جمع بنـدی رسـیده بودنـد که گمـرک ایران اقدامات بسـیار مناسـبی را 
انجـام داده اسـت. بـه چنـد نکتـه از گزارش این دو کارشـناس سـازمان 

جهانـی گمـرک اشـاره  می کنیـم:
 گمـرک ایـران موفـق شـده سیسـتم یکپارچـه جامـع ترخیـص 
گمرکـی را بـا همـکاری دانشـگاه تهـران ایجـاد و در زمـان کوتاهـی بـا 
سـازمان های مـرزی هماهنـگ کنـد و سیسـتم پنجـره واحد تجـاری را 
بـدون الـزام ارائه اسـناد فیزیکی توسـعه دهد. این سیسـتم پنجره واحد 
حقـوق گمرکـی و 36 نـوع عـوارض را از سـازمان ها وصـول می کنـد و 
کارکـرد جالبـی کـه در ایـن سیسـتم وجـود دارد ارتبـاط بیـن گمرک، 

واردکننـده و سـایر سـازمان های مربوطـه اسـت.
در فرآینـد اظهـار، توزیـع و مـوارد دیگـر کارشناسـان گمـرک در 
سراسـر ایـران بـا مجموعـه ای کـه 120 کارشـناس مجـازی دارد بـه 
گونـه ای کار می کننـد کـه گمـرک می توانـد اظهارنامـه را از گمرکـی به 
گمـرک دیگـر انتقـال دهـد و از طریـق سیسـتم پنجـره واحد توانسـته 
زمان ترخیص کاال را از 216 سـاعت به 45 سـاعت از طریق ساده سـازی 
رویه هـای گمرکـی کاهـش دهد. در حال حاضر مسـیر گمـرک ایران به 
گونـه ای اسـت که بـه طور خـودکار 48 درصد اظهارنامه هـا را به صورت 
بدون دخالت انسـان پردازش و سـه مسـیر را مدیریت کرده و مغایرت ها 

را بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم برطـرف می کند.

گمرک غرب تهران، چالش ها و فرصت ها
رسول صفریان*
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گزارش
گمـرک جمهوری اسـالمی ایران سیسـتم 
ریسـک را ایجـاد کرده و اثربخشـی آن را بهبود 
داده اسـت. مداخلـه نیـروی انسـانی 50 درصـد 
کاهـش یافتـه تـا اثربخشـی آن را افزایش دهد. 
ضوابط انتخاب مسـیر و ابزار تسهیلی را توانسته 
توسـعه دهد. گمرک ایران سیسـتم ریسک قوی 
مـورد  را  بین المللـی  اسـتانداردهای  براسـاس 

توجـه قرار داده اسـت.
جهانـی  سـازمان  اعزامـی  کارشناسـان 
نیـل  بـرای  توصیه هـا  بیـان  ضمـن  گمـرک 
بـه وضعیـت مطلـوب پیشـنهاد کردنـد ضمـن 
اطالع رسـانی اصالحـات انجام شـده در گمـرک 
جمهوری اسـالمی ایـران در مجامـع بین المللی 
ایـن اطالعـات را بـا سـایر گمرکات کشـورها به 
عنوان یکی از بهترین شـیوه های مدرنیزاسـیون 
گمرکـی بـه اشـتراک بگـذارد. ایـن اصالحـات 
قابـل ذکـر عبارتنـد از: ترخیـص بـدون کاغـذ، 
درصـد   50 ترخیـص  مجـازی،  کارشناسـان 
اظهارنامه ها در مسـیر سـبز بدون دخالت عامل 
انسـانی و قابلیـت مبادلـه نظر )چت کـردن( در 
سیسـتم تک پنجـره. ایـن موضوعـات می توانـد 
در جلسـات WCO و سـایر رویدادهای مربوط 
ترخیـص  اتوماسـیون  و  تجـارت  تسـهیل  بـه 
اطالع رسـانی شـود. در مجمـوع ایـن گـزارش 
نسـبت به گزارشـی که همین سـازمان در سـال 

1386 منتشـر کـرده بـود، نتایج بسـیار متفاوتی دارد و این نتایج نشـان 
می دهـد کـه بحـث پنجـره واحـد تجـاری چقـدر موفـق بوده اسـت. در 
مـورد ضعف هـای گمـرک در ایـن گـزارش هـم می تـوان اشـاره کرد که 
در آن بحـث شـده گمـرک بحث حسابرسـی پـس از ترخیـص را مطابق 
آنچـه مـورد توقع اسـتانداردهای بین المللی اسـت نتوانسـته انجام دهد. 
علـت این مسـأله این اسـت که شـما وقتی حسابرسـی پـس از ترخیص 
را می خواهید اجرایی کنید آن شـخصی که می خواهد مورد حسابرسـی 
پـس از ترخیـص قـرار بگیرد باید دارای سـوابق و تشـکیالت منسـجمی 
باشـد که شـما بتوانید برای آن حسابرسـی پس از ترخیص قائل شـوید. 
بدیهـی اسـت وقتـی که فردی کـه هیچ اطالعی از تجـارت ندارد و حتی 
در خیلـی از مـوارد آدرس مشـخصی هـم نـدارد و مـا بـا اجـاره کارت 
بازرگانـی مواجـه هسـتیم بـا این سیسـتم نمی توانیم حسابرسـی پس از 

ترخیـص فراگیـر را ایجـاد کنیم.

چالش های بین المللی گمرک
در زمان هایـی کـه ایـران بـا تحریـم مواجـه بـود یـا در سـال های 
تشـدید تحریـم، طبیعتـاً گمرک هم تحـت تأثیر بوده اسـت. چون وقتی 
ایـران بـا تحریم هـای بانکی به شـکل گسـترده ای روبه رو و انتقال اسـناد 
بـا مشـکل مواجـه بـود، طبیعتـاً اینهـا بر گمـرک این کشـور هـم تأثیر 
می گـذارد یـا در واردات تجهیزات مشـخص اسـت که گمـرک هم تحت 
تأثیـر قـرار می گیـرد. منتهـا گمـرک چون واسـطه بین بخـش تجارت و 
کشـورهای دیگـر اسـت شـاید بـه انـدازه نهادهایـی مثل بانک هـا تحت 

تأثیـر تحریـم قـرار نگرفته بود.

مشخصات گمرک غرب تهران
گمـرک غـرب تهران از نظـر موقعیت مکانـی در کیلومتر 10 جاده 
قدیـم کـرج در خیابان شـهید سـامانی پور قرار گرفته اسـت، این گمرک 
بـه دلیـل اینکـه خدمـات امـور گمرکـی را هـم در زمینـه واردات و نیـز 
صـادرات ارائـه می نمایـد نسـبت بـه گمـرکات دیگـر دارای وجـه تمایز 
می باشـد کـه بـا اسـتقبال فـراوان بازرگانـان محترم مواجه شـده اسـت. 
ایـن گمـرک بـر خالف سـایر گمرکات هـر دو رویه صـادرات و واردات را 
پشـتیبانی می کنـد. در نمودارهـای زیـر دو رویـه صـادرات و واردات در 

سـال های 1395و 1396 قابل مشـاهده اسـت

نرخ واردات در سال های 1395 و 1396 در گمرک غرب تهران

نرخ صادرات در سال های 1395 و 1396 در گمرک غرب تهران

همـان طـور کـه از مقایسـه دو نمـودار بـاال مشـخص اسـت، نـرخ 
صـادارت درهـر دو سـال نسـبت به نرخ واردات بیشـتر بوده اسـت. البته 

ایـن نتیجـه قابـل پیش بینی اسـت.

انبارهای عمومی گمرک غرب تهران
یکـی از بخش هـای عمـده گمـرک غـرب، انبارهـای عمومـی آن 
اسـت. انبارهـای عمومـی غـرب تهـران به مسـاحت 44 هکتار در سـال 
1351 بـه منظـور ارائـه خدماتـی ماننـد تخلیـه، بارگیـری، نگاه داشـت، 
ایمنـی و حفاظـت کاال در حـوزه شـهر تهـران احـداث شـد و تـا سـال 
1382 بـه همین شـیوه بـه فعالیت خود ادامه داد. این شـرکت در تاریخ 
27 اردیبهشـت مـاه 1382 تحـت عنـوان »شـرکت انبارهـای عمومی و 
خدمـات گمرکـی غـرب )سـهامی خاص(« بـه ثبـت رسـید و از آن زمان 
تاکنـون، فعالیـت خـود را در قالب یک شـرکت مسـتقل و به عنوان یکی 
از واحدهـای تابعـه شـرکت انبارهـای عمومـی و خدمات گمرکـی ایران، 
ادامـه داده اسـت. شـرکت غـرب بـا دارا بـودن چهـار دهـه تجربـه و بـا 
توجـه بـه ارائه خدمـات تخلیه، بارگیری، نگاه داشـت، ایمنـی و حفاظت 
انـواع کاالهـای گمرکی و غیرگمرکی از جایگاه اسـتراتژیک و ویژه ای در 
منطقـه برخـوردار اسـت. برخی دیگـر از مزایای این شـرکت عبارتند از: 
• هم جواری و نزدیکی به شهر تهران، پایتخت جمهوری اسالمی ایران 

و کارخانه های اصلی.
• اخذ کارمزد منصفانه در قبال ارائه انواع خدمات.

• استقرار گمرک در داخل مجموعه.
• استقرار موسسه استاندارد در داخل مجموعه.

• ارایه خدمات با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آالت.
• برخورداری از ضریب امنیتی باال به لحاظ مقابله با آتش سوزی و هرگونه 

خطرهای احتمالی دیگر.
• دارا بودن چهار سیستم توزین دیجیتالی )باسکول( مجزا.

جاده  و  آزادگان  و  فتح  بزرگراه های  و  آزادراه ها  شبکه  به  دسترسی   •
مخصوص )شهید لشکری(.

• نزدیکی به فرودگاه های بین المللی امام خمینی)ره( و مهرآباد.
از طریق خطوط فرعی اختصاصی و  اتصال به خطوط اصلی راه آهن   •

شبکه ریلی برای هدایت واگن ها به انبار و بالعکس.
• سهولت دسترسی به مبادی ورودی و خروجی کاال در شمال، غرب و 

جنوب غرب کشور.
امکانات زیربنایی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب تهران 

عبارتست از:
دیوار  )با  مسقف  انبار  باب   22 بودن  دارا   •
 189 و  هزار   49 بر  بالغ  متراژ  به  کناری( 

هزار مترمربع.
انبار هانگار به متراژ 18  • دارا بودن 8 باب 

هزار و 239 مترمربع.
• دارا بودن 12 قطعه انبار بارانداز با کف بتن 

به متراژ 32845 هزار مترمربع.
• دارا بودن 3 قطعه انبار بارانداز با کف آسفالت 

به متراژ 180000 هزار مترمربع.
• برخورداری از ماشین آالت مناسب و متنوع 
دستگاه های  شامل  شده،  بازسازی  و  نو 
با  جرثقیل  و  لیفتراک  شیفتر،  ریچ استاکر، 
هر  بارگیری  و  تخلیه  برای  تناژهای مختلف 

نوع کاال.
• برخورداری از ضریب امنیتی باال به دلیل 

استقرار سیستم دوربین های مدار بسته.
سیستم  حریق،  اعالم  سیستم  به  مجهز   •
هیدرانت های آتش نشانی، سه حلقه چاه عمیق 

و نیروهای مجرب و کارآزموده آتش نشانی.
• بهره مندی از پرسنل مجرب و کارآزموده.

• بهره مندی از واحد تعمیرگاه آماده به کار و 
پرسنل مجرب و فنی تأسیسات.

• دارا بودن پایانه پارکینگ خودروهای سنگین 
با امکانات رفاهی برای رانندگان.

فعالیت ها و خدماتی که شـرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 
غـرب ارائـه می دهـد، عبارتنـد از: انجـام تمامی عملیات تخلیـه، بارگیری و 
ترخیـص کاال در گمـرکات کشـور، انبـارداری و حفاظت کاالهـای وارده به 
اماکن گمرکی )اعم از وارداتی و صادراتی( و غیرگمرکی و همچنین تمامی 
عملیـات تبعـی کـه مجاز باشـد و انجام امـور بازرگانـی صـادرات و واردات، 
انجـام پروژه هـای مهندسـی و تمامـی امـور مربوط بـه این مـوارد در حدود 
قوانیـن جـاری. این شـرکت براسـاس سیاسـت های مدیریتی خـود، برخی 

از فعالیت هـا را دارای اولویـت قلمـداد می کند کـه عبارتند از:
- انبـارداری گمرکـی: فعالیـت اصلـی شـرکت غرب ارائـه خدمات 
در بخـش گمرکـی اسـت. بدیهـی اسـت کـه این شـرکت در ایـن رابطه 
موظـف بـه پیـروی از قانـون امور گمرکـی و آیین نامه اجرایی آن اسـت.
- انبـارداری غیرگمرکـی: شـرکت غرب همراه با گسـترش فعالیت 
شـرکت انبارهـای عمومی و خدمات گمرکـی ایران در امور غیرگمرکی و 

اسـتفاده از ایـن ظرفیـت طالیی، در این بخش نیز فعال اسـت.
- همـکاری بـا شـرکت های تخصصـی در زمینـه انبارداری: شـرکت 
انبارهـای عمومـی و خدمـات گمرکی غرب تهران برای گسـترش فعالیت 
خـود فضاهایـی را برای شـرکت های فعـال در حوزه انبـارداری و صادرات 
ایجـاد کـرده اسـت تـا این شـرکت ها به منظور سـهولت انجام امـور خود، 
بتوانند در داخل شـرکت غرب دفتر نمایندگی ایجاد کنند. بر این اسـاس، 
شـرکت های انبـارداری و صادرکننده به جـای آن که در محل خود، کارها 
را انجام دهند و سـپس به شـرکت غرب مراجعه کنند، دفتری در اختیار 
آن هـا قـرار گرفتـه اسـت تا به شـیوه آسـان تری کارها را پیگیـری کنند و 
بنابـر نظرسـنجی های صـورت گرفته، ایـن خدمت از سـوی صاحبان کاال 

و صادرکنندگان بسـیار مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت
نتیجه گیری:

با توجه به وسعت گمرک غرب تهران و انبارهای آن؛ این گمرک 
و  فرصت ها  بنابراین  دارد،  را  کشور  گمرکات  میان  در  بسیاری  اهمیتی 
چالش ها  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  درجه  از  نیز  آن  چالش های 
چالش های  و  سازمانی  درون  چالش های  است،  بحث  قابل  مورد  دو  در 
باالبردن  به  مورد چالش های درون سازمانی می توان  در  برون سازمانی. 
سطح رضایت کارمندان و بالطبع ارباب رجوع، باال بردن تجهیزات اشاره 
کرد، در مورد چالش های فراسازمانی یا برون سازمانی می توان به افزایش 
جرائم سازمان یافته، افزایش تجارت کاالهای تقلبی، معضالت عضویت در 
سازمان های بین المللی و رعایت کنوانسیون های گمرکی اشاره کرد.عالوه قبر 
این دوربین یکی از مسائل بسیار ضروری و مورد نیاز این گمرک است، این 
گمرک نیاز به تجهیزات ایکس ری کامیونی و سیستم پالک خوان نیز دارد. 
مسیرهای مشرف به گمرک غرب که مسیر ترانزیتی می باشد دارای جاده 
ناهموار بوده و نیاز شدید به بازسازی و تعمیر دارد. گمرک غرب دارای یک 
درب ورود و خروج است که نیاز است جهت دقت در کنترل بیشتر در ورود 
و خروج، این یک درب به دو درب تبدیل شود. در مقابل فرصت هایی نیز در 
این گمرک وجود دارد، به دلیل نوع کار و با توجه به نیروهای متخصصی 
که در این گمرک مشغول به کار هستند و با توجه به سیاست های کلی 
دولت در جهت افزایش نرخ صادرات و کاهش وابستگی به سایر کشورها 
می توان این گمرک را به قطب صادراتی محصوالت در ایران تبدیل کرد. 
* سرپرست گمرک غرب تهران



 

جمهوری اسالمی ایران
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مقالهنشـریه تخصصـی امـور گمرکی

تاثیر الکترونیکی شدن سازمان بر رفتار کارکنان 

آثار مثبت و منفی سازمان هاي الکترونیکي بر کارمندان به چه صورتي است؟ تحقیقات نشان 
می دهد که یکي از مهم ترین تاثیرات منفي و نقاط ضعف سازمان هاي الکترونیکي، نبود ارتباط 
فیزیکي و عاطفي و رواني کارمندان با رؤساي واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به 
قول آمریکایي ها، بر سر کارشان است. البته تجارب برخي از سازمان هاي موفق در امور الکترونیکي 
را نباید فراموش کرد. شرکت های موفق با ایجاد اتاق هاي گفت وگو و کافي شاپ هاي مجلل مزین به 
مبل هاي توپي شکل، ساعت هاي کاري آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل مي دهند و بستر را 
براي ارتباط فیزیکي کارکنان با یکدیگر فراهم مي کنند. در شرکتي که صدها نفر فقط در ساختمان 
مرکزي آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکي تمام عیاري شکل گرفته است، ایجاد و 
مدیریت تعامل فیزیکي کارکنان در محیط هاي فارغ از فرمت هاي دیجیتالي اصل بسیار مهم تلقي 

مي شود.) الوانی،14:1387(
حال اینجا این پرسش پیش مي آید که آیا رهبري در یک سازمان الکترونیکي متفاوت از یک سازمان سنتي 
است؟ مدیران سازمان هاي الکترونیکي که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید مي کنند. 
قطعاً در سازمان هاي الکترونیکي، رفتار سازمانی مدیران و اصول مدیریتي با دگردیسي خاصي همراه مي شود. 
مدیران در امر مدیریت سازمان هاي الکترونیکي، قائل به چهار تفاوت هستند که عبارتند از: وجود چشم اندازي 

از آینده، انعطاف پذیري، توانایي براي تامین انتظارات باال و ساختار الکترونیکي.
تمرکز بر آینده نگري: بنیانگذار شرکت »پرایس الین دات کام« مي گوید مسائل امروزي را فراموش کنید. 
شما به مرحله اي رسیده اید که بایستي دائماً بر ایجاد مسائل آینده متمرکز شوید. این امر مستلزم رهبري مبتني 
بر چشم انداز و یک درک عمیق از این است که چطور فناوري، در حال تغییر توسط مدیران رهبری شود. 
بهترین رهبران یک نقشه ذهني از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسیم و آن را دائماً بررسي مي کنند. رهبري 
مبتني بر چشم انداز بي تردید در هر سازماني مهم است. اما در یک محیط پرجنب و جوش افراد نیاز بیشتري 
به چنین رهبراني دارند. قوانین و سیاست ها و رویه هایي که سازمان هاي سنتي تر را ترسیم مي کنند جهت را 
به کارمندان نشان داده و عدم اطمینان را براي آنها کاهش مي دهند، اینچنین دستورالعمل هاي رسمي شده اي 
معموالً در سازمان هاي الکترونیکي وجود ندارند. بنابراین وظیفه مدیران الکترونیکي این خواهد بود که از طریق 
چشم اندازشان، جهت حرکت را ارائه دهند. ) Maugis ،2003( در حفظ انعطاف پذیري، رهبران الکترونیکي 
نیاز به انعطاف پذیري باالیي دارند. آنها مجبورند با فراز و نشیب ها سازگاري داشته و زماني که متوجه مي شوند 

کار به درستي انجام نمي شود، سازمانشان را تغییر جهت بدهند. آنها مجبورند تجربه اندوزي را تشویق کنند. 
مدیران الکترونیکي در دنیایي با انتظارات باال زندگي مي کنند. سرمایه گذاران خصوصاً در شرکت هاي 
»دات کام« انتظار رشد سریع سرمایه شان را دارند و زماني که یک کسب وکار الکترونیکي، عمومي مي شود به 
طور شگفت انگیزي انتظارات باالي بازار، به رهبران براي انجام تعهدات فشار زیادي وارد مي آورند. بازار براساس 

انتظارات و نه واقعیات شکل مي گیرد. 
سازمان هاي الکترونیکي منحصراً به ساختارهاي ارگانیک متکي هستند. آنها نیاز شدید به ارتباطات عمودي، 
افقي، مورب، تیم هاي فراسلسله مراتبي و وظیفه اي و رسمیت پایین براي کسب انعطاف پذیري و آزادي عمل 
دارند. سازمان هاي الکترونیکي مبتني بر ساختارهاي تیمي هستند که حول پروژه ها طراحي مي شوند. این 
سازمان ها نیاز به کارمنداني دارند، که تحمل ابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد کرده و دارای مهارت هاي 
تیمي قوي باشند. در حقیقت یک نوع مدیریت ماتریکسي )Matrix Management( در این سازمان ها 

ساختار الکترونیکي حاکم است. 
در سازمان هاي الکترونیکي کارمندیابي بسیار مهم است. کارمنداني که توانایي کار فکري پرمشقت و 
تحت فضاي دیجیتالي را ندارند و شدیداً عاطفي هستند، مناسب این کار نیستند. اکثر شرکت هاي کسب وکار 
الکترونیکي یک روش تهاجمي را براي استخدام افراد به کار مي گیرند. آنها مدیران ارشد را بیش از شرکت هاي 
سنتي درگیر این مسئله کرده و به طور فعال تري متقاضیان با صالحیت را جست وجو مي کنند. جامعه پذیر کردن 
کارمندان با مباني کسب وکار الکترونیک از اهمیت بسزایي برخوردار است. این شکل حتي براي افرادي که در 
سطح مدیریتي نیز به کار گرفته مي شوند وجود دارد. اگرچه این افراد از تجربه کاري باال برخوردارند، و چون از 
محیط هاي کاري سنتي آمده اند، بنابراین مدتي طول مي کشد تا با حال و هواي سازمان هاي الکترونیکي سازگار 
شوند. استفاده از تجارب سازمان هاي الکترونیکي موفق، کشور را در مسیر الکترونیکي شدن سازمان ها و نیل 
به دولت الکترونیک پاسخگو بهتر هدایت مي کند که باید به آن توجه کافي مبذول داشت. ایجاد مرکز مدیریت 
سایت هاي دولتي ایران در وب، نخستین گام در شکل گیري سازمان هاي الکترونیکي در ایران به شمار مي رود.

اهداف پژوهش:
هدف اصلی:

تعیین رابطه بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان 
گمرک ج. ا. ایران.

اهدف فرعی:
تعیین رابطه بین هر کدام از 4 مولفه )تمرکز بر آینده نگری، انعطاف پذیري، انتظارات باال، ساختار الکترونیکي( 

سازمان مرتبط با الکترونیکی شدن و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان گمرک ج. ا. ایران.
فرضیه های پژوهش:

فرضیه اصلی:
بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج. ا. ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری 

وجود دارد.
فرضیه فرعی:

بین تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
بین انعطاف پذیري سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین انتظارات باال سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
بین ساختار الکترونیکي سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

سئواالت پژوهش:
سئوال اصلی:

آیا بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج. ا. ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی:
آیا تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا انعطاف پذیري سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا انتظارات باالی سازمان گمرک ج. ا. ایران با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا ساختار الکترونیکي سازمان گمرک ج. ا. ایران ن با رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش:

روش تحقیق در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
میداني: با توجه به اینکه تحقیق در یک زمینه و میدان مطالعه اي خاصي صورت مي گیرد. 

پیمایشي: به لحاظ سئوال و جواب ها و بررسي هایي که در پروژه انجام مي گیرید ضمن اینکه از نظریات 
کارکنان و افراد درگیر بهره مند خواهیم گشت.

کاربردي: به دلیل اینکه انجام این تحقیق کمک به مدیران و تصمیم گیران سازمان ++++++++++ می باشد.
کتابخانه اي: بررسي نظریه ها، اصطالحات و ادبیات موضوع دراین تحقیق صورت خواهد گرفت. 

همچنین قلمرو مکانی تحقیق، کلیه کارکنان گمرک ج. ا. ایران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. 
روش نمونه گیری تصادفی ساده مي باشد.

کلیه کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران ، جامعه آماری شما خواهند بود.
جامعه آماری:

جامعه آماری این گمرک جمهوری اسالمی ایران می باشد.
روش گردآوری اطالعات:

با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. 
روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجالت، پایان نامه ها، مقاالت و اینترنت 
مي باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری پژوهش بکار 

می رود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده هاي مربوط به فرضیه های تحقیق از روش میدانی و توزیع پرسشنامه 

بین کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران استفاده می شود.
روش تجزیه و تحلیل:

در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز، با استفاده از نرم افزار و spss به تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی می پردازیم.

در آمار توصیفی که معموالً به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی 
برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معموال از جداول 
توزیع فراوانی براساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد و نیز نمودارهای مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای 
استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف 

استاندارد نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون های آماری مناسب به بررسی وضعیت توزیع داده ها جهت 
تشخیص نرمال بودن داده ها می پردازیم. در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک مانند آزمون ضریب 
همبستگی و رگرسیون برای بررسی رد یا پذیرش داده ها استفاده نموده و در غیر این صورت از آزمون های 

ناپارامتریک مانند کراسل واریس و من وتینی استفاده می نماییم.

ملیحه پرسته*
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مقاله
تجزیه و تحلیل داده ها 

آزمون نرمالیتی:
در این قسمت به بررسی نرمال بودن فرضیه های پژوهش می پردازیم.

H0: داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: داده های دارای توزیع نرمال نیستند.

رفتارهایسازمانیالکترونیکیشدنسازمانها

8080تعداد

1.2040.732آمارهکلومگروفاسمیرنف

0.1100.657سطحمعنیداری
همانطور که مالحظه می فرمایید سطح معنی داری برای هر دو متغیر از 0.05 بزرگ تر است. بنابراین فرض 
صفر پذیرفته می شود در نتیجه داده ها نرمال هستند. بنابراین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم.
فرضیه اصلی:

H0: بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج. ا. ایران و رفتار های سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود ندارد.

H1: بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج. ا. ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود دارد.

سطح
معناداری

(p)

ضریب
همبستگی انحراف

استاندارد
میانگین

حجم
نمونه متغیرها

0.013

0.276 0.50576 2.68 80 الکترونیکیشدن
سازمانگمرکج.

ا.ایران

0.40595 2.9337 80 رفتارهایسازمانی
همانطور که مالحظه می فرمایید در جدول فوق سطح معنی داری مقدار 0.013 است که این مقدار از آلفای 
آزمون 0.05 کوچک تر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود. به عبارت دیگر بین الکترونیکی شدن سازمان 
گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین این 

دو متغیر برابر 0.276 است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی دار برقرار است.
فرضیه فرعی اول:

H0: بین تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود ندارد.

H1: تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود دارد.

سطحمعناداری
(p)

ضریب
همبستگی

انحراف
استاندارد میانگین

حجم
نمونه متغیرها

0.044

0.226 0.49007 2.71 80 تمرکزبرآیندهنگری
سازمانگمرک

ج.ا.ایران

0.40595 2.9337 80 رفتارهایسازمانی
همانطور که مالحظه می فرمایید در جدول فوق سطح معنی داری مقدار 0.044 است که این مقدار از آلفای 
آزمون 0.05 کوچک تر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود. به عبارت دیگر بین تمرکز بر آینده نگری سازمان 
گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی 

بین این دو متغیر برابر 0.226 است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی دار برقرار است.
فرضیه فرعی دوم:

H0: بین تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود ندارد. گمرک ج.ا.ایران

H1: بین تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه 
معناداری وجود دارد.

سطحمعناداری
(p)

ضریب
همبستگی

انحراف
استاندارد

میانگین حجم
نمونه متغیرها

0.024
0.253 0.57660 2.8762 80 انعطافپذیريسازمان

گمرکج.ا.ایران

0.40595 2.9337 80 رفتارهایسازمانی
همانطور که مالحظه می فرمایید در جدول فوق سطح معنی داری مقدار 0.024 است که این مقدار از آلفای 
آزمون 0.05 کوچک تر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود. به عبارت دیگر بین انعطاف پذیري سازمان گمرک 
ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین 

این دو متغیر برابر 0.253 است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی دار برقرار است.

فرضیه فرعی سوم:
H0: بین انتظارات باال سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری 

وجود ندارد.
H1: بین انتظارات باال سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری 

وجود دارد.

سطحمعناداری
(p)

ضریب
همبستگی

انحراف
استاندارد

میانگین حجم
نمونه متغیرها

0.015

0.272 0.47843 2.5765 80 انتظاراتباالیسازمان
گمرکج.ا.ایران

0.40595 2.9337 80 رفتارهایسازمانی
همانطور که مالحظه می فرمایید در جدول فوق سطح معنی داری مقدار 0.015 است که این مقدار از آلفای 
آزمون 0.05 کوچک تر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود. به عبارت دیگر بین انتظارات باال سازمان گمرک 
ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین 

این دو متغیر برابر 0.272 است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی دار برقرار است.
فرضیه فرعی چهارم:

H0: بین انتظارات باالی سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری 
وجود ندارد.

H1: بین انتظارات باالی سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری 
وجود دارد.

سطحمعناداری
(p)

ضریب
همبستگی انحراف

استاندارد

میانگین حجم
نمونه متغیرها

0.045

0.225 0.25063 2.8530 80 ساختارالکترونیکي
سازمانگمرکج.ا.ایران

0.40595 2.9337 80 رفتارهایسازمانی
همانطور که مالحظه می فرمایید در جدول فوق سطح معنی داری مقدار 0.045 است که این مقدار از آلفای 
آزمون 0.05 کوچک تر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود. به عبارت دیگر بین ساختار الکترونیکي سازمان 
گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی 

بین این دو متغیر برابر 0.225 است بنابراین بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی دار برقرار است.
نتیجه گیری:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر الکترونیکی شدن سازمان به گمرک ج.ا.ایران ر رفتار سازمانی کارکنان در 
سازمان است. براساس یافته های پژوهش فرضیه اصلی )بین الکترونیکی شدن سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای 
سازمانی کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.( سطح معنی داری از 0.05 کوچک تر شد. بنابراین فرضیه 
پژوهش تایید گردید. همچنین با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مقدار 0.276 است همبستگی 
مثبت برقرار است. در رابطه با فرضیه فرعی اول )بین تمرکز بر آینده نگری سازمان گمرک ج.ا.ایران با رفتار سازمانی 
کارکنان رابطه معناداری وجود دارد( سطح معنی داری 0.044 است بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد. همچنین 
با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مقدار 0.226 است همبستگی مثبت برقرار است. طبق یافته های 
پژوهش مشخص شد به دلیل اینکه سطح معنی داری برای ارتباط بین انعطاف پذیري سازمان فوق االشاره با رفتار سازمانی 
کارکنان 0.024 است و این مقدار از 0.05 کوچک تر است بنابراین بین انعطاف پذیري سازمان گمرک ج.ا.ایران با رفتار 
سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مقدار 
0.253 است همبستگی مثبت برقرار است. فرضیه فرعی سوم پژوهش )بین انتظارات باال سازمان گمرک ج.ا.ایران با 
رفتار سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد( به دلیل سطح معنی داری 0.015 که از 0.05 کوچک تر است این 
فرض تایید می گردد. آخرین یافته پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار الکترونیکي سازمان گمرک ج.ا.ایران و رفتارهای 
سازمانی کارکنان به دلیل کوچک بودن سطح معنی داری تایید می گردد. این یافته ها با یافته های برنادین و همکاران 

1995((، کمپل )1990(، پتي گرو و هاتوم )2006( همسو است.
* کارشناس امور گمرکی
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گفت وگونشـریه تخصصـی امـور گمرکی

شدن  الکترونیکی  درخصوص  شما  نظر   
امور  راه اندازی سامانه جامع  و  رویه های گمرکی 

گمرکی چیست؟ 
تسریع  و  سهولت  باعث  امور  شدن  الکترونیکی 
و  عالی  بسیار  کار  این  که  شده  گمرک  در  فعالیت ها 
خوشحال کننده است. در صنفی که ما فعالیت می کنیم، 
واردات مصنوعات طال ممنوع و واردات شمش هم مستلزم 
دریافت مجوز از بانک مرکزی است. مصنوعاتی هم که در 
بازار وجود دارد به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود، 
قانون به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی واردات 
مصنوعات طال را ممنوع کرده، اما متأسفانه رانت های قوی 
در این زمینه وجود دارد که عده ای به صورت گسترده اقدام 
به واردات غیرقانونی مصنوعات می کنند. درخصوص شمش 
نیز طبق قانون برای واردات آن باید صفر درصد حقوق و 
عوارض گمرکی دریافت شود، اما تا امروز واردکننده موفق 

به واردات با تعرفه صفر درصد نشده است! 
صادرات مصنوعات طال چه وضعیتی دارد و 

تعامل اتحادیه شما با گمرک چگونه است؟
در حال حاضر صادرات خاصی نداریم ولی اگر هم 
محموله ای صادر شود در گمرک مشکل آنچنانی نداریم. 
این پروسه اداری سایر سازمان های همجوار گمرک مانند 
بانک مرکزی و استاندارد است که باعث ایجاد تأخیر در 

فرآیند صادرات می شود.
چه پیشنهادی برای افزایش سطح همکاری ها 

بین گمرک و اتحادیه دارید؟ 
ما تا امروز تعامالت خوبی با گمرک داشته ایم و هر 
زمانی که اعالم مشکل کردیم، مدیران گمرک جلسات 
خوبی را با ما برگزار کردند که منجر به نتایج مثبت شده 
است، اما کار ما تنها با گمرک نیست، بانک مرکزی و 

استاندارد نیز دستگاه هایی هستند که در کار ما دخیلند 
و باعث بروز مشکالتی می شوند.گمرک حتی در زمانی 
که سازمان استاندارد یا بانک مرکزی برای ما مشکلی به 
وجود آورده با راهنمایی خود مشکل را برطرف کرده است. 
در گمرک تهران و سایر شهرها باید خزانه داشته باشیم 
و برای آن مسئول خاصی را در نظر بگیریم، همچنین 
کارشناس گمرکی طال و جواهر باید در گمرک به صورت 
24 ساعته مستقر باشد تا کار واردات یا صادرات جواهر و 

طال با بیشترین سرعت انجام شود. 
فعالیت  و  ماشین آالت  واردات  وضعیت 
واحدهای تولیدی عضو این اتحادیه چگونه است؟

ما در کل کشور حدود پنج هزار کارگاه تولیدی 
مصنوعات طال و جواهر داشتیم که متأسفانه دو هزار 
واحد آن به دلیل رکود بازار، فشارهای مالیاتی و سایر 
مشکالت تعطیل شده اند. عده ای ابزار فروش هستند که 
به عنوان نمایندگی در ایران اقدام به واردات ماشین آالت 
طالسازی می کنند و نیازهای این صنف نیز از طریق این 

واردکنندگان تأمین می شود. 
در  طال  قیمت  لحظه ای  افزایش  درخصوص 
با  می توانیم  آیا  دارید؟  نظری  اخیر چه  روزهای 

واردات طال این نیاز را برطرف کنیم؟ 
طال یک قیمت جهانی دارد که روزانه در بازارهای 
جهانی منتشر می شو و آن هم براساس اونس است. در 
کشور ما به دلیل نوسنات نرخ دالر قیمت طال افزایش 
پیدا می کند و در واقع علت اصلی افزایش قیمت طال، 

نوسانات نرخ دالر است. 
پیش بینی شما از قیمت طال در ماه های آتی 

چیست؟
 قیمت جهانی اونس شاید در ماه های آینده افزایش 
پیدا کند، اما چون قیمت دالر نوسان دارد باید بیشتر متوجه 
این موضوع باشیم و ببینیم در آینده چه می شود. طالیی 
که داخل ایران خرید و فروش می شود در هر کیلوگرم بین 
15 تا 30 میلیون تومان با بازارهای جهانی اختالف قیمت 
دارد، بنابراین قیمت طال با توجه به نرخ دالر واقعی نیست 
و اگر بخواهد این موضوع با نرخ دالر در بازار سنجیده شود 

باید انتظار رشد 30 هزار تومانی در هر گرم را داشته باشیم.
دلیل ارتباط قیمت دالر و طال چیست؟ مگر 
ما در زمینه طال واردات داریم که قیمت آن با دالر 

سنجیده می شود؟ 
طال پشتوانه ملی هر کشور است که برای محاسبه آن 
در تمام دنیا از ارز بین المللی یعنی دالر استفاده می شود، 
این موضوع دلیل اصلی رابطه بین دالر و طال در تمامی 

کشورهای دنیا است. 
کشور ما در زمینه صادرات سنگ های زینتی 

در چه سطحی قرار دارد؟
اگر دولت از فردا صبح تمرکز خود را روی استخراج 
از معادن بگذارد، ما برای 2 هزار سال آینده نیز ماده معدنی 
داریم، ممکن است در سال های آینده آب، نفت و گاز به اتمام 
برسد، ولی ذخایر معدنی بسیار غنی، مخصوصاً در زمینه 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در اختیار داریم. متأسفانه 
این سنگ ها به صورت کارشناسی و حرفه ای از معدن بیرون 
نمی آید و اگر هم خارج شود به صورت خام فروخته می شود. 
عالوه بر این ما بازار مناسبی برای صادرات این کاال در دنیا 
ایجاد نکرده ایم و تبلیغاتی هم نه از طرف بخش خصوصی 
و نه از سوی دولت در این خصوص صورت نگرفته است. 
این در حالی است که کشورهای دیگر که نه امکانات و نه 
تجربه ما را داشته اند در تولید و صادرات مصنوعات طال به 
پیشرفت های خوبی رسیده اند.به عنوان مثال تایلند کشوری 
بود که تا 25 سال پیش صنعتی به عنوان جواهر و سنگ های 
قیمتی در آن وجود نداشت. مشکل اکثر مردم این کشور 
کشاورزی بود و در سخت ترین شرایط ممکن امرار معاش 
می کردند. اما در طول سال های بعد نمایشگاه های خوبی 
برگزار کردند، تبلیغات رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار 
دادند، معافیت مالیاتی برای تولید در نظر گرفتند، روی 
برندسازی کار کردند و دولت از فعاالن این بخش حمایت 
کرد تا امروز که به یکی از اصلی ترین صادرکنندگان جواهر 

و سنگ های قیمتی در دنیا تبدیل شده اند. 
در سال هایی که کشورهای چین، تایلند و ترکیه 
مشغول کار کردن در این زمینه بودند، ما درجا می زدیم 
و برندهای خود را سوزاندیم و امروز دیگر برندسازی در 

صنف و صنعت ما معنی خاصی نمی دهد.
دلیل افزایش مصرف و استفاده از بدلیجات 

در کشور چیست؟
 متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکالت اقتصادی، 
عالقه مردم به استفاده از بدلیجات افزایش یافته است، 
برخی بدلیجات باعث ایجاد بیماری پوستی برای مردم 
می شوند و هزینه هایی را برای درمان به وجود می آورند. 
تبلیغات  بدلیجات  درخصوص  که  آنقدر  ما  متأسفانه 
می کنیم، یک صدم آن را درخصوص طال انجام نمی دهیم. 
برندهای بدل در کشور زیاد شده و در بعضی موارد، قیمت  
بدلیجات یکی از برندهای اروپایی با طال برابری می کند و 

حتی گران تر از طال است! 

نایب  رئیس اول اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی ایران

کمترین مشکل را در صادرات 
محصوالتمان با گمرک داریم

سهیل بانج شفیعی

نایب رئیس اول اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی با ابراز خرسندی از تعامل گمرک با این اتحادیه می گوید: ایران دارای معادن و ذخایر 
بسیار ارزشمند در حوزه سنگ های قیمتی است که متأسفانه سرمایه گذاری و استفاده 
مناسبی از آن به عمل نمی آید و آنچه که از معادن استخراج می شود اغلب به صورت خام 
به فروش می رسد. وی همچنین افزایش لجام گسیخته و لحظه  ای نرخ طال در بازار را ناشی از 
افزایش نرخ دالر می داند و می گوید، با آنکه قیمت های طال در ایران از قواعد و سازوکارهای 

بین المللی تبعیت نمی کند. تغییرات نرخ دالر سبب افزایش قیمت طال شده است.
مشروح گفت وگوی منصور نامداری زندی با نشریه گمرک را در زیر می خوانید:

در مجلس  آرادان  و  گرمسار  مردم  نماینده 
مناسب  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  لزوم  بر 
جهت افزایش صادرات از گمرکات استان سمنان 

تأکید کرد.
دکتر غالمرضا کاتب در دیدار با مدیرکل گمرک 
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  سمنان  استان 
شهرک های صنعتی باید برنامه ریزی و سیاست گذاری 
خوبی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کاال را به یک 
میلیارد دالر برسانیم و شرکت های داخل استان فقط 
از استان صادرات خود را انجام دهند و با تعامل بیشتر 
بخش خصوصی و سازمان های ذی مدخل در امر صادرات 
صادرات  برابری  چند  افزایش  شاهد  استان  گمرک  با 

غیرنفتی استان باشیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: در 

اولین فرصت جلساتی با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان دامپزشکی، فرمانداری و ادارات مرتبط جهت 
تسهیل بیشتر در صادرات، کاهش هزینه کاال و سهولت 

جهت دریافت مجوز در گرمسار بر گزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک استان سمنان، 
علی سعدالدین مدیرکل این گمرک نیز با ارائه گزارشی 
از عملکرد گمرک سمنان در یک ماهه نخست سال جاری 
گفت: در این مدت 15 هزار و 990 تن کاال به ارزش 
10 میلیون و 225 هزار دالر از این گمرک صادر شد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 27 
درصد کاهش و از نظر ارزش دالري 37 درصد افزایش 
نشان مي دهد و متوسط ارزش دالري هرتن 640 دالر 

بوده است. 
همچنین در این مدت میزان 794 تن کاال به ارزش 

یک میلیون و 544 هزار دالر از این گمرک ترخیص شده 
که با احتساب ضمانت نامه ها مبلغ 29 میلیارد و 244 
میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته 450 درصد افزایش نشان می دهد. 
سعدالدین به ارزش دالری کاالهای صادراتی اشاره 
و تصریح کرد برای صادرات باید به دنبال کاالهایی باشیم 
که وزن پایین و ارزش دالری باالتری داشته باشند و 
به سمت تکنولوژی های جدید حرکت کنیم تا بتوانیم 

در بازارهای خارجی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مدیرکل گمرک استان تأکید کرد: با توجه به افتتاح 
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در آینده ای نزدیک و با 
آماده شدن زیرساخت های الزم جهت استقرار گمرک 
در منطقه ویژه اقتصادی این گمرک همکاری های الزم 

را خواهد داشت. 

نماینده مردم گرمسار و آرادان در دیدار با مدیرکل گمرک سمنان

افزایش صادرات نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب است

ما در کل کشور حدود 
پنج هزار کارگاه تولیدی 
مصنوعات طال و جواهر داشتیم 
که متأسفانه دو هزار واحد آن 
به دلیل رکود بازار، فشارهای 
مالیاتی و سایر مشکالت تعطیل 
شده اند. 
عده ای ابزار فروش 
هستند که به عنوان نمایندگی 
در ایران اقدام به واردات 
ماشین آالت طالسازی می کنند 
و نیازهای این صنف نیز از 
طریق این واردکنندگان تأمین 
می شود. 



سـال بیستم
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ت  گمرکا عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
محمد  جلسه  این  ابتدای  در  مازندران،  استان 
)علی  کمیته  رئیس  جانشین  محمدعلی پور، 
یوسفی منش مدیرکل گمرکات استان مازندران( با 
اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه های ذی ربط در 
تسهیل تجارت و کنترل مرزها، همچنین تصویب 
دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای 
مرز  ویژه  کار  جلسه  پنجمین  و  بیست  در  آبی 
با توجه به واگذاری مسئولیت هماهنگی  گفت: 
سازمان های مستقر در مرز به گمرک، امیدواریم 

با همکاری سازمان های ذی ربط و تشکیل منظم 
این  در  شده  تعیین  اهداف  به  بتوانیم  جلسات 
گزارش  این  یابیم.براساس  دست  دستورالعمل 
در ادامه جلسه جهت تبیین و تعیین وظایف هر 
یک از دستگاه های اجرایی، مفاد فصل های اول تا 
هفتم دستورالعمل ابالغی مرور و پس از توضیح 
نمایندگان سازمان های حاضر در جلسه، و بحث 
و بررسی های الزم، تصمیماتی در راستای ایجاد 
استان  بنادر  در  مستقر  دستگاه های  هماهنگی 

مازندران اتخاذ شد. 

در نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت 
اقتصاد و دارایی استان مازندران مطرح شد

پیشنهادهای گمرک برای بهبود ترخیص 
کاال و تسهیل تجات

ادارات  هماهنگی  شورای  نشست  دومین 
با  مازندران  استان  دارایی  و  اقتصاد  امور  تابعه 
حضور کلیه مدیران دستگاه های تابعه به ریاست 
دارایی  و  اقتصاد  امور  مدیرکل  و  وزیر  نماینده 

مازندران برگزار شد.
ازجمله  مختلف  موضوعات  جلسه  این  در 
مالیات، مسائل بانکی، بیمه ای، گمرکی و قاچاق 
دستگاه های  مرتبط  نمایندگان  سوی  از  کاال 
بررسی  و  بحث  مورد  و  مطرح  استان  اقتصادی 

قرار گرفت.
یوسفی منش مدیرکل  این نشست علی  در 
مسایل  درخصوص  مازندران  استان  گمرکات 
مطرح  را  ذیل  موارد  کاال  ترخیص  با  مرتبط 
مربوط  دستگاه های  ویژه  توجه  خواستار  و  کرد 

به آنها شد.
1- با توجه به اینکه برای ترخیص کاالهای 
مرحله  در  اسناد  به  رسیدگی  زمان  در  وارداتی 
کارشناسی اطالعات منشاء ارز ناقص بوده و نوع 
ارز )حواله، برات، اعتبار اسنادی و یا ارز متقاضی( 
ارزش گذاری  عدم  به  منجر  و  نبوده  مشخص 
دقیق کاال و احتمال بیش بود ارزش )در صورت 
لذا  می شود،  ارز  خروج  و  ارز(  بودن  مبادله ای 
در  ارز  تخصیص دهنده  بانک های  شد  پیشنهاد 
سامانه  در  شده  بارگذاری  ارزش  منشاء  گواهی 

نوع ارز را مشخص کنند.
2- در اجرای بند »غ« ماده 119 قانون امور 
گمرکی کاالهایی که با معافیت حقوق و عوارض 
از گمرک ترخیص می شوند. درخصوص مالیات، 
گواهی چک از امور مالیاتی دریافت و به گمرک 
ارائه  نمایند. با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه 
مبادله  گمرکی  جامع  سامانه  طریق  از  مجوزها 
از  جلوگیری  جهت  شد  پیشنهاد  لذا  می شود، 
مربوطه  سازمان  نظر  احتمالی،  سوءاستفاده 

به صورت پیغام در سامانه درج شود.
3- در ارتباط با پرونده های واصله به گمرک 
که به ظن قاچاق توسط سازمان های کاشف ارائه 
می شود با توجه به اینکه در برخی موارد مشاهده 
شده فرآیند رسیدگی به درستی صورت نگرفته 
و سبب نارضایتی مردم به جهت ناچیزی کاال و 
عدم دسترسی به اسناد مثبته گمرکی کاال توقیف 
می شود، جهت جلوگیری از وضعیت فوق، مقرر 
شد مراتب در جلسات مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مطرح شود.

در گمرک نوشهر تشکیل شد

اولین جلسه ساماندهی 
مرزهای آبی در استان مازندران

اولین جلسه کمیته امور هماهنگی 
ساماندهی و تقویت مدیریت 
مرزهای آبی استان مازندران در 
گمرکات این استان برگزار شد.

استان ها

از سوی سرپرست فرمانداری بندرلنگه به عمل آمد

درخواست توسعه اسکله گمرکی در بندرلنگه
رفع موانع موجود و تحرک و پویایی گمرک 
فرمانداری  کاری  اولویت های  از  کارکنان  رفاه  و 

بندرلنگه است.
این مطلب را غالمرضا آباد، سرپرست فرمانداری 
این  از گمرک  بازدید سرزده  در  بندرلنگه  شهرستان 

شهرستان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک بندرلنگه، وی 
در حاشیه این بازدید، گفت: غرب هرمزگان با وجود 
پتانسیل بالقوه، وجود نوار ساحلی طوالنی و مسیرهای 
کشور  بنادر  با  نزدیکی  همچنین  و  دریایی  متنوع 
امارات متحده عربی، از پتانسیل های باالیی در زمینه 

فعالیت های تجاری و مسافری برخوردار است.
و  بنادر  اداره  عملکرد  افزود:  آباد  غالمرضا 
دریانوردی و گمرک می تواند شاخص شناسایی دولت 
در شهرستان بندرلنگه باشد و شناسایی و رفع موانع 

موجود از مسائل مورد توجه فرمانداری خواهد بود تا با استفاده از 
وضعیت  بهبود  و  بیشتر  توسعه  زمینه   بندر،  این  عملیاتی  ظرفیت 

اقتصادی منطقه فراهم شود.
سرپرست فرمانداری بندرلنگه تصریح کرد: ایجاد راه ارتباطی 
بندرلنگه به کمربندی باعث رفع مشکل ترافیک می شود و کاالها در 

کمترین زمان به بندر وارد یا از آن خارج خواهند شد.
آباد ادامه داد: یکی از موانع موجود و مهم، عمق کم اسکله تجاری 
گمرک بندرلنگه است و به نظر می رسد برای اینکه کشتی های بزرگ 
بتوانند در این بندر پهلو بگیرند، عمق مورد نیاز باید 15 متر باشد در 

صورتی که هم اکنون این عمق 6 متر است.
وی تأکید کرد: اداره کل گمرک و اداره بنادر و دریانوردی در 
کمترین و سریع ترین زمان نسبت به تهیه طرح علمی و مدون افزایش 
آبخور اسکله و یا انتقال و جانمایی اسکله به مکانی وسیع تر به منظور 
گسترش و توسعه اسکله گمرکی اقدام نمایند تا هر چه سریع تر با 

پیگیری مراحل اداری آن از طریق فرمانداری این مهم تحقق یابد.

غالمرضا آباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت رفاه 
منظور  به  را  خود  تالش  تمام  گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  کارکنان 
ساماندهی حقوق آنان با وجود شرایط محرومیت منطقه و نیز وضعیت 

رفاه جانبی انجام خواهم داد.
سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه همچنین تأکید کرد: 
بندرلنگه از فعال ترین بنادر کشور است که طی چند سال گذشته 
رونق آن کم شده و متأسفانه نشان از شهری که در آن گمرک و دریا 
وجود دارد، دیده نمی شود. به همین منظور پیگیری اخذ مجوز قانونی 
منطقه ویژه اقتصادی می تواند نوید خوبی برای جذب سرمایه گذاری 
و رونق اقتصادی منطقه و اشتغال برای جوانان این شهرستان باشد.

در این دیدار که با حضور معاونین گمرک بندرلنگه برگزار شد؛ 
سیامک حسین نژاد معاون امور گمرکی گمرک بندرلنگه ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت موجود این گمرک به بیان راهکارهای توسعه اسکله 

گمرکی و بندر با توجه به برنامه ششم توسعه پرداخت.
این  کارکنان  شبانه روزی  تالش های  تشریح  به  همچنین  وی 
از  حمایت  ویژه  به  ارباب رجوع  به  خدمت رسانی  زمینه  در  گمرک 

گفت:  و  پرداخت  قطر  و  امارات  کشورهای  به  صادرات 
تمهیداتی  ایجاد  با  قطر  به  صادرات  آغاز  از  گمرک  این 
برای صادرکنندگان و برقراری ارتباط با سفارت ایران در 
قطر زمینه را برای تسریع در صادرات و بهبود فرایندهای 
شیو  گمرک  در  اخیراً  و  بندرلنگه  گمرکات  در  گمرکی 

فراهم کرده است.
شیو  گمرک  از  صادراتی  محموله  اولین  ارسال 

به قطر
بالغ بر 74 تن انواع میوه و تره بار به ارزش بیش از 
18 هزار دالر از گمرک بندر شیو در پارسیان برای اولین 
بار از طریق یک دستگاه لندینگ کرافت به مقصد کشور 

قطر صادر شد.
صفر  بندرلنگه،  گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیبانی، مدیرکل گمرک بندرلنگه درخصوص اعطای رویه 
محموله  اولین  ارسال  متعاقباً  و  شیو  گمرک  به  صادرات 
صادراتی به کشور قطر از این بندر گفت: پس از بازدید مدیران گمرکی 
اینجانب  خود  و  معاونین  هرمزگان،  گمرکات  ناظر  ازجمله  استان 
و  ظرفیت ها  بررسی  و  هرمزگان  غرب  گمرکی  دفاتر  و  گمرکات  از 
امکانات با توجه به زیرساخت های موجود سرانجام با حمایت مدیران 
و پیگیری های انجام شده؛ رویه صادرات به رویه های گمرکی بندر 
شیو در پارسیان اضافه و خط صادراتی بندر شیو- قطر راه اندازی شد.

استان  در  قدیمی  بنادر  از  یکی  شیو  بندر  کرد:  اضافه  وی 
هرمزگان است که تاکنون در زمینه کاالهای ملوانی فعالیت داشته 
به رویه های گمرکی آن اضافه شده  و در سال جاری رویه صادرات 
که جا دارد از مدیران ارشد به جهت تسریع در روال اداری این کار 

مهم قدردانی شود.
گفتنی است که فاصله بندر شیو در استان هرمزگان تا کشور 
قطر 110 مایل دریایی )کمترین مسیر دریایی در استان هرمزگان( 
است و این امر می تواند مورد توجه تجار و بازرگانان به جهت صادرات 

کاال قرار گیرد. 



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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استان هانشـریه تخصصـی امـور گمرکی

جزئیات تصویب نامه هیأت وزیران درباره ساماندهی مبادالت در بازارچه های 
غیررسمی و موقت 

مدیرکل گمرکات استان کردستان

اجرای طرح حمایت از صادرات 
غیرنفتی در گمرک ادامه می یابد

مدیرکل گمرکات استان کردستان، با اشاره 
به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در 
اقتصاد  اهداف  تحقق  راستای  در  که   96 سال 
به  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  و  مقاومتی 
دستگاه های اجرایی ابالغ شده بود، گفت: امسال 
نیز همچون دو سال گذشته مقرر شده این طرح 
به  خدمات  و  کاال  صادرکنندگان  تا  یابد  ادامه 

روش های مختلف مورد حمایت قرار گیرند. 
بختیار رحمانی پور توسعه صادرات را محور رونق 
اقتصادی عنوان و اظهار امیدواری کرد که با حمایت 
کاال  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  از  دولت  بیشتر 

شاهد رونق بیشتر صادرات در استان باشیم. 
گمرکات  فعالیت  میزان  از  گزارشی  ارائه  با  وی 
استان کردستان طی دو ماه نخست سال جاری گفت: 
در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 373 هزار تن کاال 
به ارزش 198 میلیون دالر از گمرکات استان کردستان 
به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد مثبت 52 درصدی در ارزش دالری 

و 86 درصدی در وزن را شاهد بودیم.

وی در ادامه افزود: با این میزان رشد، پیش بینی 
پایان  در  استان  گمرکات  صادرات  ارزش  می شود 
سال جاری به رقمی حدود 1 میلیارد دالر برسد. در 
این میان صادرات بیش از 85 درصد کاالهای صادراتی 
استان از گمرک باشماق انجام می گیرد و طی این مدت 
این گمرک مرزی رتبه 11 وزنی و 15 ارزشی صادرات 

را در بین 105 گمرک کشور کسب کرده است.
وی گفت: بیشترین کاالی صادر شده از گمرکات 
استان کردستان طی 2 ماهه اخیر محصوالت کشاورزی 
بوده که 70 درصد وزن و 55 درصد ارزش کل صادرات 
استان را تشکیل می دهد. مهمترین اقالم صادراتی از 
میوه های  نباتات،  و  سبزی  شامل  کردستان  استان 
مصنوعات  پرواری(،  نر  )گوساله  زنده  دام  خوراکی، 

پالستیک و مصالح ساختمانی بوده است.
از گمرکات  واردات  رحمانی پور همچنین گفت: 
به طوری  این مدت روند کاهشی داشته  استان طی 
که در این مدت 3 تن کاال به ا رزش 7 میلیون دالر 
وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ وزن و ارزش 75 و 40 درصد کاهش داشته است. 
وی مهمترین اقالم وارداتی به استان را ماشین آالت 
شیمیایی  محصوالت  و  پالستیک  ضایعات  مکانیکی، 

عنوان کرد.
باشماق  ازمرز  ترانزیت کاال  ادامه میزان  وی در 
دومین مرز ترانزیتی کشور طی 2 ماهه اخیر را 308 
هزار تن به ارزش بیش از 715 میلیون دالر عنوان کرد 
که نسبت به سال گذشه از نظر وزنی 35 درصد و از 

نظر دالری 5 درصد رشد داشته است.
 وی یاد آور شد: مجاورت مریوان با کشور عراق 
و وجود مرز رسمی باشماق در این منطقه، دسترسی 
به  مسافران  برای  را  نیاز  مورد  کاالهای  به  مستقیم 
پایانه  و  است  نموده  فراهم  مرز  این  طریق  از  کشور 
مرزی باشماق از نظر تردد و ورود و خروج مسافر و 
کاال نقش زیادی در ایجاد روابط و تعامل دوستانه میان 

ایران و اقلیم عراق ایفا می نماید.
رحمانی پور گفت: این مرز مشترک عالوه بر رونق 
اقتصادی و تجاری، نقش بسزایی در توسعه گردشگری 
این شهرستان دارد به طوری که طی 2 ماهه نخست 
سال جاری از طریق تنها مرز مسافری استان 48 هزار و 
227 مسافر وارد و 49 هزار و 97 مسافر خارج شده اند.

راه اندازی دستگاه 
ایکس ری کامیونی در 

گمرک اینچه برون 
در آینده نزدیک

استان  گمرکات  مدیرکل 
گلستان از آغاز به کار ایکس ری 
در  اینچه برون  گمرک  کامیونی 

آینده نزدیک خبر داد.
وی این مطلب را در جلسه 
مجموعه  ن  مدیرا هماهنگی 
که  گلستان  استان  اقتصادی 
اینچه برون  مرزی  گمرک  در 
برگزار شد، اعالم کرد. براساس 
این گزارش در پایان این جلسه 
در  حضور  با  شرکت کنندگان 
کنترلی  سایت  احداث  محل 
عملیات  از  کامیونی،  ایکس ری 
بازدید  مذکور  پروژه  اجرایی 

کردند.

فرماندار شهرستان بانه جزئیات تازه ای 
از نحوه اجرای تصویب نامه هیأت وزیران در 
زمینه اصالح آیین نامه ساماندهی مبادالت 
و  موقت  و  غیررسمی  بازارچه های  در 

شیوه های واردات کاال را تشریح کرد.
محمد فالحی گفت: واردات کاالهای موجود 
و  سنندج  گمرک  اظهارنامه  با  عراق  کشور  در 
بانه،  سیرانبند  بازارچه  مقصد  به  حمل  بارنامه 
به  مریوان  باشماق  رسمی  مرز  طریق  از  صرفاً 

صورت ترانزیت داخلی قابل انجام است.
بنادر  از طریق  نیز  افزود: سایر واردات  وی 
جنوبی و دیگر مبادی رسمی با اظهارنامه گمرک 
سنندج و بارنامه حمل به مقصد بازارچه سیرانبند 

صورت می گیرد.
فرماندار شهرستان بانه همچنین با اشاره به 
مرزنشینان  منافع  تأمین  در  دولت  وعده  تحقق 
و  تالش  با  کرد:  تصریح  پیله وری،  مبادالت  از 
پیگیری های استاندار کردستان و نماینده مردم 
سقز و بانه در مجلس، کاالهای دارای نمایندگی 
در کشور )برندها( نیز به مدت 3 ماه مجوز ورود 

از این طریق را دارند.
زیرساخت های  بودن  آماده  به  اشاره  با  وی 
الزم در بازارچه سیرانبند افزود: فعاالن اقتصادی، 
واردکنندگان و صاحبان بار می توانند از هم اکنون 
کاالهای خود را به شیوه پیله وری و با انجام مراحل 

یادشده وارد نمایند.
به پوشش  اشاره  با  بانه  فرماندار شهرستان 
و  بانه  شهرستان  روستاهای  ساکنان  تمامی 
مزایای  از  و کانی سور  بویین  آرمرده،  شهرهای 
 9 تاکنون  کرد:  خاطرنشان  مرزی  مبادالت 
برای ساکنان  الکترونیک مرزنشینی  هزار کارت 
با  واقع در 20 کیلومتری شعاع مرز  روستاهای 

صادر  روستا  در  سکونت  سابقه  سال   3 حداقل 
تعداد  با  متناسب  کارت ها  این  صاحبان  و  شده 
اعضای خانوار، به ازای هر نفر 700 هزار تومان 
تخفیف سود بازرگانی و حداکثر تا 2 میلیون و 
800 هزار تومان برای خانوارهای 4 نفره و بیشتر 

در ماه برخوردار می شوند.
فرماندار شهرستان بانه با یادآوری اینکه در 
موقت  بازارچه های  در  فعاالن  بود  قرار  گذشته 
مرزی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار 
شوند، گفت: این امر با سرعت و جدیت در حال 
پیگیری است که تاکنون 4 هزار سرپرست خانوار 
و اعضای خانواده های آنان در بانه تحت پوشش 
قرار  و عشایری  روستایی  اجتماعی  تأمین  بیمه 

مستمری  و  شده  بازنشسته  نفر   20 گرفته اند، 
ماهانه دریافت می کنند و افزایش پوشش بیمه ای 
تا پذیرش کامل همه ساکنان مناطق روستایی 

این شهرستان ادامه خواهد داشت.
با اشاره به اهمیت اجرای  فالحی در ادامه 
طرح ساماندهی مبادالت مرزی و اصالحیه آن در 
اقتصادی  فعاالن  مرزنشینان،  برخورداری  زمینه 
ثبت  حذف  مرز،  مزایای  از  ای  بانه  بازاریان  و 
بازرگانی  سود  تخفیف  اختصاص  کاال،  سفارش 
به مرزنشینان و ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در 
گردشگران به سمت کاالهای وارد شده از طریق 
پیله وری با توجه به بهای تمام شده آن را از جمله 

این مزیت ها برشمرد.

 مجاورت مریوان با 
کشور عراق و وجود مرز 
رسمی باشماق در این منطقه، 
دسترسی مستقیم به کاالهای 
مورد نیاز را برای مسافران 
به کشور از طریق این مرز 
فراهم نموده است و پایانه 
مرزی باشماق از نظر تردد و 
ورود و خروج مسافر و کاال 
نقش زیادی در ایجاد روابط 
و تعامل دوستانه میان ایران و 
اقلیم عراق ایفا می نماید.
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و  گمرکی  امور  جامع  راه اندازی سامانه 
پنجره واحد تجاری تحولی است که گمرک 
در جهت بهبود فعالیت های تجاری و گمرکی 
ایجاد کرده و به همین دلیل همه دستگاه های 
مسئول در حوزه تجارت خارجی باید با گمرک 

هماهنگ باشند.
امام جمعه  سلیمانی  آیت اهلل  را  مطلب  این 
زاهدان در جریان بازدید از گمرکات استان سیستان 
در  که  اقداماتی  و گفت:  کرد  بیان  بلوچستان  و 
گمرک صورت گرفته بسیار خوب و قابل تقدیر است 
لیکن باید مدیریت واحد باشد و همه دستگاه ها با 

گمرک همکاری نموده و هماهنگ باشند.
وی افزود: اگر گمرک خدمات 24 ساعته ارائه 
می کند و امکان اظهار کاال به صورت شبانه روزی 
برای مردم فراهم شده، اگر دستگاهی هماهنگ 
نباشد، کار مردم سریع انجام نمی شود و عملکرد 
گمرک نیز مورد سئوال می رود. پنجره واحد یعنی 
یک نفر پاسخگو باشد تا همه دستگاه ها در کنار 

هم باشند نه مانع انجام کار.
گمرک  اظهارداشت:  زاهدان  جمعه  امام 
پیشانی تجارت خارجی است و عملکرد آن می تواند 

معرف وضعیت کشور باشد و لذا همه باید هماهنگ 
بوده و عملکردها همگن باشد و ندای تحول، ندای 
به  ادامه  در  وی  باشد.  کشور  گمرکات  تمامی 
بحث شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در 
حمایت از تولید داخلی و کاالهای صادراتی اشاره 
و بر ضرورت همکاری و حمایت تمامی دستگاه ها 
جهت کمک به تولید و توسعه صادرات تأکید کرد.

آیت اهلل سلیمانی با اشاره به اینکه با افزایش 
کیفیت تولیدات داخلی، زمینه افزایش رقابت پذیری 
کاالهای ایرانی و توسعه صادرات فراهم می شود، 
گفت: ایران امکانات ارزشمندی دارد که می توان 
از آنها برای افزایش تولید و به تبع آن صادرات 
استفاده کرد و یکی از این امکانات ظرفیت موجود 

در معادن و سنگ های قیمتی است.
براساس این گزارش در جریان این بازدید، رضا 
راستی ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان 
اقدامات صورت گرفته درخصوص  ضمن تشریح 
راه اندازی سامانه جمع امور گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی، به مزایای این سامانه ها ازجمله 
درآمدهای  افزایش  کاال،  ترخیص  زمان  کاهش 
دولت و کاهش مراجعه خدمت گیرندگان اشاره کرد.

امام جمعه زاهدان

همه دستگاه های مسئول در حوزه 
تجارت خارجی باید با گمرک 

هماهنگ شوند

استان ها

گمرکات استان خراسان جنوبی در دو ماهه نخست امسال 
با بیش از 144 میلیون دالر تراز مثبت تجاری به نفع صادرات 
واردات  بر  کامل صادرات  برتری  نشان دهنده  که  بود  روبه رو 

کاال است.
به گزارش روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی در این مدت 
بیش از 703 هزار تن کاال به ارزش 145 میلیون و 769 هزار و 130 
دالر از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 9 درصد و از حیث ارزش 22 

درصد رشد داشت.
براساس این گزارش از  این رقم 32 میلیون و 444 هزار و 463 
دالر مربوط به صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهی رود و گمرک 
مستقر در بازارچه ماهی  رود بود و 113 میلیون و 324 هزار و 667 دالر 

مربوط به صادرات ماده 116 )کاالهای اظهار شده در سایر گمرکات 
کشور، خروجی از گمرک ماهی رود و گمرک مستقر در بازارچه های 

مرزی استان بوده است.
این مدت شامل  عمده اقالم صادرات قطعی گمرک استان در 
سیمان، کاشی و سرامیک، خوراک کامل طیور، گازوئیل، هیدروکربن 
سبک، صیف جات، روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن سبک حاصل 
از بازیافت خاک های مستعمل رنگ بر، هیدروکربن سنگین و نمک بوده 

که به کشور افغانستان، عراق، پاکستان و ارمنستان صادر شده است.
همچنین در این مدت یک میلیون و 583 هزار و 462 دالر کاال 
به وزن 1024 تن از طریق گمرکات استان وارد کشور شد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 939 درصد و از لحاظ وزن 634 
درصد افزایش داشت. عمده اقالم وارداتی در دو ماهه نخست امسال 

را برنج، تجهیزات مربوط به سیستم زهکشی، گاز متان، گوسفند، تخم 
اسپند و گاو تشکیل می دهد.

استان  گمرکات  سال جاری  ازابتدای  است  حاکی  گزارش  این 
و 586  و 3 هزار  ورودی  و 787 مسافر  به 3 هزار  خراسان جنوبی 
مسافر خروجی از فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک ماهی رود خدمات 

گمرکی ارائه کرده است.
کاالی  حامل  کامیون  دستگاه   31 مذکور  مدت  در  همچنین 
ترانزیتی شامل گوشت مرغ منجمد، روغن موتور، تایر و رینگ مستعمل 
خودرو، گاز مایع، تخم مرغ خوراکی و پارچه از کشورهای برزیل، ترکیه، 
عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و چین از طریق گمرک 
ماهی رود به کشور افغانستان تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از نظر تعداد کامیون 74 درصد و وزن 81 درصد کاهش داشت.

در دو ماهه نخست سال جاری

صادرات از گمرکات خراسان جنوبی 144 میلیون دالر بیشتر از واردات بود

در دو ماهه نخست سال جاری

صادرات کاال از گمرکات استان مرکزی
 از 177 میلیون دالر گذشت

ارزش صادرات کاال از گمرکات استان مرکزی در دو ماهه نخست سال جاری به 177 میلیون و 665 
هزارا و 31 دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد نشان می دهد.

محمد میراشرفی مدیرکل گمرکات استان مرکزی با بیان این مطلب گفت: از این مقدار صادرات که 
در قالب 2128 فقره اظهارنامه صورت گرفت بالغ بر 82 میلیون دالر مربوط به عملکرد گمرک ساوه و بیش 

از 3 میلیون دالر مربوط به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان )زرندیه( بوده است.
وی افزود: مقصد صادرات انجام شده 51 کشور جهان ازجمله عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان، 
بلغارستان و ارمنستان بوده و عمده کاالهای صادراتی شامل هیدروکربورها، پلی اتیلن سبک خطی، پلی 

پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، آبمیوه و رانی، شیشه، بلورجات، چیپس و... بوده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهارداشت: در این مدت همچنین بیش از 56 میلیون دالر کاال از 
طریق این گمرکات وارد کشور شد که از لحاظ ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش 

یافته است.
کاالهای وارداتی که عمده آنها را ماشین آالت، پاکت آبمیوه، کنسانتره، قوطی آلومینیومی، کویل 
آلومینیوم، درب آسان بازشو و... بود از کشورهایی ازجمله یونان، چین، ایتالیا، آلمان، هند و ترکیه وارد شد.
میراشرفی گفت: در دو ماهه نخست امسال 63 فقره پرونده برای کاالهای مکشوفه قاچاق تشکیل 
شده که ارزش کل پرونده های متشکله بیش از 42 میلیارد ریال و عمدتاً شامل موتور سیکلت، لوازم خانگی 

برقی و غیربرقی، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بوده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی درآمد وصولی این گمرکات در دو ماهه نخست امسال را با احتساب 
مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 265 میلیارد و 419 میلیون ریال اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ درآمد وصولی گمرکات 43 درصد و از حیث مالیات بر ارزش افزوده 18 درصد رشد داشته است.

قدردانی نماینده سمنان
 از عملکرد گمرک این استان

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی شهر در مجلس در دیدار با مدیرکل گمرک این استان 
آمادگی خود را جهت پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی درخصوص گمرک و ارائه آن به مجلس 

شورای اسالمی اعالم کرد.
دکتر همتی ضمن قدردانی از عملکرد گمرک سمنان گفت: این گمرک با توجه به آمارها توانسته است 
گام های خوب و مؤثری در جهت توسعه صادرات بردارد که امیدواریم در ماه های آینده با همکاری بیشتر 

دستگاه های ذی ربط و شرکت های تولیدی صادرات بیشتری با ارزش دالری باالتری انجام شود.
به گزارش روابط عمومی گمرک سمنان علی سعدالدین مدیرکل این گمرک نیز در این دیدار با ارائه 
گزارشی گفت: در دو ماهه نخست سـال 1397 میزان 54 هزار و 150تن کـاال به ارزش 24 میلیون و 809 

هزار دالر از این گمرک به 26 کشور جهان صادر شده است. 
همچنین در این مدت میزان 3 هزار و 605 تن کاال به ارزش 6 میلیون و 182 هزار دالر از این گمرک 
ترخیص شده که عمده کاالهای وارداتی شامل ماشین آالت خط تولید، اجزا و قطعات آنها و مواد اولیه 

کارخانجات بوده است.
علی سعدالدین به درآمد گمرک استان در دو ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این گمرک با 
احتساب ضمانت نامه ها مبلغ 48 میلیارد و 915 ریال در آمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97 

درصد افزایش نشان می دهد. 
سعدالدین تصریح کرد: با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی در سال های اخیر تمامی امور گمرکی 

به صورت الکترونیکی انجام می شود و جز در مواردی خاص نیازی به حضور ارباب رجوع در گمرک نیست.
وی افزود: از مزایای راه اندازی این سامانه تسریع در کار و کاهش هزینه برای ارباب رجوع است و در 

بسیاری از موارد از قاچاق کاال به کشور جلوگیری شده است.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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کشفیاتنشـریه تخصصـی امـور گمرکی
بلوچستان  و  سیستان  گمرکات  ناظر 
در  عوامل دخیل  , دستگیری  از شناسایی 
تخلیه و جایگزینی دو محموله ترانزیتی با 
از گزارشات سامانه جامع گمرکی  استفاده 

خبر داد.
مدیریتی  گزارشات  با  گفت:  راستی  رضا 
ردیابی  امکان  شده  فراهم  سامانه  طریق  از  که 
گمرک  از  آنالین  به صورت  ترانزیتی  محموالت 
مبداء تا گمرک مقصد وجود دارد به طوری که 
افراد  توسط  ترانزیتی  محموله  دو   96 سال  در 
آن  جای  به  و  تخلیه  کشور  داخل  در  سودجو 
باشد  جایگزین شده  ایرانی  و  غیرمرتبط  کاالی 
که از طریق اخذ گزارشات از سامانه و پیگیری 
آن منجر به شناسایی و دستگیری عوامل مربوطه 

و معرفی به مرجع قضایی شد.
در  بلوچستان  و  سیستان  گمرکات  ناظر 
جریان بازدید اعضای کارگروه پیشگیری از قاچاق 

کاال و ارز استان از حوزه نظارت گمرکات سیستان 
و بلوچستان همچنین گزارشی از اقدامات صورت 
امور  جامع  سامانه  راه اندازی  درخصوص  گرفته 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به ویژه 
در زمینه پیشگیری از وقوع قاچاق کاال و ارز و 

جلوگیری از جعل اسناد ارائه کرد.
امکان  شدن  فراهم  با  شد:  یادآور  وی 
توسط  گمرکی  جامع  سامانه  از  بهره برداری 
در  انتظامی  نیروی  به خصوص  دستگاه ها  سایر 
صورت  مؤثری  اقدامات  قاچاق  با  مبارزه  مورد 

گرفته است.
کارگروه  اعضای  گزارش  این  براساس 
سیستان  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  از  پیشگیری 
و  عملکرد  از  بازدید  این  پایان  در  بلوچستان  و 
خدمات ناظر و کارکنان این گمرکات و همچنین 
واحد  پنجره  و  گمرکی  جامع  سامانه  راه اندازی 

تجارت فرامرزی قدردانی کردند.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان خبر داد

کشف دو محموله ترانزیتی قاچاق
 با استفاده از سامانه جامع گمرکی

کشف 3 تن شمش مس از البه الی پوست گوسفند 
در گمرک سرخس

در  سرخس  گمرک  مأموران 
کشفی  در  رضوی  خراسان  استان 
جالب از البه الی یک محموله پوست 
مس  تن شمش   3 حدود  گوسفند 

کشف کردند.
استان  گمرکات  گزارش  به 
شمش  مقدار  این  رضوی،  خراسان 
ورودی  کامیون  دو  از  قاچاق  مس 
حامل محموله پوست گوسفند و با 

هوشیاری و دقت مأموران گمرک مزبور با استفاده از دستگاه ایکس ری 
کشف و ضبط شد. 

 گمرک سرخس در شمال شرقی استان خراسان رضوی و هم مرز 
با کشور ترکمنستان است. این گمرک در اردیبهشت ماه به یک دستگاه 
ایکس ری کامیونی مجهز شد و همین مساله به کمک مأموران گمرک 

سرخس در افزایش کشفیات قاچاق آمده است.

کشف محموله شامپو تریاک
 توسط مأموران گمرک دوغارون

مأموران گمرک دوغارون موفق 
به کشف یک محموله شامپو تریاک 

شدند.
کامیون  یک  از  محموله  این 
ورودی از کشور افغانستان به کمک 
تیم سگ های موادیاب گمرک کشف 

و ضبط شد.
قاچاقچیان  گزارش؛  بنابراین 
قسمت های  در  را  مزبور  محموله 

اما سگ های  بود،  کرده  جاسازی  ماهرانه ای  طرز  به  کامیون  مختلف 
موادیاب گمرک دوغارون در بازرسی از این کامیون محل جاسازی این 

محموله را کشف کردند.
شایان ذکر است که گمرک ایران برترین گمرک جهان در مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر در دنیا به شمار می رود و براساس ارزیابی سازمان 
جهانی گمرک رتبه نخست دنیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در 

سال های 2016 و 2017 به خود اختصاص داده است.

تعداد کشفیات قاچاق انسان در سال جاری به 101 نفر رسید
کشف 6 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان

مأموران گمرک بازرگان طی دو عملیات تازه 6 نفر از اتباع کشورهای 
همسایه که قصد خروج غیرقانونی از مرزهای ایران را داشتند، شناسایی 

کردند. در یکی از عملیات های مبارزه 
کشورهای  اتباع  از  نفر   3 قاچاق،  با 
همسایه که در یک کامیون حامل بار 
قیر معدنی مخفی شده بودند شناسایی 
و دستگیر شدند، این محموله صادراتی 
مقصد  به  کرمانشاه  گمرک  مبدأ  از 

کشور ترکیه در حال حرکت بود. 
در عملیات دیگری، 3 نفر دیگر از 
اتباع کشورهای همسایه قصد داشتند 

با مخفی شدن در البه الی بار تریلی های خروجی از طریق مرز ایران وارد 
کشور ترکیه شوند که با توجه به هوشیاری و دقت عمل مأموران گمرک 
شناسایی و دستگیر شدند. بدین ترتیب از ابتدای سال تاکنون مأموران 
گمرک موفق به کشف 101 نفر با رصد اطالعات و به کمک دستگاه های 
کنترلی پیشرفته ایکس ری شدند. در سال 96، مأموران گمرک موفق به 

کشف 550 مورد قاچاق انسان شده بودند.

کشف کاالی قاچاق توسط کارکنان گمرکات قشم
مأموران گمرک الفت در جزیره 
قشم از یک دستگاه کامیونت حامل 
آب معدنی مقادیر کاال ازجمله 33 عدد 
باطری بزرگ، لوازم آشپزخانه و کولر 

اسپیلت کشف کردند.
به گزارش روابط عمومی گمرک 
قشم، مأموران این گمرک همچنین 
موفق به کشف 33 بطری مشروبات 
الکلی در اسکله شهید ذاکری شدند.

براساس این گزارش کشفیات اخیر و قبل از آن در حالی صورت 
ابزارهای کنترلی ازجمله  می گیرد که گمرک الفت فاقد دستگاه ها و 
دستگاه ایکس ری است که علی رغم مکاتبات متعدد و تصریح قانون گذار 
برای تأمین آنها توسط سازمان منطقه آزاد قشم متأسفانه تاکنون اقدامی 

در زمینه تأمین و تحویل آنها صورت نگرفته است.

کشف مشروبات الکلی در گمرک ایالم
کارکنان گمرکات استان ایالم با 
استفاده از دستگاه ایکس ری کامیونی 
موفق به کشف تعدادی قوطی آبجو از 

یک تریلر شدند.
ماهرانه ای  طرز  به  آبجوها  این 
در داخل زاپاس تریلر جاسازی شده 
بود که با هوشیاری مأموران گمرک 

کشف شد.

به کارگیری دو قالده سگ 
موادیاب در گمرک ایالم

مواد  قاچاق  با  مبارزه  منظور تشدید  به 
مخدر، گمرکات استان ایالم، مستقر در مرز 
مهران دو قالده سگ موادیاب را به کار گرفت. 
استان  گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایالم، در این ارتباط دو نفر پس از گذراندن دوره 
آموزشی تخصصی به عنوان کاربر سگ موادیاب در 

این گمرکات مشغول به کار شدند.

مدیرکل گمرکات استان کرمان:
کارکنان دولت با روحیه 
بسیجی به مردم خدمت 

کنند

مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: تفکر 
بسیجی بهترین راه حل برای رفع مشکالت مردم 
است و وظیفه کارکنان بسیجی باید خدمات رسانی 

و جلب رضایت ارباب رجوع باشد.
گمرات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، محمدرضا قادر در نشستی با حضور فرمانده 
که  خدمتی  افزود:  کرمان  استان  گمرکات  بسیج 
کارکنان دولت با روحیه بسیجی به مردم و جامعه 
تعهد  با  و  مطلوب تر  مراتب  به  می دهند،  انجام 

بیشتر است.
بازدید از کارخانه روغن موتور پردیس

به  استان  مدیرکل گمرکات  قادر  محمدرضا 
روغن  کارخانه  از  رفسنجان  رئیس گمرک  همراه 
موتور پردیس در شهرک صنعتی رفسنجان بازدید 
ضمن  شرکت  این  مدیران  با  جلسه ای  طی  و 
رهنمودهای  آنها  پیشنهادات  و  شنیدن مشکالت 

الزم را ارائه کرد.
همچنین  کرمان  استان  گمرکات  مدیرکل 
و طی  بازدید  رفسنجان  اقتصادی  ویژه  از منطقه 
نشستی به تبادل نظر با کارکنان گمرک پرداخت.
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استان ها

موفقیت ورزشی

آرتین رشـیدی فرزند جمال رشـیدی از کارکنان گمرک 
بانـه )اسـتان کردسـتان( در مسـابقات آزاد تکوانـدو رده 
سـنی خردسـاالن و نونهاالن در وزن 30 کیلوگرم موفق 

به کسـب مقام اول شـد.

برگزاری نخستین جلسه مجمع عمومی میز 
خدمت در گمرک انزلی

اولین جلسه مجمع عمومی 
نظارت  د  درستا خدمت  میز 
گمرکات استان گیالن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گمرکات 
با  که  جلسه  این  در  گیالن،  استان 
استان گیالن،  ناظر گمرکات  حضور 
معاونین، مسئولین واحدها وکارکنان 

از طریق میز  به مردم  ارائه خدمت  با هدف  و  بندرانزلی  اداره کل گمرک 
خدمت و بهبود خدمات رسانی به ارباب رجوع برگزار شد، اهمیت اطالع رسانی 

و پاسخگویی صحیح و به موقع به خدمت گیرندگان مورد تأکید قرار گرفت.

اطعام 700 نفر از نیازمندان توسط کارکنان 
خیر گمرک مشهد 

طرح اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان توسط کارکنان خیر 
گمرک مشهد اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی، امید 
ماه مبارک رمضان  اینکه  بابیان  ناظر گمرکات خراسان رضوی  جهانخواه 
بهترین فرصت برای کمک به نیازمندان و حمایت از آنها است، گفت: طرح 
اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان یکی از برنامه های هر ساله گمرک 

مشهد است.
وی افزود: در سال جاری نیز با برنامه ریزی های به عمل آمده با همکاری 
و همیاری، همکاران خیر گمرک مشهد 700 نفر از نیازمندان تحت پوشش 

کمیته امداد اطعام شد.

گمرکات استان کرمانشاه در بین 80 دستگاه اجرایی استان به 
عنوان سفیر سالمت انتخاب شد.

استان کرمانشاه، شورای سالمت  روابط عمومی گمرکات  به گزارش 
اداری گمرکات استان کرمانشاه با هماهنگی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات درمانی استان، در دو مرحله اکیپ پزشکی در محل اداره کل 
مستقر کرد و به صورت رایگان کلیه پرسنل در زمینه های مختلف ازجمله 

تست قند خون، فشار خون، قد و وزن و غیره مورد معاینات قرار گرفتند.
شایان ذکر است که در نخستین مجمع سالمت استان کرمانشاه که با 
شعار "اجتماعی شدن سالمت ضرورت توسعه پایدار" برگزار شد از خلیل 
حیدری مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.

در بین 80 دستگاه اجرایی استان صورت گرفت
انتخاب گمرکات کرمانشاه به عنوان سفیر سالمت

قدردانی

دوره آموزشی

به منظور ارتقای انگیزش و ایجاد محیط کاري با نشاط دوره آموزشی 
مدیریت استرس در گمرکات استان کرمانشاه برگزار شد.

هدف این دوره آموزشی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
مهارت  باالبردن  و  توانمندسازی  برگزار شد،  کارکنان  کلیه  برای  کرمانشاه  استان 
مدیریت استرس در افراد است. در این دوره آموزشی آشنایي با روش هاي تشخیص 
عوامل استرس، عوامل فردی، عوامل شغلی و سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موفقیت هنری

علی نادم فرزند محمد نادم 
انزلی  بندر  گمرک  کارکنان  از 
در  سوم  مقام  کسب  به  موفق 
تحصیلی  در سال  نقاشی  رشته 

97-96 شد. 
در  که  مسابقه  این  در  وی 
سطح  در  و  نونهاالن  سنی  رده 
شهرستان بندر انزلی برگزار شد 
لوح  دریافت  به  موفق  توانست 

تقدیر شود.

 موفقیت قرآنی
فرزندان  تنها  فاطمه  و  تنها  مریم 
همکارمان جواد تنها در گمرک بندرانزلی 
درمسابقات  دوم  رتبه  کسب  به  موفق 
در  نامبردگان  شدند.  کریم  قرآن  حفظ 
در  دبستان  سطح  در  که  مسابقات  این 
سال تحصیلی 97-96 برگزار شد توانستند 

موفق به دریافت لوح تقدیر شوند.

خبر کوتاه

هفته  سبت  منا به   
و  رئیس  معلم،  مقام  بزرگداشت 
ازکارکنان گمرک ساری  جمعی 
با حضور در یکی از مدارس ساری 
از معلمان فرزندان کارکنان گمرک 

تجلیل کردند.
همچنین به همین مناسبت 
گمرک  رئیس  نیک نفس  عسگر 
ساری در دیداری با همسر معلم 
از کارکنان گمرک ساری  یکی  
وی  زحمات  از  هدیه  اهدای  با 

تقدیر کرد.
 کارکنان گمرک امیرآباد 
به  که  میدانی  دو  مسابقه  در 
با  و  کارگر  جهانی  روز  مناسبت 
حضور کلیه آقایان شاغل در منطقه 
ویژه اقتصادی امیرآباد برگزار شد، 
این مسابقات  شرکت کردند. در 
یکی از کارکنان گمرک امیرآباد 

مقام دوم را کسب کرد.
خدمات  ارائه  منظور  به   
به  آسان  و  سریع  به موقع، 
ارتقای  همچنین  و  ارباب رجوع 
رضایت مندی آنان براساس  این 
مطلع  کارکنان  از  یکی  گزارش 
و  اداری  فرآیندهای  به  نسبت 
گمرکی برای ارائه خدمات معرفی 
استقرار  تعیین شده  در محل  و 

یافته است.
 به منظور ارائه خدمات به 
موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع 
رضایتمندی  ارتقای  همچنین  و 
آنان از عملکرد سازمان، گمرکات 
استان مازندران اقدام به راه اندازی 
میز خدمت حضوری در گمرک 

نوشهر کرد.
کمک های  با جمع آوری   
از کارکنان گمرک شهید  نقدی 
بسته   32 سرخس،  شوشتری 
غذایی که ارزش هر بسته 500 
اداره  طریق  از  بود  ریال  هزار 
بهزیستی شهرستان به خانواده های 

نیازمندان تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک 
الدین چاوشی،  استان سمنان سید شهاب 
برنامه ریزی،  کمیسیون  رئیس  و  استاندار 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان با اعطای لوحی به علی سعدالدین 

مدیرکل گمرک استان از تالش وی در جهت 
جلوگیری از پدیده مذموم قاچاق تقدیر کرد. 
در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: مبارزه 
با پدیده شوم قاچاق کاال و ارز و حمایت از تولیدات 
ملی از ضروریات توسعه همه جانبه کشور می باشد 

عضو  به عنوان  جنابعالی  وافر  تالش های  از  لذا 
کمیسیون استان در راستای پیشبرد سیاست های 
توسعه و پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از پدیده 
مذموم قاچاق کاال و ارز و تحقق اهداف و برنامه های 

مزبور قدردانی می نمایم.

تسلیت

با کمال تأسف از درگذشت تعدادی از نزدیکان و بستگان همکاران در گمرکات کشور مطلع شدیم. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند 
متعال برای متوفیان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می کنیم.

- جناب آقای رضا جعفری از گمرک ایران درگذشت پدر
- سرکار خانم شهناز جعفری از گمرک ایران درگذشت پدر
-جناب آقای علیزاده از گمرک شهیدرجایی درگذشت مادر 

-جناب آقای بهزاد جعفری از گمرک بندرامام خمینی)ره( درگذشت خواهرزاده
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نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.
مقاالت رسیده مسترد نمی  شود و مطالب منتشره لزوماً منعکس  کننده 

مواضع نشریه نیست.
نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشریه گمرک از انعکاس دیدگاه های متفاوت استقبال می کند.

منابع طبیعی با ارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشته باشد به خارج فروخته می شود    از کالم رهبري

صاحب امتیاز : گمرک ایران   مدیرمسئول: فرود عسگری
زیر نظر : شورای سردبیری

با هدف رسیدگی به موقع به پرونده های قاچاق 
تفاهم نامه  مکشوفه  کاالهای  تکلیف  تعیین  و  کاال 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  گمرک،  میان  همکاری 
و ارز، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی 

منعقد شد.
رئیس  عسگری  فرود  را  تفاهم نامه چهارجانبه  این 
کل گمرک، علی مؤیدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی 
معاون هماهنگ کننده ناجا و جمال انصاری رئیس سازمان 

تعزیرات حکومتی امضا کردند. 
به گزارش روابط عمومی گمرک، تفاهم نامه مزبور در 
راستای اجرای مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به 
استناد بند ب ردیف 8 و ردیف 17 ماده )4( قانون نیروی 
انتظامی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق منعقد شده است. 
رفع مشکالت و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکیل 
پرونده های قاچاق کاال و همچنین سرعت در رسیدگی و 
حذف اطاله مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی و 
کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام 
بی دلیل به افراد، کاهش هزینه نگهداری توسط سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سبب دقت در کشف 
قاچاق و افزایش ضریب سالمت اداری و کاهش تخلفات 

از دیگر اقدامات تفاهم نامه یادشده است.
براساس این تفاهم نامه، از این پس کارشناسان امور 
گمرکی و فنی گمرک با حکم مدیرکل یا ناظر گمرکات 
در  بازرسی  و  ایست  ایستگاه های  در  می توانند  استان 
راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کاال و ارز مستقر شوند 

از  و پس  قاچاق  به  موارد مظنون  مواجهه  در صورت  و 
ارائه اسناد مثبته گمرکی، نماینده گمرک با استفاده از 
دسترسی های موجود به سامانه های الکترونیکی گمرک 
، نسبت به بررسی اصالت و انطباق یا عدم انطباق کاال با 
سند ابزاری اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت و در 
صورت جاسازی کاال و فقدان سند مثبته گمرکی نماینده 

ناجا بررسی و اظهارنظر خواهد کرد. 
عدم  در صورت  تفاهم نامه،  این  براساس  همچنین 
انطباق اسناد مثبته گمرکی با کاال یا عدم ارائه این اسناد، 
جلسه ای  صورت  مکشوفه،  کاالی  ارزش گذاری  ضمن 
تنظیم و با درج جزییات مقرر به امضاء نمایندگان گمرک 
و ناجا رسیده و به صورت جلسه کشف که توسط ناجا 

تنظیم می شود پیوست خواهد شد. 
طبق این تفاهم نامه چنانچه اسناد ارائه شده از سوی 
فنی  کارشناس  تشخیص  به  قاچاق  به  مظنون  اشخاص 
تنظیم  از  باشد، پس  با محموله موجود  گمرک منطبق 
صورت جلسه توسط گمرک، ناجا و تعزیرات ادامه مسیر 

حامل کاال بالمانع خواهد بود. 
همچنین در مواردی که با وجود نظریه کارشناس 
به  مظنون  کاالی  با  سند  انطباق  بر  مبنی  گمرک  فنی 
قاچاق، دستگاه کاشف مستنداتی دایر بر ارتکاب قاچاق در 
اختیار داشته باشد، در بدو امر نسبت به ارائه مستندات به 
کارشناسان فنی گمرک، جهت بررسی و اظهار نظر اقدام و 
سپس مستندات موصوف ضمیمه پرونده به شعبه تعزیرات 
مستقر در گلوگاه ها جهت اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد. 
با توجه به تفاهم نامه همکاری چهارجانبه، در صورتی 
نداشته  همراه  را  گمرکی  مثبته  اسناد  کاال،  حامل  که 
باشد، ضابط ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت به نگهداری 
کاال به منظور ارائه سند توسط حامل مبادرت می کند. 
در صورت عدم ارائه سند مثبته طی این مدت نسبت به 
تشکیل پرونده مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام می شود. 
تفاهم نامه  این  اعتبار  مدت  که  است  ذکر  شایان 
با توافق طرفین  این مدت  پایان  از  3 سال بوده و پس 

تمدید می شود.

با امضای تفاهم نامه چهارجانبه میان گمرک،تعزیرات، نیروی انتظامی 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

گمرک در ایستگاه های ایست و بازرسی 
ناجا مستقر می شود 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت نشـریه تخصصـی امـور گمرکی 

سـال بیستم
نشانی:  باالتر از میدان ولیعصر)عج(، نرسیده به زرتشت

 ساختمان گمرک ایران، روابط عمومي
فکس: 88805395  تلفن: 82992625

 براساس این تفاهم نامه، 
در صورت عدم انطباق 
اسناد مثبته گمرکی با کاال 
یا عدم ارائه این اسناد، 
ضمن ارزش گذاری کاالی 
مکشوفه، صورت جلسه ای 
تنظیم و با درج جزییات 
مقرر به امضاء نمایندگان 
گمرک و ناجا رسیده و 
به صورت جلسه کشف که 
توسط ناجا تنظیم می شود 
پیوست خواهد شد. 

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه 
از  بیشتر  حمایت  راستای  در  گفت:  ایران  گمرک 
تولیدکنندگان  نیاز  مورد  اولیه  مواد  ملی،  تولید 

داخلی نسیه ترخیص می شود.
رادیو  اقتصاد«  »روی خط  برنامه  در  معقولی  علی 
اقتصاد افزود: طبق ماده 42 قانون امور گمرکی در موارد 
حساس قانونگذار به گمرک جمهوری اسالمی ایران اجازه 
داده تا با تقاضای مقام مسئول بنگاه های تولیدی، مواد 
از یک هفته  بعد  و  بنگاه ترخیص شده  نیاز  اولیه مورد 

امور گمرکی و تشریفاتی انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه با اجرای این قانون تولید کشور 
با شوک مواجه نمی شود، اظهارداشت: با توجه به شعار 
امسال و حمایت بیش از پیش از تولید ملی اجرای ماده 

42 بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک 
از  گرفته  صورت  حمایت های  دیگر  از  داد:  ادامه  ایران 
تولیدکنندگان داخلی ترخیص نسیه کاال از گمرک بوده 

که پربارتر از همیشه در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: در واقع مقدار ناچیزی از کاالها و 
مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرک باقی می ماند 
و قسمت زیاد آن بدون دریافت هیچ گونه وجهی ترخیص 
می شود تا در عرصه تولید کشور مشکلی به وجود نیاید.

با  که  وارداتی  کاالهای  ترخیص  افزود:  معقولی 
تعرفه بیش از 26 درصد به کشور وارد می شوند و معموالً 
مشابه داخلی دارند تنها به صورت نقدی امکان پذیر است 
که اجرای این مهم گامی ارزنده برای حمایت بیشتر از 

تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود.

 تعامل مناطق آزاد و گمرک 
برای کنترل کاالها

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
اقتصادی کشور با اشاره به یکپارچه شدن 
ایران و گمرک مناطق آزاد  سامانه گمرک 
گفت: از این پس، کنترل کاالها در مبادی 
همکاری  و  تعامل  با  خروجی  و  ورودی 
ایران  گمرک  و  آزاد  مناطق  سازمان های 

انجام می شود.
مرتضی بانک افزود: طبق توافق انجام 
شده میان دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد کشور و گمرک ایران، فرآیند ورود و 
خروج کاال در این مناطق در سامانه ثبت 
و ضبط می شود.وی اظهارداشت: مناطق 
آزاد همکاری با همه دستگاه ها و نهادها 
را در دولت دوازدهم در دستور کار قرار 
داده و مکلف به انجام تعهدات خود است.

مراسم تکریم و معارفه مشاور فرهنگی رئیس کل و امام جماعت گمرک 
ایران با حضور معاونین حقوقی و نظارت و توسعه مدیریت و منابع گمرک 

ایران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از نمازگزاران و تعدادی از مدیران ستادی 
و  معاون حقوقی  و سیاه پوش،  اخالقی  اسالم  از سخنرانی حجج  برگزار شد پس 
نظارت گمرک ایران درخصوص اهمیت کار فرهنگی در سازمان مطالبی بیان کرد.
دکتر مقدسی با تبیین وظایف خطیر و مهم سازمان گمرک که ازجمله مشاغل 
سخت و حساس است، به اهمیت کار فرهنگی جهت ترویج اخالق کاری اشاره کرد.
وی ازجمله نیازهای روز سازمان را توسعه امور مرتبط با ترویج درستکاری و 
نهادینه سازی اخالق کاری از طریق اقدامات فرهنگی عنوان کرد و اختصاص متولی 

و بخش مشخص به این موضوع را از ضروریات خواند.
زحمات  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  ایران  گمرک  نظارت  و  حقوقی  معاون 
حجت االسالم و المسلمین اخالقی که از رزمندگان و جانبازان سرافراز میهن اسالمی 

بوده و همواره پشتیبان مدیران و همکاران بوده اند به بیان شمه ای از سوابق کاری 
و ویژگی های اخالقی سابقه حجت االسالم والمسلمین سیاه پوش پرداخت و برای 

وی آرزوی توفیق کرد.

مدیرکل مرکز واردات گمرک خبر داد

ترخیص نقدی کاالهای وارداتی با تعرفه بیش از 26 درصد

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مشاور فرهنگی و امام جماعت گمرک ایران


