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

وزیر اقتصاد: صدور مجور کسب و کار 
نباید بیش از 3 روز طول بکشد

   20 خرداد مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  928    قیمـت 5000 تومـان

توسعه هوشمندسازی 
در گمرک

هوشمندسازی که سومین مرحله از 
پروژه مدرنیزاسیون گمرک جمهوری اسالمی 
ایران است در سال 99 با اجرای چند طرح و 
برنامه ادامه یافته و تالش خواهد شد تا اهداف 
تعیین شده درخصوص سیستمی شدن همه 
فعالیت های نرم افزاری گمرک در بخش های 

مختلف صف و ستاد به طور کامل تحقق یابد.
در سال 99 همچنین بحث استفاده از 
ظرفیت و امکانات سازندگان داخلی برای 
تأمین نیازهای گمرک به تجهیزات و وسایل 
پیشرفته کنترلی و بازرسی نظیر دستگاه های 
ایکس ری و آشکارساز مواد مخدر پیگیری 
خواهد شد و همانطورکه رئیس کل گمرک 
در جمع نمایندگان مجلس اعالم کرد، تکیه 
بر توانمندی متخصصان داخلی برای تولید و 
تحویل این دستگاه ها در شرایطی که دولت 
از نظر تأمین منابع مالی و اختصاص بودجه و 
اعتبارات مورد نیاز به شدت در تنگنا قرار دارد 

بسیار مهم و راهگشا است. 
استفاده  پیشگامی گمرک در  بحث 
از فناوری های نوین طی دو دهه گذشته 
به خصوص در خالل فعالیت دولت دوازهم 
مورد تأیید و تأکید مسئوالن کشور و همچنین 
مقامات سازمان جهانی گمرک بوده و به 
همین سبب اگر به طور واقع بینانه و منصفانه 
به عملکرد گمرک در این برهه و حتی 
سال های دورتر نگاه کنیم، می توان گفت 
که گمرک در بین سازمان متعدد دخیل در امر 
تجارت فرامرزی، به خصوص در شاخص های 
مربوط به ارائه خدمات گمرکی و لجستیک 

نقش پررنگ تری داشته است.
گزارش های بانک جهانی در سه سال 
گذشته ازجمله گزارش مربوط به سهم و 
عملکرد گمرک در بهبود فضای کسب وکار 
و سالمت تجاری در حوزه بازرگانی بین المللی 
که منجر به ارتقای چندین پله ای ایران در این 
شاخص شده است، گواه این مدعاست گو اینکه 
دستیابی به موفقیت های بیشتر در عرصه 
تجارت خارجی در صورت اصالح زیرساخت ها 

و رفع موانع موجود امکان پذیر است.
ادامه در صفحه 2

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی طی سـخنانی در 
مراسـم افتتاح رسـمی "پنجـره واحد فیزیکی شـروع 
کسـب وکار" در محل اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن 
و کشـاورزی تهـران بـا بیـان اینکـه از ایـن پـس اگر 
فرآینـد صدور مجوز کسـب وکار هـر فعـال اقتصادی، 
بیـش از سـه روز طـول کشـید باید به سـامانه شـماره 
۱۸۶۶ شـکایت کنـد، تصریـح کـرد: مـا موظـف بـه 
پیگیری شـکایات ثبت شـده از ایـن طریق هسـتیم و 

به جـد، پـای ایـن کار ایسـتاده ایم.
صفحه 2

تأکید بر استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان

اعطای مجوز ورود موقت خودرو سواری 
به سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی می تواند به ازای هر 300 هزار دالر 
سرمایه گذاری یا معادل آن به ارزهای دیگر، حداکثر به سه دستگاه 
خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور به صورت ورود موقت 
وارد کشور کنند.مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران با بیان مطلب فوق و با اشاره به تصویب نامه اخیر 

هیأت وزیران در این خصوص گفت: با توجه به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، هیأت وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری 
طی تصویب نامه ای شرایط ورود موقت خودروی سواری توسط 

سرمایه گذاران خارجی را اعالم کرد.
صفحه 3

16 نگاه هفته
اتخاذ تصمیم جدید برای ترخیص 
سریع کاالهای اساسی از گمرک

کارگروه تنظیم بازار با ارسال نامه ای به معاون ارزی 
بانک مرکزی نوشت: براساس تصمیم این کارگروه مقرر 
شد، بانک مرکزی طی مکاتبه ای، در صف تأمین ارز بودن 

کاالهای اساسی را به گمرک اعالم کند.

7گزارش هفته
ارزش تجارت خارجی کشور 

 به 9/3 میلیارد دالر رسید

13رویداد هفته
فعالیت تجاری در مرز بازرگان 

از سرگرفته شد

ارشد  مقامات  رایزنی  و  مستمر  پیگیری  با 
کشورمان با مقامات ترکیه ای تردد کامیون های تجاری 

در مرز بازرگان به حالت عادی بازگشت.

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای استرداد 
به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی 

نه ماهه سال 1398 اقدام کرده اند را مورد تأکید قرار داد.
صفحه 4
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درخواست UN و WCO برای  تسهیل تجارت و ترانزیت 
19-COVID در طول بیماری

کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک و خانم فکیتامولوا کاتوا نماینده سازمان ملل در امور 
کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه طی بیانیه ای مشترک خواستار استمرار زنجیره های تأمین 

بین المللی و منطقه ای در طول زمان شیوع و فراگیری کووید-19 شدند.

مرز آستارا، سکوی جهش تجارت با کشورهای حوزه قفقاز و اروپا
گمرک مرزی آستارا را به نوعی می توان یک گمرک منحصر به فرد دانست، زیرا از قابلیت نقل و انتقال کاال به سه 
روش زمینی، دریایی و ریلی برخوردار است. عالوه بر این می توان آن را دروازه ورود به کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و 
کشورهای اروپایی به حساب آورد. توسعه مبادالت تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از طریق این مرکز 

مزیت دیگری که می توان روی آن با اطمینان کامل حساب بازکرد.

صفحه 14

آمار جدید گمرک از تجارت خارجی کشور نشان می دهد که صادرات 
غیرنفتی ایران در اردیبهشت ماه  با جهشی قابل توجه نسبت به فروردین ماه 

به لحاظ ارزش ۶0 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشور در دو ماهه نخست 
سال جاری به 9 میلیارد و 34۱ میلیون دالر به وزن 2۱ میلیون تن رسید که از 
این حجم ۱4/5 میلیون تن صادرات و حدود ۶/5 میلیون تن واردات بوده است.

رئیس کل گمرک ایران  در جمع نمایندگان مجلس: 

بهترین جواب ایران به بدخواهان
رشد تجارت خارجی در سال گذشته است

صفحه 6

صفحه 2
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وزیر اقتصاد: صدور مجوز کسب و کار نباید بیش از 3 روز طول بکشد

 در ســال جاری، حداقــل هــزار هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
ــز  ــا تجهی ــول ب ــازار پ ــرد، ب ــرمایه های خ ــذب س ــا ج ــرمایه ب ــازار س ــذا ب ــت، ل ــول، الزم اس مقب

ــد. ــرای ســرمایه گذاری فراهــم کن ــع الزم را ب ــد مناب ــع دولتــی بای ــداز مــردم و مناب پس ان

خبر

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی 
طـی سـخنانی در مراسـم افتتـاح 
رسـمی "پنجـره واحـد فیزیکـی 
محـل  در  کسـب وکار"  شـروع 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی تهران بـا بیـان اینکه از 
این پـس اگـر فرآیند صـدور مجوز 
کسـب وکار هـر فعـال اقتصـادی، 
بیش از سـه روز طـول کشـید باید 
به سـامانه شـماره 18۶۶ شکایت 
کنـد، تصریـح کـرد: مـا موظـف به 
پیگیری شکایات ثبت شـده از این 
طریـق هسـتیم و بـه جد، پـای این 

کار ایسـتاده ایم.
بـه گـزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و 

دارایـی ایران )شـادا(، دکتـر فرهاد دژپسـند 
اظهارداشـت: با افتتاح پنجـره واحد فیزیکی 
شـروع کسـب وکار، روزی مبارک و سرآغاز 
توسـعه دامنه، نقـش و سـهم فعالیت بخش 
خصوصـی در اقتصـاد کشـور اسـت و البتـه 
هنـوز کار مـا تمـام نشـده اسـت و انشـااهلل 
بـه زودی، پنجـره واحـد الکترونیکی شـروع 

کسـب وکار نیـز افتتـاح خواهد شـد.
 وی تصریـح کـرد: بیـش از یـک دهه 
اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری، عناویـن 
اقتصـادی به ویـژه در حـوزه رونـق و جهش 
تولیـد را بـرای شـعار سـال برمی گزیننـد، با 
تالش مضاعـف بخش هـای دسـت اندرکار 
بهبود فضـای کسـب و  کار در کشـور، حیات 
اقتصادی ایـران باید در مسـیری قـرار گیرد 

که فعـاالن اقتصـادی بـا کمتریـن دغدغه، 
فعالیت هـای تولیـدی خـود را انجـام دهند.

 وزیـر اقتصـاد اظهارداشـت: بـرای 
تحقـق اهـداف مقابلـه با پدیـده بیـکاری و 

کاهـش آن، افزایش سـهم ایـران در اقتصاد 
بین الملـل و همچنیـن رونـق تولیـد، باید با 
بهبـود فضـای کسـب وکار، امکانـات الزم 
را بـرای افزایـش سـرمایه گذاری در کشـور 

فراهـم کنیـم.
 وی گفـت: سلسـله اقدامـات مربـوط 
بـه سـهولت کسـب وکار، اسـتمرار دارد و 
دسـتور  در  کـه  برنامه هایـی  براسـاس 
کار اسـت، تـا پایـان سـال جاری تمـام 
اسـتان های کشـور به پنجره واحـد فیزیکی 
شـروع کسـب وکار مجهـز خواهنـد شـد.

در  شـد:  یـادآور  دژپسـند  دکتـر   
سـال جاری، حداقـل هـزار هـزار میلیـارد 
تومـان منابـع بـرای دسـتیابی بـه رشـد 
اقتصـادی مقبـول، الزم اسـت، لـذا بـازار 
سـرمایه بـا جـذب سـرمایه های خـرد، 
نـداز مـردم  بـازار پـول بـا تجهیـز پس ا
و منابـع دولتـی بایـد منابـع الزم را بـرای 

کنـد. فراهـم  سـرمایه گذاری 

رئیس کل گمرک ایران در جمع نمایندگان مجلس:

بهترین جواب ایران به بدخواهان، رشد تجارت خارجی در سال گذشته است

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی عزت اله زینالی را 
به سمت مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: 
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال تمام مساعی خود 
را با استفاده از توان تخصصی همکاران، کارشناسان و تعامل با 
سازمان های همجوار به منظور انجام وظایف قانونی در راستای 
قانون امور گمرکی و روان سازی رویه های اجرایی از طریق 
پیاده سازی روش های الکترونیکی و نظارت دقیق بر انجام بهینه 

امور محوله در قالب سامانه جامع امور گمرکی ازجمله نظارت بر 
انجام رویه ها و تشریفات گمرکی اعم از صادرات، واردات، ترانزیت، 
مسافری و... و همچنین نظارت بر صحت تشخیص، تعیین و وصول 
حقوق ورودی و نیز اعمال مقررات مربوط به قاچاق و تخلفات 
گمرکی، پیگیری عملیات ابالغ و اجرا و وصول مطالبات و حقوق 
دولت، امکانات سازمانی الزم را برای تحقق ارتقاء بهبود فضای 
کسب وکار و سالمت اداری با حفظ اصول قانون  مداری و منشور 

اخالقی دولت تدبیر و امیدو به کار گیرید.

رئیـس کل گمـرک ایـران گفـت: سـال 
گذشـته 13۵ میلیـون تـن صـادرات و 3۵ 
میلیـون تـن واردات انجـام گرفـت و وزن 
تجـارت خارجـی حـدود 1۷۰ میلیـون تـن 
بـود کـه رکـوردی در ایـن حـوزه محسـوب 

 . د می شـو
مهدی میراشرفی در نشسـت علنی مجلس شورای 
اسـالمی با اشـاره بـه وضعیـت تجـارت خارجـی گفت: 
بهترین جواب کشـور و مـردم عزیزمـان بـه بدخواهانی 
که می خواسـتند بـا اعمـال تحریم هـا، اقتصاد ایـران را 
زمین گیـر کننـد، آمـار مربـوط بـه تجـارت خارجـی در 

سـال 9۸ است.
رئیـس کل گمرک بـا بیـان اینکـه ارزش مبادالت 
تجـاری خارجـی در سـال گذشـته حـدود ۸5 میلیـارد 
دالر بـود، بـه اقدامات گمـرک دربـاره حمایـت از تولید، 
تسـهیل تجـارت و سـالمت اشـاره کـرد و افـزود: بیش 
از ۸0 درصـد کاالهـای وارداتـی، کاالهـای حدواسـط 
و ماشـین آالت خـط تولیـد اسـت کـه چنانچـه بتوانیـم 
تسـهیالتی بـرای ورود این کاالهـا ایجاد کنیـم، قیمت 

تمـام شـده تولیـد کاهـش می یابـد.
خوشـبختانه در سـال گذشـته بـا اقداماتـی کـه 
صـورت گرفـت، ازجملـه شناسـایی 220 فعـال مجـاز 
اقتصـادی و قـرار دادن آنهـا در مسـیر سـبز گمرکـی، 
کاالهـای آنها بـدون معطلـی در زمان اظهـار، از گمرک 
ترخیـص می شـود. مـا در موضـوع انتخـاب مسـیر 
ترخیـص کاال، میـزان عبـور کاال از ایـن مسـیر را از 35 
درصد در سـال 97 به 5۱ درصـد در سـال 9۸ ارتقا دادیم 
وایـن امر باعث شـده اسـت تا سـرعت ترخیـص کاال به 

نحو قابـل توجهـی افزایش یابـد. همانطور کـه می دانید 
در قـرن بیسـت و یکـم در دنیا برای تسـهیل تجـارت و 
ارتقـای سـالمت سـه توصیه ارائـه شـده کـه عبارتند از 
الکترونیکـی شـدن، مجـازی شـدن و هوشـمند شـدن 
فعالیت های تجـاری اسـت. گمرک جمهوری اسـالمی 
ایران خوشـبختانه در سـنوات گذشـته یک اقدام بسـیار 
منسـجم انجـام داد و در بحـث الکترونیکـی کـردن 
رویه ها، جزو سـازمان های پیشـرو بوده اسـت. در زمینه 
مجازی سـازی نیز سـال گذشـته توانسـتیم گمرک را بر 
روی موبایـل بیاوریم تـا فعـاالن اقتصادی از هـر کجا و 
هـر زمـان بتوانـد اظهارنامه خـود را بـه گمرک ارسـال 
کننـد و در بحـث هوشمندسـازی نیـز امسـال اقدامـات 
بسـیار خوبـی را در دسـت انجـام داریـم کـه امیدواریـم 
در هفتـه دولت به عنـوان یـک سـازمان پیشـرو بتوانیم 

در کنـار الکترونیکـی و مجـازی کـردن رویه هـا، بحث 
هوشمندسـازی را در گمـرک کامـل کنیم. با ایـن کار ما 
حتمـًا یـک تسـهیل تجاری خـوب ایجـاد خواهیـم کرد 
و امیدواریـم شـاخص های مربـوط بـه توانمندسـازی 
تجـاری و لجسـتیک کشـور را همچـون گذشـته ارتقـا 
دهیم. در بحـث ایجاد شـبکه اجتماعـی بـرای اولین بار 
در کشـور، گمرک به عنـوان یک سـازمان دولتـی اقدام 
بـه ایجـاد یـک شـبکه اجتماعـی بومی کـرده کـه کلیه 
فعـاالن اقتصـادی، بـه ویـژه فعـاالن اقتصـادی مجـاز 
می توانند تحـت این شـبکه اجتماعی هوشـمند نسـبت 
بـه دریافـت خدمـات از گمـرک و تجـارت اقـدام کنند.

بحـث بعـدی ایـن اسـت کـه در دنیـا کنترل هـا 
از حالـت مزاحـم و ملمـوس بـه سـمت غیرمزاحـم و 
غیرملمـوس پیـش مـی رود و خوشـبختانه گمـرک 

جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن زمینـه بـا اتـکال به 
توان نیروی متعهد و متخصص دانشـگاه توانسـته است 
چندیـن نرم افـزار بومـی تولیـد کنـد کـه ایـن کار عماًل 
باعث فاصلـه گرفتـن از کنترل های مزاحـم و حرکت به 
سـمت کنترل های غیرمزاحم و غیرملموس شـده است. 
یکی دیگـر از موضوعـات در بخش سـخت افزاری 
این اسـت که با وجـود تحریم هـای ظالمانه توانسـتیم از 
تـوان تولیدکننـدگان داخلی برای سـاخت دسـتگاه های 
ایکـس ری و اسـکن کانتینـری )بخـش خصوصـی و 
دولتـی( در تجهیـز گمـرکات، آن هـم در شـرایط فعلی 
اسـتفاده کنیـم. یعنـی در زمانـی کـه بـا مشـکل تملک 
دارایی هـای سـرمایه ای مواجـه هسـتیم بـا مدل هـای 
BOT و BOO و اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی و 
خرید دسـتگاه های آشکارسـاز اقـدام به رصد هوشـمند 
کاالهـا کنیـم. به کارگیری هوشـمند داده هـای بزرگ یا 
بیگ دیتاهـا در مباحث پنجـره واحد ملـی و بین المللی و 
مجازی سـازی هوشـمند نظارت هـای گمرکـی از دیگر 

برنامه هـای مـا اسـت.
رئیـس کل گمـرک در پایـان خطـاب بـه رئیـس 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: یکـی از تهدیـدات 
تجـارت خارجـی در کشـور مـا، تعـدد قوانیـن و مقررات 
اسـت، یعنی اینکـه در ایـن بخش بیـش از 25 سـازمان 
قوانیـن و مقررات بسـیار پیچیـده، بسـیار متعـدد و گاهًا 
متکثـر و مزاحـم دارنـد کـه باعـث بـروز مشـکالتی 
می شـود. عـالوه بـر ایـن تعـدد مراکـز سیاسـت گذاری 
و عـدم وجـود زیرسـاخت های مناسـب و تعـدد عوارض 
از دیگر مشـکالت اسـتکه امیدواریـم با کمـک دولت و 

مجلـس محتـرم برطـرف شـود.

مدیرکل جدید گمرک تمرچین منصوب شد توسعه هوشمندسازی در گمرک
ادامه از صفحه اول

 به طور مثال کاهش تعدد سازمان ها و دستگاه های دخیل در امر تجارت خارجی می تواند گره گشا باشد. اینکه 
بیش از 25 سازمان و نهاد در امر ترخیص کاال از گمرک دخالت دارند و دارای مسئولیت هستند، خواه ناخواه موجب 
کندی این فرآیند و مشکالت بعدی آن می شود. البته وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور به گونه ای 
است که شاید چنین چیزی را اجتناب ناپذیر می سازد، اما ادامه شرایط موجود قطعًا با اهداف و سیاست های توسعه 
تجارت خارجی مغایر است و همانطور که اشاره شد،کاهش مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری و همچنین قوانین 
و مقررات در این بخش، اقدامی است که دیر یا زود باید انجام شود تا بتوانیم در عرصه تجارت و به ویژه صادرات 
غیرنفتی توفیق بیشتری به دست آوریم. مجلس یازدهم با توجه به ترکیب و گرایش سیاسی غالب، می تواند در 
فراهم سازی شرایط مناسب از لحاظ اصالح قوانین و مقررات تجاری کمک کننده باشد . در این راستا گمرک آمادگی 
دارد که همچون گذشته نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را در اختیار نمایندگان محترم به خصوص کمیسیون های 
ذی ربط و فراکسیون گمرک مجلس شورای اسالمی قرار دهد و عالوه بر این، همکاری الزم را در همه موارد مرتبط 

با فعالیت های گمرکی و تجاری به عمل آورد.



 

جمهوری اسالمی ایران
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 براســاس آخریــن آمــار اعالمــی ایــن ســازمان ۸۶ هــزار کانتینــر )TEU (در بنــادر وجــود دارد، 
امــا بررســی های گمــرک نشــان می دهــد تعــداد موجــودی کانتینــری کاالهــای وارداتــی در 
گمــرکات کشــور کمتــر از ۵۰ هــزار )TEU( اســت کــه شــامل کاالهــای گــروه ۱ و ۲ می شــود.

سـرمایه گذاران خارجـی می توانـد به ازای 
هـر 3۰۰ هـزار دالر سـرمایه گذاری یـا معادل 
آن بـه ارزهـای دیگـر، حداکثـر سـه دسـتگاه 
خودروی سـواری نـو را بـدون ارائه جـواز عبور 

بـه صـورت ورود موقـت وارد کشـور کنند.
مهـرداد جمـال ارونقـی معـاون فنـی و امـور گمرکی 
گمـرک ایران بـا بیـان مطلب فـوق و با اشـاره بـه تصویب 
نامـه اخیر هیـأت وزیـران در این خصـوص گفت: بـا توجه 
به پیشـنهاد وزارت امور اقتصـادی و دارایی، هیـأت وزیران 
در اردیبهشـت ماه سـال جاری طی تصویب نامه ای شرایط 
ورود موقـت خـودروی سـواری توسـط سـرمایه گذاران 
خارجـی را اعـالم کـرد. براسـاس ایـن مصوبـه گمـرک 
می توانـد بـرای آن دسـته از سـرمایه گذاران خارجـی کـه 
مجـوز قانونـی الزم را دریافـت نموده انـد، پـس از شـروع 
عملیـات اجرایـی طـرح و ورود تمام یا بخشـی از سـرمایه 
خارجی به کشـور با تأیید سـازمان سـرمایه گذاری، به ازای 
هـر )300( هـزار دالر سـرمایه گذاری خارجی یـا معادل آن 
به ارزهای دیگر که جذب و وارد شـده باشـد، یک دسـتگاه 
و حداکثـر تـا سـقف سـه دسـتگاه خـودروی سـواری نـو 
مورد نیـاز را بـدون ارایه جـواز عبـور و صرفًا پـس از انجام 
تشـریفات گمرکی و اخذ تضامین الزم، به مدت یک سـال 

و قابـل تمدیـد تا پنـج سـال، ورود موقـت نماید.
معـاون امـور گمرکـی گمـرک ایـران بـا اشـاره بر 
اینکـه منعـی جهـت ورود موقـت خودروهـای سـواری 
بـاالی 2500 سـی سـی بـه نظـر نمی رسـد، اظهـار 
داشـت: همچنین گمـرک می توانـد تضمیـن الزم جهت 
ورود موقـت ایـن خودروهـا را به صـورت بیمـه نامـه 
معتبـر دریافـت و اجـازه ورود موقـت را صـادر نمایـد، 
شـیوه نامه اجرایـی ایـن تصویـب نامـه، بـزودی پـس از 
برگزاری جلسـه مشـترکی فی مابیـن گمرک و سـازمان 

سـرمایه گذاری و تأییـد مراجـع ذی صـالح جمع بنـدی 
و جهـت اقـدام الزم بـه گمـرکات اجرایـی کشـور ابالغ 

خواهـد شـد.
ارونقی همچنین گفت: مسـافران غیرمقیـم ایران که 
بـا خـودروی شـخصي خـود وارد کشـور مي شـوند، هرگاه 
جواز عبـور مانند کارنه دوپاسـاژ، از کانون هـاي جهانگردي 
کشـورهاي ملحق به قـرارداد گمرکي ورود موقت وسـایل 
نقلیـه شـخصي در دسـت داشـته و بـه گمـرک ورودي 
ارائـه دهنـد مي تواننـد تا سـه مـاه، بـدون الـزام به تسـلیم 
اظهارنامـه یـا تأدیـه تضمینی بـه گمـرک، از وسـیله نقلیه 
خود در کشـور اسـتفاده نمایند و یا در مدت مذکـور چندین 
بار با وسـیله خود از راه هاي مجـاز وارد و خارج شـوند؛ البته 
گمـرک ایـران مي تواند به درخواسـت متقاضـي در صورت 
داشـتن عذر موجه مدت اسـتفاده از وسـیله نقلیـه در داخل 
کشـور را حداکثـر تا پایان مـدت اعتبـار جواز تمدیـد نماید.

وی افـزود: اسـتفاده از مزایاي اشـاره شـده  منـوط به 
ایـن اسـت کـه جـواز یادشـده بـراي ورود وسـیله نقلیه به 

ایـران داراي اعتبـار باشـد؛ همچنیـن مندرجـات و اوصاف 
مذکـور در جـواز عبـور بـا مشـخصات وسـیله نقلیـه وارده 
مطابق باشـد و در هیـچ یک از قسـمت هاي مختلـف جواز 
یادشـده آثار قلم خوردگي وجود نداشـته باشـد، مگـر اینکه 
کانـون صادرکننده جـواز، اصالحـي را که به عمـل آمده با 
مهر و امضـاي خود گواهـي کرده باشـد. باید توجه داشـت 
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور بـه شـرطي مي تواننـد از 
مقررات این ماده اسـتفاده نماینـد که قبـل از ورود به ایران 

حداقل سـه ماه متوالـي در خـارج اقامت داشـته باشـند.

8۰ درصد کاالهای موجود در بنادر سرمایه ای و 
مورد نیاز خطوط تولید است

معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمرک ایـران با اشـاره 
به سـه عامـل دپـو کاالهـای مربـوط به خطـوط تولیـد در 
بنـادر گفـت: ۸0 درصـد کاالهایـی کـه در بنـادر موجـود 
اسـت از جنـس سـرمایه ای و مـورد نیـاز خطـوط تولیـد 
اسـت. وی از اختـالف حداقـل 3۶ هـزار کانتیـری کاالی 

موجـود در ورودی هـای کشـور میـان سـازمان بنـادر بـا 
گمرک خبـر داد.مهـرداد جمـال ارونقـی اظهارداشـت: در 
حـال حاضر کاالهـای غیراساسـی بـه دو شـکل کانتینری 
و غیرکانتینـری )فلـه( موجـود اسـت. بخـش فلـه شـامل 
تجهیـزات نیروگاه هـا، پروژه هـای راهبـردی دولـت، 
ماشـین آالت خطـوط تولیـد و انـواع ماشـین های خـاص 

مـورد اسـتفاده در صنایـع یـا معـادن در بنـادر اسـت.
وی افزود: علـت ماندگاری این کاالها هم به مشـکالت 
ارزی صاحبـان کاال در انتقـال ارز و ارائـه اسـناد مالکیت کاال، 
پروسـه تأمین نقدینگی جهـت تودیـع حقـوق ورودی کاال و 
سـایر مباحث برمی گردد که باعث شـده تا فرآینـد اظهار کاال 

به گمرک یـا انجام تشـریفات گمرکـی زمان بر شـود.
 معاون فنـی و امـور گمرکـی گمرک ایـران با اشـاره 
بـه آمـار سـازمان بنـادر در مـورد کانتینرهـای موجـود در 
محوطه های بنـدری گفت: براسـاس آخرین آمـار اعالمی 
این سـازمان ۸۶ هزار کانتینـر )TEU (در بنـادر وجود دارد، 
امـا بررسـی های گمـرک نشـان می دهـد تعـداد موجودی 
کانتینـری کاالهـای وارداتـی در گمـرکات کشـور کمتر از 
50 هـزار )TEU( اسـت که شـامل کاالهـای گـروه ۱ و 2 

می شـود.
معـاون گمـرک ایـران تصریـح کـرد: سـال گذشـته 
بـا توجه بـه مشـکالتی کـه به وجـود آمد حجـم زیـادی از 
کاالهـای کانتینری بـه دلیل آنکه جـزو کاالهـای گروه 4 
بود یـا امـکان ثبت سـفارش آنهـا وجـود نداشـت، در بنادر 
و گمـرکات رسـوب کـرده و تعـداد موجـودی کاالهـای 
کانتینـری در بنادر به بیـش از ۱۱0 هزار کانتینر رسـیده بود 
که بـا پیشـنهادات دسـتگاه های ذی ربط ازجملـه گمرک و 
در نهایـت تدابیـری که از سـوی دولت اتخاذ شـد بخشـی 
از این کاالهـا ترخیص شـد و در حـال حاضر طبـق برآورد 

تعـداد کانتینرهـا بـه کمتـر از نصـف کاهش یافته اسـت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بیان کرد

اعطای مجوز ورود موقت خودرو سواری به سرمایه گذاران خارجی

رئیس اتـاق مشـترک ایران 
و امـارات بـا اشـاره بـه اینکـه 
کرایـه حمل ونقـل کاال از ایـران 
بـه امـارات  گفـت: امـارات طی 
حـال  در  دقیـق  برنامه ریـزی 
بازسـازی تجـارت خود با سـایر 

کشـورها اسـت.
فرشـید فرزانـگان بـا اشـاره بـه 
اینکـه پیـش از شـیوع ویـروس کرونـا 
کرایـه حمـل کاال بـا کانتینـر یخچالی از 
اسـتان البرز تا بندر فجیره بیـن ۱5 تا ۱7 
میلیـون تومـان بـود، اظهارداشـت: مبلغ 
کرایه هـای حمل ونقـل در همیـن فاصله 
جغرافیایـی بـه 47 تـا 50 میلیـون تومان 

رسـیده اسـت.
به گفتـه وی، ایـن افزایـش قیمت 
بـه دلیـل افزایـش تقاضـا اسـت؛ امـا 
منطقی نیسـت؛ چراکـه هر سـاله میزان 
افزایـش کرایـه حمل ونقـل بـه دلیـل 
حضور در سـبد تورمی با تـورم همراهی 

. می شـد
فرزانـگان بـا بیـان اینکـه همیشـه 
کرایـه حمل ونقـل بیـش از تورم اسـت، 
افـزود: افزایـش کرایه حمل ونقـل برای 
کاالهـای صادراتی ما کـه ارزش پایینی 

دارنـد تأثیرگذار اسـت.

وی ادامـه داد: زمانـی کـه کاال بـا 
ارزش صادراتـی بـاال صـادر می شـود، 
افزایـش کرایـه حل ونقـل تأثیـر زیـادی 
بـر قیمـت تمـام شـده آن نـدارد؛ امـا 
زمانی کـه کاالیی کـم ارزش بـا افزایش 
کرایـه حمل ونقـل مواجـه می شـود، در 
رقابت پذیـری آن کاال در کشـور هـدف 

تأثیرگـذار خواهـد بـود.
یـران و  تـاق مشـترک ا رئیـس ا
امارات عنـوان کـرد: بـا توجه بـه چنین 
افزایـش کرایـه حملـی بـرای کاالهای 
صادراتـی طبیعـی اسـت کـه هزینه هـا 
و برنامه هـای صادرکننـدگان بـرای 
ریابـی و مارکتینـگ تغییـر پیـدا  زا با

خواهـد کـرد.
وی بـر لـزوم نظـارت و ریشـه یابی 
ایـن افزایـش غیرمعقـول تأکیـد کـرد و 
گفـت: بخـش نظارتـی بایـد حاکم شـود 
و در صورتـی که کسـری از سـوی تقاضا 
اسـت طـی برنامه هایـی آن را جبـران 

کنـد.

قدردانی
قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی گروه خودروسازی 
سایپا با ارسال نامه ای به رئیس کل گمرک ایران از همکاری و 
مساعدت مسئوالن گمرک به ویژه معاون فنی و امور گمرکی، 
گمرکات هرمزگان، فرودگاه امام خمینی)ره( و تهران در حمایت 

از این واحد صنعتی قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست  بازارچه مرزی دوغارون
رئیس کل گمرک ایران طی حکمی، محسن 
جدی شادمهری را به سمت سرپرست بازارچه 

مرزی دوغارون منصوب کرد.
در این حکم آمده است: با عنایت به تبصره ۱ ماده 5 قانون 
ساماندهی مبادالت مرزی )مصوب ۸4/7/۶ مجلس شورای 
اسالمی(، حسب پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی، به موجب 

این حکم به سرپرستی بازارچه مرزی دوغارون منصوب می شوید.
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال تمام ساعی خود را 
برای تحقق ارتقاء و بهبود فضای کسب وکار و سالمت اداری 
با حفظ اصول قانون مداری و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 
به کار گیرید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و 
اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و انجام وظایف 

محوله از خداوند منان مسألت می نمایم.

آثار افزایش کرایه حمل کاال بر صادرات

جناب آقای نوحی
مدیرکل محترم گمرکات استان البرز

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به 
جنابعالی و خانواده محترم  تسلیت عرض کرده، از خداوند 
بزرگ برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت می نماییم.
رئیس کل، معاونین، مدیران و کارکنان گمرک ایران

تسلیت



 

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

1 3 9 9 ه   ما د  ا د خر  2 0
سـال بیست و دوم - شماره  928
W W W . I R I C A . I R

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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بخشنامه

 براسـاس آخرین تصمیمـات کارگـروه بررسـی پیامدهـای اقتصادی ناشـی از ویـروس کرونـا و همچنین 
سـتاد لجسـتیک مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا، مهلـت صـادرات تجهیـزات پزشـکی بـه منظـور ترغیـب و تشـویق 
شـرکت های دانش بنیان و ایجاد انگیزه بیشـتر در بـروز خالقیت و نـوآوری در تولید، با رعایت سـایر ضوابط 

و مقـررات تـا پایان شـهریور مـاه ۱۳۹۹ اعالم شـد.

در نامه ای از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

درخواست استمهال سه ماهه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک
سرپرســت وزارت صنعــت، معدن 
ــاون  ــه مع ــه ای ب ــی نام ــارت ط و تج
اول رئیــس جمهــور خواســتار تمدیــد 
مهلــت ترخیــص خودروهای دپو شــده 
ــارم  ــروه چه ــای گ ــی از کااله و بخش
ــور  ــی کش ــرکات اجرای ــی در گم کاالی

ــد. ش
متن نامه به این شرح است:

الــف- همانطــوری کــه مســتحضرید 
ــده در  ــو ش ــای دپ ــص خودروه ــت ترخی مهل
ــه  ــوع مصوب ــور )موض ــی کش ــرکات اجرای گم
57394هـــ مــورخ  ۱52۶7۶/ت  شــماره 
ــخ ۱399/2/29  ــا تاری ــًا ت ۱39۸/۱۱/29( نهایت
تمدیــد گردیــد کــه معضالتــی بــه شــرح ذیــل 
ــه  ــل مصوب ــدن کام ــی ش ــع اجرای ــاًل مان عم

ــت. ــده اس ش
ــت  ــال ثب ــد انتق ــی شــدن فرآین ۱- طوالن

ــت  ــامانه ثب ــل از س ــال های قب ــات س سفارش
ــت  ــارت جه ــع تج ــامانه جام ــه س ــفارش ب س

ــفارش ــت س ــی ثب ــات قانون ــام اقدام انج
2- عــدم آمادگــی زیرســاخت های 

سیســتمی در ســامانه جامــع تجــارت و ســامانه 
ــدان  ــرزی )EPL( و فق ــارت فرام ــره تج پنج
ــل در  ــتگاه های ذی مدخ ــن دس ــی بی هماهنگ
ــهید و  ــاد ش ــون بنی ــر همچ ــه فوق الذک مصوب
امــور ایثارگــران، ســازمان بهزیســتی و دبیرخانه 
ــژه اقتصــادی ــق آزاد و وی ــی مناط ــورای عال ش

3- شــیوع بیمــاری کرونــا و تأثیــر 
ــتگاه های  ــرد دس ــش کارک ــتقیم آن در کاه مس

اجرایــی
ب- مشــکالت عــدم ترخیــص بخشــی از 

کاالهــای گــروه چهــارم کاالیــی
ــا   ۱- ایــن دســته از کاالهــا کــه مرتبــط ب
ــورخ  ــماره ۱52۶77/ت7322هـــ م ــه ش مصوب
۱39۸/۱۱/29 می باشــد امــکان ترخیــص آنهــا 
فراهــم نشــده کــه عمــده دالیــل آن بــه شــرح 

ذیــل می باشــد:
2-۱- عمــده ثبــت سفارشــات متعلــق 

بــه ســال ۱397 بــوده و بــه دلیــل تغییــر 
ــال  ــا در س ــک آنه ــا تفکی ــه و ی ــف تعرف ردی
۱39۸ ویرایــش ایــن قبیــل ثبــت سفارشــات بــا 
مشــکالت عدیــده ای در ســامانه جامــع تجارت 
و پرتــال ارزی بانــک مرکــزی جمهــوری 

ــت. ــده اس ــه ش ــران مواج ــالمی ای اس
3-۱- شــیوع بیمــاری کرونــا تأثیــر 
مســتقیم در کاهــش کارکــرد دســتگاه های 
اجرایــی و بالطبــع عــدم تحقــق مصوبــه 

فوق الذکــر داشــته اســت.
 لهــذا باتوجــه بــه محرومیــت تعــداد 
ــهیالت  ــق از تس ــراد ذیح ــی از اف ــل توجه قاب
ــس  ــد پیش نوی ــرر فرماین ــه مق ــن دو مصوب ای
ــه  ــتمهال س ــوص اس ــت درخص ــه پیوس مصوب
ــأت  ــه هی ــن جلس ــه در اولی ــر دو مصوب ــاه ه م
محتــرم وزیــران مطــرح و مــورد موافقــت 

ــرد. ــرار گی ق

ســفارت جمهــوری ترکیــه در 
ــه ای، شــرایط تعیین  تهــران طــی نام
شــده بــرای راننــدگان و نــاوگان 
ــه/  ــروج ب ــت ورود و خ ــی جه ترانزیت
ــرد. ــالم ک ــه را اع ــوری ترکی از جمه

ــورد  ــتورالعمل در م ــن دس ــاس ای - براس
عبــور راننــدگان و خودروهــای ترانزیتــی از 
ــا  ــارزه ب ــوب مب ــه و در چارچ ــوری ترکی جمه
ویــروس کرونــا، کنتــرل ســالمت راننــده 
ــام  ــالمت انج ــای س ــوی بخش ه ــودرو از س خ
خواهــد شــد و بــه کســی یــا کســانی کــه عالئم 
بیمــاری مذکــور در آنــان مشــهود باشــد، اجــازه 
ورود داده نخواهــد شــد. همچنیــن خودروهــای 
ورودی مــورد ضدعفونــی قــرار خواهنــد گرفــت 
و راننــدگان در طــول حضورشــان در ترکیــه 
موظــف بــه اســتفاده از ماســک و همراه داشــتن 
ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده و مــواد 
غذایــی بــرای طوالنــی مــدت در خــودرو 

هســتند.
و  توقــف  محل هــای  و  مســیر   -
اســتراحت خودروهــای ترانزیتــی از ســوی 
ــی  اداره گمــرک مشــخص خواهــد شــد و تمام
خودروهــای ترانزیتــی از طریــق "ســامانه رصد 
ــان در  ــه خــروج آن خــودرو" رصــد شــده و زمین
ــم  ــور فراه ــن از کش ــان ممک ــن زم کوتاه تری
خواهــد شــد. همچنیــن تدابیــر بهداشــتی و 
امنیتــی الزم در محل هــای توقــف و اســتراحت 
از ســوی اداره گمــرک مشــخص خواهــد شــد و 
ــای  ــداری محل ه ــداری/ بخش ــوی فرمان از س

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــور اتخ مذک
- از ســوی واحدهــای وزارت کشــور از 
خودروهایــی کــه از ترکیــه عبــور ترانزیتــی 
خواهنــد داشــت، در مبــادی ورودی تعهدنامه ای 
مبنــی بــر عــدم توقــف و انتظــار غیــر از شــرایط 
ضــروری اخــذ خواهــد شــد. طــی ایــن 
ــه  ــال جریم ــده و اعم ــدات رانن ــه تعه تعهدنام
در چارچــوب قانــون بهداشــت عمومــی در 
صــورت عــدم اجــرای تعهــدات بــه وی اعــالم 

ــد. ــد ش خواه
ــه خودروها  ــه مجــوز ورود ب - پیــش از ارائ
از پذیــرش خــودروی مذکور از ســوی کشــوری 
کــه پــس از خــروج از ترکیــه بــه آن کشــور وارد 
ــد  ــد ش ــل خواه ــان حاص ــد، اطمین ــد ش خواه

ــور  ــوی کش ــرش از س ــدم پذی ــورت ع و در ص
ــد  ــور تأیی ــای مذک ــی، ورودی خودروه خروج

ــد. ــد ش نخواه

شرایط رانندگان ورودی به ترکیه
براســاس ایــن دســتورالعمل در مــورد 
راننــدگان ورودی بــه ترکیــه، در چارچــوب 
ــالمت  ــرل س ــا، کنت ــروس کرون ــا وی ــارزه ب مب
ــای ســالمت  ــودرو از ســوی بخش ه ــده خ رانن
انجــام خواهــد شــد و در حیــن معاینــه و ارزیابی 
اپیدمیولوژیــک و در شــرایطی کــه عالئــم 
بیمــاری مشــهود باشــد، درخصــوص راننــدگان 
ــه ضمــن اعــالم موضــوع از ســوی  ــه ترکی تبع
مرکــز کنتــرل ســالمت بــه اداره ســالمت 
مربوطــه، نســبت بــه قرنطینــه و درمــان در 
محل هــای مشــخص شــده اقــدام خواهــد شــد 
ــور  ــه منظ ــی وی ب ــی و اقامت ــات هویت و اطالع
ــت  ــه ادارات بهداش ــای الزم ب ــام کنترل ه انج
ــد  ــت خواه ــه درآن اقام ــتانی ک ــالمت اس و س
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــد ش ــالم خواه ــرد، اع ک
ــازه  ــی اج ــه خارج ــدگان تبع ــوص رانن درخص

ورود داده نخواهــد شــد.

ــاری  ــم بیم ــه عالئ ــرایطی ک ــا در ش و ام
ــه  ــه ب ــه ترکی ــدگان تبع ــد، رانن ــهود نباش مش
منظــور ســپری کــردن قرنطینــه ۱4 روزه در 
ــن  ــد، لیک ــد ش ــود وارد کشــور خواهن ــزل خ من
ــا  ــط ب ــل مرتب ــت حمل ونق ــوب فعالی در چارچ
تجــارت بین الملــل بــدون انتظــار بــرای پایــان 
دوره قرنطینــه می تواننــد از کشــور خارج شــوند. 
رانندگانــی کــه خــارج از چارچــوب حمــل ونقل 
بینالمللــی فعالیــت می کننــد، دورهــی قرنطینــه 
را در منــزل خود طــی خواهنــد کــرد و اطالعات 
ــام  ــور انج ــه منظ ــده ب ــی رانن ــی و اقامت هویت
کنترل هــای الزم بــه ادارات بهداشــتی و 
ــد  ــت خواه ــه در آن اقام ــتانی ک ــالمت اس س

ــد. ــد ش ــالم خواه ــرد، اع ک
بــر طبــق ایــن دســتورالعمل بــه راننــدگان 
ــر خــروج از  ــی ب خارجــی در صــورت تعهــد مبن
ــه  ــس از ورود ب ــان پ ــن زم ــور در کوتاه تری کش
کشــور بــدون اعمــال قرنطینــه  ۱4 روزه اجــازه 
ــدگان  ــد. رانن ــد ش ــور داده خواه ــه کش ورود ب
خارجــی تعهــد خواهنــد کــرد در طــول حضــور 
ــه  ــروز هرگون ــاهده ب ــورت مش ــه در ص در ترکی
عالئــم و نشــانه های عفونــت دســتگاه 

تنفســی )همچــون تــب، ســرفه، تنگــی نفــس 
ــالمت  ــز س ــن مرک ــه نزدیکتری ــم( ب و امثاله

ــد. ــه کنن مراجع
همچنیــن از ســوی واحدهــای وزارت 
ــد  ــالغ خواه ــی اب ــدگان خارج ــه رانن ــور ب کش
شــد طــی حضورشــان در ترکیــه در محــل 
ــا  ــه ب ــر نقطــه دیگــر ک ــف/ اســتراحت و ه توق
ــتفاده از  ــه اس ــزم ب ــند، مل ــراد در تماس ــر اف دیگ
ماســک خواهنــد بــود و بایــد بــه میــزان کافــی 
ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده دســت و 
مــواد غذایــی بــرای اســتفاده در طوالنــی مــدت 
ــاز  ــورت نی ــند و در ص ــته باش ــراه داش ــه هم ب
محــل توقــف/ اســتراحت از ســوی دولــت 
مشــخص شــده و بــه همــراه اســکورت حرکــت 
ــای ورودی  ــن خوروه ــرد. همچنی ــد ک خواهن

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــورد ضدعفون م
ــتراحت  ــف/ اس ــل توق ــیرهای مح در مس
ننــدگان تــرک و خارجــی  کــه جهــت را
مشــخص خواهــد شــد از ســوی اســتانداری ها 
بیــر الزم  و فرمانداری هــای مربوطــه تدا
ــد و از  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــتی و امنیت بهداش
ــدگان  ــور از رانن ــای وزارت کش ــوی واحده س

ــف  ــدم توق ــر ع ــی ب ــه ای مبتن ــور تعهدنام مذک
و انتظــار غیــر از شــرایط ضــروری اخــذ خواهــد 
ــده و  ــدات رانن ــه، تعه ــن تعهدنام ــی ای ــد. ط ش
ــون بهداشــتی  اعمــال جریمــه در چارچــوب قان
عمومــی در صــورت عــدم اجــرای تعهــدات بــه 

ــد. ــد ش ــالم خواه وی اع
ــتورالعمل،  ــن دس ــاس ای ــن براس همچنی
ــه ورود راننــدگان خودروهایــی کــه دارو، لوازم  ب
طبــی و مــواد غذایــی کــه از نظــر ترکیــه حائــز 
فوریــت هســتند، حمــل می کننــد، اولویــت داده 

ــد. ــد ش خواه

مقررات که در سفر با کشتی رو - رو 
اعمال خواهد شد

بــا  حمل ونقــل  در  کلــی  به طــور 
کشــتی های رو- رو تنهــا حمــل کشــنده/ 
کانتینــر انجــام خواهــد گرفــت و اجــازه حمــل 
مســافر داده نخواهــد شــد در صورتــی کــه 
ــوی  ــه از س ــروری ک ــت ض ــل وضعی ــه دلی ب
فرمانــدار بنــدر تأییــد شــده اجــازه حمــل 
ــداری  ــوی فرمان ــود، از س ــز داده ش ــده نی رانن
ــه  ــد ک ــد ش ــالغ خواه ــدگان اب ــه رانن ــدر ب بن
تمامــی مقــررات قیــد شــده در ایــن بخشــنامه 
در مــورد آنــان در اثنــای ورود و خــروج از 

ــد. ــد ش ــال خواه ــور اعم کش
بنــادر  بیــن  کــه  ســفرهایی  در 
ژونگولــداک- چورنومورســک، اســتانبول 
کاراســو  چورنومورســک،  )حیدرپاشــا(- 
ــاش  چورنومورســنک، کنستانتســا - کاراســو، ت
اوجــو- طرابلــس، مرســین- حیفــا انجــام 
خواهــد گرفــت بــه راننــده نیــز اجــازه ســوار بــه 

کشــتی داده میشــود.
از ســوی فرمانــداری بنــدر ضــرورت 
ــی  ــیون اجتماع ــه ایزوالس ــردن زمین ــم ک فراه
ــوار  ــاده  ۱ و 2 س ــاس م ــه براس ــی ک رانندگان
شــدن آنــان در کشــتی مناســب تشــخیص داده 
ــورت  ــتی و در ص ــه کش ــا خدم ــت، ب ــده اس ش
وجــود بــا ســایر مســافران بــه ناخــدای کشــتی 
و ســایر مســئوالن ذی ربــط ابــالغ خواهــد شــد.

تریلرهایــی کــه بــا کشــتی های رو- 
ــه  ــل ب ــل از تحوی ــد قب ــه می آین ــه ترکی رو ب
راننــدگان، تمامــی خــودرو اعــم از کابیــن راننده 

ــد. ــد ش ــی خواه ضدعفون

شرایط ورود و خروج رانندگان و خودروهای ترانزیتی به ترکیه 



 

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

 نظـر بـه اینکـه در مـواردی پیش سـازهای مـواد مخـدر بـا سـایر مـواد شـیمیایی به صـورت مخلـوط می باشـند، 
الزم اسـت در راسـتای اجـرای صحیـح مـاده ۵ قانـون اصـالح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر، درصـد خلـوص مـواد 
پیش سـاز مشـخص گـردد و حتمـاً قبـل از اعالم جـرم بـه مرجـع قضایـی، بررسـی ها و اسـتعالمات الزم از ایـن حیث 

صـورت پذیـرد.

نحوه اقدام گمرکات اجرایی در موارد کشف پیش سازهای مواد مخدر
رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه 
با جرایم سازمان یافته گمرک ایران 
طی بخشنامه ای درخصوص کشف 
لحاظ  مخدر،  مواد  پیش سازهای 
به گمرکات  را  نکاتی چند  کردن 

اجرایی مورد تأکید قرار داد.
متن بخشنامه به این شرح است:

ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 
900/3۶۸0/۱399/۱40 مورخ ۱399/2/30 
معاون محترم قضایی دادستان کل کشور 
در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان 
یافته، خواهشمند است در موارد کشف 
پیش سازهای مواد مخدر موضوع کنوانسیون 
۱9۸۸ سازمان ملل متحد و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن )جدول قرمز ضمیمه 
شماره 7 کتاب قانون مقررات صادرات و 
واردات( و با لحاظ ماده 40 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد زیر در حین 

اقدام ملحوظ نظر باشد:
۱- با عنایت به صراحت مفاد مادتین 
5 و 40 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر، با در نظر داشتن مفاد بخشنامه 
لذکر و ارسال تصویر آن به مرجع  صدرا
کامل  گزارش  رسیدگی کننده،  محترم 
کشف را همراه با کلیه مستندات در معّیت 
متهم/ متهمین به دادستان محترم عمومی 
نقالب حوزه قضایی مربوطه، تقدیم  و ا
و شماره ثبت اعالم جرم همراه با شماره 
پرونده و مشخصات شعبه مرجوٌع الیه را به 

این مرکز اعالم نمایند.
مواردی  در  اینکه  به  نظر   -2
مواد  سایر  با  مخدر  مواد  پیش سازهای 
شیمیایی به صورت مخلوط می باشند، الزم 
است در راستای اجرای صحیح ماده 5 قانون 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، درصد 
خلوص مواد پیش ساز مشخص گردد و حتمًا 

قبل از اعالم جرم به مرجع قضایی، بررسی ها 
و استعالمات الزم از این حیث صورت پذیرد.

3- در متن گزارش وقوع جرم، ارزش 
پیش سازهای مواد مخدر مکشوفه )با رعایت 

بند 2فوق( محاسبه و اعالم گردد.
4- در مواردی که مشخصات پیش ساز 
مواد مخدر و اسناد آن به درستی به گمرک 
مربوطه اظهار می شود؛ لیکن مجوز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اداره کل 
دارو و مواد تحت کنترل( اخذ و به گمرک ارائه 
نشده است، در اجرای ماده 40 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر، مراتب به دادستان 
محترم عمومی و انقالب حوزه قضایی مربوطه، 
گزارش شود. بدیهی است در این گونه موارد در 
صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی مراجع 

قضایی ذی صالح، نیازی به ارجاع پرونده به 
شعب صالح رسیدگی به اتهام قاچاق کاال 

نمی باشد.
5- تأکید می گردد در راستای ماده 30 
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، 
درخصوص وسائل نقلیه حامل پیش سازهای 
مواد مخدر اقدام الزم و قانونی در حین تنظیم 

اعالم جرم به عمل آید.
۶- با توجه به قسمت ختام بخشنامه 
صدرالذکر، چنانچه مرجع محترم قضایی 
موضوع را منصرف از ماده 40 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر تشخیص دهد، 
کاالی مکشوفه مشمول قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و مقررات مرتبط با کاالی 
ممنوع ازجمله بند )ت( ماده ۱22قانون امور 

گمرکی می باشد )به جز موضوع معنونه در بند 
4 فوق( و الزم است از این حیث پیگیری و 

اقدامات الزم و قانونی به عمل آید.
7- در کلیه آراء صادره از سوی مراجع 
بطه با پیش سازهای  محترم قضایی در را
یط کشف و  ، با توجه به شرا د مخدر موا
اوضاع و احوال پرونده، حسب مورد مطابق 
مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام الزم 

به عمل آید.

تحقق یا عدم تحقق قاچاق در 
صالحیت مراجع رسیدگی کننده است

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان 
یافته گمرک ایران طی بخشنامه ای تأکید 

کرد:

گمرکات اجرایی پس از ارسال رونوشت 
پرونده توسط مراجع رسیدگی کننده صرفًا 
درخصوص اصالت اسناد مثبته گمرکی ابرازی 
و انطباق با کاالی توقیفی اظهارنظر نمایند 
و احراز وصف مجرمانه قاچاق درخصوص 
عنصر مادی تحقق یافته در صالحیت مرجع 

محترم رسیدگی کننده می باشد.
متن بخشنامه به این شرح است: پیرو 
نامه شماره ۱3۶5022 مورخ ۱39۸/۱0/2۱ 
و  نظارت  و  حقوقی  محترم  معاونت 
بخشنامه های متعد صادره از این مرکز، 
درخصوص چگونگی اعمال ماده 47 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نظر به ابهامات 
مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی 
پیرامون استعالم مراجع  رسیدگی کننده از 
گمرکات درخصوص تحقق یا عدم تحقق 
قاچاق، مراتب طی مکاتبه شماره ۱۶25۱77 
مورخ ۱39۸/۱2/۱9 از دفتر قوانین و مقررات 
مباررزه با قاچاق کاال و ارز ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، استعالم که پاسخ 
طی مکاتبه شماره 3۱09 مورخ ۱399/۱/27 
)تصویر پیوست( واصل گردیده است. لذا در 
راستای ماده 47 قانون صدراالشاره مجدداً 

تأکید می گردد.
منظور  به  می گردد  یادآوری  ضمنًا 
گمرکات  دادرسی،  اطاله  از  جلوگیری 
اجرایی در زمان ارزش گذاری و تطبیق اسناد 
برازی ضمن مدنشر قرار  مثبته گمرکی ا
دادن مفاد بند )ژ( ماده ۱ قانون مبارزه با 
کاال و ارز و تبصره ماده ۱۱7 قانون امور 
گمرکی و ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل 
و پیگیری پرونده های قاچاق کاال و ارز 
موضوع بخشنامه شماره ۱97۸00 مورخ 
۱393 مقام محترم ریاست کل،  /۱0 /2۸
دقت الزم مبذول و از اظهارنامه های مبهم 

خودداری گردد.

ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی 
با ارسال نامه ای به سندیکای داروهای انسانی 
تغییر گروه کاالیی برخی از داروهای وارداتی 

را اعالم کرد.
متن نامه به این شرح است: پیرو مصوبه ستاد تدابیر 
ویژه دارو و تجهیزات پزشکی درخصوص سیاست گذاری 
ارزی سال ۱399 خاطر نشان می گردد موارد اشاره شده به 
شرح ذیل از گروه کاالیی یک )ارز دولتی( به گروه کاالیی 
دو )ارز نیمایی( تغییر یافته است. لذا مقتضی است به منظور 
تسریع در فرآیند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت ها 
با قید فوریت تمام ثبت سفارش های مشمول این موضوع 

را ویرایش نمایند.
الف( کلیه مکمل ها، داروهای موجود در فهرست 
OTC به همراهمواد حد واسط مرتبط با همان مولکول ها

ب( داروهای تحت لیسانس و گرانول های وارداتی 
که تولیدکننده مشابه همان فرآورده در داخل کشور وجود 

داشته باشد.
ج( مواد جانبی مورد استفاده در فرآورده های دارویی

ابالغ رفع تعهد ارزی سه منطقه 
ویژه اقتصادی به گمرک

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه 
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک ایران، مصوبه هیأت وزیران درخصوص 
رفع تعهد ارزی کاالهای وارداتی به سه منطقه 

ویژه اقتصادی را ابالغ کرد.
براساس این مصوبه 

۱- گمرک جمهوری اسالمی ایران کاالهایی را 
که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان 
و المرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی 
وارد می شوند در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده 
و جهت رفع تعهدات بانک های بازکننده اعتبارا و یا 
حواله کننده ارز، گواهی الزم را مبنی بر مطابقت کاال با 

سفارش صادر نماید.
2- کاالهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی 
توسط بانک های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز 

مشمول این تصویب نامه می شود.

در چارچوب سیاست گذاری ارزی سال 99 صورت گرفت

تغییر گروه کاالیی چند قلم از داروهای وارداتی



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک 
و خانم فکیتامولوا کاتوا نماینده سازمان ملل در 
امور کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال 
توسعه طی بیانیه ای مشترک خواستار استمرار 
زنجیره های تأمین بین المللی و منطقه ای در طول 

زمان شیوع و فراگیری کووید-19 شدند.
 در این بیانیه آمده است: ما کشورهای دارای 
لمللی و و همچنین سازمان  نزیتی بین ا مسیرهای ترا
های منطقه ای را ترغیب می کنیم تا از استفاده صحیح 
از کریدورهای ترانزیت، حمل ونقل و تجارت پشتیبانی 
کنند و از آزادی ترانزیت مطابق با مقررات مربوط به 
کنوانسیون اصالح شده کیوتو و اصول راهنمای مندرج 

در WCO اطمینان حاصل نمایند. دستورالعمل ترانزیت 
در بیانیه آمده است.

 دفتر سازمان ملل متحد HRLLS و WCO متعهد 
شده اند که با این کشورها و سایر سازمان های منطقه ای 
و بین المللی مربوطه همکاری کنند تا از ترانزیت کارآمد 
و تسهیل تجارت مؤثر برای حمایت از حرکت سریع تر و 
آسان تر تجهیزات پزشکی و غذایی وارداتی برای مبارزه 
با COVID-۱9 استفاده شود. این تالش ها عالوه بر 
کاهش تأثیرات بیماری همه گیر COVID-۱9، اجرای 
برنامه اقدام وین برای کشورهای کمتر توسعه و در حال 
توسعه در دهه 20۱4-2024 و برنامه 2030 توسعه پایدار 

را تقویت خواهد کرد.

فراسو

امسـال فرصتـی بی نظیر بـرای افزایـش آگاهـی جهانی در مـورد چگونگـی حمایـت از سـالمت گیاهان و 
تنوع زیسـتی و به طور کلی، برای حفظ زندگی در روی زمین ازجمله بهزیسـتی انسـان فراهم شـده اسـت. 
حفظ تنـوع زیسـتی نه تنهـا از محیـط زیسـت محافظـت می کنـد، بلکه بـه حفظ معیشـت و سـالمتی مـردم نیز 

کمـک کـرده و اقتصاد را قـادر می سـازد تا رشـد کند.

COVID -19 برای تسهیل تجارت و ترانزیت در طول بیماری WCO و UN درخواست

شیوع  از  ناشی  جهانی  بحران 
بیماریCOVID -19  تأثیر زیادی 
در فعالیت های مربوط به ایجاد ظرفیت 
توسط بسیاری از سازمان های بین المللی 
داشته است. با این حال سازمان جهانی 
WCO( و سازمان امنیت و  گمرک )
همکاری اروپا )OSCE( ظرفیت خود 
را برای انطباق با این وضعیت بی سابقه 
با برگزاری آموزش های آنالین افزایش 
داده اند که آخرین آن برگزاری یک دوره 
آموزشی موفقیت آمیز پنج روزه برای 
جلوگیری از قاچاق غیرقانونی میراث 

فرهنگی است.
چهارده افسر گمرک از آلبانی، بوسنی و 
هرزگوین، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، صربستان و 
ترکیه در این دوره آموزشی شرکت کردند که هدف 
آن بهبود دانش و مهارت های الزم در جلوگیری از 

جرایم مربوط به قاچاق اشیای فرهنگی بود.
 پراناب کومار داس، مدیر انطباق و تسهیل 

WCO- گفت: این ابتکار عمل مشترک WCO
OSCE به عنوان نمونه ای از چابکی، مشارکت، 
هم افزایی و انعطاف پذیری در انجام سریع آموزش 
PITCH به نفع ادارات گمرک بالکان است که 
یک سال پیش این آموزش را درخواست کرده بودند.

  COVID -۱9 وی گفت: با وجود بحران 

این دوره آموزشی به صورت آنالین برگزار شد و ما 
بسیار خوشحالیم که توانستیم بهترین بسته های 

آموزشی را به اعضای خود ارائه دهیم.
 گوران استوکوفسکی، مشاور گمرک در 
دبیرخانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفت: 
ما اعتقاد داریم در این دوره چالش برانگیز، بیش از هر 

زمان دیگری دانش مشترک در حفاظت از میراث 
فرهنگی نقش خواهد داشت.

نمایندگان  آنالین  شرکت  افزود:   وی 
ادارات گمرک کشورهای اروپای جنوب شرقی 
 ،WCO PITCH برای بهره مندی از آموزش
اصول اعتماد به نفس و همکاری و همچنین به 
اشتراک گذاری منابع و دانش را در پیشگیری و 
مبارزه با قاچاق اشیای فرهنگی استوکوفسکی 
افزود: این یک نمونه عالی از اجرای تعهدات اصلی 
مفهوم امنیت و مدیریت مرزی سازمان امنیت و 
همکاری اروپا است که از زمان تصویب آن در سال 

2005 اثبات شده است.
این آموزش در چهارچوب پروژه سازمان امنیت 
و همکاری اروپا که هدف آن قرار گرفتن پدیده 
قاچاق غیرقانونی میراث فرهنگی باالتر در دستور 
کار خدمات ملی کشورهای عضو سازمان همکاری 
و همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا است با 
تمرکز بر ایجاد ظرفیت های بیشتر مطابق با بهترین 

شیوه های شناسایی شده انجام شد. 

این امر همچنین مطابق با قطعنامه شورای 
جهانی WCO 20۱۶ و قطعنامه 20۱7/2347 
آموزش  است.  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
WCO PITCH به طور خاص با هدف تقویت 
ظرفیت های عملیاتی مأموران گمرک به عنوان 
اولین خط دفاعی در مبارزه با قاچاق غیرقانونی 

اشیای فرهنگی عمل می کند.
برگزاری دوره آموزش آنالین برای ادارات 
گمرک منطقه بالکان دومین تالش مشترک 
WCO و OSCE پس از اولین دوره آموزش 
براساس  20۱9 و  در آسیای میانه در سال 
موافقت نامه ای است که هر دو سازمان برای 
همکاری در زمینه های مورد عالقه متقابل در سال 

20۱۸ امضا کردند.
هنری  واحد  آثار  توسط  آموزش  این 
INTERPOL، کارشناسان ملی نیروی مرزی 
انگلستان، وزارت فرهنگ ترکیه، دانشگاه مرسین 
)ترکیه( و پشتیبانی حفاظت از Helicon )هلند( 

پشتیبانی شد.

همکاری wco و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مبارزه با قاچاق اشیای فرهنگی

سوم مارس یک روز مهم برای سازمان جهانی 
گمرک )WCO( است، زیرا در جشن روز جهانی 
حیات وحش به سازمان ملل متحد می پیوندد و مجدداً 
به حمایت مستمر WCO از شریک نزدیک و بازیگر 

اصلی خود در حمایت از تنوع زیستی کمک می کند.
دبیرخانه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض 
خطر جانوران وحشی و فلور )CITES(. سال 2020 را به عنوان 
"سال فوق العاده" برای محیط زیست اعالم کرده و تاکنون 
مجموعه ای از جلسات مهم بین المللی با محوریت اقدامات زیست 
محیطی در آن برگزار شده است. در راستای اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل، موضوع روز جهانی حیات وحش 2020 "حفظ همه 
زندگی بر روی زمین" است. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین 
سال 2020 را به عنوان سال جهانی سالمت گیاهان اعالم کرده 
است. بنابراین، امسال فرصتی بی نظیر برای افزایش آگاهی جهانی 
در مورد چگونگی حمایت از سالمت گیاهان و تنوع زیستی و 
به طور کلی، برای حفظ زندگی در روی زمین ازجمله بهزیستی 
انسان فراهم شده است. حفظ تنوع زیستی نه تنها از محیط زیست 
محافظت می کند، بلکه به حفظ معیشت و سالمتی مردم نیز کمک 

کرده و اقتصاد را قادر می سازد تا رشد کند.
چنین تعهدی بیش از هر زمان دیگر مهم است، به خصوص 
پس از کشف گسترده کاالهای حیات وحش که توسط ادارات 
گمرک در سطح جهان در طول سال 20۱9 صورت گرفت، مانند 
توقیف بیش از ۱0 تن باله کوسه توسط گمرک مکزیک که برای 
فیلیپین بارگیری شده بود، یا اینکه گمرک سنگاپور 37 تن پنگولین 

)نوعی جانور شبیه مورچه خوار( را کشف و ضبط کرد.
گروه کارشناسان بین المللی سازمان ملل متحد در مورد 
تنوع زیستی تخمین می زند که طی چند دهه آینده ۱ میلیون گونه 

فلور )مجموعه پایدار از گیاهان، پوشش گیاهی( و جانوران دیگر 
در معرض خطر انقراض قرار دارند که شامل 23 درصد گونه های 
پرنده، 25 درصد از گونه های گیاهی، 33 درصد از صخره های 
مرجانی و 40 درصد از دوزیستان و همچنین ۱0 درصد از گونه های 
حشرات و بیش از یک سوم پستانداران دریایی است. عالوه بر این، 
تخریب محیط زیست از قبیل قطع غیرقانونی و غیرمجاز درختان 
عواقب جدی برای زندگی انسان ها دارد که در هنگام بارش شدید 
باران منجر به جاری شدن سیل گسترده و گل آلودگی و تخریب 

خانه ها و زیرساخت ها می شود.
WCO به عنوان بخشی از تالش های گمرکی برای کمک 
حفظ تنوع زیستی جهانی، موضوع زیر را برای سال 2020 برگزیده 
است: "گمرک تقویت پایداری برای مردم، رفاه و محیط زیست." 
این تعهد اخیراً در کمیته اجرایی WCO در بروکسل مجدداً مورد 

تأکید قرار گرفت.
 کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک در این باره 
اظهارداشت: شنیدن این نکته که سازمان های گمرکی در سطح 
جهان به طور فزاینده جدی بودن جرایم زیست محیطی را درک 

کرده، اقدامات تشویق آمیزی برای جلوگیری از آنها انجام می دهند 
و همچنین اقدامات اساسی را در راهبردهای ملی خود برای مقابله 
با این فعالیت ها در نظر گرفته اند، خوشحال کننده است. با این حال، 
ما آنها را ترغیب می کنیم که به فوریت گام های بیشتری بردارند و 

نقش برجسته تری در این مبارزه ایفا کنند. 
وی افزود: تمرکز بر پایداری برای همه ساکنان روی زمین 
در سال 2020 کاماًل مطابق با موضوع ساالنه WCO است و از 
افسران گمرک در سراسر جهان خواسته می شود تالش های خود 
را در جهت تأمین آینده ای پایدار، ایمن و فراگیر برای همه تقویت 
کنند. سازمان جهانی گمرک همچنین از ۱۸3 عضو خود که برای 
مبارزه با قاچاق غیرقانونی حیوانات وحشی و سایر جنایات مرتبط با 

محیط زیست تالش می کنند، پشتیبانی خواهد کرد.
میکوریا گفت: در سراسر جهان، گمرک اولین نقطه ورود 
و آخرین نقطه خروج کاال است و اطمینان حاصل می کند هر 
کاالیی که وارد کشور یا از آن خارج می شود، ازجمله کاالهای در 
حال ترانزیت، مطابق با قوانین و رویه های گمرکی است. بنابراین، 
گمرک نقش مهمی در حصول اطمینان از حفظ حیات وحش 

و تجارت قانونی از طریق کنترل های هوشمند و با استفاده از 
تکنیک های ریسک کارآمد دارد.

با این حال، گمرک به تنهایی نمی تواند تجارت غیرقانونی 
حیوانات وحشی )IWT( را متوقف کند. همکاری نزدیک بین 
گمرک، سازمانهای دولتی و سایر بازیگران در طول زنجیره 
تأمین برای پیروزی در این مبارزه ضروری است. به همین دلیل، 
WCO شریک کنسرسیوم بین المللی مبارزه با جرایم حیات 
 CITES ، است که شامل دبیرخانه )ICCWC( وحش
INTERPOL ، دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 
)UNODC( و بانک جهانی می شود. یک نمونه کامل از قدرت 
مشارکت ها، عملیات Thunderball است که یک عملیات 
 WCO اجرایی جهانی بوده و در ژوئن سال 20۱9 با همکاری
و INTERPOL و پشتیبانی دبیرخانه CITES انجام  شد. 
در این عملیات موفقیت آمیز بیش از ۱۸2۸ مورد قاچاق کشف و 
نزدیک به ۶00 مظنون دستگیر شدند و این موفقیت بزرگی بود. 
فعالیت های WCO که تحت برنامه ICCWC انجام می شود 

توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایرلند شمالی تأمین می گردد.
WCO همچنین از اعضای خود در جهت مبارزه با IWT، به 
ویژه از طریق WCO INAMA Project، با اختصاص بودجه 

الزم و همچنین پشتیبانی در اجرای CITES حمایت می کنند.
 Praesidio سال گذشته، عملیاتی با نظارت گمرک با نام
 INTERPOL ، و تحت حمایت پروژه ایناما با همکاری
 UNODC-WCO و برنامه کنترل کانتینر AIRPCOP
انجام شد که کشفیات چشمگیری در سراسر آفریقا و آسیا در پی داشت.

اکنون از همه اعضای WCO و شرکای گمرک خواسته 
می شود تا اقدامات خود را برای حفظ محیط زیست کره زمین و 

همه موجودات زنده آن افزایش دهند.

تأکید سازمان جهانی گمرک بر حمایت از حیات وحش و تنوع زیستی
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گزارش

پنج کشـور مقصد صـادرات کاالهـای غیرنفتی ایـران در این مدت بـه ترتیب چین بـا یک میلیـارد و ۱۹۰ 
میلیون دالر و سـهم بیش از ۲7 درصد، عراق با یک میلیـارد و ۱۰7 میلیون دالر و سـهم بیش از ۲۵ درصد، 
امـارات بـا ۶۸۲میلیـون دالر و سـهم بیـش از ۱۵ درصـد، افغانسـتان بـا ۳4۱ میلیـون دالر با حدود هشـت 

درصـد و ترکیه بـا ۱44 میلیون دالر با سـهم بیـش از ۳ درصـدی بودند.

در دو ماهه نخست امسال 

ارزش تجارت خارجی کشور به 9/3 میلیارد دالر رسید
مورد  در  گمرک  جدید  آمار 
نشان  که  کشور  خارجی  تجارت 
می دهد که صادرات غیرنفتی ایران 
در اردیبهشت ماه با جهشی قابل 
به  ماه  فروردین  به  نسبت  توجه 
۶۰ درصد افزایش  لحاظ ارزش 

یافته است.
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی 
کشور در دو ماهه نخست سال جاری به 9 
میلیارد و 34۱ میلیون دالر به وزن 2۱ میلیون 
تن رسید که از این حجم ۱4/5 میلیون تن 
۶ میلیون تن واردات  صادرات و حدود 5/

بوده است.
سید روح اله لطیفی اظهارداشت: سهم 
صادرات از مجموع تجارت دو ماهه، 4 میلیارد 
و 300 میلیون دالر و واردات نیز 5 میلیارد 

و4۱ میلیون دالر بود.
وی درخصوص کارنامه تجارت خارجی 

در اردیبهشت ماه افزود: در این ماه شاهد 
صادرات 9 میلیون و ۱7۶ هزار تن کاال به 
ارزش 2 میلیارد و ۶4۸ میلیون دالر بودیم 

که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ماه 7۱ 
درصد و از لحاظ ارزش ۶0 درصد رشد داشت. 
در رویه واردات نیز در این ماه 3 میلیون و 

۸79 هزار تن کاال به ارزش 3 میلیارد و ۱۱0 
میلیون دالر وارد کشور شده که از نظر وزنی 
نسبت به فروردین ماه 53 درصد و از لحاظ 

ارزش نیز ۶۱ درصد رشد نشان می دهد.
لطیفی گفت: پنج کشور مقصد صادرات 
کاالهای غیرنفتی ایران در این مدت به 
ترتیب چین با یک میلیارد و ۱90 میلیون دالر 
و سهم بیش از 27 درصد، عراق با یک میلیارد 
و ۱07 میلیون دالر و سهم بیش از 25 درصد، 
امارات با ۶۸2میلیون دالر و سهم بیش از ۱5 
درصد، افغانستان با 34۱ میلیون دالر با حدود 
هشت درصد و ترکیه با ۱44 میلیون دالر با 

سهم بیش از 3 درصدی بودند.
درخصوص  گمرک  سخنگوی 
کشورهای طرف معامله در رویه واردات نیز 
اظهارداشت: پنج کشور نخست صادرکننده 
کاال به ایران در این مدت به ترتیب چین با 
یک میلیارد و 234 میلیون دالر، امارات با 
یک میلیارد و 7۸ میلیون دالر، ترکیه با 535 
میلیون دالر، روسیه با 35۶ میلیون دالر و 

هند با 335 میلیون دالر بودند.

 سرپرسـت معاونـت بازرگانی 
داخلـی وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت گفـت: ارز مورد نیـاز برای 
ترخیـص ۵۰۰ هزار تن انـواع برنج 
خارجـی موجـود در بنـادر از سـوی 
بانـک مرکـزی تأمیـن شـده و بـا 
ترخیـص ایـن مقادیـر برنـج، بازار 
برنـج داخلـی بـه تعـادل خواهـد 

رسـید.
 محمدرضا کالمـی افزود: در راسـتای 
تأمین کسـری نیاز بـازار برنج، طبـق آخرین 
هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا بانـک 
مرکـزی، مقـرر شـد تأمیـن ارز حـدود 500 
هـزار تـن انـواع برنـج خارجـی موجـود در 

بنـادر، بـا اولویـت ویـژه صـورت پذیرد.
وی اظهارداشـت: بـرای جلوگیـری از 
تخلیه یکبـاره آثـار ناشـی از تغییر نـرخ ارز، 
مقـرر شـد آن بخـش از محموله هایـی کـه 
پیش از این، با ارز 4200 تأمین شـده اسـت، 
بـا پرداخـت مابه التفـاوت، در بـازار عرضـه 
شـوند؛ بنابراین تجار باید سـریعًا بـا مراجعه 
بـه بانک هـای عامـل و گمـرک جمهـوری 
اسـالمی ایران، نسـبت به ترخیص و عرضه 

کاالهـای خـود اقـدام نمایند.
از  آن دسـته  داد:  توضیـح  وی 

واردکنندگانـی کـه برنـج را بـا ارز 4200 
تومانـی وارد کـرده و هم اکنـون قصـد 
ترخیـص دارنـد می تواننـد بـه دو روش، 
نسـبت به توزیع کاالی خـود اقـدام نمایند؛ 
اول اینکـه بـا مراجعه بـه شـرکت بازرگانی 
دولتـی ایـران، کاالی خـود را در اختیـار 
این شـرکت قـرار داده و بـا نرخ محاسـباتی 
سـازمان حمایت بـرای برنج وارد شـده با ارز 
4200 تومانـی، نقـدا پـول خـود را دریافـت 
کننـد و شـرکت بازرگانـی دولتی ایـران نیز 
مکلـف اسـت بـدون فوت وقـت، نسـبت به 
وجـه حاصـل از فـروش کاال اقـدام نمایـد 

کـه در چنیـن شـرایطی، کاالی وارداتـی با 
ارز 4200 تومانـی، بـه ذخایـر دولـت اضافه 

خواهـد شـد.
روش دوم ایـن اسـت کـه آن دسـته 
از تجـاری کـه بـه هـر دلیلـی قصـد دارنـد 
بـا پرداخـت مابه التفـاوت نـرخ دالر 4200 
تومانـی و نیمایـی، کاالی خـود را ترخیـص 
کننـد، مجـاز هسـتند کاال را در بـازار عرضه 

ینـد. نما
 به گفتـه سرپرسـت معاونـت بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معـدن و تجارت، نرخ 
تمام شـده برای این دسـته از واردکنندگان، 

براسـاس ضوابـط قیمت گذاری و بـا نظارت 
و  مصرف کننـدگان  حمایـت  سـازمان 

تولیدکننـدگان خواهـد بود.

رسـوبی  برنج هـای  تمـام 
می شـوند ترخیـص 

دبیـر انجمـن واردکننـدگان برنـج 
گفـت: تمـام برنج هایـی کـه در بنـادر 
رسـوب کرده انـد بـا تخصیـص ارز ترخیص 
خواهنـد شـد و واردکننـدگان پـس از اتمام 
آن می تواننـد اقـدام بـه خریـد و وارد کردن 

برنـج کننـد.
مسـیح کشـاورز درخصوص تخصیص 
ارز بـه 500 هزار تـن برنج موجـود در بنادر 
گفـت: به طـور متوسـط کشـور در سـال 
بـه یـک و نیـم میلیـون تـن برنـج وارداتی 
نیـاز دارد و بـا برنامه ریزی هـای انجـام 
شـده با وزارت صمت و سرپرسـت معاونت 
بازرگانـی داخلـی وزارت صمـت کـه کاماًل 
بـه اوضـاع بـازار آگاه هسـتند، مقرر شـد تا 
هـر چـه زودتـر واردکننـدگان بتواننـد ارز 
دریافت کـرده و برنج هـا را وارد بـازار کنند. 
بـا این اتفـاق بـازار از نظـر قیمـت و کمبود 
بـه تعـادل رسـیده و مشـکالت آن برطرف 

خواهد شـد.

تدابیر ستاد تنظیم بازار 
برای تامین ارز 
و تولید حبوبات 

کارگروه تنظیم بازار درخصوص 
تأمین ارز حبوبات موجود در بنادر و 
ثبت سفارش آنها، همچنین تولید 
انواع حبوبات متناسب با بنادر داخلی 
تصمیماتی اتخاذ و آن را به مراجع 

ذی ریط ابالغ کرد.
براساس این تصمیمات با توجه به 
گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از وضعیت قیمت انواع حبوبات 
در بازار مقرر گردید: بانک مرکزی بدون 
فوت وقت نسبت به تأمین ارز محموله های 
ثبت  و  بنادر  رسوب  موجودی  حبوبات 

سفارش مربوطه اقدام نماید.
با توجه به کاهش میزان واردات 
کسری نیاز بازار حبوبات )به میزان 34 
درصد در تاریخ منتهی به 99/2/۱0 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل( به دلیل تغییر 
نرخ ارز این کاال مقرر گردید تشکل های 
موضوعی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه های 
مربوطه نسبت به تأمین کسری نیاز بازار 

بدون فوت وقت اقدام نماید.
در راستای مدیریت منابع ارزی کشور 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید ضمن 
برنامه ریزی تولید مکفی انواع حبوبات متناسب با 
نیاز داخلی )رفع وابستگی( نسبت به ارائه برنامه 

فعلی و ماهانه تولید و عرضه آنها اقدام نماید.
در راستای تنظیم مؤثر بازار حبوبات 
و تشدید کنترل و نظارت مقرر گردید 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های 
سراسر کشور و تمام دستگاه های نظارتی 
ازجمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ضمن تشدید بازرسی ها به 
ویژه کنترل انبارها و واحدهای بسته بندی 
با احتکار و عدم رعایت ضرائب سود مصوب 
مطابق دستورالعمل شماره 270/99/۱۱9۶0 

مورخ 99/2/27 با تخلفات برخورد نمایند.

جزئیات ترخیص 500 هزار تن برنج وارداتی از گمرک

براســاس آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت، گوشــی تلفــن همراه 
ســومین قلــم عمــده وارداتــی بــه کشــور در ســال 98 بود.

ــارد و 4۱3  ــک میلی ــه ارزش ی ــراه ب ــن هم ــی تلف ــن گوش ــزار ت ــته 4 ه ــال گذش س
ــادل 3/2  ــور مع ــی آن از کل واردات کش ــهم ارزش ــه س ــد ک ــور ش ــون دالر وارد کش میلی

ــود. ــد ب درص
طبــق ایــن آمارهــا، ارزش واردات تلفــن همــراه در ســال 9۸ نســبت بــه ســال قبــل 
از آن رشــد 32۸ درصــدی را تجربــه کــرده و وزن واردات ایــن کاال بــا رشــد 3۶0 درصدی 
همــراه بــود. ارزش هــر تــن موبایــل وارد شــده بــه کشــور نیــز 353 میلیــون و 250 هــزار 

ــود. دالر ب

سهم 3/2 درصدی گوشی تلفن همراه از کل واردات کشور در سال گذشته
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مقاله

گمرک جمهوری اسـالمی ایران ترخیص سـریع محموله ها به ویژه تجهیزات امـدادی و تجهیزات 
پزشـکی برای درمان COVID-۱۹ شامل کیت های تشـخیصی، انواع دسـتگاه تنفسی، دستکش، 

اتیل الـکل و غیره که اولویت اول هسـتند را فراهم کرده اسـت.

گزارشی  طی   )WCO( گمرک  جهانی  سازمان 
انجام شده توسط ۷۰ کشور عضو  اقدامات  مهمترین 
این سازمان ازجمله جمهوری اسالمی ایران در 4 حوزه 
مرتبط با بیماری فراگیر کووید-19 شامل الف- تسهیل 
جابجایی محصوالت ضروری و امدادی، ب- حمایت از 
اقتصاد و یکپارچگی زنجیره تأمین، ج- حمایت از کارکنان، 
د- حمایت از جامعه تا تاریخ 1۶ آوریل 2۰2۰ را منتشر 
کرد. سازمان جهانی گمرک تأکید کرده است که همچنان 
نسبت به به روزرسانی گزارش مذکور براساس اطالعات 

ارائه شده توسط کشورهای عضو اقدام خواهد کرد.

 در حوزه تسهیل جابجایی محصوالت امدادی، اهم اقدامات 
کشور ایران، کشورهای همسایه و همچنین تعدادی از کشورهای 

اروپایی به شرح ذیل می باشد:
ایران

● گمرک جمهوری اسالمی ایران ترخیص سریع محموله ها 
درمان  برای  پزشکی  تجهیزات  و  امدادی  تجهیزات  ویژه  به 
COVID-۱9 شامل کیت های تشخیصی، انواع دستگاه تنفسی، 
دستکش، اتیل الکل و غیره که اولویت اول هستند را فراهم کرده است.

● دولت برای واردات ۱4 فقره تجهیزات و ۱3 مورد از لوازم 
الزم برای مبارزه با COVID-۱9  با حداقل واردات 5٪ )از ارزش 

گمرکی(، عوارض و مالیات را کاهش داده است.
و  تجهیزات  ترخیص  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک   ●
تجهیزات ضروریCOVID-۱9  با حداقل مجموعه ای از اسناد 
و بدون کد رهگیری، در صورت تصویب وزارت بهداشت، درمان و 

فراهم کرده است. را  آموزش پزشکی 
آذربایجان

درمان  برای  نیاز  مورد  کاالهای  روان  و  سریع  حرکت   ●
دارد. خاصی  اولویت    COVID-۱9

عمان
با  مبارزه  برای  واردات کاالهایی که  تمام   ، این دوره  در   ●
COVID-۱9  توسط وزارت بهداشت تعیین می شود از پرداخت 

می شود. معاف  گمرکی  عوارض 
پاکستان

● دولت ازکلیه عوارض و مالیات برای واردات داروهای اساسی و 
 COVID-۱9 تجهیزات الزم برای مهار و مبارزه با بیماری همه گیر

صرف نظر کرده است.

قطر
● با تصمیم امیر قطر، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی برای 
این رویه در  از پرداخت حقوق گمرک معاف شدند و  مدت ۶ ماه 
وب سایت اداره کل گمرک و روزنامه های محلی منتشر شده است.

ترکیه
عمومی،  سازمان های  و  مؤسسات  توسط  که  کاالهایی 
انجمن های کار برای مردم وارد شده است اعطای معافیت مالیاتی 
توسط شورای وزیران در صورت معافیت از پرداخت عوارض گمرکی 
است، در صورتی که هدف آنها ترخیص رایگان برای افرادی باشد 
که در شرایط بحرانی آسیب دیده اند و یا برای کسانی که از شرایط 
بحران رنج می برند و بصورت رایگان توزیع می شود. عالوه بر این ، 
کاالهایی که توسط خیرین برای تأمین نیازها در خالل بحران وارد 

شده از عوارض گمرکی معاف هستند.
اتحادیه اروپا

● اتحادیه اروپا تصمیمی در مورد معافیت از عوارض واردات و 
مالیات بر ارزش افزوده در واردات اعطا شده برای کاالهای مورد نیاز 
برای مقابله با اثراتCOVID-۱9  اتخاذ کرده است )تجهیزات 
حفاظتی، کیت های تست یا وسایل پزشکی مانند ونتیالتورها(. معافیت 
عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در مورد سازمان های دولتی 
)ارگان های دولتی، ارگان های عمومی و غیره( اعمال می شود. نهادهای 
دولتی،  سازمان های  بیمارستان ها،  شامل  عمومی  قانون  بر  حاکم 
شهرها، دولت های محلی و غیره و سازمان های خیریه یا بشردوستانه 
که مورد تأیید مقامات ذی صالح کشورهای عضو هستند. معافیت از 
عوارض واردات و مالیات بر ارزش افزوده از 30 ژانویه سال 2020 تا 
3۱ ژوئیه 2020 معتبر است. قبل از پایان این دوره، وضعیت با استفاده 
از مشورت با اعضاء بررسی و در صورت لزوم ممکن است تمدید شود.

فرانسه
● به واردکنندگان تجهیزات و تجهیزات بهداشتی و پزشکی 

معافیت از عوارض گمرک داده شده است.
اسپانیا

● دستورالعمل صادر شده توسط اداره گمرک اسپانیا مبتنی بر 
اولویت داروها، محصوالت و لوازم پزشکی، کاالهای قابل فساد و 

سایر منابع استراتژیک است.
● تا زمان تصمیمات اتحادیه اروپا، گمرک اسپانیا موقتاً اعالم 
واردات  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  است عوارض گمرکی  کرده 
تجهیزات و سایر موارد مرتبط وسایل پزشکی وارد شده در زمینه 

تعلیق می شود.  COVID-۱9 شیوع

2- در حوزه حمایت از اقتصاد و تداوم زنجیره تأمین، اهم اقدامات 
کشور ایران، کشورهای همسایه و همچنین تعدادی از کشورهای 

اروپایی به شرح ذیل می باشد:
ایران

● افزایش ساعات کاری در بسیاری از گمرکات و گذرگاه های 
مرزی در تعطیالت و پایان هفته به منظور جلوگیری از تاخیر در 

جابجایی محموله ها جهت کاهش تجمع بارها.
بالروس

به منظور اجرای اقدامات اجرایی جهت غلبه بر پیامدهای منفی 
شیوع ویروس کرونا COVID-۱9 یک "کریدور یا مسیر سبز" 
انجام فعالیت های  برای کاالهای ضروری در نظر گرفته شده که 
اولویت دار گمرکی در کمترین زمان و همچنین افزایش ساعت کار 

در صورت نیاز در آن کریدور صورت می پذیرد.
بلغارستان

● جمهوری بلغارستان، نقاط مرزی را برای تردد کامیون ها از 
طریق گمرک مسدود، اما در برخی از مراکز حمل ونقل بین المللی به 
دلیل محدودیت های اعمال شده و بسته شدن گذرگاه های مرزی 

توسط کشورهای همسایه، فعالیت غیرممکن شده است.
● رانندگان کامیون های خارجی که کاال را به کشور بلغارستان 
تحویل می دهند می بایست بارگیری نموده و هر چه سریع تر خاک 
این کشور را ترک نمایند و در طول مدت اقامت خود، تماس های 

اجتماعی خود را محدود نمایند.
گرجستان

جاده،  طریق  از  کاال  بین المللی  جابجایی  گمرکی  تشریفات 
راه آهن، به صورت هوایی و دریایی ضمن کنترل سالمتی رانندگان / 

پرسنل فریت در مرزها انجام می شود.
پاکستان

● ترخیص 24 ساعته بدون تعطیلی هفت روز در هفته در بنادر/ 

فرودگاه ها و مرزهای زمینی، ضمن تضمین ترخیص سریع داروها و 
مواد غذایی و تجهیزات مربوط به درمان کووید-۱9.

● آدرس ایمیل اختصاصی به عنوان تنها راه ارتباطی برای 
توسط  رسیدگی  برای  تجارت  به  مربوط  انتقال سواالت/ شکایات 

مقامات گمرکی در نظر گرفته شده است.
● دولت، مدت زمان اظهار کاال را طوالنی تر کرده است.

قطر
کل  تعداد  به ٪20  شیفت بندی  طریق  از  کارکنان  تعداد   ●
کاهش یافته است، بنابراین فعالیت به صورت 24 ساعته ادامه دارد. 
۸0٪ باقی کارکنان به صورت دورکاری از منزل به فعالیت خود ادامه 

داده و اقدامات فنی ضروری را انجام می دهند.
● برای مطمئن کردن مردم از پیشرفت واردات و صادرات 
داخلی،  بازار  نیاز  مورد  کاالهای  ارائه  در  گمرک  نقش  اجرای  و 
نشست هایی از طریق تلویزیون و رسانه های اجتماعی برگزار شده 

است.
آلمان

● هم اداره مرکزی گمرک آلمان و هم مقامات گمرکی برای 
اطمینان از انجام وظایف گمرک، تیم های بحرانی تشکیل داده اند. 
برای تضمین فراهم بودن پرسنل در طوالنی مدت، وظایف واحدهای 
سازمانی که در تماس مستقیم با افراد هستند )مثل ترخیص کاال از 

گمرک( در حوزه های اصلی انجام می شود.
ایتالیا

کاالهای  آژانس  و  ایتالیا  گمرک  سایت  وب  روی  بر   ●
م نا به  بخشی   )www .adm .gov . i r ( ی  ر نحصا ا

موارد  ایجاد شده که شامل   EMERGENZAVOVID۱9
می باشد: ذیل 

● دستورالعمل های ارائه شده به انجمن های تجاری و شرکای 
مربوطه توسط مدیرکل به 4 حوزه اصلی تجارت )گمرک، انرژی، 

الکل، دخانیات و سرگرمی(
● ابالغیه های پیش نویس شده توسط مدیرفنی گمرک به 4 

حوزه تجاری فوق الذکر؛ و
● تمام اطالعات مربوط به ساعت بازگشایی ادارات گمرک در 

شرایط اضطراری فعلی.
اسپانیا

)در مورد  از ۱7 مارس 2020   ، قانون سلطنتی 2020/۸   ●
اقدامات فوری فوق العاده برای مقابله با تأثیر اقتصادی و اجتماعی 
مختلف  دفاتر  در  گمرک  ترخیص  انجام  امکان   )۱9-COVID
گمرک، برای تجاری که قباًل مجاز به ترخیص کاال از گمرک مرکزی 

نبوده اند را پیش بینی می کند. 
● براساس تجزیه و تحلیل ریسک، کنترل ترافیک غیرقانونی 

حفظ می شود.
● برای جلوگیری از حرکات غیرضروری افراد اقداماتی صورت 

گرفته است که به شرح ذیل است:
● در هنگام ارائه ضمانت، نسخه اصلی درخواست نمی شود.
● گواهی نامه های یورو ۱ به صورت خلفی صادر می شوند.

● در موارد موجه، مهر کارنه ATA با یک روش الکترونیکی 
جایگزین شده است.

● مهر و موم در روش ترانزیت را می توان با شرح مفصلی از 
کاالهایی که شناسایی آنها را فراهم می کند جایگزین کرد.

● گواهی نامه های مبداء برای اهداف ترجیحی در قالب یک 
نسخه، که بر روی کاغذ یا به صورت الکترونیکی صادر می شود، باید 
پذیرفته شوند.  اصلی  گواهی نامه های  ارائه  امکان  عدم  در صورت 
با  نزدیک  هماهنگی  در  را  فوق العاده ای  اقدامات  اروپا  کمیسیون 
شرکای تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است، تا از اجرای 
کامل ترتیبات تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کند. در 
این موارد کنترل غیابی انجام خواهد شد تا از اجرای قوانین گمرک 

اطمینان حاصل شود.
ایاالت متحده آمریکا

و   )CBP( مرز  و  گمرک  از  حفاظت  منظور  به  گمرک   ●
ادامه جریان تجارت و مسافرت های قانونی و  همچنین به منظور 
سفر به داخل و خارج از ایاالت متحده، با مراکز کنترل بیماری ها 

می کند. همکاری  صنعت  ذی نفعان  و   )CDC(
● CBP مرکز عملیات اضطراری خود را برای کمک به 
اجرای پاسخ CBP به شیوع COVID-۱9 فعال کرده است. 
این فعالیت 24 ساعت شبانه روز در کل هفته نمایندگان کلیه دفاتر 
را برای مدیریت واکنش اضطراری و هماهنگی اطالعات و منابع 

در اختیار دارد.
* مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک 
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مهمترین اقدامات ایران و سایرکشورهای عضو WCO برای مقابله با آثار کووید-19 
مترجمین: وحید محمدتقوایی- مریم محبی- یوسف شریف پور- حسین نیک بین*

4- حمایت از جامعه3- حمایت از کارکنان2- حمایت از اقتصاد و یکپارچگی زنجیره تأمین1- تسهیل جابجایی محصوالت ضروری و امدادی

 هماهنگی و مشارکت با نماینده های دولتی با هدف تسریع در ترخیص
کاالهای امدادی

 تصویب کمک های مالیاتی از قبیل تمدید مهلت برای
پرداخت مالیات ها و پرداخت مالیات به صورت اقساط

 تهیه تجهیزات حفاظتی برای
 کارکنان از قبیل ماسک، دستکش،

ضدعفونی کننده و غیره

 اطمینان از وجود انسجام و
 هماهنگی برای پاسخگویی و

انجام عکس العمل

 معوق کردن جریمه های مربوط به تاخیر ناشی از سپری شدناولویت بندی ترخیص کاالهای امدادی براساس فهرستی از اقالم ضروری
اعمال فاصله گذاری اجتماعیسررسید اسناد تجاری صادر شده از کشورهای صادرکننده

 ارائه اطالعات مربوط به کوید 1۹
 در تارنماها و شبکه های اجتماعی

رسمی

 تسهیل شرایط مربوط به ارسال اسناد رسمی و یا مهر کردناولویت بخشی به ترخیص محموله های امدادی
اسنادی خاص

 تشویق به استفاده از خدمات الکترونیک
برای انجام أمور گمرکی

 به اشتراک گذاری اطالعات
 مسافران با مسئولین کنترل

بهداشت

ساده سازی اظهار کاالها و یا پذیرش اظهار موقتی و ناقص کاالها
  درATAایجاد تسهیالت بیشتر برای دارندگان دفترچه های 
 مواردی که امکان صدور مجدد کاالهای ورود موقت به دلیل

موارد اضطراری، وجود ندارد

 رهگیری محصوالت پزشکی
تقلبی

 اظهار کاال پیش از ورود و ترخیص آن به محض ورود

 تشکیل گروه های بحران جهت اطمینان از عملکرد کلی گمرک؛
 اطمینان از در دسترس بودن پرسنل در بلندمدت؛ فعالیت تمام

 وقت )24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته( سیستم ترخیص
گمرک

 مدیریت ریسک و انجام بازرسی کاالهای امدادی فقط در شرایطی که ریسک
 بسیار باالیی داشته باشند؛ حصول اطمینان از بازرسی سایر نمایندگان دولتی و

گمرکی به صورت هماهنگ و همزمان

 ایجاد یک پایگاه راهنمایی و پشتیبانی به صورت آنالین یا از
 طریق تلفن جهت خدمات رسانی در قالب پنجره واحد و

انجام تجارت

 حمایت و پشتیبانی از تعلیق مالیات بر واردات و عوارض، هزینه  ها و
مالیات هایی که بر اقالم امدادی وضع شده است

 مدیریت ریسک به گونه ای که انجام بازرسی های فیزیکی به
 حداقل ممکن و عملیات ترخیص گمرکی به حداکثر سرعت

برسد

الویت بندی برای کرایه حمل و تضمین یکپارچگی زنجیره سبز

 تسهیل تداوم حمل و نقل جاده ای برای کاالهای در حال حمل
در مواردی که راننده دارای عالئم کوید 1۹ باشد
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آموزش

پـس از حصـول اطمینـان از صحـت تمامـی اطالعـات ورودی بـا کلیـک بـر روی کلیـد تاییـد نهایی 
پیغام محصول شـما بـا موفقیت ثبـت گردیـد و در صف تایید سـازمان همـکار قرار گرفت مشـاهده 
می شـود و فرمول سـاخت ثبت شده توسـط شـما به منظور بررسـی و تایید به صف سـازمان همجوار 

مربوطـه اضافـه می گردد.

بخش دوم و آخر راهنمای کاربری ثبت فرمول محصوالت 
تولیدی شامل مباحثی ازجمله انتخاب مواد اولیه برای محصوالت، 
مشاهده محصوالت و تأیید نهایی، لیست فرمول های ثبت شده 

و... است که از نظرتان می  گذرد.

2-2-2- انتخاب مواد اولیه برای محصوالت
در این قسمت الزم است تا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصوالت 

تعیین شده در مرحله قبل را مشخص نمایید.
برای این کار ابتدا از منوی آبشاری"محصوالت" محصول مورد نظر 

را انتخاب نمایید.
سپس تک تک فیلدهای مربوطه را با توجه به لیست زیر تکمیل کرده 
و در آخر کلید افزودن به لیست موارد اولیه را کلیک می کنید. با این کار ماده 

اولیه به لیست پایین اضافه می گردد.
این روند را تا وارد کردن تمامی اقالم مواد اولیه ادامه دهید.

- کد کاال )isic(: در این قسمت کد کاال ماده اولیه به کار رفته در این 
محصول راه مانند مرحله قبل درج نمایید.

- تعرفه کاال: تعرفه مواد اولیه مربوطه را از این قسمت انتخاب نمایید.
 )TSC( شناسه کاال: در این قسمت باید شناسه ارزش چهار رقمی کاال -
کاال درج شود. در صورتی که شناسه ارزش تعرفه کاالی خود را نمی دانید، 

می توانید از وبسایت   epl.irica.ir/tscکمک بگیرید.
- شرح کاال: این قسمت براساس شناسه ارزش کاال از بانک ارزش 
فراخوانی می گردد. در صورتی که از شناسه ارزش استفاده نکنید )درج شناسه 

0000( می توانید شرح کاال را مطابق ماده اولیه تکمیل نمایید.
- واحد کاال: این قسمت براساس شناسه ارزش کاال از بانک ارزش 
فراخوانی می گردد. در صورتی که از شناسه ارزش استفاده نکنید )درج شناسه 

0000( می توانید شرح کاال را مطابق محصول نهایی تکمیل نمایید.
- مقدار: مقدار مورد استفاده از این ماده اولیه به ازای تولید یک واحد از 

محصول نهایی براساس واحد انتخابی وارد نمایید.
برند کاال: برند ماده اولیه را ذکر نمایید.

وزن هر واحد/ کیلوگرم: وزن مورد استفاده از این ماده اولیه به ازای تولید 
یک واحد از محصول نهایی برحسب کیلوگرم را وارد نمایید.

- کشور سازنده: کشور سازنده براساس شناسه ارزش کاال از بانک ارزش 
فراخوانی می گردد. در صورتی که از شناسه ارزش استفاده نکنید )درج شناسه 

0000( می توانید کشور سازنده را مطابق ماده اولیه از لیست انتخاب نمایید.
پس از اضافه کردن تمامی مواد اولیه به لیست با کلیک بر روی کلید 

ادامه به مرحله تایید نهایی بروید.

2-2-3- مشاهده محصوالت و تایید نهایی
در این قسمت می توانید شرح محصول و ظرفیت تولید ساالنه به انضمام 
جدولی از لیست مواد اولیه و دیگر اطالعات را مشاهده کرده تا از صحت 

اطالعات ورودی خود مطمئن شوید.
در صورت مشاهده هرگونه اشتباه در داده های ورودی می توانید با کلیک 

بر روی بازگشت، به مراحل قبل برگشته و اطالعات را اصالح نمایید.
پس از حصول اطمینان از صحت تمامی اطالعات ورودی با کلیک بر 
روی کلید تایید نهایی پیغام محصول شما با موفقیت ثبت گردید و در صف تایید 
سازمان همکار قرار گرفت مشاهده می شود و فرمول ساخت ثبت شده توسط 
شما به منظور بررسی و تایید به صف سازمان همجوار مربوطه اضافه می گردد.

توجه: اطالعات درج شده در این قسمت مبناي سایر فعالیت ها و فرم هاي 
ورود اطالعات در کلیه فرآیندها قرار خواهد گرفت. بنابراین قبل از کلیک بر 

روی تایید نهایی از صحت اطالعات ورودی اطمینان حاصل نمایید.

3- لیست فرمول های ثبت شده
با ورود به منوی"لیست فرمول های ثبت شده" و کلیلک بر روی هر 
ردیف می توانید از وضعیت فرمول های اعالم شده به سازمان های همجوار 

مطلع شوید.
3-۱- وضعیت نامعلوم

در این قسمت لیست فرمول هایی که هنوز به کارشناس مربوطه ارجاع 
نشده و در صف انتظار می باشد قابل مشاهده است.

3-2- در انتظار بررسی کارشناس

در این قسمت لیست فرمول هایی که به کارشناس مربوطه ارجاع شده 
و در انتظار بررسی می باشد قابل مشاهده است.

3-3- تایید لیست فرمول های ثبت شده
قابل  کارشناس  توسط  تایید شده  فرمول های  لیست  قسمت  این  در 

است. مشاهده 

3-4- رد لیست فرمول های ثبت شده
در این قسمت لیست فرمول هایی که توسط کارشناس رد شده است، 
قابل مشاهده می باشد. شما می توانید برای مشاهده علت رد فرمول بر روی 

قسمت مربوطه کلیک کنید.

 

راهنمای کاربری ثبت فرمول محصوالت تولیدی- قسمت آخر



 

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

یکي از مزایاي بنادر خشک، تقلیل مدت  زمان انجام فرآیندهاي گمرکی است. وقتی ترخیص 
نهایی همه  کاالهای کشور در چند بندر معدود انجام شود، فشار بسیار سنگینی روی گمرک و 
متصدیان امور گمرکی وارد می آید. درحالی که وقتی از بنادر خشک استفاده می شود، حجم کار 

توزیع می گردد.

که  است  مطلبی  از  بخش  دومین  زیر  مقاله 
به شرح اهداف، ویژگی ها و مزایای بنادر خشک 
می پردازد. در این بخش موضوعات و عوامل مختلف 

مرتبط با بندر خشک از نظرتان می گذرد.

شاخص های بندر خشك
بنادر خشک و توسعه امنیت ملي یکی از موضوعات بسیار 
مهمی که در زمینه ایجاد بنادر خشک در سراسر دنیا رعایت 

می شود، توسعه امنیت ملی است.
وقتی کاال، تنها در دو یا سه  نقطه  کشور متمرکز می شود، 
هر اتفاقی می تواند به راحتی روند حمل ونقل را مختل و آن را 
زمین گیر کند؛ ولی وقتی نقاط تجمع کاالها در سراسر کشور 

توزیع  شده باشند، این اختالل شکل پیدا نمی کند.

توسعه اقتصادي و تجاري
توسعه  عرصه   در  ملي  جایگاه  یک  به عنوان  بنادر 
بنادر  موقعیت  می کنند.  نقش آفرینی  تجاري،  و  اقتصادي 
تنگاتنگي  رابطه  بین المللی،  تجارت  در  کشور  موقعیت  با 
دارد. براي توسعه  فیزیکي بنادر، دستگاه هایي مثل گمرک، 
نیز،  غیرفیزیکي  باب  از  و  و...  انتظامي  نیروي  استاندارد، 
ساختارهاي حمل ونقلی، باید پاسخگو باشند. گیت های نظارتي 
در رویارویي با پدیده  قاچاق، امکانات جاده ای و شهرهایي 
که در مسیر قرار دارند و مسائلی از این  دست، باعث شده تا 

برود. بنادر خشک  احداث  به سمت  دنیا 

اشتغال
یکي از کارکردهاي بسیار مهم بنادر خشک توسعه  اشتغال 
است. یعنی شرایطی ایجاد می شود که اشتغال به صورت پایدار 
در نقاط مختلف کشور توسعه یابد و نیروهای بومی هر منطقه، 
بتوانند به عنوان کارمند، کارشناس، کارگر، ترخیص کار و راننده 

و اپراتور جرثقیل و... به کار مشغول شوند.

كاهش قیمت تمام شده
پیرامون خود جاي  را در  بنادر خشک، جمعیت زیادي 
می دهند و با ایجاد کارآفریني بسیار باال، واردات، صادرات و 
احداث شرکت های صنعتي در آنها به راحتی قابل شکل گیری 
و  راه آهن  توسعه  باعث  مستقیم،  به طور  بنادر،  این  است. 
بر آن، حمل ونقل جاده ای و  حمل ونقل ریلي شده و عالوه 
لجستیک ترکیبي و انتینري را توسعه می دهند. حمل دو سربار 
دیگر  از  آنها،  رانندگان  و  کامیون ها  معطلي  کانتینري، عدم 

بنادر محسوب مي شوند. این نوع  ویژگي هاي 
افراد متصدی بنادر خشک، مي توانند به صورت تمام وقت، 
همه کانتینرهاي ورودي و نوع آنها، خطوط حمل ونقل جاده ای 
و ریلي و مالکان شرکت های حمل ونقل را شناسایي کنند و 
نهایت  واردات و صادرات،  امر  در  آنان  از  قیمت  استعالم  با 

هماهنگي را به وجود آورند.
این امر، به طور مستقیم، زمینه حمل کاال توسط وسیله اي 
به وسیله دیگر تا بنادر هدف را ایجاد می کند. در واقع، پس از 
طي تشریفات گمرکي، پلمپ کامیون و تهیه  اسناد حمل مورد 
نیاز، کاال با همان کامیوني که کانتینر را آورده، حمل می شود 
و با این برنامه ریزی و مدیریت منسجم، صرفه جویی سرشاري 
در هزینه ها به وجود می آید. این اقدام، باعث کاهش چشمگیر 
زمان و هزینه تمام شده  کاال می شود و می تواند سطح این تحول 

اقتصادي را تا حد بسیار قابل  توجهي ارتقا بخشد.
عالوه بر این، هزینه های حق توقف )دموراژ(، به صاحب 
کاال تحمیل نمی شود و هزینه های انبارداري نیز به حداقل 

می رسد.

 توسعه فعالیت پایانه هاي دریایي
حمل  که  کانتینرها،  ظرفیت  و  گنجایش  به  توجه  با 

سریع و آسان را در پی  دارند و استفاده فزاینده از آنها در 
زمینه   هستند،  درصدد  کشتیرانی ها  کاال،  و  بار  حمل ونقل 
ایجاد  را  کانتینري  بارهاي  از  بیشتري  ظرفیت ها  حمل 
از این روش به نحو احسن استفاده کنند. مسلمًا  نموده و 
کاري  ماهیت  در  تغییر  به  منجر  تسهیالت،  هرگونه  ارائه 
فضاي  وسعت  پیشرفته،  و  استراتژیک  تجهیزات  می شود. 
کاري، تخلیه  کانتینرها در مدت  زمان کم، ارائه خدمات با 
این   از  از لحاظ پس کرانه ای،  بنادر  توجه به محدود بودن 
دست تغییرات خواهد بود. از طرف دیگر، بنادر، عالوه بر 
نقش آفرینی  البته  و  ارزش افزوده  تولید  بارگیري  و  تخلیه 
دو  با  مسائل  این  تبدیل  شده اند.  کاال  لجستیک  در  جدید 

است:  شده  روبه رو  مختلف  رویکرد 
اول: نیاز به ظرفیت های زیاد انبارداري براي نگهداري 

کانتینرهایي که توسط کشتی ها وارد می شوند.
دوم: تأمین شرایط جذب سرمایه گذاری در فعالیت های 

درون مرزی.

توسعه سیستم های حمل ونقل ریلي
 موضوع قابل توجه درخصوص بنادر خشک، فراهم شدن 
زمینه افزایش نقش سیستم های حمل ونقل ریلی برای نقل  و 
انتقال کاالها بین بنادر دریایی و بنادر خشک است. استفاده از 
راه آهن، می تواند مزیت های اقتصاد ناشی از مقیاس را تبیین 

کند. در واقع در شبکه  حمل ونقل ریلی، کاال در حجم وسیع، 
بین بندر ساحلي و بنادر خشک مبادله می شود و از آنجا صاحبان 
کاال، می توانند با استفاده از وسایط نقلیه جاده ای، کاالهای خود 

را در شبکه مویرگی بازار توزیع کنند.
استفاده از راه آهن، یعنی صرفه جویی در سوخت، کاهش 
نهایت،  در  و  محیط  زیست  آلودگی  تقلیل  جاده ای،  حوادث 

منفعت رساني به اقتصاد ملی.

حل مشكالت حمل ونقل
در حمل ونقل مدرن، نیازي نیست که بنادر در انتظار 
پیش گرفته می شود  در  بلکه شیوه ای  بمانند،  صاحبان کاال 
امکانات  به  و  خارج  بندر  از  کوتاهی  مدت  از  پس  بار  که 
پس کرانه ای منتقل و در آنجا عملیات ترخیص در زمان مورد 
درخواست صاحب بار انجام شود. بنادر خشک در نتیجه  چنین 
تفکری پدید آمده اند تا بتوانند پاسخگوی ارتباط کاالیی در 
حجم وسیع بین بنادر و پس کرانه ها باشند و در آنجا، صاحبان 
کاال، بتوانند نسبت به نگهداری و ترخیص کاالهایشان اقدام 

اثر به کارگیری این روش، دیگر  کنند. طبیعی است که در 
خروج  و  ترخیص  در  تأخیر  و  توقف  ازدحام،  قربانی  بنادر 

کاالها نمی شوند.

تغییر ساختار حمل ونقلی
علت اصلي توجه ویژه  مسئوالن به موضوع بندر خشک، 
 CARGO فله ای  و  انباشته  از  حمل ونقلی  ساختار  تغییر 
GENERAL به کانتینري است. این امر، جهشي در صنعت 
حمل ونقل ایجاد کرده که تجلي اصلی اش در بنادر و کشتیراني 
قابل  مشاهده است. بنادر به لحاظ محدودیت هایي که در کسب 
فضاي مناسب براي عملیات کانتینري دارند و با توجه به گراني 
و محدودیت زمین، نمی توانند انبارهاي مورد نیاز را تأمین کنند 
و این امر، هزینه  تخلیه و بارگیري و انبارداري کانتینري را 

به شدت افزایش می دهد.

مدیریت زمان
انجام  تقلیل مدت  زمان  بنادر خشک،  مزایاي  از  یکي 
فرآیندهاي گمرکی است. وقتی ترخیص نهایی همه  کاالهای 
کشور در چند بندر معدود انجام شود، فشار بسیار سنگینی روی 
گمرک و متصدیان امور گمرکی وارد می آید. درحالی که وقتی 

از بنادر خشک استفاده می شود، حجم کار توزیع می گردد.

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری
مزیت قابل  توجه دیگر در رابطه با بنادر خشک، ایجاد 
خشک،  بنادر  ایجاد  با  است.  سرمایه گذاری  فرصت های 
می توان فرصت هایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی، صرفًا 
بنادر مبادرت نورزد. بلکه بخش  به سرمایه گذاری در داخل 
خصوصی بتواند سرمایه  خود را در مناطق ویژه اقتصادی و 
امکانات و تجهیزات  پایانه سازی و تدارک  امور  به  گمرکی، 

اختصاص دهد. نیاز  مورد 

 مبادله  منطقه ای كاال
بنادر خشک می توانند موجب توسعه  نقش در مبادالت 
منطقه ای کاالها شود. یعنی از بنادر خشک، می توان برای بهبود 

روند عبور محموالت منطقه اي استفاده کرد.

رفع چالش سرمایه سنگین
توسعه بنادر دریایي در بسیاری ای بنادر دنیا که توسط 
صرف  مستلزم  بنادر،  گسترش  هستند،  محصور  شهرها 

اساسًا  نیز،  اوقات  گاهی  و  است  سنگین  بسیار  هزینه های 
غیرممکن است. ایجاد بنادر خشک، کمک می کند که با کوتاه 
نمودن مدت ماندگاری محموالت در بنادر دریایی، بتوان کاالها 
را در یک فاصله  زمانی کوتاه، از بنادر دریایی به بنادر خشک 
بنادر خشک  از  منتقل نمود و وارد می آید. درحالی که وقتی 

استفاده می شود، حجم کار توزیع می گردد.

 ایجاد فرصت های سرمایه گذاری
مزیت قابل  توجه دیگر در رابطه با بنادر خشک، ایجاد 
خشک،  بنادر  ایجاد  با  است.  سرمایه گذاری  فرصت هاي 
می توان فرصت هایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی، صرفًا 
بنادر مبادرت نورزد. بلکه بخش  به سرمایه گذاری در داخل 
خصوصی بتواند سرمایه خود را در مناطق ویژه اقتصادی و 
امکانات و تجهیزات  پایانه سازی و تدارک  امور  به  گمرکی، 

دهد. اختصاص  موردنیاز 

مبادله  منطقه ای كاال
بنادر خشک می توانند موجب توسعه نقش در مبادالت 
منطقه ای کاالها شود. یعنی از بنادر خشک، می توان برای بهبود 

روند عبور محموالت منطقه ای استفاده کرد.

رفع چالش سرمایه سنگین
توسعه بنادر دریایي در بسیاری از بنادر دنیا که توسط 
صرف  مستلزم  بنادر،  گسترش  هستند،  محصور  شهرها 
اساسًا  نیز،  اوقات  گاهی  و  است  سنگین  بسیار  هزینه های 
غیرممکن است. ایجاد بنادر خشک، کمک می کند که با  کوتاه 
نمودن مدت ماندگاری محموالت در بنادر دریایی، بتوان کاالها 
را در یک  فاصله  زمانی کوتاه، از بنادر دریایی به بنادر خشک 
منتقل نمود و به  جای صرف سرمایه سنگین برای گسترش 
محدوده اراضی بنادر از راه رفع معارض و احیای زمین، آن 
را صرف ایجاد بنادر خشک و شبکه  اتصال بنادر دریایی به 

بنادر خشک نمود.

افزایش بهره وری
باعث  خشک،  پایانه   ایجاد  حمل ونقل  ناوگان  ظرفیت 
می شود بهترین بهره وری از ظرفیت های ناوگان حمل ونقلی 
ایجاد گردد. بهره برداری مطلوب، این است که در مسیرهاي 
طوالني، کاال را به  وسیله  تجهیزات مناسب، مثل واگن، حمل 
گردد و در مسافت های کوتاه از کامیون استفاده شود. در غیر 
این صورت، ممکن است عملکرد تجاري انجام گیرد، اما قطعًا 

صرفه اقتصادي نخواهد داشت.

آثار زیست محیطی
حمل ونقل و ترانزیت کاال از بنادر خشک در مقایسه با 
شیوه سنتی انتقال ریلی کاال تفاوت های شاخصی دارد. با توجه 
به اینکه هر قطار به طور تقریبی می تواند جانشین 40 کامیون 
بندر  به  منتهی  پیرامون جاده های  زیست محیطی  آثار  شود، 
ساحلی نظیر میزان آالینده های هوا، آلودگی صوتی و غیره 

نیز کاهش می یابند.

كاربری های مفیدتر
خشک  بندر  از  که  کشورهایی  در  دریایي  بنادر  در 
برخوردارند، شاهد کم شدن مساحت بنادر دریایی هم هستیم؛ 
چون فضای وسیعی برای انبار کاال مورد نیاز نیست؛ از این رو، 
تجاری  اداری-  و  سیاحتی  فضاهای  به  را  سابق  انبارهای 

می کنند. تبدیل 
در اغلب بنادر، با توجه به زمین های آبرفتی حاشیه  آنها، 
که امکان ساخت و ساز و گسترش شهر را محدود مي کنند، 
کوچک شدن فضای عملیات بندری، به توسعه  فضاهای شهری 
می انجامد و از میزان آالیندگی نوار ساحلی هم کاسته می شود.

گمرک  در هزاره سوم – قسمت دوم

تقلیل مدت زمان انجام فرآیندهای گمرکی در بنادر خشک
دکتر محمد حسین اسالمی
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مقاله

ــرای شناســایی و ارزیابــی محموله هــای پرخطــر اســتفاده کنــد. ایــن  ــاوری مــدرن ب IRICA بایــد از فن
فنــاوری شــامل دســتگاه های اشــعه ایکــس و گامــا در مقیــاس بــزرگ و تجهیــزات رادیــو اکتیوی می باشــد 
ولیکــن نمی بایســت فقــط بــه ایــن تجهیــزات اکتفــا شــود. اطمینــان از صحت محمولــه و کانتینر با اســتفاده 

از فناوری هــای نویــن می توانــد بــرای کاهــش ریســک بســیار مؤثــر باشــد. 

پنجمین و آخرین قسمت از مقاله همکارمان 
شناسایی  عنوان  با  طنابنده  مریم  دکتر  خان 
مباحث  از  نتیجه گیری  به  صادراتی  ریسک های 
پیشین این مقاله اختصاص دارد که امیدواریم مورد 

گیرد. قرار  همکاران  استفاده 
۷- نتیجه گیری

هدف اصلی از این تحقیق شناسایی ریسک های صادراتی 
گمرک از دیدگاه مدیران، متخصصان و کارشناسان گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، و یافتن راه حل هایی برای مدیریت 
مؤثر آنها می باشد. با مدیریت مؤثر ریسک های صادراتی، به ویژه 
شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک های مربوط به صادرات کاال 
و تدوین و تطبیق سیاست ها و دستورالعمل های عملی، گمرک 
جمهوری اسالمی ایران باید ارزیابی جامعی را برای کلیه عوامل 
تأثیرگذار بر درآمدها با تمرکز ویژه بر تأثیر ریسک انجام دهد. 
این تحقیق نشان داد که گمرک جمهوری اسالمی ایران با 
شش نوع ریسک عمده صادراتی ازجمله "ریسک های مبتنی 
بر کاالهای صادراتی"، "ریسک های تجاری"، "ریسک های 
غیرکارکردی"،  "ریسک های  صادراتی"،  اظهارنامه های 
روبه رو  بر شخص"  مبتنی  "ریسک  و  اعتباری"  "ریسک 
 IRICA می باشد. بسیاری از نمونه ریسک هایی که اخیراً 
تجربه کرده است می تواند به عنوان مضامین ریسک شناخته 
شده در نظر گرفته شود که برخی از آنها به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم با جعل و تقلب تجاری و پولشویی در ارتباط هستند. 
به عنوان مثال، به دلیل افزایش نرخ ارز در ایران، قاچاق کاالی 
خارجی و تمایل به صادرات به طور طبیعی با افزایش تقاضا برای 
صادرات کاال افزایش یافت. بسیاری از این کاالها به عنوان 
کاالهای یارانه ای با قیمت پایین تر به بازار عرضه می شوند. 
به عنوان  برنج  مانند  کشاورزی  محصوالت  مثال  به عنوان 
نیازهای اساسی مردم در نظر گرفته می شود و ارزان تر از خارج از 
کشور است. بنابراین صادرات این کاالها ممنوع است. در نتیجه، 
به این دلیل که در ایران ارزان و برای صادرات به کشورهای 
همسایه سودآور هستند، قاچاق می شوند. نمونه دیگر، صادرات 
برخی از مواد اولیه مانند چرم خام یا آهن مشمول قوانین گمرکی 
است که به صورت اظهار خالف به عنوان کاالهای نیمه ساخته 
اعالم می شود. صادرات شمش طال از کشور ممنوع است و 
لیکن برخی از مجرمان شمش های طال را به ورق های طال 
تبدیل می کنند، سپس شعرهایی را روی آنها می نویسند و آنها 
را به عنوان صنایع دستی صادر می کنند. در یک مورد، در قالب 
صادرات صنایع دستی، 5 کیلوگرم طال در هنگام صادرات در 
گمرک مشهد، به کشور امارات کشف شد. الزم به ذکر است 
که صادرات طال نیاز به مصوبه بانک مرکزی دارد. به تازگی، 
35 کیلوگرم شمش طالی مذاب از طریق یک تویوتا لندکروزر 
که قصد عزیمت به ترکیه را داشت، وارد گمرک رازی شد. در 
هنگام بازرسی از سپر خودرو، طالی قاچاق کشف شد. ارزش 
از ۱۱  لندکروزر بیش  طالی توقیفی جاسازی شده در سپر 
میلیون دالر بود. با توجه به تحلیل اظهارات کارشناسان در 
مورد راهکارهایی که IRICA برای مدیریت ریسک صادرات 
انجام می دهد، با اتخاذ استراتژی هایی از قبیل "ارائه تسهیالت، 
مشوق ها و حمایت های صادراتی کارشناسی شده"، "توسعه 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری"، "اجرای کارآمد 
مکانیزم تسهیالت صادرات"، "تعامل مداوم با ذی نفعان حوزه 
صادرات"، "تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک"، "بررسی 
دقیق و اجرای قوانین و دستورالعمل های صادرات"، "مدیریت 
سیستماتیک عملکردهای صادرات گمرک" و "توانمندسازی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان" می توان ریسک ها را کاهش 
با  مطابق  استراتژی ها  مضامین  است  شده  مشخص  داد. 
مورد  در   WCO توسط  تهیه شده  ابزارهای  و  استانداردها 
مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، موضوع استراتژی "توسعه 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری" بدین معنی است که 
باید مبادله خودکار اطالعات در IRICA فراهم شود. بنابراین 

سیستم ها باید براساس پیام های هماهنگ و کاربردی عمل 
کنند. برای اثربخشی و اطمینان از عدم کندی روند حرکت 
و  شناسایی  برای  مدرن  فناوری  از  باید   IRICA تجارت، 
ارزیابی محموله های پرخطر استفاده کند. این فناوری شامل 
دستگاه های اشعه ایکس و گاما در مقیاس بزرگ و تجهیزات 
رادیو اکتیوی می باشد ولیکن نمی بایست فقط به این تجهیزات 
اکتفا شود. اطمینان از صحت محموله و کانتینر با استفاده از 
فناوری های نوین می تواند برای کاهش ریسک بسیار مؤثر 
باشد. یکی دیگر از زمینه های نگرانی ریسک باالی قاچاق ارز 
در خارج از ایران است. این امر معمواًل شامل قاچاق ارزهایی 
مانند دالر آمریکا و یورو است. مورد دیگر قاچاق طال است 
که IRICA می تواند و باید تالش های بیشتری را در جهت 
کاهش قاچاق از طریق ارزیابی های هوشمند انجام دهد. این 
تالش ها برای هدف گذاری و توسعه هوشمندانه باید گمرکات 
منطقه ای را که شامل ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان، عراق، افغانستان، امارات و پاکستان می شود، نیز 
درگیر کند. در مجموع، ریسک های صادراتی می تواند به طور 
مستقیم و یا غیرمستقیم با جعل و تقلب در تجارت، قاچاق ارز 
و تجارت مبتنی بر پولشویی )TBML( مرتبط باشد. اقدامات 
مؤثري که توسط IRICA براي شناسایي TBML به کار 
 PCAیعني ،WCOگرفته شده است، مي تواند در ابزارهاي
کتابخانه  و   FIU همکاری۱  راهنمای  کتابچه   ،، SWE
اینترنتي جرائم مالی2 اعالم شود. مهارت و دانش فنی گمرک 
در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در به هدف قرار دادن 
قاچاقچیان پول نقد و کشف جعل و تقلب در گمرک، قاچاق ارز 
 WCO کمک می کند. از این رو، استفاده از ابزار TBML و
باید  برای همکاری های متقابل و به عنوان بهترین روش ها 

پیگیری و دنبال شود. 

8- محدودیت ها و جهت گیری آینده
محدودیت بزرگی که این پژوهش با آن روبه رو است 
به تعمیم پذیری نتایج مربوط می شود. این مطالعه در گمرک 
جمهوری اسالمی ایران انجام شده است و در نتیجه، الگوی 
بومی طراحی شده منحصر به صادرات ایران می باشد. در نتیجه 
نمی توان نتایج آن را به گمرکات سایر کشورها تعمیم داد. با 
توجه به اینکه در این تحقیق صرفاً بر ریسک های صادرات 
و مکانیزم های مدیریت آنها تمرکز شده بود و عماًل واردات 
از قلمرو پژوهش کنار گذاشته شد، لذا پیشنهاد می شود که 
پیاده سازی مدیریت ریسک در حوزه واردات نیز مورد بررسی 

قرار گیرد.

9- تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت گمرک جمهوری اسالمی ایران 
میراشرفی  دکتر  آقای  جناب  از  اینجا  در  است.  شده  انجام 
کل  رئیس  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  محترم  معاون 
ایران، سرکار خانم فریده زبیدی  گمرک جمهوری اسالمی 

یافته  سازمان  جرایم  با  مبارزه  مرکز  وقت  محترم  مدیرکل 
به خاطر موافقت و حمایت های بی دریغشان در راستای شرکت 
در 79 امین فلوشیپ انگلیسی زبان سازمان جهانی گمرک، 
همچنین از همکارانم در گمرک که این فرصت را برای من 
به وجود آوردند، تشکر می کنم. از استاد خود جناب آقای دیوید 
کین به خاطر رهنمودهای خردمندانشان و به اشتراک گذاشتن 
دانسته هایشان در طول تحقیق تشکر و قدردانی می نمایم. از 
سرکارخانم هلن کو کارشناس توسعه آموزش و هماهنگ کننده 
برنامه فلوشیپ، ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک به خاطر 
و  تشکر  بی وقفه شان  تالش های  و  صادقانه  همکاری های 
قدردانی می نمایم. در خاتمه از گمرک چین بخاطر حمایت 
و  تقدیر  مذکور  برنامه  در  اینجانب  شرکت  جهت  مالیشان 

تشکر می نمایم.
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حســابرس ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه دریافــت تأییدیه هــای برون ســازمانی بــرای هدفــی خــاص، فرصتــی 
را بــرای کســب شــواهد حسابرســی درخصــوص ســایر موضوعات نیــز فراهم مــی آورد. برای مثــال، درخواســت تأییدیه 
در مــورد مانــده حســاب های بانکــی اغلــب شــامل درخواســت اطالعــات مربــوط بــه ســایر ادعاهــای صورت هــای مالــی نیــز 
هســت. چنیــن مالحظاتــی ممکــن اســت تصمیم گیــری حســابرس را درخصــوص اســتفاده از تأییدیه های برون ســازمانی، 

تحــت تأثیــر قــرار دهد.

سلسله مباحث حسابرســی پس ازترخیص- قسمت بیست و یکم

برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده- بخش دوم
در  گذشته،  مبحث  ادامه  در 
روش های  سایر  به  شماره  این 
تحریف ها  ارزیابی  در  حسابرسی 

توسط حسابرس، می پردازیم.
با  همراه  حسابرسي  روش هاي  سایر 

پرس وجو
گردآوري  براي  تنهایي  به  پرس وجو 
درباره  مناسب  و  کافي  حسابرسي  شواهد 
نیست.  کافي  کنترل ها  کارکرد  اثربخشي 
بنابراین، سایر روش هاي حسابرسي همراه 
با پرس وجو مورد استفاده قرار مي گیرد. در 
با  همراه  پرس وجو  انجام  خصوص،  این 
وارسي یا اجراي مجدد، می تواند اطمینان 
و  پرس وجو  انجام  به  نسبت  را  بیشتري 
مشاهده  نتایج  زیرا  فراهم  کند،  مشاهده 
مربوط  آن  انجام  زمانی  مقطع  به  صرفًا 
براي  الزم  حسابرسي  روش  نوع  مي شود. 
اثربخشي  درباره  حسابرسي  شواهد  کسب 
کارکرد یک کنترل، باتوجه به ماهیت آن 
مثال،  براي  مي شود.  تعیین  خاص  کنترل 
اثربخشي  از  تجاری  واحد  مستندات  اگر 
کارکرد یک کنترل پشتیبانی  کند، حسابرس 
ممکن است براي کسب شواهد حسابرسي 
به  این کنترل ها،  اثربخشي کارکرد  درباره 
این حال،  با  بپردازد.  وارسي آن مستندات 
در مورد سایر کنترل ها، ممکن است چنین 
مستنداتي در دسترس نباشد یا در صورت 

وجود، مربوط نباشد.
در  پردازش  ذاتي  یکنواختي  دلیل  به 
محیط فناوري اطالعات، ممکن است نیازي 
به افزایش میزان آزمون یک کنترل خودکار 
خودکار  کنترل  یک  می رود  انتظار  نباشد. 
اعمال  شود،  یکنواخت  به  صورت  همواره 
مگر آنکه برنامه )شامل جداول، پرونده ها، 
استفاده  مورد  دایمي  داده هاي  دیگر  یا 
برنامه( تغییر کند. در مواردي که حسابرس 
متقاعد می شود که یک کنترل خودکار به 
این  )که  می  گردد  اعمال  نظر  مورد  شیوه 
کار مي تواند در زمان استقرار آن کنترل یا 
در زمان دیگري انجام گیرد(، ممکن است 
تعیین  براي  را  الزم  آزمون هاي  اجراي 
استمرار اثربخشي اعمال آن کنترل، مورد 
توجه قرار  دهد. این گونه آزمون ها مي تواند 

شامل تعیین موارد زیر باشد:
اعمال  بدون  برنامه  تغییر  اینکه   
برنامه،  تغییر  بر  کنترل هاي مناسب حاکم 

صورت نمی گیرد،
براي  برنامه  مجاز  نسخه  از  اینکه   

پردازش معامالت استفاده می شود، و
عمومي  کنترل هاي  دیگر  اینکه   

مربوط، اثربخش هستند.
این گونه آزمون ها مي تواند شامل تعیین 
این موضوع نیز باشد که هیچ گونه تغییری 
در  به ویژه  است،  نشده  انجام  برنامه ها  در 
بسته هاي  از  تجاری  واحد  که  مواردي 
نرم افزاري آماده، بدون تعدیل یا نگه داشت 
آنها استفاده مي کند. براي مثال، حسابرس 
ممکن است سوابق مربوط به نحوه تأمین 
تا  وارسي کند  را  فناوري اطالعات  امنیت 
شواهدی کسب کند مبنی بر اینکه دسترسي 
غیرمجاز به سیستم در طول دوره مورد نظر، 

وجود ندارد.

آزمون کنترل هاي غیرمستقیم
در برخی شرایط، ممکن است ضرورت 
اثربخشی  پشتوانه  حسابرسی  شواهد  یابد 
گردآوری  غیرمستقیم  کنترل های  کارکرد 
حسابرس  زمانی که  مثال،  برای  شود. 
تصمیم می گیرد اثربخشی اقدامات مسئول 
بر  مازاد  بررسی گزارش فروش های نسیه 
سقف اعتبار مجاز را مورد آزمون قرار دهد، 
مربوط  پیگیری های  و  یادشده  اقدامات 
به  مستقیمًا  که  است  کنترل هایی  آن،  به 
کنترل های  می شود.  مربوط  حسابرس 
در  مندرج  اطالعات  صحت  بر  حاکم 
این گونه گزارش ها )برای مثال کنترل های 
کنترل های  اطالعات(،  فناوری  عمومی 
دلیل  به  می شوند.  محسوب  غیرمستقیم 
یکنواختي ذاتي پردازش در محیط فناوري 
اطالعات، چنانچه شواهد حسابرسي مربوط 
شواهد  با  خودکار  کنترل  یک  اعمال  به 
اثربخشي  درباره  شده  کسب  حسابرسي 
تجاري  واحد  عمومي  کنترل هاي  کارکرد 
توسط  برنامه(،  تغییر  کنترل هاي  )به ویژه 
حسابرس مورد بررسي قرار گیرد، مي تواند 
درباره  را  توجهی  قابل  حسابرسي  شواهد 
کند.  فراهم  کنترل ها  کارکرد  اثربخشي 
شواهد حسابرسي که صرفًا به یک مقطع 
زمانی مربوط مي شود، ممکن است هدف 
آزمون  مانند  سازد،  برآورده  را  حسابرس 
موجودي ها  شمارش  بر  حاکم  کنترل هاي 
اگر  دیگر  سوي  از  مالی.  دوره   پایان  در 
حسابرس بخواهد بر یک کنترل در طی یک 
آزمون هایي مناسب  اتکا کند،  زمانی  دوره 
حسابرسي  شواهد  بتواند  که  بود  خواهد 
الزم را درباره اثربخشي کارکرد کنترل در 
این گونه  مقاطع زمانی مربوط فراهم کند. 
آزمون ها مي تواند شامل آزمون های نظارت 
بر کنترل ها توسط واحد تجاري باشد. عوامل 
مؤثر بر تعیین شواهد حسابرسي مورد نیاز 
براي باقي مانده دوره، پس از حسابرسی طی 

دوره، عبارتند از:
 اهمیت خطرهای تحریف بااهمیت 

ارزیابی شده در سطح ادعاها.
دوره  طي  که  خاصي  کنترل هاي   
آزمون شده اند، و تغییرات عمده آنها پس از 
مقطع انجام آزمون، شامل تغییرات سیستم 
اطالعاتي، فرآیندها و کارکنان واحد تجاري.

 میزان شواهد حسابرسي کسب شده 
درباره اثربخشي کارکرد آن کنترل ها.

 مدت باقي مانده از دوره.

نظرحسابرس  مورد  اتکاي  میزان   
بر کنترل ها، به منظور کاهش آزمون هاي 

محتواي الزم براساس آن.
 محیط کنترلي.

شواهد حسابرسي بیشتر مي تواند، مثاًل، 
کارکرد  اثربخشي  آزمون هاي  گسترش  با 
کنترل ها در دوره باقی مانده یا آزمون نظارت 
بر کنترل ها، کسب شود. در  واحد تجاري 
شواهد  از  بخواهد  حسابرس  که  شرایطی 
حسابرسی های  در  شده  کسب  حسابرسي 
قبلی به عنوان شواهد حسابرسي دوره جاري 
استفاده کند، باید روش هاي حسابرسي الزم 
را براي اطمینان یافتن از استمرار سودمندی 
آن شواهد اجرا  کند. براي مثال، حسابرس 
این  به  قبلي  حسابرسي  در  است  ممکن 
نتیجه رسیده باشد که یک کنترل خودکار، 
آنگونه که مدنظر بوده، اعمال شده است. 
وی براي تشخیص اینکه آیا تغییرات یک 
کنترل خودکار بعد از انجام حسابرسی قبلی 
در حدی بوده است که استمرار اثربخشی 
به  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  کارکرد 
مي پردازد.  الزم  حسابرسي  شواهد  کسب 
براي مثال، حسابرس با پرس وجو از مدیران 
اجرایی و وارسي گزارش هاي کارکرد رایانه 
مشخص می کند کدام کنترل ها تغییر یافته 
است. بررسی شواهد حسابرسي مربوط به 
یا  افزایش  پشتوانه  مي تواند  تغییرات  این 
جاري  دوره  در  نیاز  مورد  شواهد  کاهش 
باشد.  کنترل ها  کارکرد  اثربخشي  درباره 
به طور کلي، هر قدر خطر تحریف بااهمیت 
به  باشد،  بیشتر  بر کنترل ها  اتکا  میزان  یا 
احتمال زیاد فاصله زماني بین آزمون قبلی 
و آزمون دوباره کنترل ها کوتاه تر مي شود. 
عواملی که ممکن است فاصله زماني بین 
آزمون قبلی و آزمون دوباره یک کنترل را 
کاهش دهد، یا باعث عدم استفاده از شواهد 
حسابرسي هاي  در  شده  کسب  حسابرسي 

قبلي شود، شامل موارد زیر است:
 محیط کنترلي ضعیف.

 نظارت ضعیف بر کنترل ها.
 عمده بودن میزان کنترل هاي دستی.

بر  کارکنان  تغییرات  شدید  تأثیر   
به کارگیری کنترل ها.

 شرایط متغیري که ضرورت تغییر در 
یک کنترل را ایجاب مي کند.

 حذف کنترل هاي عمومي مربوط به 
فناوري اطالعات.

چنانچه کنترل هایی وجود داشته باشد 

که حسابرس بخواهد در مورد آنها بر شواهد 
حسابرسي هاي  در  شده  کسب  حسابرسي 
قبلي اتکا کند، آزمون برخي از آن کنترل ها 
در هر حسابرسي، شواهد مؤیدي را درباره 
کنترلي  محیط  کارکرد  اثربخشي  استمرار 
تأمین مي کند و به تصمیم گیري حسابرس 
درباره اتکا بر شواهد حسابرسي کسب شده 

در حسابرسي هاي قبلي کمک مي کند.

بررسي ضرورت کسب 
تأییدیه هاي برون سازماني

مانده  به  مربوط  ادعاهای  بررسی  در 
تأییدیه های   ، نها آ اجزای  و  حساب ها 
محسوب  مربوط  غلب  ا نی  زما برون سا
به  محدود  روش  این  نباید  اما  می شود، 
این گونه اقالم شود. برای مثال، حسابرس 
قراردادها،  شرایط  مورد  در  است  ممکن 
توافق نامه ها، یا معامالت بین واحد تجاری 
کند.  تأییدیه  درخواست  ثالث،  اشخاص  و 
همچنین ممکن است به منظور کسب شواهد 
نبود شرایط خاص،  حسابرسی درخصوص 
از تأییدیه های برون سازمانی استفاده شود. 
برای مثال، ممکن است درخواست تأییدیه 
موضوع  این  تأیید  برای  مشخص  به طور 
انجام شود که هیچ گونه ”توافق جنبی“ مؤثر 
بر ادعای انقطاع زمانی درآمدهای یک واحد 
تجاری وجود ندارد. موقعیت های دیگری که 
در آنها، تأییدیه های برون سازمانی می تواند 
شواهد حسابرسی مربوطی برای برخورد با 
شده  ارزیابی  بااهمیت  تحریف  خطرهای 

فراهم کنند، شامل موارد زیر است:
سایر  و  بانکی  حساب های  مانده   

اطالعات مربوط به روابط بانکی.
شرایط  و  دریافتنی  مانده حساب های 

آنها.
نزد  تجاری  واحد  امانی  کاالهای   
کار  انجام  یا  فروش  قصد  به  دیگران 

مشخص روی آن.
 اسناد مالکیت اموال که به صورت 
یا  وکال  نزد  وثیقه،  عنوان  به  یا  امانت 
تأمین کنندگان منابع مالی نگهداری می شود.

 سرمایه گذاری های امانت گذاری شده 
نزد اشخاص ثالث به منظور حفاظت آنها، یا 
تا  سرمایه گذاری های تحصیل شده ای که 

تاریخ ترازنامه تحویل نشده است.
 مبالغ بدهی به وام دهندگان، شامل 
شرایط بازپرداخت و محدودیت های تعیین 

شده در قرارداد وام.

و  پرداختنی  حساب های  مانده    
شرایط آنها.

برون سازمانی  تأییدیه های  چند  هر 
می تواند شواهد حسابرسی مربوط  را برای 
اما  کند،  فراهم  خاص  ادعاهای  برخی 
تأییدیه های  که  دارند  وجود  نیز  ادعاهایی 
آنها  مورد  در  را  شواهدی  برون سازمانی 
محسوب  مربوط  کمتر  که  می کند  فراهم 
می شوند. برای مثال، دریافت تأییدیه های 
در  اتکاتری  قابل  شواهد  برون سازمانی، 
مورد وجود حساب های دریافتنی در مقایسه 
می کند.  فراهم  آنها  وصول  قابلیت  با 
حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد 
که دریافت تأییدیه های برون سازمانی برای 
هدفی خاص، فرصتی را برای کسب شواهد 
حسابرسی درخصوص سایر موضوعات نیز 
درخواست  مثال،  برای  می آورد.  فراهم 
بانکی  حساب های  مانده  مورد  در  تأییدیه 
مربوط  اطالعات  درخواست  شامل  اغلب 
نیز  مالی  صورت های  ادعاهای  سایر  به 
است  ممکن  مالحظاتی  چنین  هست. 
درخصوص  را  حسابرس  تصمیم گیری 
استفاده از تأییدیه های برون سازمانی، تحت 

تأثیر قرار دهد.

ارزیابي کافی و مناسب بودن 
شواهد حسابرسي

حسابرسي صورت هاي مالي، فرآیندي 
انباشت شونده و تکراري است. حسابرس 
با اجراي روش هاي حسابرسي برنامه ریزي 
کسب  حسابرسي  شواهد  براساس  و  شده 
برسد  نتیجه  این  به  است  ممکن  شده 
سایر  میزان  و  اجرا  زمانبندی  ماهیت،  که 
شده  برنامه ریزي  حسابرسي  روش هاي 
ممکن  حسابرس  است.  تعدیل  نیازمند 
که  یابد  اطالعات جدیدي دست  به  است 
تفاوت  خطر،  ارزیابی  مبناي  اطالعات  با 
چشمگیري داشته باشد. حسابرس نمي تواند 
یا  تقلب  مورد  یک  که  کند  فرض  چنین 
استثنایي  رویدادي  شده،  مشخص  اشتباه 
است. از این رو، توجه به نحوه تأثیر کشف 
یک تحریف بر خطرهاي تحریف بااهمیت 
ارزیابي شده، برای تعیین اینکه آیا ارزیابي 
انجام شده مناسب می باشد یا خیر، موضوعی 

مهم به شمار می رود.

*کارشناس دفتربازبینی و 
حسابرسی

 *دکترامیرحیدری

مقاله



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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مدیــران گمــرکات بــازرگان و گوربــالغ ترکیــه ضمــن بازیــد میدانــی و ابــراز رضایــت از اقدامات و 
تمهیــدات بهداشــتی انجــام شــده از جملــه تونل ضدعفونــی و اســتقرار نماینده وزرات بهداشــت 
ــت  ــا رعای ــی و خارجــی ب ــدگان ایران ــه رانن ــه کلی ــد ک ــرر کردن ــه انســانی( و مق ــرز )قرنطین در م

پروتــکل بهداشــتی پذیــرش شــوند.

رایزنی  و  مستمر  پیگیری  با 
مقامات ارشد کشور مان با مقامات 
کامیون های تجاری  تردد  ترکیه ای 
عادی  حالت  به  بازرگان  مرز  در 

بازگشت.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات استان آذربایجان غربی، همزمان با 
بازگشایی این مرز، مدیران گمرکات بازرگان 
و گوربالغ ترکیه ضمن بازید میدانی و ابراز 
بهداشتی  تمهیدات  و  اقدامات  از  رضایت 
و  ضدعفونی  تونل  جمله  از  شده  انجام 
مرز  در  بهداشت  وزرات  نماینده  استقرار 
کلیه  که  کردند  مقرر  و  انسانی(  )قرنطینه 
رانندگان ایرانی و خارجی با رعایت پروتکل 

پذیرش شوند. بهداشتی 
در این بازدید طرف ایرانی درخواست 

و  مسافران  پذیرش  درخصوص  که  کرد 
به عمل  تمهیداتی  نیز  تجار  و  دانشجویان 
موضوع  اظهارداشت،  ترک  طرف  که  آید 
را ازطریق وزرات گمرک ترکیه پیگیری و 
اولین  بازگشایی  از  بعد  اعالم خواهد کرد، 
محموله دارویی کشور از مرز بازرگان وارد 

شد. کشور 
براساس این گزارش پس از بازگشایی 
مرز، اولین محموله دارویی آنتی سرم خونی 
به وزن 7300 کیلوگرم به تعداد 30 پالت 
و به ارزش ۶۱۸ هزار و 9۸۱ یورو از مبدأ 
فرانسه بارگیری و پس از انجام تشریفات 

راهی  بازرگان  گمرک  در  گمرکی  امور 
گمرک پیام در استان البرز شد.

امکان تردد از مرز بازرگان فقط 
برای کامیون ها

مدیرکل گمرک افزود: بازگشایی این 
مرز فقط برای تردد کامیون ها بوده و زمان 
تردد مسافران نیز طی روز های آینده اطالع 

رسانی می شود.
صادق نامدار اظهار کرد، مرز بازرگان 
مهمترین مبدا تجارت زمینی ایران با ترکیه 
به شمار می رود که از روز پانزدهم خرداد ماه 
با اجرای پروتکل های بهداشتی بازگشایی 
بازرگان  مرز  که  است  ذکر  شد.شایان 
گوربالغ پس از شیوع بیماری کووید-۱9 

از حدود سه ماه پیش مسدود شده بود.

فعالیت تجاری در مرز بازرگان و گوربالغ از سرگرفته شد
استان ها

طی مراسمی با حضور ناظر گمرکات استان 
هرمزگان سرپرست جدید معاونت هماهنگی و 
نظارت گمرکات هرمزگان و گمرک شهیدرجایی 

بندرعباس معرفی شد.
مدیران  به  خطاب  مراسم  این  در  اکبرپور  ابوالفضل 
منصوب شده، گفت: تمام توان خود را به کار بندید تا در 
پست جدید منشأ آثار خیر و برکت برای سازمان و کشور 
باشید. وی همچنین خطاب به مسئوالن گمرکات استان 
افزود: سعی کنید آنچه را که هست و دارید از ذات اقدس 
الهی بدانید و فعالیت و تالش و کار را برای خدا خالص 
کنید چرا که معامله با خدا برکات عظیمی دارد که در زندگی 

فردی و کاری انسان جاری و ساری می شود.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان 

هرمزگان، در این مراسم ضمن معرفی عبدالهی به عنوان 
سرپرست جدید معاونت هماهنگی و نظارت این گمرکات 
با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید از خدمات علیرضا قنبری 
باغستانی معاون سابق هماهنگی و نظارت گمرکات استان 

شده  منصوب  قشم  گمرک  مدیرکل  به عنوان  تازگی  به 
است، قدردانی شد.

به عنوان  محمودی  قوام  مراسم  این  در  همچنین 
سرپرست معاونت مسافری گمرک شهید باهنر معرفی شد.

معرفی سرپرست جدید معاونت هماهنگی و نظارت گمرکات هرمزگان

با حضور مدیرکل دفتر حراست 
کل و معاون پرسنلی گمرک ایران 
آیین  استانی،  مقامات  از  جمعی  و 
حراست  معاون  معارفه  و  تکریم 
اردبیل  استان  گمرکات  کل  اداره 

شد. برگزار 
ریاضی  بهمن  جناب  جلسه  این  در 
ایران  گمرک  کل  حراست  دفتر  مدیرکل 
به وظیفه سنگین و خطیر کارکنان حراست 
را  حراست  اصلی  وظیفه  چهار  و  اشاره 
و   IT حفاظت  اسناد،  حفاظت  صیانت، 

بیت المال  و  پرسنل  از  فیزیکی  حفاظت 
برشمرد. 

از زحمات چندین ساله  ادامه  در  وی 
مسئولیت  حکم  و  تقدیر  صدقی  ساالر 
وحدت الهوردزاده به عنوان معاونت حراست 

کرد. ابالغ  را  اردبیل  استان  گمرکات 
گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهیمانان  مراسم  این  در  اردبیل،  استان 
استان  گمرکات  کل  اداره  از  مدعوین  و 
ر  بیله سوا گمرک  کل  ره  دا ا و  ردبیل  ا

کردند. بازدید 

آیین تکریم و معارفه معاون حراست گمرکات اردبیل

ستاد  آبي  مرزهاي  کمیته  جلسه  اولین 
 99 سال  در  گیالن  استان  گمرکات  نظارت 

شد. برگزار 
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات 
استان گیالن، در این جلسه مسائل مربوط به کاالهای 
رسوبی در گمرکات حسن رود و انزلی، نحوه نظارت و 
حضور گمرک در درب های ورودی و خروجی منطقه 
آزاد و شهرک های صنعتی و همچنین ساخت سالن 

مسافری در منطقه آزاد مورد بحث قرار گرفت.
برگزاری دوره آموزشی پیام رسان گمرک 

موبایلی در گمرکات گیالن

مورد  راهبردی   سیاست های  اجرای  راستای  در 
برنامه  اجرای   در  و  سازمان  کل  ریاست  تأیید 
آموزش های  برگزاری  و  گمرک  هوشمندسازی 
از امکانات  و  با استفاده  الکترونیکی  شغلی به صورت 
آموزشی  دوره  پیام رسان وی یک  ظرفیت های شبکه 
با همکاری واحدهای فناوری اطالعات و آموزش در 

شد. برگزار  گیالن  استان  گمرکات 
به گزارش روابط عمومی گمرکات گیالن، در این دوره 
به شرکت کنندگان آموزش داده شد تا به صورت اختصاصی 
به صورت  شغلی  دوره  آموزش  آزمون  در  کد  دریافت  با 

الکترونیکی و آزمایشی شرکت کنند.

تشکیل نخستین جلسه کمیته مرزهای آبی در گمرکات گیالن

انتصاب
احمد ذاکری معاون توسعه مدیریت 
و منابع گمرک ایران طی حکمی قوام 
محمودی را به سرپرستی امور مسافری 
ماه(   4 مدت  )به  باهنر  شهید  گمرک 

منصوب کرد.

تسلیت

جناب آقای عبدل معظمی 
گودرزی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  
گمرک گناوه

درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم  تسلیت عرض کرده، از خداوند 
و  آمرزش  مرحومه  آن  برای  بزرگ 
مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر 

می نماییم. مسئلت 

فقدان همکار
با کمال تأسف مطلع شدیم همکار 
ارجمندمان در گمرک ایران جناب آقای 
ابوالفضل پوراحمد کارمند حراست گمرک 
ایران دار فانی را وداع گفت. این ضایعه 
را به خانواده محترم ایشان و همکاران 
گمرکی تسلیت عرض کرده، از خداوند 
متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای 
بازماندگان صبر و بردباری طلب می کنیم.
روابط عمومی گمرک ایران

موفقیت ورزشی 
ش  و ر کو
کارکنان  از  روزبهانی 
امام  فرودگاه  گمرک 
خمینی)ره( در مسابقات 
ن  ستا ا ن  تا پیشکسو
یب  نا ن  عنوا ن  تهرا
قهرمانی را کسب کرد.

ر  د وی  رش  گزا ین  ا ساس  ا بر 
پیشکسوتان  میز  روی  تنیس  مسابقات 
محمدرضا  میداشت  گرا تهران،  استان 
میرالماسی قهرمان پیشین کشور و مدیر 
نایب  مقام  به کسب  ملی موفق  تیم های 

شد.  قهرمانی 
تیم  سابق  ملی پوشان  از  روزبهانی 
ن  کنو تا که  ست  ا ینگ  پینگ  ملی 
و  ملی  سطح  در  را  متعددی  افتخارات 

است. کرده  کسب  استانی 



 

جمهوری اسالمی ایران
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استان ها

همــگام بــا دیگــر ســازمان های مؤثــر در زنجیره ارتقــا و رونــق تولیــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجود، 
اداره کل گمــرک آســتارا نیــز بــا هــدف تســریع، روان ســازی و تســهیل انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص 
کاالهــای واســطه ای، مــواد اولیــه، ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد نیــاز خطــوط تولیــد، خدمــات شــایانی را بــه 

تولیدکننــدگان فعــال در ســطح شهرســتان و ســایر نقــاط کشــور ارائه کرده اســت.

گمرک مرزی آستارا را به نوعی می توان یک گمرک منحصر به فرد دانست، 
زیرا از قابلیت نقل و انتقال کاال به سه روش زمینی، دریایی و ریلی برخوردار 
است. عالوه بر این می توان آن را دروازه ورود به کشورهای حوزه قفقاز، 
روسیه و کشورهای اروپایی به حساب آورد. توسعه مبادالت تجاری ایران با 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از طریق این مرکز مزیت دیگری که می توان 

روی آن با اطمینان کامل حساب بازکرد.

 نگاهی به عملکرد گمرک آستارا در سال های اخیر نشان می دهد که با وجود 
مشکالت و موانع فراوان، اقدامات موفقیت آمیزی در راستای توسعه تجارت با 
کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان در این  گمرک صورت گرفته 
که به منظور آگاهی از کم و کیف آن با رسول امیدی مدیرکل گمرک آستارا به 

گفت وگو نشستیم.
مشروح این گفت وگو را می خوانید:

رسول امیدی مدیرکل گمرک مرزی آستارا در گفت وگو با نشریه گمرک بیان کرد

مرز آستارا، سکوی جهش تجارت با کشورهای حوزه قفقاز و اروپا

سـال های  نامگـداری  بـه  توجـه  بـا 
98 و 99 بـه عنـوان رونـق تولیـد و جهـش، 
گمـرک تحـت مدیریت شـما بـرای حمایت 
از واحدهـای تولیـدی و کمک به رونـق تولید 
چـه برنامه هـا و اقداماتـی انجـام داده و چه 

برنامه هایـی خواهیـد داشـت؟
همگام با دیگر سـازمان های مؤثـر در زنجیره ارتقا 
و رونق تولیـد بـا اسـتفاده از ظرفیت های موجـود، اداره 
کل گمـرک آسـتارا نیز بـا هدف تسـریع، روان سـازی و 
تسـهیل انجام تشـریفات گمرکی و ترخیـص کاالهای 
واسـطه ای، مـواد اولیه، ماشـین آالت و تجهیـزات مورد 
نیاز خطـوط تولید، خدمات شـایانی را بـه تولیدکنندگان 
فعـال در سـطح شهرسـتان و سـایر نقـاط کشـور ارائـه 
کـرده اسـت. ترخیـص نسـیه، پذیـرش ضمانت نامـه 
بانکـی بـه جـای وجـه نقـد، حمـل یکسـره کاالهـا به 
محـل اسـتقرار واحدهـای تولیـدی، ترخیـص درصدی 
کاالهـای اساسـی و ضـروری از قبیـل خـوراک دام و 
طیور، غـالت و تجهیزات و خطـوط تولیـد چندین واحد 
تولیـدی و... ازجملـه ایـن خدمات اسـت. عـالوه بر این 
اعمال تسـهیالت مربوط بـه ورود موقت کاالهـا و مواد 
اولیه واحدهـای تولیدی، پذیـرش پیش اظهاری واردات 
بـرای کاالهای اساسـی مانند گوشـت گـرم، دام زنده و 
مولد، قرار گرفتن عمـده کاالهای تولیدی و واسـطه ای 
در مسـیر سـبز جهت تسـریع در ترخیص اقالم تولیدی، 
ارزیابـی در محل به خصـوص برای کاالهـای صادراتی 
کـه در واحدهـای تولیـدی، سـردخانه ها و واحدهـای 
سـورتینگ محصـوالت کشـاورزی بارگیـری و صـادر 
می شـوند، ارائـه تسـهیالت ویژه بـه فعـاالن اقتصادی 
AEO( براسـاس ضوابـط تعییـن شـده را  مجـاز )
نیـز بایـد از دیگـر خدمـات و تسـهیالت ایـن گمـرک 
خوانـد. امتیازاتـی ماننـد پذیـرش ضمانت نامـه بانکـی 
بـرای ترخیـص کاال بـا مـدت حداکثـر یـک سـال، 
اسـتفاده کامـل از تسـهیالت بسـته های حمایـت از 
تولیـد و صـادرات، تخفیـف در هزینه خدمـات گمرکی، 
ترخیـص کاال خـارج از سـطح 3 )قرمـز(، اسـتفاده از 
حداقـل تضمین هـای منـدرج در قانـون گمرکـی و 
آیین نامـه اجرایـی آن، اسـتفاده از تسـهیالت مـاده 42 
قانـون امـور گمرکی و سـایر تسـهیالت قانونـی بخش 
دیگری از اقداماتی اسـت که اداره کل گمرک آسـتارا به 
صورت شـبانه روزی برای حمایت از واحدهـای تولیدی 
و کمـک بـه رونـق تولیـد انجـام داده و در سـال جدیـد 
کـه به عنـوان جهـش تولیـد نامگـذاری شـده، مـا خود 
را مکلـف می دانیـم بـا تمـام تـوان و اسـتفاده بهینـه از 
ظرفیت هـا و قابلیت هـای این گمـرک گام هـای مثبت 
و مؤثرتـری برداشـته و نقش محـوری گمـرک را ایفا و 

وظایـف خـود را به خوبـی انجـام دهیـم. 

بـه نظـر شـما بـا توجـه تحریم هـای 
اقتصـادی علیـه ایـران، گمـرک چگونـه 

می توانـد به بهبـود وضعیت تجـارت خارجی 
)واردات و صـادرات و ترانزیـت( کمـک کند؟

آمریـکا و  نامشـروع و ظالمانـه  تحریم هـای 
هم پیمانـان وی کـه نشـانه اوج کینـه و دشـمنی و از 
سـویی اسـتیصال و شکسـت آنـان در مقابـل ملـت و 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت و عـالوه بـر 
تحریم هـای نفتـی، تجـاری و بانکـی، صنایـع و تأمین 
مالـی اخیـراً واردات غـذا و دارو را نیز دربرگرفته اسـت، 
فـارغ از آثـار مثبـت آن ازجملـه تـالش مضاعـف برای 
اسـتقالل و خوداتکایی، توجه به صنعـت و تولید داخلی، 
عـدم مصرف گرایـی و...، می توانـد تأثیـرات منفـی 
هـم بـر اقتصـاد و تجـارت کشـور داشـته باشـد. اعمال 
تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا و غـرب در طول سـالیان 
مدیـد پـس از انقـالب و حتـی در دوران سـخت جنـگ 
تحمیلـی و پـس از آن و تجـارب ارزنـده کشـورمان در 
مقابلـه بـا انـواع تحریم ها نشـان داده اسـت کـه ملت و 
نظام مـا هیچ زمان تسـلیم نشـده و بـه زانـو درنمی آید.

در حـوزه اقتصاد و تجـارت، اقدامات مؤثـر دولت و 
توجه به فرامیـن مقام معظـم رهبری در زمینـه حمایت 
از تولیـد و صـادرات باعـث شـده تـا طـی سـال های 
اخیـر بـا وجـود اعمـال شـدیدترین تحریم هـا، تجارت 
خارجـی کشـورمان کارنامـه موفقـی از خـود برجـای 
بگـذارد. تجـارت ۱70 میلیون تـن کاال بـه ارزش بیش 

از ۸5 میلیـارد دالر در سـال 9۸ مؤیـد ایـن ادعـا اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر تحریم هـا نتوانسـته اسـت تجـارت 
و صـادرات ایـران را بـا رکـود مواجـه کنـد. در شـرایط 
فعلی الزم اسـت همـه بخش هـای دولتـی و خصوصی 
بـا همـکاری هـم و اتخـاذ تدابیـر الزم و سیاسـت های 
باثبات و حمایـت و پشـتیبانی دولت از تولیـد و صادرات 
کشـور، آثـار منفـی تحریـم بـر اقتصـاد کشـور را بـه 

حداقـل برسـانند.

و  گمـرک  هماهنگـی  و  همـکاری 
سـازمان های همجوار بـرای خدمت رسـانی 
مطلـوب بـه فعـاالن تجـاری و تولیـدی 
در حـوزه مدیریـت شـما چگونـه صـورت 

؟ د می گیـر
با توجـه بـه تنـوع و تعـدد قوانیـن، بخشـنامه ها و 
همچنیـن سـازمان های مسـئول و مرتبـط بـا زنجیـره 
تأمیـن تجـارت در کشـورمان، بدیهـی اسـت کـه 
مشـکالت و ناهماهنگی هایـی در حـوزه اجـرا به وجـود 
می آید کـه کیفیـت ارائه خدمـات و رونـد تسـهیل امور 
تجـارت را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و کـم و بیـش 
نارضایتی هایـی را از عملکـرد سـازمان های مرتبـط 
در پـی خواهـد داشـت. بـا توجـه بـه اینکـه در انجـام 
تشـریفات گمرکـی و ترخیـص کاالهـا عمومـًا از ۸0 

نـوع سـند اسـتفاده می شـد و گمـرک بـا 25 سـازمان 
و دسـتگاه مختلـف کـه هـر یـک اختیـارات و وظایفی 
دارنـد و مسـئول صـدور مجوزهـای خاصـی می باشـند 
ارتبـاط دارد و از طرفی نتیجـه اقدامات و عملکرد سـایر 
دسـتگاه های دخیـل در امـر تجـارت در گمـرک بـروز 
پیـدا می کنـد، لـذا هر نـوع تعلـل، قصـور یـا تأخیـر در 
پاسـخ اسـتعالمات یـا صـدور مجوزهـا باعـث طوالنی 
شـدن فرآیند انجـام خدمـات و زمان سـنجی رویه های 
مربوطه شـده و ممکن اسـت به نـام گمرک تمام شـود. 
لـذا بـه منظـور بـه حداقـل رسـاندن مشـکالت مزبور، 
بـا پیگیری هـای گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران 
و معاونـت فنـی گمـرک ایـران، آذر مـاه سـال گذشـته 
مصوبـه و بخشـنامه ای صـادر و بـه کلیه سـازمان های 
همجوار ابالغ شـد کـه به اسـتناد آن کلیه دسـتگاه های 
اسـتعالم شـونده یا مسـئول صـدور مجوزهـای قانونی 
نظیر جهـاد کشـاورزی، بهداشـت و درمان، اسـتاندارد، 
محیـط زیسـت، انـرژی اتمـی و سـایر مراجـع مکلفنـد 
پاسـخ الزم را حداکثـر ظـرف یـک هفتـه بـه صـورت 
الکترونیـک بـرای گمـرک ارسـال نمایند که بـا اجرای 
ایـن مصوبـه و پـس از آن مـدت زمـان وصـول پاسـخ 
اسـتعالمات و صـدور مجوزهـا بـه حداقـل رسـیده، هر 
چند بعضـًا از سـوی برخـی از سـازمان ها تأخیـر و تعلل 
وجود دارد، ولی خوشـبختانه وضعیت نسـبت بـه قبل به 
مراتب بهتر شـده و سـایر سـازمان ها موظفند همکاری 

و همراهـی الزم را داشـته باشـند. 
همانطور کـه مسـتحضرید برای انجـام هماهنگی 
بهتـر و بیشـتر و تسـهیل و تسـریع در انجام تشـریفات 
گمرکی در مبـادی ورودی و خروجی کشـور قانون گذار 
طبـق مـاده ۱2 قانـون امـور گمرکـی و مـاده ۱0 
دسـتورالعمل سـاماندهی و تقویـت مدیریـت مبـادی 
ورودی و خروجـی مرزهـای زمینـی کشـور و مـاده 3۸ 
دسـتورالعمل مرزهـای مجاز آبی کشـور و سـایر قوانین 
مرتبـط، نماینـدگان سـایر سـازمان ها را موظـف نموده 
تحت نظـارت و مدیریت گمرک اقـدام و در قالب پنجره 
واحـد تجـارت فرامـرزی کنترل هـای خـود را انجـام یا 

نسـبت به صـدور مجوزهـای خـود اقـدام نمایند. 
 در اجـرای قوانین و دسـتورالعمل مذکور جلسـات 
کمیتـه هماهنگـی مـرز آسـتارا بـه صـورت منظـم و 
مسـتمر و ماهیانـه بـا مدیریـت گمـرک در ایـن مـرز 
حسـاس برگـزار می شـود و مشـکالت جـاری مـرز و 
صادرکننـدگان و تولیدکننـدگان مطـرح و بحمـداهلل 
همـکاری، هماهنگـی و تعامـل بسـیار خوبـی بیـن 
سـازمان های همجـوار و شـاغل در مـرز آسـتارا بـا 
اعضـای کمیتـه، شـامل نیروهـای انتظامـی )مرزبانـی 
و گذرنامـه(، امنیتی )گذرنامـه نهاد ریاسـت جمهوری(، 
پایانـه و اداره بنـدر و دریا نـوردی وجـود دارد و در مواقع 
ضروری و مقتضی از سـایر سـازمان ها نظیر اسـتاندارد، 
جهاد کشـاورزی، بهداشـت و درمان و... جهت شـرکت 
در جلسـات دعوت بـه عمل می آیـد و غالب مشـکالت 
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استان ها

ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــوان دروازه ورود ب ــتارا به عن ــرز آس ــوص در م ــود به خص ــیت های موج ــه حساس ــه ب ــا توج ب
قفقــاز، اروپــای شــرقی و منطقــه بالــکان و در نتیجه واقع شــدن ایــن مرز در مســیر ترانزیــت مواد مخــدر از افغانســتان 
بــه اروپــا و همچنیــن مشــکالت اقتصــادی و ارزی ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه غــرب بــر علیــه کشــورمان کــه انگیــزه 
ســودجویان را بــرای قاچــاق کاال افزایــش داده اســت، دو موضــوع پیگیــری و مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مبــارزه بــا قاچــاق 

کاال و ارز بــه یکــی از مســئولیت ها و وظایــف خطیــر در ایــن گمــرک تبدیــل شــده اســت. 

جـاری بـه صـورت محلـی و در قالـب مصوبـات کمیته 
هماهنگـی مـرز و در صورت لـزوم طی جلسـات مرتبط 

شهرسـتان یـا اسـتانی حـل و برطـرف می شـود.
انجـام خدمـات شـبانه روزی بـا وجـود کمبودهـا 
و مشـکالت زیرسـاختی موجـود در مرزهـای زمینـی، 
دریایـی و ریلـی ایـن گمـرک و رشـد و بهبـود کیفـی و 
کمـی خدمـات بـا توجـه بـه آمـار و مسـتندات موجـود 
و رضایت منـدی تجـار و خدمت گیرنـدگان نتیجـه 
عملکـرد موفـق کمیتـه هماهنگـی مـرز بـا مدیریـت 
گمـرک و همـکاری و تعامـل مطلـوب سـازمان های 

ذی ربـط اسـت.

مکانیزه شـدن رویه هـای گمرکـی تا چه 
حد در رفـع مشـکالت قبلی و ایجاد سـرعت 
و سـهولت ترخیـص و همچنیـن شـفافیت 

عملکرد گمـرک تأثیر گذاشـته اسـت؟
لکترونیکـی و سیسـتمی شـدن  بـدون شـک ا
فعالیت هـای تخصصـی سـازمان ها همـگام بـا توسـعه 
فناوری هـای جدیـد، نحـوه و کیفیـت ارائـه خدمـات 
سـازمان های اسـتفاده کننده از آن را متحـول نمـوده 
اسـت. سـازمان گمرک یکی از سـازمان های پیشـرو و 
موفق در ایـن عرصه بـوده و جـزو اولین سـازمان هایی 
اسـت کـه شـعار دولـت الکترونیـک را کـه یکـی از 
برنامه هـای طرح تحـول اقتصادی کشـور بـود در قالب 
گمـرک الکترونیکـی اجرایی کـرد و در سـال های اخیر 
)از سـال 93( بـا اجـرای دو پـروژه مهـم )سـامانه جامع 
گمرکـی( و )پنجـره واحـد تجـاری فرامـرزی( سـبب 
ایجـاد تحولی چشـمگیر در ارائـه خدمات بـه ذی نفعان 
شـده اسـت. اجرای این سـامانه ها بـا تعریف و اسـتفاده 
از زیرسـامانه های مورد نیـاز، عملیات مختلـف گمرکی 
را تحـت پوشـش قـرار داده و مزایـا و دسـتاوردهای 
فراونـی را در پـی داشـته کـه بـه طـور خالصه بـه اهم 
آن اشـاره می کنـم: کاهـش زمـان و هزینـه انجـام 
تشـریفات گمرکـی و امـور مربوط بـه تجـارت خارجی، 
شـفافیت انجـام امـور و افزایـش درآمدهـای گمرکـی، 
بـه حداقـل رسـیدن جعـل اسـناد و افزایـش ریسـک 
انجـام قاچـاق و تخلـف در گمـرک و در نتیجـه ارتقای 
سـالمت کاری در گمرک، دسترسـی آسـان و برخط به 
آمـار تجـارت خارجـی و امـکان تحلیـل و برنامه ریزی 
دقیق بـا توجه به داده هـای به روز و در دسـترس، اعمال 
کنتـرل و نظارت هـای دقیـق و آسـان تر بـر انجـام 
تشـریفات گمرکـی و ارتبـاط الکترونیکی منسـجم بین 
مبـادی ورودی و خروجـی کاال، فراهـم شـدن ارتبـاط 
الکترونیکـی و تبـادل اطالعـات بـا سـازمان های دیگر 
و مسـئول صـدور مجوزهـای قانونـی، حـذف اسـناد 
کاغـذی و فراهم شـدن بسـتر الزم بـرای اظهـار از راه 
دور، پیش اظهـاری و... و عـدم نیاز بـه مراجعه حضوری 
بـه گمـرک و دیگـر سـازمان ها و سـایر اقداماتـی کـه 
دسـتاوردهای الکترونیکـی و مکانیـزه شـدن رویه های 
گمرکـی می باشـد و بسـیاری از مشـکالتی کـه در 
سیسـتم سـنتی و کاغـذی وجـود داشـت را برطـرف 

نمـوده اسـت. 
افزایش درآمدهـای گمرک آسـتارا )2۸23 میلیارد 
ریال درآمد در سـال 9۸ و افزایش 20۱ درصدی نسـبت 
بـه سـال 97 و وصـول ۱402 میلیـارد ریـال مالیـات 
بـر ارزش افـزوده و افزایـش 45۶ درصـدی نسـبت بـه 
سـال قبـل از آن(، افزایـش قابـل توجـه آمار کشـفیات 
قاچاق در سـال 9۸ بـه تعـداد ۱72 فقره بـه ارزش ۶۸3 
میلیاردریال کـه عمدتًا بـا اسـتفاده از رصـد محموله ها 
 X-RAY و دسـتگاه MIS از طریق سـامانه جامع و

به عنـوان یکـی از تجهیـزات نویـن مـورد اسـتفاده در 
گمـرک، کشـف شـده اسـت و همچنیـن رشـد آمـار 
تجـارت خارجـی در رویه هـای مختلـف گمرک آسـتارا 
از دسـتاوردهای گمـرک الکترونیکـی و مکانیـزه شـده 
شـدن رویه هـا و اسـتفاده از تجهیـزات نوین می باشـد. 

مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر و کاال در 
گمـرکات اجرایـی بخـش قابـل مالحظه ای 
از نیـرو و امکانـات گمـرک را بـه خـود 
اختصاص داده اسـت و آمار کشـفیات قاچاق 
نشـان دهنده توجه خاص مدیـران و کارکنان 
بـه ایـن امر اسـت. بـه نظـر شـما بـرای به 
حداقل رسـاندن قاچـاق مـواد مخـدر و کاال 
چـه امکانـات و شـیوه هایی الزم اسـت تـا 

اثربخشـی بیشـتری داشـته باشـد؟
بـا توجـه بـه حساسـیت های موجـود به خصـوص 
در مـرز آسـتارا به عنـوان دروازه ورود بـه کشـورهای 
حوزه قفقاز، اروپای شـرقی و منطقه بالـکان و در نتیجه 

واقع شـدن ایـن مـرز در مسـیر ترانزیـت مواد مخـدر از 
افغانسـتان بـه اروپـا و همچنیـن مشـکالت اقتصـادی 
و ارزی ناشـی از تحریم هـای ظالمانـه غـرب بـر علیـه 
کشـورمان که انگیـزه سـودجویان را برای قاچـاق کاال 
افزایـش داده اسـت، دو موضـوع پیگیـری و مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر و مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه یکـی از 
مسـئولیت ها و وظایـف خطیـر در ایـن گمـرک تبدیـل 

شـده است. 
راه انـدازی سـامانه جامـع امـور گمرکـی و پنجـره 
واحـد تجـارت فرامـرزی بـا تمـام مزایـا و ظرفیت های 
ایجـاد شـده توسـط آن ماننـد حـذف اسـناد کاغـذی، 
اسـتعالم الکترونیکـی محموله ها، سـامانه ارزشـگذاری 
متمرکـز TSC، پایـش الکترونیکـی محموله هـای 
ترانزیتـی و... به عنـوان ابزارهـای مطمئـن در اختیـار 
گمـرک در کنـار اسـتفاده از سـایر ابزارهـای کنترلـی 
از قبیـل توزیـن الکترونیـک، اسـتفاده از دسـتگاه های 
ایکـس ری و سـگ های مـواد یـاب و به صـورت خاص 
توجـه و دقـت نظـر کارشناسـان متخصـص و آمـوزش 
دیـده گمـرکات عرصـه را بـرای قاچاقچیان مـوا مخدر 
تنـگ نمـوده و سـایر قوانیـن تنبیهـی مانند ضبـط کاال 
و اعمـال جریمه هـای مختلـف و پیش بینـی شـده در 
قوانیـن مختلـف و برخـورد قاطـع و همراهـی مراجـع 
قضایـی و سـایر سـازمان های دخیـل در امـر مبـارزه 

بـا قاچـاق کاال و مـوا مخـدر نقـش بسـزایی در کاهش 
آمـار قاچـاق کاال و مـواد مخـدر داشـته و دارد. تقویـت 
و افزایـش تعـداد سـگ های موادیـاب و به روزرسـانی 
سیسـتم ایکـس ری و در صـورت امـکان تجهیـز 
دسـتگاه )X-RAY( بـه امکانـات و تجهیـزات نوین 
و کشـف کننده مواد مخـدر، تأمیـن و واگذاری دسـتگاه 
ایکـس ری پالتی به ایـن گمرک، اثربخشـی امـر مبارزه 
بـا مـواد مخـدر و قاچـاق کاال را افزایـش خواهـد داد. 

درخصـوص آمـار کشـفیات مـوا مخـدر و قاچـاق 
کاال در ایـن گمـرک الزم بـه ذکـر اسـت کـه یکـی از 
بزرگتریـن محموله هـای مـواد مخـدر شـامل 320 
کیلوگرم هروئین در اواخر سـال 97 توسـط همکاران در 
ایـن گمرک کشـف شـد و همانطـور کـه در بخش های 
قبـل ذکر شـد ایـن گمـرک یکـی از گمـرکات فعـال و 
موفق در حـوزه مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بوده اسـت، 
بـه طـوری کـه در سـال گذشـته ۱72 فقـره پرونـده 
قاچـاق بـه ارزش تقریبـی ۶۸0 میلیـارد ریـال در ایـن 
گمرک تشـکیل شـد و عمـده کشـفیات بـا اسـتفاده از 

دسـتگاه های کنترلـی در اختیـار و تـوان و تخصـص 
همـکاران صـورت گرفتـه اسـت. 

 بـرای افزایـش انگیـزش و بهـره وری 
نیروهای شـاغل در گمرک یا گمـرکات تحت 
مدیریت خود چـه اقداماتی انجـام داده اید و 

چـه برنامه هایـی دارید؟
 بـا عنایـت بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن عوامـل 
انگیزشـی که در بهره وری نیروی انسـانی در هر سازمانی 
تأثیـر مسـتقیم دارد، میـزان حقـوق و مزایـا و دریافتـی 
پرسنل است، سـازمان اقتصادی و حساسـی مانند گمرک 
بـه جهـت مسـئولیت های حسـاس و خطیـر در انجـام 
تشـریفات گمرکی، وصول درآمدهای گمرکـی و قانونی، 
مبارزه بـا قاچاق کاال و ارز، واقع شـدن محـل خدمت اکثر 
پرسـنل در نقاط محروم و مرزی و پر اسـترس و... نیازمند 
توجه و نگاه ویـژه می باشـد به خصوص زمانی کـه میزان 
دریافتی پرسـنل زحمتکش و پرتالش گمرک در مقایسه 
با سـازمان های مشـابه و مجاور در سـطح پایین تری قرار 
دارد و این امر در روحیه و انگیزه کاری پرسـنل و در نتیجه 
میزان بهره وری نیروی انسـانی و سـازمانی تأثیرات منفی 
خواهـد داشـت. خوشـبختانه اقدامـات و پیگیری هـای 
مؤثـر و قابـل تقدیـر مسـئوالن ارشـد گمـرک به ویـژه 
شـخص رئیس کل و معـاون توسـعه مدیریـت و منابع در 

سـال گذشـته نتیجه بخـش بـوده و بـا افزایـش امتیازات 
فصل دهـم قانـون مدیریت خدمـات کشـوری همچنین 
افزایش سـرانه اضافـه کاری و رفاهی همـکاران، تحولی 
در میـزان پرداختی ها بـه همکاران ایجاد شـده اسـت که 
تبعًا در افزایـش بهـره وری و انگیزه آنـان تأثیرگـذار بوده 
و خواهـد بـود. امیدواریـم در این راسـتا شـاهد اقدامات و 
گام هـای مؤثرتری از سـوی مسـئوالن سـازمان باشـیم 
کـه نتیجـه آن قطعـاً رضایت منـدی پرسـنل و احسـاس 
غـرور سـازمانی خواهـد بـود. امـا اقداماتـی کـه در حوزه 
شهرسـتان و گمـرک محـل انجـام شـده اسـت شـامل 
تعمیرات اساسـی خانه هـای سـازمانی در اختیار پرسـنل 
به تعداد ۸۶ واحد، اسـتفاده از گردش شـغلی و تقسـیم کار 
متناسـب با تخصص، شایسـتگی و توانمنـدی همکاران، 
توجه بـه فعالیـت ورزشـی و انجـام مسـابقات ورزشـی و 
فرهنگـی بـه مناسـبت های مختلـف، پیگیـری و تأمین 
اعتبـار الزم جهت احـداث 30 واحد خانه سـازمانی جدید، 
تکمیل و بهره بـرداری از اماکـن رفاهی و ورزشـی موجود 

و... می باشـد.

 مهمتریـن مسـائل و نیازهـای شـما در 
گمـرک حـوزه مدیریت تـان چیسـت و برای 

رفـع آنهـا چـه پیشـنهادهایی دارید؟
اهم مسـائل و نیازهای ایـن گمرک و پیشـنهادات 

مربوطـه را می تـوان به این شـرح بیـان کرد:
 - با توجه بـه اینکه پـروژه محوطه سـازی گمرک 
آستارا از سـال 97 شـروع شـده و دارای پیشـرفت قابل 
قبولی نیز می باشـد، جهـت تکمیل آن و تغییـر جانمایی 
مسـتحدثات موجـود ماننـد x-ray، باسـکول ها و... 
نیازمنـد پشـتیبانی الزم و تکمیـل اعتبـارات مـورد نیاز 
هسـتیم تا انشـاءاهلل هر چـه زودتـر شـاهد بهره برداری 
از پـروژه باشـیم و ایـن خود یـک نـوع تحـول در حوزه 
زیرسـاختی ایـن گمـرک بـا حجـم بـاالی کار و تنوع و 

تعـدد رویه هـای مختلـف گمرکـی می باشـد. 
- زیرسـاخت الزم جهت راه انـدازی گمرک منطقه 
ویـژه اقتصـادی آسـتارا که کـد گمرکـی آن نیـز صادر 
شـده اسـت فراهم گردیـده و ضـرورت دارد بـا توجه به 
پیگیری هـای مقامات محلـی و اسـتانی و همچنین نیاز 
و انتظـار فعـاالن اقتصـادی منطقه بـه منظور اسـتفاده 
از امتیـازات مناطـق ویـژه، اداره کل فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات نسـبت بـه پیاده سـازی برنامه هـای آن 
گمـرک و مسـتقل نمـودن آن از گمـرک زمینی آسـتارا 

پیگیـری و اقـدام الزم را معمـول نمایند.
- ارتقای چـارت گمـرک منطقه ویـژه و همچنین 
ایجاد چـارت سـازمانی بـرای گمـرک ریلی بـا توجه به 
افزایـش قابـل توجـه فعالیت هـا )صـادرات، واردات و 
ترانزیـت( در پایانـه ریلـی از دیگـر نیازهـای ایـن اداره 

کل می باشـد.
- یکـی از مشـکالت ایـن گمـرک ایـن اسـت که 
پـس از شـبانه روزی شـدن گمـرک از اواخـر سـال 9۶ 
بـه بعـد، نیـروی انسـانی شـاغل متناسـب بـا افزایـش 
فعالیت هـا در رویه هـا و حوزه هـای مختلـف جـاده ای، 
ریلـی و دریایـی افزایـش پیـدا نکـرده و کمبود نیـرو در 
ایـن گمـرک مشـهود اسـت. از طرفـی عـدم برقـراری 
و پرداخـت حـق کشـیک )نوبـت کاری( پرسـنلی کـه 
به صـورت شـبانه روزی مشـغول خدمـت می باشـند 
باعـث کاهـش انگیـزه و بهـره وری آنـان می گـردد، 
لـذا پرداخـت بـه موقـع مطالبـات قانونـی و افزایـش 
پرداختی هـای مقـرر از قبیـل رفاهـی، اضافـه کاری و 
بهـره وری برای گمرکات مـرزی ازجمله گمرک آسـتارا 

مـورد استدعاسـت. 
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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.

Email: gomrok_iran@yahoo.comwww.irica.ir نشـریه تخصصـی امـور گمرکی    اینترنتی:

رونق تولید كلید حل بسیاری از مشكالت است. در سایه عزم جهادی و به كارگیری جوانان  از كالم رهبري:           
متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است.

سخنگوی گمرک:

رشد صادرات به افغانستان در شرایط فعلی یک اتفاق مهم است
سخنگوی گمرک ایران گفت: با 
وجود کاهش حجم تجارت جهانی 
در ماه های اخیر، صادرات کشورمان 
نخست  ماهه  دو  در  افغانستان  به 
سال جاری از لحاظ وزنی 3.۵ درصد 
 31 ریالی  ارزش  لحاظ  از  و  رشد 
درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد داشته است.
این خصوص  سید روح اله لطیفی، در 
افزود: در این مدت یک میلیون و ۶7 هزار 
و 350 تن کاال به ارزش 34۱ میلیون دالر 
و یا 4هزار و ۶75 میلیارد تومان به افغانستان 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
درصد   3/5 از  بیش  وزنی  لحاظ  از  قبل 
افزایش و از لحاظ ارزش به دالر نزدیک به 
۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزش به ریال، 

3۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: دلیل اینکه با وجود افزایش 
وزنی کاالی صادراتی به افغانستان ارزش 
مشابه  مدت  به  نسبت  کمی  آن  دالری 
کاهش  به  صرفًا  است  کرده  پیدا  کاهش 

قیمت پایه صادراتی برمی گردد.

ی  کند د  جو و با   : گفت لطیفی 
اجرای  برای  مرزها  در  کامیون ها  حرکت 
پروتکل های بهداشتی، این میزان صادرات 
که هم از لحاظ وزنی و هم ارزش ریالی رشد 

داشته است یک اتفاق مهم است.
کاالهای  عمده  اظهارداشت:  وی 
شامل  و  تعرفه ای  کد   947 در  صادراتی 
غذایی،  مواد  تره بار،  و  میوه  گروه های 
است  بوده  ساختمانی  و  صنعتی  کاالهای 

از  بیش  با  فرنگی  میان گوجه  این  در  که 
2۶ میلیون دالر در صدر کاالهای صادراتی 
آهنی  میله های  دارد.  قرار  کشور  این  به 
و  شیرینی  دالر،  میلیون   23 با  مفتولی  و 
و 200 هزار دالر،  میلیون  با ۱0  شکالت 
مشتقات نفتی با ۸ میلیون دالر، خامه با 7 
میلیون و ۶72 هزار دالر، اوره با 7 میلیون 
و۶00 هزار دالر، انواع سیمان با 7 میلیون 
و ۶۱0 هزار دالر، انواع آبمیوه با ۶میلیون 

و500 هزار دالر، هندوانه با حدود ۶ میلیون 
دالر، سیب با حدود 5 میلیون و ۸00 هزار 

دالر در رده های بعدی قرار دارند. 
 لطیفی افزود: مواد اولیه تولید صابون، 
خرما،  پرتقال،  بیسکوییت،  و  ویفر  انواع 
رب  پالستیکی،  کیسه های  لوبیا،  کیوی، 
گوجه فرنگی، پنیر، خمیر نیمه پز، مرغ زنده، 
فلزی،  ورق های   ، ساختمان  عایق  الیاف، 
محصوالت  سایر  آهنی،  محصوالت  پیاز، 

 ، شیر لومینیومی،  آ محصوالت  هنی،  آ
ورق های فلزی، دوغ، تخم مرغ، سبزیجات 
بادمجان،  زمینی،  سیب  پسته،  خشک، 
ظروف  بسته بندی،  کارتن  منجمد،  مرغ 
شیشه ای و جوجه یک روزه نیز از مهمترین 
محصوالت صادراتی کشور به افغانستان در 

این دو ماه بودند.
 ۸50 از  بیش  صادرات  افزود:  لطیفی 
هزار دالری جوجه یک روزه به افغانستان 
تجار  که  است  مهمی  موضوعات  از  یکی 
افغانستان با هماهنگی رایزنی بازرگانی ایران 
در کابل، پس از لغو محدودیت صادرات این 
جوجه ها نسبت به آن استقبال نشان دادند.

وی تصریح کرد: برخی از کشورها که 
انتخاب  را  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
بیماری  با  مقابله  راه  هم  توانستند  کردند، 
هم  و  بگیرند  پیش  در  را   ۱9 کووید-
تأمین نیازهای کاالیی و تجاری آنها دچار 
مشکل نشود و یا کمترین آسیب را ببیند. 
که  است  کشورهایی  ازجمله  افغانستان 
جای  به  را  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
مسدود کردن مرزها در پیش گرفته است. 

لزوم رجیستر کردن تلفن همراه اتباع خارجی هنگام 
ورود به کشور

اطالعــات  فنــاوری  مدیــرکل 
طــی  ایــران،  گمــرک  ارتباطــات  و 
ــردن  ــتر ک ــزوم رجیس ــنامه ای ل بخش
ــی  ــاع خارج ــراه اتب ــن هم ــی تلف گوش
هنــگام ورود بــه کشــور از مبــادی ورودی 
ــرد. ــالغ ک ــی اب ــرکات اجرای ــه گم را ب

در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: بــرای کلیــه 
ــور از  ــه کش ــگام ورود ب ــه هن ــی ب ــاع خارج اتب
مبــادی ورودی )اعــم از مرزهــای هوایــی، زمینــی 
و درایــی( می بایســت نســبت بــه رجیســتر نمودن 
دســتگاه های گوشــی تلفــن همــراه توســط 
گمــرک ورودی از طریــق ســامانه مســافری بــه آدرس )merchant.irica.ir( اقــدام نماینــد. 
ــه ثبــت و فعال ســازی در ایــن خصــوص میســر  ــر ایــن صــورت هیچ گون بدیهــی اســت در غی

نخواهــد گردیــد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

زیر نظر : شورای سردبیری
مجری : موسسه فرهنگی هنری پویه مهر اشراق

با حضور کارشناسان حقوقی دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی استان تهران 

کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها برگزار شد
با قاچاق مواد  کارگاه آموزشی آشنایی و مبارزه 
مخدر و پیش سازهای مواد مخدر با حضور کارشناسان 
حقوقی دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی استان تهران 
با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی در سالن همایش های گمرکی واقع در کوی 

کارکنان فرودگاه مهرآباد برگزار شد.
 در این کارگاه آموزشی پنج روزه که حدود40 نفر از کارکنان 
گمرک در آن حضور داشتند، مباحث و موضوعات مختلف ازجمله 
آشنایی با شناخت انواع مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازهای 
روش های  و  جاسازی  شیوه های  انواع  با  آشنایی  مخدر،  مواد 
کشف مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها و آشنایی با قوانین 
و مقررات، نقش و نحوه همکاری گمرک، پلیس و قوه قضائیه 

در مبارزه با مواد مخدر به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
آشنایی با پیش سازهای مواد مخدر تحت کنترل کنوانسیون 

و  ایکس ری  دستگاه  عملکرد  نحوه  با  آشنایی   ،)۱9۸۸( وین 
دستگاه های آندوسکوپی و آشکارساز مواد مخدر، آشنایی با انواع 
جاسازی مواد در توشه مسافران و مراسالت پستی، آشنایی با انواع 
جاسازی مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها در خودروهای 
سبک و سنگین، آشنایی با روش های ریسک و خطربرخورد با 
کشف  روش های  و  کانیترها  کنترل  با  آشنایی  قاچاق،  حاملین 
 )CEN( پلمپ جعلی، شناخت شبکه مبارزه با تخلفات گمرکی
و... از دیگر مباحث و موضوعات این کارگاه آموزشی بود که در 
به  اساتید ذی ربط  و  بعدازظهر توسط مدرسان  و  جلسات صبح 

حاضران آموزش داده شد.
 براساس این گزارش در پایان برگزاری این کارگاه آموزشی 
که با همکاری مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک 
ایران، صورت گرفت آزمون پایان دوره به شکل الکترونیکی برگزار 

و به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا شد.

توصیه به فعاالن 
اقتصادی در مورد 

انعقاد قرارداد تجاری با 
شرکای خارجی

معاون بین الملل اتاق بازرگانی 
ایران به فعاالن اقتصادی توصیه 
کرد در زمان تنظیم تفاهم نامه های 
تجاری  قرارداد  عقد  یا  کاری 
و  تدبیر  خارجی  شرکای  با 
دوراندیشی الزم را داشته باشند.

در نامه محمدرضا کرباسی به رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان 
به  عنایت  با  است:  آمده  زمینه  این  در 
طوالنی شدن دوره شیوع کرونا در کشور 
و جهان و رصد روندهای تجاری به نظر 
موجی  یک  نزدیک  آینده  در  می رسد 
روابط  در  تعهدات  به  پایبندی  عدم  از 
به خصوص  خارجی  شرکای  با  تجاری 
بود.  کشورهای همسایه مواجه خواهیم 
لذا توصیه می گردد فعاالن اقتصادی در 
زمان تنظیم تفاهم نامه های کاری یا عقد 
دوراندیشی  و  تدبیر  قراردادهای تجاری 

الزم را مبذول فرمایند.
با  معاونت  این  است  ذکر  شایان 
همکاری مرکز داوری اتاق ایران، نسبت 
تنظیم  در  مساعدت  هرگونه  ارائه  به 
زمینه های  در  بین المللی  قراردادهای 
مختلف، آماده ارائه مشورت هایس الزم 

می باشد.

اتخاذ تصمیم جدید برای ترخیص سریع کاالهای اساسی 
در گمرک

کارگروه تنظیم بازار با ارسال نامه ای به 
معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: براساس 
تصمیم این کارگروه مقرر شد، بانک مرکزی 
بودن  ارز  تأمین  صف  در  مکاتبه ای،  طی 

کاالهای اساسی را به گمرک اعالم کند.
متن نامه به این شرح است: در راستای اجرای 
تصمیمات بند 7 نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم 
مورخ 9۸/2/22  به شماره ۶0/509۶۱  ابالغی  بازار 
مبنی بر "با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در 
تسریع ترخیص 4 میلیون تن کاالی اساسی )ذرت، جو، 
کنجاله، سویا، روغن خام، دانه های روغنی و...( موجود 
در بنادر مقرر گردید بانک مرکزی طی مکاتبه  ای در صف تأمین بودن این کاالها را به گمرک جمهوری 
اسالمی ایران اعالم تا گمرک جمهوری اسالمی ایران براساس آن اقدام نماید." با عنایت به اهمیت 

موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات صورت گرفته به این معاونت منعکس گردد.


