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

تسهیالت 18گانه گمرک
 برای فعاالن مجاز اقتصادی

   30 خرداد مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  929    قیمـت 5000 تومـان

رونق تجارت 
و تأمین منابع مالی دولت

بازگشایی مرزهای تجاری کشور که 
در پی مذاکرات فشرده و پیگیری مستمر 
مسئوالن ازجمله رئیس کل گمرک ایران با 
مقامات کشورهای همسایه صورت گرفت، 
فرصت مناسب دیگری است که باید از 
آن به نفع تولید داخل و صادرات استفاده 

بهینه کرد.
اگرچه در میان کشورهای همجوار 
برای  را  خود  مرزهای  همچنان  برخی 
هرگونه تبادل تجاری با ایران بسته نگه 
داشته اند، ولی آنها نیز دیر یا زود اقدام به 
بازگشایی خواهند کرد و با توجه به تغییرات 
ایجاد شده در عرصه تجارت جهانی )در پی 
شیوع کووید-19( که منجر به کاهش 30 
تا 35 درصدی حجم مبادالت بین المللی 
و همچنین ایجاد شرایط جدید از سوی 
کشورها برای شروع مجدد مناسبات تجاری 
و اقتصادی شده است، به نظر می رسد در 
حوزه تجارت خارجی ایران نیز باید تحوالت 
الزم به منظور امکان حضور کاالهای ایرانی 

در بازارهای هدف صادراتی صورت گیرد.
 افزایش کیفیت و مناسب سازی قیمت 
کاالها و در عین حال تالش برای بهبود روابط 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف، به ویژه 
کشورهای همسایه ازجمله عواملی است که 

می تواند به ایجاد این تحول کمک کند. 
متأسفانه فشارها و تهدیدات آمریکا و 
برخی از هم پیمانان وی برجمهوری اسالمی 
ایران همچنان ادامه دارد و به طور نسبی 
بر عملکرد بازرگانی خارجی کشورمان 
تأثیر می گذارد و مانع دستیابی دولت به 
اهداف و سیاست های تجاری به طور کامل 
می شود. با این حال به عقیده کارشناسان 
و صاحب نظران مسایل اقتصادی، یکی از 
راه های مؤثر مقابله با این فشارها و تهدیدها، 
بسیج همه امکانات و ابزارهای موجود برای 
حمایت بیشتر دولت از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان، در شرایط کاهش درآمدهای 

ارزی است.
ادامه در صفحه3

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  گمـرک 
راسـتای سیاسـت های دولـت بـرای حمایـت از 
تولیـد و صـادرات، تسـهیالت گوناگونـی را جهـت 
فعاالن تولیـدی و تجـاری به ویـژه تولیدکنندگان و 
صادرکننـدگان فاقد سـابقه تخلف گمرکـی در نظر 
گرفتـه و طـی شـیوه نامه ای ضوابـط برخـورداری 
فعـاالن مجـاز اقتصـادی واجـد شـرایط از ایـن 
تسـهیالت را بـه گمـرکات اجرایـی ابـالغ کـرده 

اسـت.
صفحه 3

شرایط واردات کاال برای دارندگان کارت بازرگانی

افتتاح پل جدید پایانه های مرزی 
سرخس بین ایران و ترکمنستان

یران و ترکمنستان طی  نه مرزی سرخس بین ا یا پل جدید پا
مراسمی با حضور مقامات دو کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح 

شد.
به گزارش ستاد نظارت گمرکات استان خراسان رضوی، با 
نتظار می رود حجم مبادالت تجاری دو  تومبیل رو ا فتتاح این پل ا ا
کشور به خصوص تجارت بازارچه ای و مسافری افزایش یابد.وزیر راه و 

شهرسازی کشورمان، در آیین بهره برداری از این پل گفت: می توانیم 
از این دستاورد به عنوان یک الگوی مثبت برای تشریک مساعی و 
به کارگیری اراده مشترک و پایدار در همکاری های دو کشور در مسیر 
تقویت همکاری های تجاری، بازرگانی و گشودن افق های جدید توسعه 

بهره برداری کنیم.
صفحه 14

2 نگاه هفته
تکیه گاه اصلی دولت، تأمین مالی

 از طریق مالیات است
با حضور در صحن  دارایی  اقتصادی و  امور  وزیر 
وضعیت  از  گزارشی  اسالمی،  شورای  مجلس  علنی 
برنامه ها  و  عملکردی  محور  دو  در  کشور  اقتصادی 
به  اقتصاد  وزارت  تخصصی  حوزه  وضعیت  تحلیل  و 

نمایندگان ارائه کرد.

3گزارش هفته
آمادگی صندوق ضمانت

 برای پوشش ریسک صادرات کاال

15رویداد هفته
کشف 57 هزار دالر از یک کامیون 
توسط کارکنان گمرک سیرانبند بانه

بانه موفق به کشف  کارکنان گمرک سیرانبند 
57 هزار دالر از یک کامیون عراقی حامل کاالی 

صادراتی شدند.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، طی بخشنامه ای شرایط جدید واردات 
کاال بر اساس اعتبار دارندگان کارت بازرگانی را ابالغ کرد.

صفحه 5
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 پشتیبانی WCO ازا برنامه ها و اقدامات مربوط به حفظ محیط زیست
سازمان جهانی گمرک )WCO( هر سال مشتاقانه 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست را جشن گرفته و 

آن را به جامعه جهانی تبریک می گوید. 
این یک روز مهم است که برلزوم ادامه آگاهی از مسائل زیست محیطی، به ویژه اینکه چرا حفظ محیط 

زیست برای پایداری انسان ضروری است تاکید می کند.

اقدامات گمرکات جهان برای حمایت از کارکنان خود در برابر کرونا
گمرکات کشورهای مختلف جهان برای حفاظت از کارکنان خود در برابر ویروس کرونا اقدامات 
الزم از جمله در اختیار قرار دادن اقالم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده و... 

را انجام داده اند

صفحه 8

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از آمادگی این صندوق برای 
پوشش ریسک صادرات کاال به کشورهای همسایه خبر داد.وی همچنین 
با اشاره به کاهش 32 درصدی تجارت جهانی در سال 2020 اظهارداشت: 
کشورهای هند و ترکیه در ماه آوریل به ترتیب 60 و 42 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل کاهش صادرات داشتند و در مورد ایران نیز با بسته شدن مرزها، 

شاهد کاهش ناخواسته صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری هستیم.

چگونگی توسعه همکاری های تجاری، گمرکی 
و ترانزیتی بین ایران و افغانستان

صفحه 6

صفحه 2
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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وزیر امور اقتصادی در جمع نمایندگان مجلس:

تکیه گاه اصلی دولت، تأمین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی است

در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ کشــور معــادل ۶۱ هــزار میلیــارد تومــان بــرای تأمیــن بودجــه 
از محــل واگذاری هــا در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا آســیب شناســی صــورت گرفتــه، تأمیــن ایــن 
رقــم از بــازار ســرمایه بــه دالیلــی همچــون شــفافیت کامــل و رقابتــی بــودن ایــن بــازار، بهتریــن 

شــیوه تأمیــن مالــی اســت. خبر

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی 
با حضـور در صحـن علنـی مجلس 
از  اسـالمی، گزارشـی  شـورای 
وضعیـت اقتصـادی کشـور در دو 
محـور عملکـردی و برنامه هـا و 
تحلیـل وضعیـت حـوزه تخصصـی 
وزارت اقتصـاد به نماینـدگان ارائه 

کـرد.
بـه گـزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و 
دارایـی ایران )شـادا(، دکتـر فرهاد دژپسـند 
گفت: در قانـون بودجه سـال 1399 کشـور 
معـادل 61 هزار میلیـارد تومان بـرای تأمین 
بودجـه از محـل واگذاری هـا در نظـر گرفته 
شـده که با آسـیب شناسـی صـورت گرفته، 
تأمیـن این رقـم از بازار سـرمایه بـه دالیلی 
همچـون شـفافیت کامـل و رقابتـی بـودن 
این بـازار، بهترین شـیوه تأمین مالی اسـت.

 وی افـزود: تحـوالت بـازار سـرمایه 
کشـور در سـال گذشـته و چنـد مـاه اول 
سـال جاری نشـان داد ایـن بـازار یـک 
ظرفیـت جدیـد و کریـدوری مناسـب برای 

تأمیـن مالـی اقتصـاد اسـت.
 وزیـر اقتصـاد تصریـح کـرد: نـرخ 
بهره بـرداری از ظرفیت های تولیدی کشـور 
بر اسـاس برآوردها معـادل 55 درصد اسـت 
و بـرای تحقق شـعار جهـش تولیـد، باید به 
نحـوی برنامه ریـزی شـود کـه این رقـم به 

حـدود ۸0 درصـد ارتقـاء یابد.
 دژپسـند خاطرنشـان کرد: ما از شرایط 
بازار سـرمایه غافل نیسـتیم و عزم و اهتمام 
جـدی داریـم کـه بـا افزایـش عرضه هـای 
اولیـه توسـط دولـت و بخش خصوصـی، به 

ایـن بـازار عمق ببخشـیم.
 وزیـر اقتصـاد تأکیـد کـرد: بـا توجه به 
شـرایط و تنگنـای موجـود، در سـال جاری 
باید بودجـه غیرنفتی به معنـای واقعی کلمه 
را تجربه کنیـم، در چنین شـرایطی تکیه گاه 
اصلـی دولـت، تأمیـن مالـی از طریـق 

درآمدهـای مالیاتـی اسـت.
 وی افزود: سـال گذشـته، به رغم همه 
مشـکالت، درآمدهـای مالیاتـی پیش بینـی 

شـده کامـال تحقق پیـدا کرد.
 دژپسـند خاطرنشـان کـرد: امسـال با 
برنامه ریـزی وجـوه اعـم از نقـدی و اوراق و 
اسـناد خزانه، انشـااهلل صد در صـد اعتبارات 
عمرانی مصـوب پرداخت می شـود کـه این 
امـر کمـک قابـل توجهی بـه جهـش تولید 

خواهـد کرد.
 وزیـر اقتصـاد بـا بیـان اینکه شـورای 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی و 
تصمیمـات آن، یکـی از مهمتریـن اهرم هـا 
بـرای بهبـود فضـای کسـب وکار در کشـور 
اسـت، تأکیـد کـرد: امیدواریـم بـا همکاری 
مجلس شورای اسالمی و شـورای نگهبان، 
مصوبـات این شـورا دارای ضمانـت اجرایی 
قوی تری شـده و شـاهد تأثیرگذاری هر چه 
بیشـتر آن در عرصـه اقتصاد کشـور باشـیم.

 دژپسـند افزود: مـدت زمان مـورد نیاز 
برای طی فرآیند تأسـیس شـرکت و شـروع 
کسـب وکار در گذشـته 73 روز بـود، امـا بـا 
اقدامـات انجـام شـده هم اکنـون هر کسـی 
که می خواهد شـرکت تأسـیس کنـد تنها با 
مراجعـه به یـک نقطـه یعنـی پنجـره واحد 
فیزیکـی شـروع کسـب وکار کـه بـا حضور 

شـش دسـتگاه مرتبط با صدور مجـوز ایجاد 
شده اسـت، تنها طی سـه روز فرآیند مذکور 

به انجـام می رسـد.
 وزیـر اقتصاد بـا بیـان اینکه با توسـعه 
بـازار سـرمایه در کشـور، بنگاه هـای بزرگ 
می تواننـد بـرای تأمیـن مالـی بـه آن تکیه 
کننـد، خاطرنشـان کـرد: نظـام بانکـی 
می توانـد بـا فـراغ بـال بیشـتری بـه تأمین 
مالی بنگاه هـای کوچک و متوسـط بپردازد.

 وی با اشـاره بـه اینکه از سـوی وزارت 
اقتصـاد یک الیحـه مهـم در حـوزه مالیات 
آماده شده و در کمیسیون تخصصی مربوط، 
در دولـت در حـال بررسـی اسـت و در ایـن 
الیحـه اصالحـات بنیادینـی در رابطـه بـا 
مالیات هـای مسـتقیم، پایه هـای مالیاتـی 
و سـاماندهی معافیت هـا مالیاتـی دیـده 
شـده اسـت، اظهارداشـت: امیدواریـم ایـن 
الیحه هـر چه زودتر به سـامان رسـیده و در 
مجلـس محتـرم هـم سـریع تر بـه تصویب 

برسـد و در بودجـه سـال آینده اعمال شـود.
 دژپسـند تأکیـد کـرد: یـک برنامـه 
جـدی مـا ایـن بـود کـه از تعامـل چهـار 
جانبـه دولـت، دانشـگاه، بخـش خصوصی 
و مجلس برای تنظیـم سیاسـت ها و قوانین 
اسـتفاده کنیـم، بـه همیـن منظور 9 هسـته 
اندیشـه ورزی سـاماندهی شـد و از مجلـس 
محتـرم هـم می خواهیم به محض تشـکیل 
کمیسـیون های مجلـس، نماینـدگان خـود 
را بـرای تعامـل هـر چـه بیشـتر و سـازنده 

معرفـی کنـد.
 وزیـر اقتصـاد یـادآور شـد: از سـال 
مولدسـازی  جـدی  به طـور  گذشـته 
دارایی هـای دولـت را در دسـتور کار داریـم 
و دامنـه ای از فـروش تـا تبدیـل به احسـن 
کـردن آنهـا را دنبـال می کنیـم؛ بایـد توجه 
داشـت که مولدسـازی صرفـًا برای کسـب 
درآمـد دولـت نیسـت بلکـه در ایـن کار 
تبدیـل بـه احسـن کـردن دارایی هـا مطرح 

اسـت، به طور مثـال برخـی اماکـن تاریخی 
مولدسـازی شـده اند، یعنی آن دارایی تبدیل 
بـه احسـن شـده اسـت، لیکـن درآمـد بـه 

انـدازه تأمیـن هزینه هـا نـدارد.
 دژپسـند گفـت: بانـک سـپه شـرکت 
سـرمایه گذاری امیـد را تـا پایان خـرداد ماه 
سـال جاری و بانک ملـی گروه توسـعه ملی 
را تـا پایان تیـر ماه بـرای فروش بـه صورت 
بلوکـی و از طریـق مزایده در بـورس عرضه 

خواهنـد کرد.
 وزیر اقتصـاد گفـت: حـدود 55 درصد 
از اسـتعالمات کشـور مربوط بـه مجوزهای 
صنفـی اسـت کـه ایـن مجوزهـا از طریـق 
g4b.( درگاه ملـی صدور مجوزهای کشـور

ir( درخواسـت و تحویـل می شـوند.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه رتبـه کشـور 
لمللـی سـهولت انجـام  در شـاخص بین ا
کسـب وکار در ابتـدای دولـت یازدهـم 152 
و در آخریـن گـزارش مربوط به سـال 2020 
بـه 127 رسـیده اسـت، گفـت: بـا مجموعه 
اقداماتـی کـه در حـال انجـام اسـت، انتظار 
داریـم امتیـاز کشـور در ایـن شـاخص 

همچنـان ارتقـا یابـد.
وزیر اقتصاد تأکیـد کرد: اقتصـاد ایران 
در دوران شـیوع ویـروس کرونا مانند سـایر 
کشـورها تحـت تأثیـر خسـارات ناشـی از 
همه گیـری ایـن ویـروس قـرار گرفـت و 
براسـاس برآوردهـای صورت گرفتـه حدود 
15 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی کشـور 
در دوران شـیوع ایـن ویـروس به صـورت 
مسـتقیم آسـیب دیدند که بیشـتر خسـارت 

مربـوط بـه بخـش خدمات اسـت. 

در دیدار سفیر افغانستان در تهران و رئیس کل گمرک ایران، بررسی شد

چگونگی توسعه همکاری های تجاری، گمرکی و ترانزیتی بین ایران و افغانستان
سـفیر افغانسـتان در تهـران در دیـدار با 
رئیـس کل گمـرک ایـران، تمایـل و آمادگـی 
کشـورش را بـرای توسـعه همکاری هـای 
تجـاری، گمرکـی و ترانزیتـی بـا جمهـوری 
اسـالمی ایـران ازجملـه تبـادل الکترونیکـی 
اطالعات بین گمـرکات دو کشـور را اعالم کرد.

 مهـدی میراشـرفی رئیـس کل گمـرک ایـران در 
دیدار بـا »عبدل  الغفور لیوال«، سـفیر کشـور افغانسـتان 
در ایـران گفت: دو کشـور، اشـتراکات زیادی بـا یکدیگر 
دارنـد و همین اشـتراکات با همـکاری طرفیـن منجر به 
افزایـش سـطح تجـارت و ترانزیـت کاال از مسـیر ایران 

می شـود. 
وی افزود: بـا توجه به وجـود زیرسـاخت های الزم در 
منطقه چابهـار، می توانیـم در زمینه ترانزیـت کاال به هند و 

بالعکس همکاری متقابل داشـته باشـیم.
رئیـس کل گمـرک ایـران بـا اشـاره بـه ظرفیت های 
موجود در گمرکات مرزی ایران و افغانسـتان اظهارداشت: به 
عنوان مثال چنانچه جاده های در حال سـاخت در استان فراه 
افغانسـتان )هم مرز با گمرک ماهیرود( با سـرعت بیشـتری 
تکمیل و آماده بهره برداری شـود، حجم مبادالت تجاری دو 
کشـور به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.میراشرفی 

همچنیـن بـه فعالیـت بازارچه هـای مـرزی بین دو کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: بازگشـایی ایـن بازارچه ها کـه مصوبه 
قانونی دو کشـور اسـت، سـبب افزایش تجارت و دسترسـی 
بهتر مرزنشـینان به کاالهـای مورد نیـاز خواهد شـد.رئیس 
کل گمرک ایران تأکید کرد: چنانچه سـاختارها در گمرکات 
مـرزی توسـعه یافتـه و تقویـت شـود، ایـن امـر می تواند به 

بهبود و گسـترش تجارت دو کشـور کمـک کند.
میراشـرفی در ادامـه بـه موضـوع تکمیـل عملیـات 
عمرانی پـل دوم میلـک- زرنـج در منطقه مرزی 2 کشـور 
اشـاره کـرد کـه طـرف افغانسـتانی در ایـن زمینـه قـول 

همـکاری داد.

براسـاس ایـن گـزارش، عبدالغفـور لیـوال، سـفیر 
افغانسـتان در تهران نیز در این دیدار ضمـن اعالم آمادگی 
کامل برای تبـادل الکترونیکی اطالعات بیـن گمرکات دو 
کشـور که پیشـنهاد آن ماه ها قبل از سـوی گمـرک ایران 
ارائه شده اسـت، اظهارداشـت: ما در مورد اهمیت این اقدام 
و نقش آن در بهبـود همکاری هـای گمرکی اعتقاد راسـخ 
داریـم و امیدواریـم هر چـه زودتر زمینـه اجـرای این طرح 

فراهم شـود.
وی همچنین درخصوص فعالیـت بازارچه های مرزی 
بیـن دو کشـور گفـت: بـا قانونمنـد شـدن ایـن فعالیت ها 

،مشـکالت موجـود برطرف خواهد شـد.

سـفیر افغانسـتان در تهـران همچنیـن افـزود: مـا از 
همـه سـازمان ها و مسـئوالن ایرانی کـه در بحـث انتقال 
محموله هـای اهدایی هند بـه افغانسـتان از طریق گمرک 
بنـدر چابهـار همـکاری و مسـاعدت کردنـد، قدردانـی 

. می کنیـم
ایـن گـزارش حاکـی اسـت در ایـن دیـدار طرفیـن 
درخصوص موضوعات مهـم تجاری، گمرکـی و ترانزیتی 
تصمیماتی گرفتند ازجمله اینکه در بحث افزایش ترانزیت، 
مقـرر شـد جلسـات کارشناسـی و تخصصـی بـا حضـور 
کارشناسان دو کشـور در دفتر ترانزیت گمرک ایران برگزار 
شود تا ضمن رفع مشـکالت احتمالی، درخصوص تسهیل 
و تسـریع ترانزیـت از گمـرکات شـهید رجایـی و چابهار به 
مقصد افغانسـتان، اقدامـات الزم صورت گیـرد. همچنین 
مقرر شـد تمام موارد مطـرح شـده در این دیـدار طبق یک 
زمانبندی مشخص از سـوی دفتر همکاری های بین الملل 
گمرک ایران و رایزن تجاری سـفارت افغانسـتان در تهران 

تا حصول نتیجـه پیگیری شـود.
شـایان ذکر اسـت که حسـین کاخکی، مدیرکل دفتر 
همکاری هـای بین الملـل گمـرک ایـران و تنـی چنـد از 
مسئوالن تجاری و سفارت افغانسـتان در تهران نیز در این 

دیـدار حضور داشـتند.
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خبر

یکــی از اصلی تریــن مــواردی کــه مــی توانــد منجــر بــه جهــش تولیــد شــود، گســترش بازارهــای 
هــدف جدیــد اســت. اکثــر صادرکننــدگان تمایــل دارنــد وارد بازارهــای جدیــد شــده و بتواننــد 
بازارهــای هــدف جدیــدی را شناســایی کننــد. اســتراتژی وزارت صمــت افزایــش صــادرات بــه 

۱۵ کشــور همســایه اســت.

راسـتای  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  گمـرک 
سیاسـت های دولـت بـرای حمایـت از تولید و صـادرات، 
تسـهیالت گوناگونـی را جهت فعـاالن تولیـدی و تجاری 
به ویـژه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان فاقـد سـابقه 
تخلف گمرکـی در نظـر گرفته و طـی شـیوه نامه ای ضوابط 
برخـورداری فعاالن مجـاز اقتصـادی واجد شـرایط از این 

تسـهیالت را بـه گمـرکات اجرایـی ابـالغ کـرده اسـت.

تسـهیالت 18گانـه گمـرک بـرای این گـروه بـه این 
شـرح است:

1- ترخیص کاال خارج از سطح3 )مسیر قرمز(
2- پذیـرش ضمانت نامـه بانکـی حداکثـر یکسـاله برای 

ترخیص قطعـی مـاده 6 قانـون امـور گمرکی
3- پذیـرش ضمانت نامـه بانکـی بـرای ترخیـص قطعـی 
و سـایر رویه هـای مـاده 6 آیین نامـه اجرایـی قانـون امور 

گمرکـی
4- اسـتفاده از تسـهیالت مـاده 57 آیین نامـه اجرایـی 

قانـون امـور گمرکـی
5- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات

8- تخفیف در هزینـه خدمات انجام امـور گمرکی، موضوع 
بنـد الـف مـاده 3 آیین نامـه اجرایـی قانـون امـور گمرکی 

)حداکثر تـا سـقف 50 درصد(
9- اسـتفاده از حداقـل تضمیـن در کلیـه مـواردی کـه در 
قانـون امور گمرکـی و آیین نامـه اجرایی به تضمین اشـاره 

شـده است.
10- رسـیدگی بـه پرونـده اختالفـات گمرکـی فعـاالن 
اقتصـادی مجـاز به صـورت فـوری و خـارج از نوبـت در 

کمیسـیون های پیگیـری بـه اختالفـات گمرکـی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجـام فرآینـد اسـترداد، مطابـق بـا تسـهیالت 
پیش بینـی شـده در بسـته حمایـت از تولیـد با اخـذ تعهد

13- نگهـداری بخشـی از کاال به عنـوان وثیقـه خـارج از 
نوبت مطابق تسـهیالت پیش بینی شـده در بسـته حمایت 

از تولیـد با اخـد تعهد
14- استفاده از تسهیالت ماده 42 قانون امور گمرکی

15- اسـتفاده از تسـهیالت موضـوع اسـتاندارد 3-32 

کنوانسـیون تجدیدنظـر شـده کیوتـو
16- اسـتفاده از تسـهیالت مـاده 6 قانـون امـور گمرکی 
کاالی متعلق بـه وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتـی با تعهد 
مسـئوالن مالی سـازمان و اشـخاص بـا اخـذ ضمانت نامه 

بانکـی با حداکثر سـقف یکسـاله
17- رسـیدگی خـارج از نوبـت اظهارنامـه بـا توجـه بـه 
ضرایب تعیین شـده و ضریـب اهمیت زمانی سـطح دو در 

سـامانه جامـع امـور گمرکی 
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

بـه اسـتناد مفـاد تبصـره 1 ذیـل بنـد الـف بخشـنامه 
»دسـتورالعمل نحـوه اخـذ ضمانت نامه بانکـی« رئیس کل 
گمرک ایـران )درخصوص پذیـرش ضمانت هـای موضوع 
بندهـای 2 و 3 و 6 فوق الذکـر(، ارائـه ضمانت نامـه بانکـی 
با سررسـید حداکثر یکسـاله بابت حقوق ورودی از سـوی 
شـرکت های مصوب شـده به عنـوان فعال اقتصـادی مجاز 

)AEO( در هـر زمـان از سـال امکان پذیر اسـت.
در صـورت احـراز و اثبـات مـوارد تخلف شـرکت ها از 
معیارهـای منـدرج در شـیوه نامه، تسـهیالت اعطایـی لغو 

خواهد شـد.

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی
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بخشنامه

 شـرایط تولیـد اقـام بهداشـتی و تجهیزات پزشـکی مرتبـط با کرونـا در کشـور به نحوی اسـت کـه ایـران را به یکی 
از قطب هـای صـادرات محصـوالت پزشـکی و بهداشـتی مرتبـط بـا کرونـا، تبدیـل کـرده اسـت.بر این اسـاس بـه منظور 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پاسـخگویی به بخشـی از نیاز کشـور های درگیر با شـیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه 
صـادرات نامحدود بـرای اقامی همچـون ماسـک N۹۵، لباس پرسـتاری و کیت سـرولوژی تشـخیص کرونا صادر شـده 

اسـت؛ چراکه تولید ایـن محصـوالت فراتـر از نیاز داخلی اسـت.

میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط اشخاص
به  مربوط  اجرایی  دستورالعمل 
تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله 
در داخل کشور توسط بانک مرکزی به 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط ازجمله 
گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ 

شد.
متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است:

به استناد بند )الف( ماده )7( قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و همچنین بند »ب« ماده )5( 
آیین نامه اجرایی مواد )5( و )6( قانون مذکور و 
تبصره ذیل ماده )7( مصوبه 53۸۸7/125612 
محترم  اول  معاون   1395 /10 /12 مورخ 
رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، 
»دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل 
حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور«، به 

شرح ذیل ابالغ می گردد.
ماده 1- تعاریف:

1-1- شخص یا اشخاص: اعم از تمامی 
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.

2-1- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه 
اعتباری غیربانکی که به موجها قانون و یا اجازه 
نامه بانک مرکزی تأسپس شده و تحت نظارت 
بانک مرکزی فعالیت می نماید و مجاز به انجام 

عملیات ارزی می باشد.
3-1- صرافی: شرکتی که دارای اجازه 
نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات 

صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه  فعالیت آن، 
منقضی شده باشد،

4-1- سند مؤسسه اعتباری: سندی که 
مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص )برداشت 
از حساب ارزی و یا فروش ا لرز( توسط مؤسسه 

اعتباری باشد.
5-1- رسید سنا: رسید با مهر صرافی مجاز 
که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در 

سامانه سنا باشد.
6-1- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی 
صادره توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران 
حاوی کد رهگیری که بیانگر و اظهار ارز توسط 

شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.
نتقال فیزیکی ارز  7-1- حمل: نقل و ا

)اسکناس(.
ماده 2- حمل و نگهداری ارز )اسکناس( 
توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 

یورو یا معادل آن به سایر ارزها بالمانع می باشد.
 ماده 3- حمل و نگهداری ارز )اسکناس( 
برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفًا در صورت 

داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد.
الف - سند مؤسسه اعتباری 

پ - رسید سنا
ج - اظهارنامه گمرکی

ماده 4- سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا، 

حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می باشد. 
قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند 
مؤسسه اعتباری و رسید ستا مکلفند به یکی از 

روش های ذیل عمل نمایند.
 الف- واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد 

یکی از مؤسسات اعتباری
 ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات 
اعتباری به نرخ بازار )مندرج در سامانه معامالت 
الکترونیکی ارز ETS( و یا فروش به صرافی با 

درج در سامانه سنا.
بدیهی است پس از گذشت 6 ماه استاد 
مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات 

مربوطه می گردد.
5- درخصوص ارزهای بیشتر از  ماده 

10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد 
اشخاص که از مهلت سند مؤسسه اعتباری یا 
رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد. از 
تاریخ ابالغ این دستورالعمل سند مؤسسه اعتباری 
و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و الزم 
است در بازه زمانی مذکور به یکی از روش های 

ذیل ماده )4( عمل گردد.
 ماده 6- مؤسسه اعتباری از مفاد این 
دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق 
به مؤسسه مذکور توسط نماینده آنها منوط به 
ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه، حاوی 
مشخصات هویتی حامل، مبدا و مقصد ارزه میزان 

و نوع ارز و علت حمل و جابه جایی می باشد.
ماده 7- صرافی از مفاد این دستورالعمل 

مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط 
نماینده أنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه 
ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات 
حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و 

علت جابجایی به همراه رسید سنا می باشد. 
و  مهر  به  ممهور  نامه  معرفی  تبصره: 
امضاء مجاز صرافی، صرفا برای حمل ارز میان 
صرافی ها، بانک و بازار متشکل ارزی قابلیت 

استفاده دارد.
 ماده ۸- چنانچه مشخص گردد که منشاء 
ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد، برابر 
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم عمل خواهد شد. 
ین  مات مذکور در ا قدا ده 9- کلیه ا ما
درخصوص  ثری  ا هیچ گونه  لعمل  ا دستور
منشاء ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از 
نچه در هر مرحله مشخص گردد  ین رو چنا ا
یم  ز جرا رزهای نگهداری شده حاصل ا که ا
منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی 
تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط 
مقرر درخصوص مبارزه با پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم خواهند بود. 
ماده 10- هر گونه مبادله اخرید و فروش 
ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، 

ممنوع است.

گروه کاالییعنوانکد تعرفهردیف

1دانه سویا تراریخته112019010

1سایر دانه سویا212019090

1دانه کلزا تراریخته312051020

1سایر دانه کلزا412051090

1دانه گلرنگ512076090

22دانه کتان )بزرگ(، حتی خردشده612040000

22سایر کلزا تراریخته712059010

22کلزا سایر812059090

22دانه پنبه تراریخته912072910

22پنبه دانه سایر1012072990

22دانه کنجد1112074090

25بادام زمینی )درون غالف سخت(1212024100

 بادام زمینی ) بدون غالف سخت، حتی شکسته1312024200
شده(

25

25(Copra)کپرا )مغز نارگیل پوست کنده و خشک کرده 1412030000

25دانه آفتابگردان برای روغن کشی1512060010

25دانه آفتابگردان سایر1612060090

27- هسته میوه نخل و مغر آن1712071000

27- دانه روغن کرچک1812073000

27- دانه خردل1912075000

فهرست دانه های روغنی مشمول و غیرمشمول مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخلی
ثبت سفارش و واردات تجهیزات 

پزشکی دارای مشابه داخلی 
ممنوع شد

مجوز  صدور  از  صمت  وزارت  سرپرست 
صادرات نامحدود ماسک N95، لباس پرستاری و 
کیت سرولوژی کرونا خبر داد و گفت: به منظور حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی، ثبت سفارش و واردات 

تجهیزات پزشکی دارای مشابه داخلی، ممنوع شد.
حسین مدرس خیابانی افزود: شرایط تولید اقالم 
بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا در کشور 
به نحوی است که ایران را به یکی از قطب های صادرات 
محصوالت پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، تبدیل 
کرده است.بر این اساس به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی و پاسخگویی به بخشی از نیاز کشور های درگیر با 
شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات نامحدود برای 
اقالمی همچون ماسک N95، لباس پرستاری و کیت 
سرولوژی تشخیص کرونا صادر شده است؛ چراکه تولید این 

محصوالت فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی گفت: آزادسازی صادرات این سه قلم 
کاالی پزشکی به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده و براساس هماهنگی به 
عمل آمده با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات 50 درصد تولیدات 
ونتیالتور، مانیتور های عالئم حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز 

خانگی داده شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم 
برای آزادسازی صادرات سه قلم کاالی مذکور به صورت 
بدون محدودیت، به منظور حمایت از تولید داخلی صورت 
گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازار های فروش 
این محصوالت زمینه تولید هر چه بیشتر آن فراهم شود.

مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین به منظور حمایت از 
تولید داخلی، ثبت سفارش واردات اقالم و تجهیزات پزشکی 
که توانایی تولید آنها در کشور وجود دارد، بر روی سیستم ثبت 
سفارش قفل شده واجازه واردات این اقالم به منظور حمایت 

از تولیدکنندگان داخلی داده نخواهد شد.

و  مقـررات  دفتـر  مدیـرکل 
اسـتانداردهای بازرگانـی وزارت 
جهاد کشـاورزی با ارسـال نامه ای 
بـه مدیـرکل مرکـز واردات و امور 
مناطـق آزاد و ویـژه گمـرک ایران 
اعـالم کـرد کـه از میـان 19 قلـم 
دانه روغنـی تنهـا پنج قلم شـامل 
دانـه سـویا تراریخته، سـایر دانه 
سـویا، دانه کلـزا تراریخته، سـایر 
دانه کلـزا و دانـه گلرنگ مشـمول 
جهـاد  وزارت  ترخیـص  مجـوز 

کشـاورزی هسـتند.
نامـه و فهرسـت دانه هـای  متـن 
روغنـی مشـمول و غیرمشـمول مجـوز 

ترخیـص صـادرات جهـاد کشـاورزی بـه ایـن شـرح  
اسـت: احترامًا، بازگشـت به نامـه شـماره 99/256233 

مـورخ 99/3/17 درخصوص فهرسـت دانه هـای روغنی 
موضـوع نامـه شـماره 99/500/1352 مـورخ 99/3/6 
ضمن ارسـال گـروه کاالیـی دانه هـای روغنی به شـرح 

جـدول زیر، بـه اسـتحضار می رسـاند صرفًا 
کـد تعرفـه ردیف هـای 1  تـا 5 جـدول زیر 
کـه ارز رسـمی دریافـت می کنند مشـمول 
مجـوز ترخیـص وزارت جهـاد کشـاورزی 

. هسـتند
در همیـن ارتبـاط سرپرسـت معاونت 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و کسـب وکارهای 
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی در 
یـران  نامـه ای بـه رئیـس کل گمـرک ا
قانـون   ۸ مـاده  اسـتناد  بـه  نوشـت: 
مقـررات صـادرات و واردات، ترخیـص 
کاالهـای گـروه 2 منـوط به داشـتن مجوز 
واردات، ثبـت سـفارش و رعایـت ضوابـط 
یـن  برا قرنطینـه ای بهداشـتی اسـت، بنا
ترخیص این گـروه از کاالهـا، بدون مجـوز ترخیص از 

ایـن معاونـت بالمانـع اسـت.

گروه کاالییعنوانکد تعرفهردیف



 

جمهوری اسالمی ایران
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بخشنامه
بخشنامه

 واحد هـای تولیـدی دارای پروانـه بهره بـرداری از مراجـع قانونی ذی ربـط صرفاً بـرای تأمیـن نیـاز تولیدی خود 
با تشـخیص رئیس سـازمان، از بررسـی و کنتـرل سـابقه معاف هسـتند. همچنیـن خارج از نیـاز واحـد تولیدی خود، 
مـاک عمـل میانگیـن سـابقه واردات سـال های ۱۳۹7 و ۱۳۹8 مطابـق بـا دو رشـته فعالیـت اولویـت دوم و سـوم 

کارت بازرگانـی خواهـد بود.

شرایط جدید واردات کاال برای دارندگان کارت بازرگانی
مدیرکل دفتـر مقـررات واردات 
و صـادرات وزارت صمـت، طـی 
بخشـنامه ای شـرایط جدید واردات 
کاال بـر اسـاس اعتبـار دارنـدگان 

کارت بازرگانـی را ابـالغ کـرد.
در این بخشنامه آمده است: 

1- متقاضیـان فاقـد سـابقه واردات تـا 
سـقف 500 هـزار دالر در حیطـه سـه رشـته 
فعالیـت خـود، از بررسـی و کنتـرل سـابقه 

معـاف هسـتند.
2- واحد هـای تولیـدی دارای پروانـه 
بهره بـرداری از مراجع قانونـی ذی ربط صرفًا 
بـرای تأمین نیـاز تولیـدی خود با تشـخیص 
رئیـس سـازمان، از بررسـی و کنترل سـابقه 
معـاف هسـتند. همچنین خـارج از نیـاز واحد 
تولیدی خـود، مالک عمـل میانگین سـابقه 

واردات سـال های 1397 و 139۸ مطابـق بـا 
دو رشـته فعالیـت اولویـت دوم و سـوم کارت 

بازرگانـی خواهـد بود.
بـرای  واردات  عمـل  مـالک   -3
واحد هـای بازرگانـی تـا سـقف میانگیـن 
واردات سـال های 1397 و 139۸ )دو سـال 

اخیـر( خواهـد بـود.
4- دسـتگاه های اجرایـی و پیمانکاران 
طـرف قـرارداد بـا دسـتگاه های اجرایی پس 
از تأیید دفتـر تخصصی ذی ربط، از بررسـی و 

کنترل سـابقه معاف هسـتند.
مسـتقر  تولیـدی  واحد هـای   -5
در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی، بـرای 
محصوالت تولید شـده آنها کـه دارای جدول 
ارزش افزوده باشـد، از بررسی و کنترل سابقه 

معـاف هسـتند.

6- کاال هـای موجود در گمـرک )دارای 
قبـض انبـار( کـه ارز آنها تایید شـده باشـد از 

بررسـی و کنترل سـابقه معاف اسـت. 
7- کاال هـای اولویـت دار فهرسـت 
بسـته تشـویقی در صورت تأمین ارز از محل 
صـادرات از بررسـی و کنتـرل سـابقه معـاف 

ند. می شـو
۸- واردات موبایـل، انـواع کاغـذ چاپ، 
تحریـر، ال دبلیو سـی و باطلـه، مقطوعـات 
چوبـی، السـتیک سـواری، لـوازم و قطعـات 
یدکـی خـودرو و لـوازم خانگـی طبـق ردیف 
تعرفه هـای اعالمـی از بررسـی و کنتـرل 

سـابقه معـاف هسـتند.
9- در صورت تغییر تعرفـه یک کاالی 
مشـخص طـی سـال های مختلف، سـابقه 
واردات تعرفه هـای قبلـی بـا ارائـه نامـه از 

دفتـر تعیین تعرفـه گمرک مبنی بر یکسـان 
بودن کاال بـرای تعرفه جدید قابل محاسـبه 

اسـت.

10- سـابقه ذیـل تعرفـه شـش رقمـی 
بـرای تمامـی مـوارد فـوق مـالک بررسـی 

خواهـد بـود.

کارگروه تنظیم بازار به سازمان های ذی ربط اعالم کرد
دستورالعمل ترخیص فوری برنج های وارداتی از گمرکات

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال 
نامه ای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه گمرک ایران نحوه اعمال ماده 11 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 

واردات برای واردات و ترخیص اقالم مورد 
نیاز جهت مقابله با کرونا را اعالم کرد.

متن نامه به این شرح است: بازگشت به نامه 
شماره 99/279707 مورخ 1399/3/21 درخصوص 
ز  بله با کرونا ا ردات اقالم مورد نیاز برای مقا وا

بازرگانی مذکور در مصوبه  محل تخفیفات سود 
شماره 159794/ت57509هـ مورخ 139۸/12/14 
ند، آندسته  هیأت محترم وزیران به اطالع می رسا
ماه  ردیبهشت  ا پایان  تا  که  ردکنندگانی  وا ز  ا
)1399/2/31( اقدامات و شرایط مذکور در ماده )11( 

آیین نامه اجرایی ق.م.ص. و را با ارائه اسناد مثبته انجام 
داده باشند، مشمول عطف به ماسبق بوده و با حداقل 
5 درصد( نسبت به ترخیص اقالم  حقوق ورودی )
مذکور اقدام نمایند. خواهشمند است مراتب یادداشت 

و به گمرکات اجرایی ابالغ گردد.

تخفیف سود بازرگانی برای اقالم وارده جهت مقابله با کرونا

کاهش عوارض صادراتی 
گوشت مرغ

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به دفتر 
صادرات گمرک ایران، موضوع تقلیل عوارض 
صادراتی مرغ تا پایان تیر ماه سال جاری به 1500 

تومان را ابالغ کرد.
در این نامه همچنین موافقت با صادرات 
مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز 
موردی از مرزهای استان سیستان و بلوچستان تا 

پایان خرداد ماه سال جاری اعالم کرد.

بــازار  تنظیــم  کارگــروه 
درخصــوص واردات و ترخیــص 
ــرد. ــاذ ک ــی اتخ ــج تصمیمات برن

کارگــروه  تصمیمــات  جزئیــات 
ــفارش  ــت س ــت ثب ــورد وضعی ــور در م مزب
و ترخیــص برنج هــای وارداتــی از گمــرک 
بــه ایــن شــرح اســت: بــا توجــه بــه لــزوم 
تســریع در رفــع کســری نیــاز بــازار ضمــن 
اجــرا و ابــالغ تصمیمــات تــا تعییــن 
تکلیــف درخواســت وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت، حقــوق ورودی مصــوب در 
ــادرات و واردات )%10(  ــررات ص کتاب مق

ــوی  ــال و از س ــج اعم ــص برن ــرای ترخی ب
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران بــدون 
ــردد. ــدام گ ــهیل اق ــا تس ــت و ب ــوت وق ف

محورهــای ذیــل در قالــب کمیتــه ای 
بــا مســئولیت وزارت جهــاد کشــاورزی و با 
ــات،  ــور، وزارت اطالع ــور وزارت کش حض
ســازمان خدمــات مصرف کننــدگان و 
ــان  ــت، درم ــدگان، وزارت بهداش تولیدکنن
و آمــوزش پزشــکی، ســازمان ملــی 
اســتاندارد، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران، تعزیــرات 
ــم  ــروه تنظی ــه کارگ ــی و دبیرخان حکومت

ــرح در  ــت ط ــج جه ــی و نتای ــازار بررس ب
جلســات آتــی کارگــروه تنظیــم بــازار 

ــردد. ــه گ ارائ
ــی واردات  ــت فصل ــذف ممنوعی - ح

ــج برن
- ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن 
برنــج بــا رویکــرد صرفه جویــی ارزی و 

ــب ــرح مناس ــا ن ــی ب ــج کیف ــن برن تأمی
- بررســی و بازنگــری اســتانداردهای 
بــا  مقایســه  در  داخلــی  بهداشــتی 
ــی )درصــد مجــاز  اســتانداردهای بین الملل

فلــزات ســنگین(
راهکارهــای  بررســی   -
قیمــت  درج  و  اطالع رســانی 
مصرف کننــده برنــج داخلــی و توســعه 

ینــگ ند بر
- کمیتــه ارزی مکلــف می باشــد 
نســبت بــه برقــراری امــکان ثبــت 
ســفارش برنــج بــا ارز نیمــا و ویــراش ثبت 
ــا  ــی ثبــت شــده ب ــج قبل ســفارش های برن
ارز 4200 بــه نیمــا بــدون هرگونــه فرآینــد 
ــای 2  ــایر کااله ــد س ــرور و همانن غیرض

ــد. ــدام نمای ــت اق ــوت وق ــدون ف ب
ــر مقــررات صــادرات و واردات  - دفت
ــک روز کاری  ــرف ی ــد ظ ــف می باش مکل
کاهــش  دســت گردان  پیش نویــس 
ــه 4 درصــد  ــج ب ــواع برن ــه واردات ان تعرف
را تهیــه و نســبت بــه اخــذ مصوبــه 
یــد.  م نما قــدا دســت گردان دولــت ا
ــج  ــص برن ــوق ترخی ــه ف ــذ مصوب ــا اخ ت

توســط گمــرک جمهــوری اســالمی 
ایــران براســاس کــد تعرفــه شــماره 
بالغــی طــی مصوبــه  10063000 ا
57522هـــ مــورخ  شــماره 1235/ت
ــران 10  ــرم وزی ــأت محت 1399/1/9 هی

درصــد خواهــد بــود.
ــا  ــه ب ــج ک ــای برن ــه محموله ه - کلی
نــرج ارز نیمایــی تأمیــن ارز و اظهــار شــده 
اســت، از پرداخــت مابه  التفــاوت ریالــی 
موضــوع مصوبــه شــماره 60/2۸4619 
9۸ کارگــروه تنظیــم  /10 مــورخ 23/
ر معــاف و گمــرک جمهــوری  زا بــا
می باشــد  مکلــف  یــران  ا اســالمی 
هماننــد رویه هــای گمرکــی قبــل از 
ــریفات  ــل تش ــا حداق ــور، ب ــه مذک ابالغی
ــد  ــدام نمای ــج اق ــص برن ــه ترخی نســبت ب
و ترخیــص برنــج تأمیــن ارز شــده بــا 
ــم  ــر تنظی ــوز دفت ــد مج ــا نیازمن ــرخ نیم ن
بــازار یــا شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 

. شــد نمی با
- آن دســته از محموله هایــی کــه 
قبــل از ایــن تاریــخ بــا نــرخ ارز 4200 
تأمیــن ارز گردیده انــد منــوط بــه ترخیــص 
ــد  ــت کلی ــای تح ــد انباره ــه مقص کاال ب
ــر  ــران )ذخای ــی ای ــی دولت شــرکت بازرگان
ــت  ــع تح ــبکه توزی ــتراتژیک( و در ش اس
نظــارت بــا مجــوز دبیرخانــه تنظیــم بــازار 
ــاف  ــرخ ارز مع ــاوت ن ــت مابه التف از پرداخ

. شــند می با
تبصــره: در صــورت عــدم تمایــل 

ــرخ ارز  ــا ن ــل کاال ب ــه تحوی ــده ب واردکنن
4200 بــه دولــت )شــرکت بازرگانــی 
مرکــزی  بانــک   ، یــران( ا دولتــی 
ــاوت  ــه اخــذ مابه التف می بایســت نســبت ب
ــای روز  ــرخ ارز نیم ــا ن ــمی ت ــرخ ارز رس ن
ترخیــص، در چارچــوب ضوابــط بنــد 
12 هشــتاد و یکمیــن جلســه کارگــروه 
ــه شــماره  ــازار ابالغــی طــی نام ــم ب تنظی
ــویه  ــورخ 9۸/12/27 )تس 60/331475 م
ــید  ــال در سررس ــاوت ری ــاب مابه التف حس
9 مــاه بــا ســپردن تضامیــن معتبــر( اقــدام 
ــتقیم  ــه مس ــه عرض ــاز ب ــده مج و واردکنن
ــوب  ــا در چارچ ــا ارز نیم ــی ب ــج واردات برن
ضوابــط قیمت گــذاری کاالهــای وارداتــی 
ــا و درج  ــت قیمت ه ــن و تثبی ــأت تعیی هی
آن در ســامانه جامــع تجــارت داخلــی 

ــود. ــد ب خواه
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دکتــر کونیــو میکوریــا دبیــرکل ســازمان 
ــفیر  ــیموکاوا س ــا ش ــرک و ماکیت ــی گم جهان
ژاپــن در بلژیــک )مقــر WCO( در مــورد 
ــروژه  ــن از پ ــت ژاپ ــی دول ــتیبانی مال پش
این ســازمان بــرای ارتقــای ظرفیــت ادارات 
گمرکــی کشــورهای در حــال توســعه بــرای 

ــد. ــد کردن ــاCOVID -19 تأکی ــه ب مقابل
ــی  ــرای ادارات گمرک ــتورالعمل های WCO ب دس
ــب در  ــل مناس ــارت و عکس العم ــداوم تج ــورد ت در م
ــراری  ــوارد اضط ــایر م ــاCOVID-19 و س ــه ب مواجه
مشــابه براســاس بهتریــن شــیوه های جمــع آوری 
شــده تدویــن خواهــد شــد. ایــن شــیوه ها بــرای 
ــرک  ــی گم ــازمان جهان ــعه س ــال توس ــای در ح اعض
ــا  ــه )LDC( ب ــعه یافت ــر توس ــه کشــورهای کمت ازجمل
اقدامــات مختلــف ازجملــه آمــوزش ملــی و منطقــه ای 
ــه وضعیــت هــر کشــور و نیازهــای خــاص  ــا توجــه ب ب

ــای  ــه ارتق ــن ب ــروژه همچنی ــن پ ــا می یابد.ای آن ارتق
بیشــتر وب ســایت اختصاصــی WCO کمــک می کنــد 
ــگاه  ــکارات، پای ــا، ابت ــه ابزاره ــوط ب ــات مرب و اطالع
ــرای پرداختــن  داده هــا و شــیوه های ملــی مربوطــه را ب
COVID -19ــه ــوط ب ــف مرب ــای مختل ــه چالش ه ب

ــرک  ــی گم ــازمان جهان ــرکل س ــد. دبی ــعه می ده توس
در ایــن بــاره گفــت: در ایــن شــرایط بحرانــی بــه ادارات 
ــه از  ــود ک ــه می ش ــان توصی ــر جه ــی در سرتاس گمرک
تســهیل گمرکــی در تأمیــن نــه تنهــا وســایل امــدادی 

ــد. ــت کنن ــاری حمای ــای تج ــه کااله بلک
وی همچنیــن اضافــه کــرد: حمایــت دولــت 
ژاپــن از پــروژهCOVID -19 می توانــد بــه تــداوم 
کارکردهــای عملیاتــی گمــذک و کاهــش اثــرات 
همه گیــریCOVID -19 در جوامــع و اقتصــاد 

کشــورها کمــک کنــد.
ــم  ــک ه ــن در بلژی ــفیر ژاپ ــیموکاوا س ــا ش ماکیت

ــل  ــه حداق ــرای ب ــالش ب ــن در ت ــه ژاپ ــرد ک ــد ک تأکی
رســاندن تأثیــر بیمــاری همه گیــرCOVID -19 از 
فعالیت هــای WCO بــرای برطــرف کــردن ایــن 
چالــش جهانــی تحــت رهبــری دبیــرکل ایــن ســازمان 

قدردانــی می کنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن 
ــه  ــک ب ــرای کم ــریع WCO ب ــات س ــروژه از اقدام پ
ــر  ــا بیمــاری همه گی ــارزه ب ادارات گمــرک عضــو در مب

ــد. ــتیبانی کن ــا پش کرون

فراسو

موضـوع روز جهانی محیط زیسـت برای سـال 2020 تنوع زیسـتی تعیین شـده بود و تاش هـای زیادی 
تحـت عنوان "وقـت طبیعـت اسـت." در ایـن زمینـه انجام شـد. تنوع زیسـتی شـامل کـره زمین، شـامل 8 
میلیـون گونه تخمین زده شـده و تنـوع ژنتیکی آنها، گیاهـان، حیوانات، حشـرات، حتی قارچ هـا و باکتری ها 

و همچنیـن اکوسیسـتم های آنهـا دربرمی گیرد.

ژاپن از پروژه WCO برای ایجاد ظرفیت گمرکات کشورهای در حال توسعه
 در پاسخ به COVID -19  پشتیبانی می کند

 )WCO( سازمان جهانی گمرک
هر سال مشتاقانه 5 ژوئن روز جهانی 
محیط زیست را جشن گرفته و آن را 
به جامعه جهانی تبریک می گوید. 
این یک روز مهم است که لزوم ادامه 
آگاهی از مسائل زیست محیطی، به 
ویژه اینکه چرا حفظ محیط زیست 
برای پایداری انسان ضروری است 
و به تعهد ما در زمینه حمایت از خانه 

خود - زمین - تأکید می کند.
سازمان جهانی گمرک همچنین دوباره 
در همبستگی با شرکای خود به ویژه برنامه 

 )UNEP( محیط زیست سازمان ملل متحد
لمللی  و دبیرخانه کنوانسیون تجارت بین ا
گونه های در معرض خطر جانوران وحشی و 
فلور )CITES(، برای حمایت از تالش ها 
برای اطمینان از پایداری محیط زیست را 

اعالم می کند.
موضوع روز جهانی محیط زیست برای 
سال 2020 تنوع زیستی تعیین شده بود 
و تالش های زیادی تحت عنوان "وقت 
طبیعت است." در این زمینه انجام شد. تنوع 
زیستی شامل کره زمین، شامل ۸ میلیون 
گونه تخمین زده شده و تنوع ژنتیکی آنها، 

گیاهان، حیوانات، حشرات، حتی قارچ ها و 
باکتری ها و همچنین اکوسیستم های آنها 

دربرمی گیرد.
از طرف دیگر امروز تنوع زیستی با 
یک تهدید جدی روبه رو است. در طول 50 
سال گذشته، جمعیت جهان دو برابر، اقتصاد 
جهانی تقریبًا چهار برابر و تجارت بین المللی 

ده برابر شده است. 
جهانی  صندوق  گزارش  براساس 
حیات وحش )WWF(، سیاره زمین برای 
پاسخگویی به خواسته های فعلی بشریت 
نیازمند اقدامات و حمایت بیشتری است. 

سازمان جهانی گمرک در پاسخ به این 
درخواست به همین دلیل است که فعاالن 
محیط زیست در روز جهانی محیط زیست، 
خواستار اقدام فوری برای محافظت از تنوع 

زیستی شدند.
دستیابی به آینده ای پایدار پیشنهاد 
داده است که نیازهای اجتماعی، اقتصادی، 
بهداشتی و زیست محیطی در مرکز اقدامات 
آن باشد. با توجه به اینکه شعار سال 2020 
سازمان جهانی گمرک این است که "گمرک 
تقویت پایداری برای مردم و محیط زیست 
برای زمین" از همه اعضای WCO دعوت 
می کند تا تالش های خود را برای خنثی 
کردن اقدامات ضد محیط زیست و محافظت 
از مردم و کره زمین تقویت کنند و با این کار 

به مبارزه با شبکه های جنایی محیط زیست و 
حفظ تنوع زیستی کمک نمایند. گمرک اولین 
نقطه ورود و آخرین نقطه خروج کاال است و 
همین امر آن را به یک بازیگر مهم در تالش 
برای اجرای قانون برای مبارزه با جرائم 

زیست محیطی تبدیل می کند."
WCO به طور مداوم با کمک اعضای 
ارتباطات منطقه ای  خود و شبکه دفاتر 
)RILOs( از آموزش و به روزرسانی مرتب 
مطالب آموزشی خود در حوزه محیط زیست 
پشتیبانی می کند و اطمینان می دهد که 
گمرک نسبت به هر رویدادی که می تواند 
تأثیر منفی بر محیط زیست بگذارد، حساس 

است.
WCO از طریق برنامه محیط زیست، 
اعضای خود را در مقابله به انواع و اقسام 
جرایم زیست محیطی مرتبط با تجارت 
ازجمله تجارت غیرقانونی حیات وحش و 
چوب، حمل ونقل غیرقانونی زباله و مواد 
شیمیایی و همچنین صید غیرقانونی گزارش 
نشده و کنترل نشده فرامی خواند و با توجه به 
مسئولیت رسیدگی به چنین طیف وسیعی از 
موضوعات، تالش های گمرک برای تأمین 
زنجیره های تأمین جهانی همچنان تقویت 

خواهد شد.

پشتیبانی سازمان جهانی گمرک از برنامه ها و اقدامات مربوط به حفظ محیط زیست

نخستین جلسه مساعدت فنی در مورد 
مدیریت ریسک )RM( که در چارچوب 
SECO- برنامه تسهیل تجارت جهانی

WCO )GTFP( به سازمان گمرکی بولیوی 
ارائه می شود، 19 ماه مه با حضور 25 نفر از 
واحد کنترل ملی، مدیریت ریسک، شش مدیر 
و مشاوران منطقه و همچنین مدیر پروژه ملی 

GTFP برگزار شد.
با توجه به محدودیت های فعلی سفر به علت 
شیوعCOVID -19، این جلسه از راه دور و با استفاده 
 GTFP از ویدئو کنفرانس برگزار شد و شامل طرح اولیه
و پیشینه آن، توضیحی در مورد روش شناسی که باید 
در طول دوره مساعدت، اقتباس هایی به منظور ارائه 

پشتیبانی از راه دور و کارهایی بود که توسط کارشناسان 
WCO انجام دادند. در ادامه توصیه های ارائه شده از 
سوی صندوق بین المللی پول در مورد RM، توسعه 
ظرفیت های بولیوی برای تهیه یک استراتژی ملی 
مدیریت ریسک و ماتریس های مربوط به ریسک ارائه 
شد. در این برنامه کمک های از راه دور توسط کارشناسان 
WCO به بخش فنی گمرک بولیوی صورت گرفت 
و مصاحبه هایی در زمینه های مختلف در ارتباط با 
RM انجام شد. سازمان جهانی گمرک تأکید کرد: به 
محض اینکه وضعیت عادی و سفرها دوباره برقرار شود، 
 RM متخصصان بخش عملی این سازمان کمک های

را آغاز می کنند.
گمرک بولیوی به عنوان یک ذی نفع، برنامه 

کامل ظرفیت سازی WCO را ظرف سه سال آینده 
دریافت می کند تا استراتژی مدیریت ریسک را مطابق با 
استانداردهای بین المللی و بهترین شیوه ها به اجرا درآورد. 
با استفاده از این برنامه، GTFP انتظار دارد شاهد یک 
سیستم مدیریت ریسک کارآمدتر و بهبود همکاری در 
کنترل مرزها، از طرف گمرک بولیوی جهت تسهیل 

تجارت باشد.
GTFP( با  برنامه تسهیل تجارت جهانی )
قدردانی از کارشناسان سازمان جهانی گمرک که از این 
برنامه در این دوره دشوار حمایت کردند تشکر کرد و تعهد 
خود را به یافتن راه های نوآورانه جدید برای ارائه کمک 
فنی اعالم نمود تا بتواند تأثیر منفیCOVID -19 را 

در اجرای یک کار ملی کاهش دهد. 

کمک سازمان جهانی گمرک به بولیوی برای اجرای برنامه مدیریت ریسک
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گزارش

طبق تعریـف کنوانسـیون تجدیدنظر شـده کیوتـو، گواهی مبـداء یک فـرم ویژه اسـت که نشـان می دهد 
کاال در یک کشـور خاص تولید شـده اسـت. این گواهـی همچنین می تواند شـامل یـک اظهارنامـه )اظهارنامه 

گواهـی( از طـرف تولیدکننده، فروشـنده، صادرکننـده یا یک شـخص صاحیت دار دیگر باشـد.

قواعد مبداء ، لزوم گواهی مبداء و مقام صادرکننده آن
 Rules of ( مبداء  قواعد 
هستند  روش هایی   )Origin
که کشور مبداء یک کاال یا ملیت 
اقتصادی آن را مشخص می کند. 
ایجاد قواعد مبداء برای اجرای 
نظیر  تجاری  سیاست  معیارهای 
تعرفه ها، سهمیه ها، محدودیت ها 
و ممنوعیت ها و غیره ضرورت دارد. 

قواعد مبداء در تجارت بین الملل یک 
موضوع چالش برانگیز می باشد. دالیل این 
چالش ها ماهیت فنی این قواعد بوده و لذا 
اجرای هماهنگ آنها یا رسیدن به یک 
وحدت رویه در دنیا مشکل می باشد. به 
خاطر فقدان هماهنگی در موافقت نامه های 
تجارت آزاد در مناطق اقتصادی موجود در 
دنیا پدیده بشقاب اسپاگتی به وجود آمده است 

.)Spaghetti Bowl effect(

تعریف قواعد مبداء
جامع ترین تعریف برای قواعد مبداء در 
کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو بیان شده 
است. طبق ضمیمه K این کنوانسیون، قواعد 
مبداء یعنی شرایط ویژه ای است که طبق 
اصول ایجاد شده )ضوابط مبداء( از طریق 
قوانین ملی یا موافقت نامه های بین المللی 
که توسط یک کشور برای تعیین مبداء کاال 

به کار می رود.

انواع قواعد مبداء
قواعد مبداء دو دسته اند: ترجیحی و 
غیر ترجیحی. قواعد مبداء غیرترجیحی 
طبق مقررات سازمان جهانی تجارت برای 
لوداد  حمایت مفهوم رفتار دولت کامله ا

)MFN( به کار می رود. در حالی که قواعد 
مبداء ترجیحی براساس رژیم های تجاری 
توافقی )موافقت نامه های تجاری( و به 
منظور اعطای ترجیحات تعرفه ای خارج از 
دولت کامله الوداد به کار می رود. این وجه 
تمایز در ماده )1( موافقت نامه قواعد مبداء 

سازمان جهانی تجارت تصریح شده است. 

نقش قواعد مبداء در تجارت 
بین الملل

ضوابط مبداء برای تعیین ملیت کاال 
ایجاد می شود. برای مثال اگر کشور )الف( 
بخواهد برای واردات یک کاال از کشور )ب( 
تعرفه ضد دامپینگ وضع کند، قواعد مبداء 
ضرورت پیدا می کند. بدون قواعد مبداء 
نمی توان تشخیص داد که این کاال توسط 
کشور )ب( تولید شده است. ممکن است این 
کاال در کشور )ج( تولید شده و فقط از کشور 

)ب( صادر شده باشد.

ضوابط مبداء
قواعد مبداء برای انعکاس عملیات 
تولید و تجارت می باشد. یک کاال ممکن 
است تمامًا در یک کشور تولید شده باشد و 
یا می تواند با مشارکت چندین کشور تولید 
گردد. لذا هر دو مورد، دو شرایط ذیل را 

منعکس می کند:
الف( اساسًا در یک کشور تولید شده: 

محصوالت  معدنی،  مواد  مثل 
کشاورزی و دامی، ماهی صید شده در 
آب های قلمرو، ضایعات حاصل از عملیات 
تولید، و کاالهای تولید شده از موارد ذکر 

شده.

ب( تغییر اساسی )کاالیی که تمامًا در 
یک کشور تولید نشده(: 

بدین معناست که کشور تولیدکننده 
کاال کشوری است که در آن فرآیند تولید، 

صفت اساسی را به کاال بدهد. 

روش های مختلفی برای تشخیص 
ضابطه تغییر اساسی وجود دارد: 

1( تغییر تعرفه
2( درصد ارزش

3( عملیات تولید یا پردازش خاص.

گواهی مبداء
سندی است که در تجارت بین المللی 
استفاده می شود و تأیید می کند که کاالی 
مذکور در آن ضوابط خاصی داشته و لذا 

کشور تولیدکننده را نشان می دهد.
طبق تعریف کنوانسیون تجدیدنظر 
شده کیوتو، گواهی مبداء یک فرم ویژه 
است که نشان می دهد کاال در یک کشور 
خاص تولید شده است. این گواهی همچنین 
می تواند شامل یک اظهارنامه )اظهارنامه 
گواهی( از طرف تولیدکننده، فروشنده، 
صادرکننده یا یک شخص صالحیت دار 

دیگر باشد.
اظهارنامه گواهی یعنی یک بیانیه در 
مورد مبداء کاالست که توسط تولیدکننده، 
شخص  یک  یا  صادرکننده  فروشنده، 
صالحیت دار روی فاکتور فروش یا هر سند 

دیگر مربوط به کاال ذکر شده است.
مثل  موافقت نامه ها  برخی  در 
NAFTA، گواهی که توسط صادرکننده 

ارائه می شود، مورد پذیرش قرار می گیرد. 
لمللی بازرگانی تعریف ساده تر  اتاق بین ا
و جامع تری در این مورد که در واقع تحت 
 )self-certificate( عنوان خود گواهی

و گواهی مجاز می باشد، ارائه می کند.
گواهی مبداء یک سند مهم در تجارت 
لمللی است که تایید می کند کاال در  بین ا
کدام کشور به دست آمده یا تولید شده است. 
این گواهی می تواند توسط صادرکننده تهیه 

یا صادر شود.
این نوع گواهی و گواهی مبداء مبنای 
تحت  ورودی  حقوق  یا  تعرفه  محاسبه 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی می باشد. 

الزام گواهی مبداء
گواهی مبداء همیشه الزامی نبوده و 
ضرورت آن بستگی به سیاست تجاری 
کشور واردکننده دارد. لذا برای مقاصد 
رائه گواهی مبداء معموال  غیرترجیحی ا
ضروری نیست. مگر در مواردی که کشور 
واردکننده منظور خاصی در مورد برخی 
کشورهای صادرکننده داشته باشد. در 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی معمواًل 
کاالهای با ارزش پایین معاف بوده و آستانه 
ارزش آن در متن موافقت نامه مشخص 

می گردد.

گواهی  صادرکننده  مقامات 
مبداء

مقام یا سازمان صادرکننده گواهی مبداء 
در کشورهای مختلف متفاوت است. در بیشتر 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی مقام 
صادرکننده گواهی مبداء وزارت بازرگانی 

)Ministry of Trade( می باشد. 
به طورکلی مقامات صادرکننده گواهی 

مبداء می تواند شامل موارد ذیل باشد:
- اتاق بازرگانی

موافقت نامه های  )طبق  گمرک   -
تجارت دو جانبه یا چند جانبه(

- سایر سازمان های دولتی که معموال 
مرتبط با وزارت بازرگانی می باشند )طبق 

موافقت نامه(.

مقام کنترل کننده گواهی مبداء گمرک 
کشور واردکننده می باشد.

انواع گواهی مبداء
به دلیل قواعد مبداء ایجاد شده برای 
مقاصد ترجیحی و غیرترجیحی، گواهی 
مبداء نیز می تواند دو نوع باشد: گواهی مبداء 

ترجیحی و غیرترجیحی.
در گواهی مبداء ترجیحی و در قسمت 
باالی این سند، به موافقت نامه ترجیحی 
نیز اشاره می شود. برای مثال در گواهی 
مبداء ترجیحی اتحادیه آسه آن و کره جنوبی 

نوشته شده:
Certificate of Origin

 ASEAN-Korea Free (
)Trade Agreement

مثاًل  موافقت نامه ها  برخی  در 
موافقت نامه تجارت آزاد تایلند و هند، شکل 
یا فرمت گواهی مبداء مشخص شده است. 

* مرکز آموزش، تحقیقات و 
ظرفیت سازی گمرک ایران

عبدالعزیز یوسفی*
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مقاله

گمرک جمهوری اسـامی 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.

مطلب زیر دومین و آخرین بخش از گزارشی است که 
به اقدامات و تسهیالت گمرکات 70 کشور عضو سازمان 

جهانی گمرک برای مقابله با کووید- 19 اشاره دارد.

اقدامات  اهم   کارکنان،  از  حمایت  حوزه  در   -3
کشورهای همسایه ایران و همچنین تعدادی از کشورها 

به شرح ذیل است:
آذربایجان

● کارمندان از متخصصان وزارت بهداشت آموزش دیده اند.
مانند  شده  ارائه  شخصی  محافظ  تجهیزات  از  استفاده   ●
است. الزامی  کارکنان  برای  عینک  و  روتختی  ماسک،  دستکش، 

● اقدامات بهداشتی مرتبط مانند شستشو و ضد عفونی کردن 
دست، ضدعفونی سطوح و اماکن عمومی.
ضدعفونی کامیون ها و وسایل نقلیه.

ارائه نمی دهند، در حالت  را  ● کارمندانی که خدمات اصلی 
می گیرند. قرار  باش  آماده 

بحرین
● گمرک بحرین، افسران گمرکی که به شدت در معرض 
ابتال به ویروس همه گیر هستند را با تهیه لباس حفاظتی، ماسک، 
وسایل  کردن  ضدعفونی  همچنین  و  ضدعفونی کننده ها  دستک، 

است. کرده  مجهز  کارشان 
با  مواجهه  اهمیت  ویروس،  عالئم  مورد  در  کارکنان  به   ●
آموزش  و تشریح روش گزارش  مبتال  افراد  با  رویارویی  و  شرایط 

است. شده  داده 
● گمرک بحرین، فناوری های جدید را به کار گرفته و تکنولوژی 

را در اجرای نشست های غیرحضوری به کار بسته است.
● کارمندانی که از بیماری مزمن رنج می برند و خانم های باردار 
که ابتال به ویروس برای سالمتیشان خطرناک است، از حضور در 
محل کار معاف هستند و به صورت دورکار از منزل مشغول به انجام 

وظایف محوله می باشند.
با کارگزاران گمرکی بر ترخیص  ● گمرک بحرین هم صدا 
محموله ها و پرداخت الکترونیکی از راه دور و همچنین ارائه خدمات 
از طریق پاسخگویی مرکز تلفن و خدمات مشتریان جهت عدم مراجعه 

حضوری تأکید دارد. 

بلغارستان
 استفاده از خدمات الکترونیکی توصیه می شود.

کوبا
● گمرک کوبا مأمورین خود را به وسایل حفاظتی مجهز کرده 
و به طور مرتب اقدامات بهداشتی و ضدعفونی کننده و همچنین منابع 

الزم برای آن را تضمین می کند.

دبی
● گمرک دوبی برای اطمینان از سالمت و امنیت افسران بازرسی، 
یک گذرگاه امن متحرک ایجاد کرده است. هدف گذرگاه بازرسی امن، 
حفاظت از بازرسان و استریل کردن ایشان قبل از شروع به بازرسی 
روزانه شان می باشد. این گذرگاه به یک دماسنج هوشمند مجهز شده 
است که دمای بدن را با صدای بلند می خواند، یک منبع آب که پا و 
دستان را به طور کامل استریل می کند و در ادامه، پوشش های حفاظتی 
همچون دستکش، ماسک و لباس حفاظتی برای کل بدن را ارائه می دهد.

● گمرک دوبی اقدامات پیشگیرانه و مراحلی را برای تضمین 
شامل  که  است  داده  انجام  کارشان  انجام  حین  ارزیابان  سالمت 

استریلیزاسیون تمام کامیون های گذری از مرزها می باشد.
● پیش از این، گمرک دوبی تمام ساختمان ها و مراکز و امکانات 

گمرکی را استریل نموده است. 

مغولستان
مواد  گمرک،  دفاتر  و  منطقه ای  گمرک  اداره های  برای   ●
است.  شده  تهیه  استریلیزه کننده  یا  ضدعفونی کننده  تمیزکننده، 
بازرسان گمرک از مجموعه کامل و یا نیمی از لباس و تجهیزات 

می کنند. استفاده  محافظتی 

عمان
● همچون پیش از شیوع کووید-19، تمام کارگزاران گمرکی، 
نمایندگان، تجار و غیره با دسترسی از طریق پنجره واحد الکترونیکی 

قابلیت دسترسی به پنجره واحد را به صورت 24 ساعته، هفت روز در 
هفته دارند. این موضوع، امکان ترخیص کاال بدون نیاز به مراجعه به 

گمرک را ممکن می سازد.
● پذیرش افراد و شرکت ها در محل گمرک متوقف شده است. 
کلیه واردات و صادرات از طریق مرکز تلفن پشتیبانی Bayan که 
به صورت 24 ساعته، هفت روز در هفته یا از طریق ایمیل اختصاصی 

انجام می گیرد.

پاکستان
● گمرک، بودجه مازادی برای حفاظت از کارکنان در برابر 
بیماری همه گیر کووید-19 با فراهم کردن ماسک، ضدعفونی کننده ها 
و دیگر اقالم ضروری که اداره بهداشت محلی دستور آنها را داده، در 
نظر گرفته است. امکانات کنترلی و بهداشتی در تمام ادارات گمرک 

موجود می باشد.

قطر
● کارمندانی که دارای بیماری های مزمن هستند، از حضور 
در محل کار معاف هستند و از منزل به صورت دورکاری مشغول به 
فعالیت هستند. برای کارمندان، با توزیع تجهیزات حفاظتی )دستکش، 
ماسک و ضدعفونی کننده( اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است و 
ضدعفونی کننده دست در محل های استراتژیک و محل مخصوص و 

بازرسی کاال قرار داده شده است.
● از پذیرش افراد و شرکت ها موقتاً جلوگیری می شود و یک 
آدرس پست الکترونیکی برای مسئوالن امور گمرکی جهت دریافت 
درخواست ها و پاسخ به آنها با بخشنامه صادره مشتمل بر جزئیات 
تماس مثل شماره تلفن و آدرس ایمیل جهت راهنمایی، رسیدگی یا 

پشتیبانی ایجاد شده است.
● پرسنل و تمام کسانی که با مسئول گمرک در ارتباط هستند 
به شیوه های مختلفی درخصوص روش های جلوگیری از کووید-19 با 
ضدعفونی کردن مکرر، استفاده از دستکش ماسک از طریق پوسترها 

و بنرهای مورد تأیید وزارت بهداشت قطر، آموزش دیده اند.
● ثبت حضور با اثر انگشت ملغی اعالم شده و کارت پرسنل 

فعال گردیده است.

ایاالت متحده آمریکا
● گمرک و حفاظت از مرز )CBP( دارای PPE مناسب در 
کلیه بنادر، ایستگاه ها، شعبه های هوایی و در همه مکان های عملیاتی 
است. CBP در هر دفتر و بخش میدانی دارای یک متخصص ایمنی 
و بهداشت حرفه ای است که به مؤلفه های عملیاتی در انجام ماموریت 
CBP در ضمن اطمینان از ایمن ماندن کارمندان CBP کمک کند.

اسپانیا
که  کلیه خدماتی  است.  بسته  برای عموم  دفاتر گمرکی   ●
و  ارائه می شوند  آنالین  به صورت  ندارند  فیزیکی  به حضور  نیازی 

شوند. ارسال  الکترونیکی  صورت  به  می توانند  اسناد 

سوئد
● گمرک سوئد اقدامات الزم برای اطمینان از وجود تجهیزات 
محافظ کافی برای افسران گمرک، در صورت نیاز به استفاده از چنین 
تجهیزاتی را در انبارها انجام داده است. گمرک سوئد تاکنون هیچ 
موردی برای کمبود نیروی کار، به دلیل مرخصی بیمار را نداشته 
است. کارمندانی که می توانند در خانه کار کنند، مجاز به انجام کار 

در خانه هستند.
● سفرهای کاری به غیر از موارد ضروری )که باید توسط 

افتاده است. یا به تعویق  لغو  مدیریت تصمیم گیری شود( 

مکزیک
● به بزرگساالن باالی 60 سال، زنان باردار، شیرده یا کارمند 
مبتال به بیماری مزمن این امکان داده می شود که فعالیت های کاری 

خود را در خانه خود انجام دهد.
بیشتر  برگزاری جلسات حضوری جلوگیری می شود و  از   ●

انجام می شود. از طریق کنفرانس صوتی  جلسات 
ارتباطات  بهداشت،  وزارت  دستورالعمل های  با  مطابق   ●
برای کارمندان  با پروتکل های مراقبتی و بهداشتی  بطور مداوم و 

می شود. تولید 
● تهیه ژل ضد باکتریایی، ضدعفونی کننده ها به کلیه نقاط 

ورودی.
● در نقاط ورودی، جلسات و کمیته های مشتریان، حضور بیش 

از 10 نفر مجاز نیست.

آلمان
استفاده از وسایل محافظ شخصی مانند دستکش، ماسک و غیره 
برای مأمورین گمرکی در ارتباط نزدیک با مشتریان الزامی است. عالوه 
بر این، اقدامات بهداشتی مربوطه نیز باید رعایت شود. کارمندانی که 

حضورشان الزامی نیست، در حالت آماده باش قرار می گیرند.

اقدامات  اهم  اجتماعی،  حمایت  حوزه  در   -4
کشورهای همسایه ایران و همچنین تعدادی از کشورهای 

می باشد: ذیل  به شرح  اروپایی 

بحرین
● وظایف گمرک بحرین بخشی از وظایف این کشور در مقابله 

با بیماری واگیردار کووید-19 می باشد که از طرف معاون نخست وزیر 
مشخص می شود.

● عالوه بر کارگزاران گمرکی، گمرک بحرین نیز بر ترخیص 
طریق  از  خدمات  ارائه  همچنین  و  الکترونیکی  پرداخت  و  کاال 
مراجعه  عدم  جهت  مشتریان  خدمات  و  تلفن  مرکز  پاسخگویی 

دارد. تأکید  حضوری 

کوبا
 )API( به اشتراک گذاری به موقع اطالعات پیشرفته مسافر ●
با مقامات کنترل بهداشتی )MINSAP ،Phytosanitare و 
دامپزشکی( که شامل لیست شخصی مسافران و خدمه از کشور و 

حمل ونقل از کشورهای تحت نظارت اپیدمیولوژیک. 

عمان
● براساس ابالغیه اخیر سازمان جهانی گمرک، مهارت ارزیابی 
CEN.  ریسک گمرک در انجام اقداماتی در مقابل تخلفات واردات و

Comm به اشتراک گذاشته خواهد شد.

پاکستان
● به دنبال شیوع COVID-19، مقامات گمرکی نسبت به 
واردات و عرضه احتمالی مواد تقلبی پزشکی و داروهای تقلبی حساس 
WCO. شده اند. اقدامات انجام شده در این رابطه از طریق بستر

CEN.comm به اشتراک گذاشته خواهد شد.

لهستان
● نزدیک به 5000 لیتر الکل مصادره شده توسط اداره درآمد 
برای  تولید ضدعفونی کننده ها  در  تا  است  شده  اهدا  لهستان  ملی 
پشتیبانی از مبارزه با COVID-19 استفاده شود. این الکل که ابتدا 
قرار بود پس از مصادره از بین برود، برای تهیه مواد ضدعفونی کننده 
برای اشیاء، سطوح، اتاق ها و وسایل حمل ونقل اهدا شد. الکل مصادره 

شده به موسسات خیریه اهدا شد.

بلژیک
● برای افزایش تولید مواد پایه برای اسپری های ضدعفونی کننده 
و مایعات، اداره گمرک بلژیک موقتاً محصوالتی را که می توان برای 
این منظور از دناتوراسیون استفاده کرد، ترویج می دهد. این امر باعث 
می شود که داروسازان و بیمارستان ها بتوانند از الکل ها برای تولید 
مواد ضدعفونی کننده براساس الکل های موجودی استفاده کنندکه در 
غیر این صورت به بخش های دیگری منتقل می شوند )مثل استفاده 

صنعتی، تخریب و غیره(.

استرالیا
● رویکردی دولتی برای مدیریت چالشCOVID -19 بسیار 
ضروری است. در استرالیا، وزارت امور داخلی و نیروی مرزی استرالیا 
همچنان با سایر آژانس های خدمات عمومی استرالیا همکاری می کنند 

تا رویکردی هماهنگ جهت مقابله باCOVID -19 داشته باشد.
برای  موجود  فرآیندهای  پیگیری  به  باید  مرزی  پرسنل   ●
غربالگری مسافران بیماری که به فرودگاه ها و بنادر وارد می شوند از 

طریق چک لیست به روز بیماری مسافران، ادامه دهد.

آلمان
● اقدامات برای مقابله با تجارت غیرقانونی کاالهای تقلبی 
که  می دهد  اطمینان  گمرک  پزشکی:  کاالهای  شده  سرقت  یا 
استانداردهای کیفیت در اتحادیه اروپا برای داروهای وارداتی تجاری 
رعایت می شود. واردات فقط با اسناد و مجوزهای الزم امکان پذیر 
برای تسهیل در جابجایی  اداره گمرک  با وجود تالش های  است. 
کاالها، این اداره همچنان با تمرکز خاصی روی تجهیزات حفاظتی، 

کنترل های مبتنی بر ریسک را انجام می دهد.
ضدعفونی کننده،  مواد  کردن  معاف  با  قباًل  گمرک  اداره   ●
نسبت به این بحران، واکنش نشان داده بود: کلیه افرادی که قباًل 
مجوز استفاده از الکل غیرمجاز را به صورت معاف از مالیات برای 
تولید داروها در اختیار دارند، می توانند از این مجوز برای تولید مواد 
ضدعفونی کننده نیز استفاده کنند )20 مارس 2020(. بر این اساس، 
استفاده نادرست از الکل، به طور موقت تحمل می شود. تحویل باید 

مطابق مقررات مربوطه انجام شود.

* مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران

مهمترین اقدامات کشورهای عضو WCO برای مقابله با آثار کووید-19 – قسمت آخر

COVID -19 اقدامات گمرکات جهان برای حمایت از کارکنان خود در برابر
مترجمین: وحید محمدتقوایی- مریم محبی- یوسف شریف پور- حسین نیک بین*
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گزارش

ماهیـت چندوجهـی رقابت پذیـری تجـاری مسـتلزم درک عمیـق طیف گسـترده عواملی اسـت که 
می تواننـد آن را کمک یا محـدود نماینـد. از آنجا که ایـن عوامل اغلب درون زا هسـتند، بعید اسـت 
رویکـردی کلی به آن اصاحـات مؤثر باشـد. لذا یک رویکـرد عمیق و جامـع بـرای درک محدودیت ها 

و تأثیـر آنهـا بر بخش تجـارت ضروری اسـت.

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399- قسمت اول
تا یکی دو دهه پیش به طور سنتی و مبتنی بر سابقه تاریخی تصور این بود مانع جدی پیش روی بالفعل شدن ظرفیت های تجاری 

کشورها، دسترسی به بازارها است.
 در این راستا دولت ها سعی در حل مشکل از طریق اصالح سیاست های تجاری مانند کاهش تعرفه ها و اعمال سهمیه ها، حضور در 
موافقت نامه های ترجیحی و آزاد داشتند، اما حتی با وجود مشارکت در موافقت نامه ها جهت دسترسی به بازارها، بسیاری از کشورهای در حال 

توسعه قادر به رقابت در بازارهای جهانی نبودند، چراکه موانع پیش روی تجارت فراتر از تعرفه و موانع غیرتعرفه ای بود. 
به عنوان مثال سیاست های نادرست کالن اقتصادی مخل رقابت و ورود به بازارها؛ شرایط نامساعد عوامل تولید، خدمات زیرساختی و 
پشتیبانی، ناکارآمدی حمل ونقل و لجستیک همگی هزینه های تولید و تجارت را افزایش داده و موانع جدی تری برای تجارت هستند. ادبیات 
موانع شکل گیری رقابت پذیری تجاری باعث شد نهادهای بین المللی پا را فراتر از عوامل طرف تقاضا گذاشته و به عوامل طرف عرضه صادرات 

)مرزی و درون مرزی( توجه جدیتری داشته باشند.
ماهیت چندوجهی رقابت پذیری تجاری مستلزم درک عمیق طیف گسترده عواملی است که می توانند آن را کمک یا محدود نمایند. 
از آنجا که این عوامل اغلب درون زا هستند، بعید است رویکردی کلی به آن اصالحات مؤثر باشد. لذا یک رویکرد عمیق و جامع برای درک 

محدودیت ها و تأثیر آنها بر بخش تجارت ضروری است.
بر این اساس در سند توسعه صادرات کشور سعی شده است در تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی تجارت خارجی با رویکرد رقابت پذیری 
از الگوی آسیب شناسی رقابت پذیری تجاری بانک جهانی  2012 که هر دو طرف عوامل عرضه و تقاضای صادرات را با نگاه جامع مدنظر 

قرار داده، بهره گیری شود.
چارچوب سیاست رقابت پذیری تجاری در قالب سه رکن اصلی ساماندهی می شود:

1- هماهنگی و هم راستایی بسترهای سطح کالن؛
2- خدمات پشتیبان و زیرساختی حوزه تجارت و سیاست های کنش گرای غلبه بر شکست بازار و دولت جهت تضمین ورود و خروج 

آزاد بنگاه ها؛
3- کاهش هزینه های معامالتی و دسترسی به بازارها.

در این چارچوب، )1( تحلیل عملکرد تجاری )وضع موجود(، )2( تحلیل آسیبشناسی تجارت خارجی و )3( احصاء نقاط قوت، به منظور 
تدوین نقشه راه توسعه صادرات ضروری است.

این الگو با تحلیل تاریخی عملکرد تجارت خارجی با استفاده از تجزیه رشد تجارت، چارچوبی برای بررسی رقابت پذیری فراهم می سازد. 
به طور خاص، در اینجا چهار عامل اصلی تعیین کننده عملکرد رقابت پذیری تجاری کشور بررسی می شود. 

درک عملکرد نسبی یک کشور در مورد جنبه های مختلف تجارت خارجی، تنها نیمی از داستان است، برای اینکه بتوان شانس رقابت پذیری 
را بهبود بخشید، ضروری است عوامل اصلی تعیین کننده رقابت پذیری )که بسیار محدودکننده هستند( و اهرم های سیاستی )برای غلبه بر 
این محدودیت ها( را شناسایی نمود. با توجه به ماهیت همه جانبه رقابت پذیری تجاری، الگوی زیر چارچوبی برای تجزیه و تحلیل عوامل 
تعیین کننده آن فراهم می کند. شکل زیر پیوند میان تحلیل عملکرد تجارت خارجی و عوامل تبیینی آن را نشان می دهد. این عوامل شامل:

1- دسترسی به بازار )بر محیط خارجی سیاست تجاری که ممکن است صادرکنندگان را از ورود و یا حفظ رقابت پذیری در بازارها 
تسهیل یا محدود کند، متمرکز است(؛

2- عوامل طرف عرضه )از جمله حکمرانی و سیاست های کالن مالی، پولی، ارزی، تجاری که چارچوب انگیزشی را برای بخش 

می کنند(؛ ایجاد  خصوصی 
3- زیرساخت های توسعه تجارت )طیف مداخالت برای رفع شکست بازار و دولت که مشارکت و عملکرد صادرات را محدود می کند. 

ازجمله مناطق ویژه اقتصادی )SEZ( نهادهای هماهنگی صنعت و استانداردها را پوشش می  دهد(.

هر یک از مؤلفه های عملکرد تجاری از یک کانال )یا بیشتر( تأثیر می پذیرد:
1- هزینه های ثابت تولید و ورود به صادرات؛

2- هزینه های عوامل و مبادالتی که سطح رقابت پذیری در سطح بنگاه را تعیین می کند؛
3- سطح فناوری و کارایی که در آن بخش ها و بنگاه ها فعالیت می کنند.

به منظور تحلیل هریک از مولفه های طرف عرضه و تقاضا موثر بر رقابت پذیری تجارت خارجی کشور، شاخص هایی تعریف شده که 
شکل زیر دسته بندی آنها را در قالب مؤلفه های مورد نظر نشان می دهد.



 

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

1 3 9 9 ه   ما د  ا د خر  3 0
سـال بیست و دوم - شماره  929
W W W . I R I C A . I R

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

10

مقاله

دسترسی به شبکه حمل ونقل چندمنظوره و توافق نامه بین دولتی بنادر خشک سازمان ملل متحد، شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( را به یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد بندر خشک در قلمرو کان شهر تهران تبدیل نموده است. 
کل منطقه اختصاص داده  شده به بندر خشک و با مساحت ۱۵0 هکتار در محدوده  محصور گمرکی قرار خواهد گرفت 
و به طور مستقیم به سایر نواحی موجود در منطقه محصور گمرکی نظیر بخش هایی از پارک لجستیک و سرمایه گذاری، 

انبارها و منطقه پایانه بار متصل خواهد شد.

بخش سوم مقاله بنادر خشک با موضوعاتی 
تصادفات،  خطر  کاهش  و  خشک  بنادر  ازجمله 
بندر خشک چهاروجهی و کاهش انتشار گازهای 

می گذرد. نظرتان  از  گلخانه ای 

توسعه صنعتي- تجاري
در مناطق مرتبط با بنادر خشک در بعضی از کشورها، 
گرفته می شوند،  نظر  در  بندر خشک  به عنوان  که  مناطقی 
عامل شکل گیری مناطق صنعتی نیز بودند؛ یعنی مواد اولیه 
در بنادر خشک مستقیمًا وارد خط تولید مي شود. وجود بنادر 
در  عمده ای  تجاری  صنعتی-  مناطق  ایجاد  باعث  خشک، 
اطراف آنها می شود. با ورود کاال به این مناطق، با حداقل 
فاصله، به محل تبدیل و فرآوری حمل، و وارد بازار آن کشور 

شده یا به خارج از کشور صادر می شود.

کاهش انتشار گازهاي گلخانه ای
گلخانه ای از طریق تغییر شیوه حمل ونقل در جاده هر 
لیتر بنزین می تواند 25 تن کاال را در یک کیلومتر جابه جا 
کند و به طور میانگین این جابه جایی باعث انتشار 62 گرم 
گاز co2 در هر تن - کیلومتر هست. این در حالي است که 
در خط ریلي هر لیتر بنزین می تواند ۸5 تن کاال را در یک 
کیلومتر جابه جا کند و به طور میانگین این جابه جایی باعث 

انتشار 22 گرم گاز co2 در هر تن - کیلومتر می باشد.
عملیات  انجام  نپال،  کشور  در  بیرجونگ  شهر  در 
تخمین  )طبق  خشک،  بندر  به  راه آهن  توسط  حمل ونقل 
در   co2 گاز  تن  هزار   5۸ انتشار  کاهش  موجب  اسکاپ( 
 9  200  -  ۸  200 مهروموم های  در  آن  میزان  با  مقایسه 

است. بوده 

کاهش ازدحام
وسایل نقلیه در جاده ها در کشور سوئد، ارائه خدمات 
روزانه 70 قطار به بندر گوتنبرگ باعث کاهش تردد 2400 
دستگاه کامیون در روز از جاده های این کشور گردیده است. 
در کشور آمریکا حمل 25 درصد محموالت به بندر ویرجینیا 
از طریق قطارهاي دوبل کانتینري باعث کاهش روزانه 200 

دستگاه کامیون از جاده ها شده است.

کاهش میزان خطر تصادفات
جاده ای از طریق کاهش اضطراب رانندگان و کاهش 
صف هاي طوالني در بنادر در ورودی های بندر گوتنبرگ در 
طوالني  صف های  ساعت  چندین  شلوغي،  اوج  زمان های 
وجود دارد )روسو، 2007 ( ولي با اتصال بندر خشک به بندر 
گوتنبرگ ورود و خروج کامیون ها تنها در عرض سي دقیقه 
ترک  هرگز حق  زمان  این  در  رانندگان  که  می شود  انجام 

وسایل نقلیه خود را ندارند.
در  تجار  و  بازرگانان  براي  مزیت ها  و  خشک  بندر 
بنادر خشک باری که باید در بندر سوار کشتی شود، توسط 
خطوط کشتیرانی تحویل گرفته  شده و در مراکز اقتصادی 
به مشتری باز پس داده می شود. به عبارتی  دیگر در مبدأ بار 
گرفته  شده و دغدغه های دیگر تجار کم می شود. این نوعی 
هزینه   روی  مستقیمی  اثر  که  است  یکپارچه  سرویس  از 

دارد. محصوالت  حل ونقل 
بازرگانان در پروسه انتقال کاال باید کی سیستم بازرگانی 
تشکیل می دادند و البته تمامی هزینه ها را نیز پوشش می دادند. 
اما با این روش یک نفر متصدی همه این کارها می شود و در 

عمل وظایف بازرگان را شخصاً برعهده می گیرد.
شود،  بندر  وارد  اینکه  به  جای  کاال  بنادر خشک،  در 
به وسیله کشتیرانی ها از مراکز اقتصادی تحویل گرفته می شود 
و در مراکز اقتصادی کانتینرها را نگه می دارند و از همان جا 

بارنامه سراسری برایشان صادر می شود. 
مواردی که در باال به عنوان اثرات بنادر خشک در باال 

بنا به مطالعات صورت گرفته برشمرده شد رد پای توسعه 
اقتصادی یکی از محورهای برجسته آن است. در ادامه به 
بررسی این محور در احداث بندر خشک در فرودگاه بین المللی 

امام خمینی خواهیم پرداخت.

خشک  بندر  احداث  از  ناشی  اقتصادی  توسعه 
چهاروجهی

اساسًا، در پایانه های باربري چهار فعالیت انجام می شود: 
انبار  انتقال؛  انتقال محموله؛ مونتاژ و آماده کردن بار براي 
کردن باري که منتظر بارگیري می باشد؛ و تحویل و کنترل 
طبق  بر  فوق الذکر،  کارهاي  بر  عالوه  جریانات.  لجستیک 
نیازهاي مشتریان، خدماتي نظیر تعمیر و نگهداري کانتینرها، 
ترخیص کاال از گمرک، و دیگر خدمات مفهوم ، ارزش  افزوده 
در بنادر خشک عرضه می گردد )روسو و المسدن1، 2010(

چندوجهی  حمل ونقل  سیستم  از  بخشي  خشک  بندر 
است. درحالی که، خود بندرهاي ساحلي ترمینال چندوجهی 
درون مرزی با خدماتي اضافي واقع  شده در درون مرز هستند. 
بنادر خشک به طور مستقیم توسط خطوط ریلي به بندر ساحلي 
یا در موارد مشابه به دو یا چند بندر ساحلي متصل شده است. 
احتمالي حمل ونقل  تعداد  بندر خشک، حداکثر  در مضمون 
باري به وسیله خطوط ریلي بین بندر خشک و بندر ساحلي 
اجرا می شود. در مرحله نهایي نیز، حمل ونقل شهر به شهر 
صورت  خشک  بندر  پایانه  به  جاده ای  حمل ونقل  به وسیله 
می گیرد. در اکثر موقعیت های مطلوب اجراي بندر خشک، 
کل حمل ونقل باري بین بندر ساحلي و بندر خشک به وسیله 
خطوط ریلي انجام می شود. از این رو، در برخي مواقع اجراي 
آن معمواًل در پي محدودیت های ظرفیت های اتصال ریلي 

و انعطاف پذیری مورد نیاز غیرممکن است.
بنادر خشک را به عنوان یک پایانه ترکیبي داخلي متصل 
به بنادر دریایي، با میانگین ظرفیت باالي حمل ونقل و ترجیحًا 
با کمک از شبکه ریلي تعریف می کنند که مشتریان می توانند 
واحدهایشان را مستقیماً به/ از بنادر دریایي ترخیص و بارگیري 
نمایند. در مجموع باید گفت، اگرچه مفهوم بنادر خشک باید 
منافع متعددي براي بازیگران سیستم حمل ونقل به ارمغان 
بیاورد، اما هنوز موانع اجرایي زیادي براي این کار وجود دارد، 
که معمول ترین آنها عبارتند از: کاربري زمین، زیرساخت، و 

موانع محیطي و سازماني. 
دسترسی به شبکه حمل ونقل چندمنظوره و توافق نامه 
بین دولتی بنادر خشک سازمان ملل متحد، شهر فرودگاهی 
ایجاد  از بهترین گزینه ها برای  امام خمینی)ره( را به یکی 
بندر خشک در قلمرو کالن شهر تهران تبدیل نموده است. 
کل منطقه اختصاص داده  شده به بندر خشک و با مساحت 
150 هکتار در محدوده  محصور گمرکی قرار خواهد گرفت 
و به طور مستقیم به سایر نواحی موجود در منطقه محصور 
گمرکی نظیر بخش هایی از پارک لجستیک و سرمایه گذاری، 
انبارها و منطقه پایانه بار متصل خواهد شد. بندر خشک شهر 
راه آهن،  متر خط  امام خمینی)ره( شامل 1450  فرودگاهی 
ترمینال کانتینری ریلی، منطقه بازرسی گمرکی و محوطه 
خشک  بندر  این  فعالیت  بود.  خواهد   )CFS(سی اف اس
مختص کاالهای کانتینری خواهد بود. انواع دیگر کاالها در 
خواهند شد.  بهره برداری  فرودگاهی  بخش های شهر  سایر 
 TEU213000 تقاضای بندر خشک در سال 2020 حدود
بار ورودی پیش بینی شده است. در فاز نهایی در سال 2046، 
بندر خشک ظرفیت پذیرش TEU 793000 را خواهد داشت.

طبق نظر زیمر2 )1996( یک پایانه ایدئال پیکرهاي 
متشکل از جاده های شوسه و گذرگاه ها نیست بلکه از مانی 
صنعتي  واحد  با  شده  هماهنگ  خدمات  از  متشکل  است 
تأسیساتي که نیازهاي یک بازار معین را برآورده می سازد. 
مختلفي  به شکل های  است  ممکن  واحدهاي صنعتي  این 
باشند که عواملي چون ویژگی های منطقه، نزدیکي آنها به 
بنادر دریایي یا واحد صنعتي اصلي، موقعیت مکاني آنها در 
رابطه با زیرساخت ریلي اصلي و فاصله شان از شبکه اتوبان 
کشور بر شکل آنها مؤثرند. این توسعه آگاهانه و استراتژیک 
پایانه های میان نقلیه ای در مناطق پشت ساحلي به آنچه ما 
"بندر خشک" می نامیم منجر خواهد شد )به نقل از باگچي و 
یروم3، 1996( همه رویکردها به بندر خشک فواید مشترکي 
را به اشتراک می گذارند. اول  از همه، بندر خشک مستقل 
از طبقه بندی است. تراکم در حومه بندر ساحلي را به وسیله 
تغییر مکان معین از جاده به ریل، کاهش می دهد. تراکم در 
شهرهاي ساحلي و جاده های متصل به سایر شهرها کاهش 
به عنوان حمل ونقل جاده ایي به طور   یافته، و پس کرانه شان 
ریلي  حمل ونقل  درحالی که  می یابد؛  کاهش  توجه اي  قابل 

افزایش می یابد.
اپراتورهاي ریلي سهم بازار بیشتري به دست می آورند. 
می شود.  حمل ونقل  طریق  این  از  بیشتري  بارهاي  چون، 
شرکت های کشتیراني محدوده بیشتري از خدمات لجستیک 
را با سپاسگزاری از بندرهاي خشک به دست می آورند. یک 
محیطي،  تأثیرات  به  قادر  خشک  بندر  از  کامل  مجموعه 
سود  است.  کمتري  منطقه ای  توسعه  و  شغلي  فرصت های 
بهتر و مبراتری هم از نقطه  نظر محیطي از تغییر معین از 
پایه ای که  جاده به ریل نشأت می گیرد. عالوه بر خدمات 
ارائه می دهند، خدماتي  پایانه های سنتي کاال در پس کرانه 
نظیر انبارسازی کاال، نگهداري از کانتینرهاي خالي، تعمیرات 
کانتینر، امور گمرکي و ترخیص و پشتیباني کاال نیز در بنادر 
و  خشک  بندر  به  دسترسي  میزان  می شوند.  ارائه  خشک 
همچنین کیفیت واسطه ای جاده ای و ریلي، میزان عملکرد 
هر پایانه را مشخص می سازند. در نتیجه، این امر بسیار مهم 
است که حمل ونقل قابل  اطمینان و برنامه ریزی  شده میان 

بندر ساحلي و بندر خشک وجود داشته باشد.
در بنادر خشک باید با دقت و هوشیاري بیشتري نسبت 
به پایانه های سنتي موجود در پس کرانه، با هدف بهبود وضعیت 
ناشي از افزایش جریان انتقال کاال با استفاده از سامانه های 
مختلف ارتباطي و اطالعاتي، و به منظور تمرکز بر ایمني و 
کنترل مورد استفاده قرار گیرند. تفاوت اصلي بنادر خشک و 
پایانه های سنتي در جابه جایی دروازه های بندر ساحلي تا بندر 
خشک در پس کرانه است؛ که از دیدگاه مراکز تولید و جذب 
کاال همچون واسط مناسبي به  سوی بندر و خطوط کشتیراني 
است. بنابراین مفهوم بندر خشک فراتر از استفاده صرف از 
شیوه های حمل ونقل ریلي و رودخانه های به منظور حمل ونقل 

پرظرفیت در نواحي دور از ساحل است. )مونیس ، 2011(.
امام  فرودگاه  در  خشک  بندر  احداث  مجموع  در 
تقریبًا  در  واقع  چهاروجهی  بندر  یک  به عنوان  خمینی)ره( 
مرکز کشور و نزدیک به پایتخت باقابلیت حمل ونقل ریلی، 
جاده ای ، هوایی و دریایی گزینه مناسبی برای احداث بندر 
خشک است که الزمه آن فراهم آمدن زیرساخت های الزم 
است که بخشی از آن در طرح احداث شهر فرودگاهی دیده  
شده است. بی شک همسو شدن این بندر در نزدیکی پایتخت 
می تواند نقش بسزایی در اشتغال، توسعه تجارت جهانی و 
فعالیت شرکت های چندملیتی با برخورداری از امکانات در 

سطح بین الملل در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد. 

پاورقی:
Roso and Lamsden -1
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مقاله

پیــش از ارزیابــی اثــر تحریف هــای اصــاح نشــده، حســابرس بایــد ســطح اهمیــت تعییــن شــده طبــق اســتاندارد 
۳20 را دوبــاره ارزیابــی کنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا بــا توجــه بــه نتایــج مالــی واقعــی واحــد تجــاری، ایــن ســطح 
همچنــان مناســب اســت یــا خیــر. تعییــن ســطح اهمیــت توســط حســابرس ، اغلــب مبتنــی بــر بــرآورد نتایــج مالــی 

واحــد تجــاری اســت، زیــرا نتایــج مالــی واقعــی ممکــن اســت هنــوز مشــخص نشــده باشــد.

زمینه  در  حسابرس  مسئولیت  به  مقاله  این  در 
ارزیابی اثر تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی و اثر 
تحریف های اصالح نشده، در صورت وجود، بر صورت های 

می پردازیم. مالی 
در این مقاله، تحریف به معنای هر گونه مغایرت بین 
مبلغ، نحوه طبقه بندی، ارائه، یا افشای یک قلم گزارش شده 
در صورت های مالی و مبلغ، نحوه طبقه بندی، ارائه یا افشای 
آن قلم طبق الزامات استانداردهای حسابداری، تعریف شده 

است. تحریف ها ممکن است نتیجه وقوع موارد زیر باشد:
الف- بی دقتی در گردآوری یا پردازش داده های مبنای 

تهیه صورت های مالی،
ب- حذف یک مبلغ یا یک مورد افشا،

پ - برآورد حسابداری نادرست ناشی از نادیده گرفتن، 
یا تفسیر نادرست واقعیات، و

برآوردهای  درخصوص  مدیریت  قضاوت های  ت- 
حسابداری که حسابرس آن را نامعقول می داند یا انتخاب 
را  آن  حسابرس  که  حسابداری  رویه های  به کارگیری  و 

می کند. ارزیابی  نامناسب 

گردآوری تحریف های شناسایی شده
که  کند  تعیین  را  مبلغی  است  ممکن  حسابرس 
تحریف های کمتر از آن مشخصاً ناچیز محسوب می شود 
و نیاز به گردآوری ندارد، چراکه وی انتظار دارد گردآوری 
نخواهد  مالی  بر صورت های  بااهمیتی  اثر  مبالغی  چنین 
اصطالح  مترادف  ناچیز"،  "مشخصًا  اصطالح  داشت. 
بسیار  ناچیز،  مشخصاً  تحریف های  نیست.  "بی اهمیت" 
 320 استاندارد  طبق  شده  تعیین  اهمیت  سطح  از  کمتر 
گرفته  نظر  در  مجموع  در  یا  تنهایی  به  خواه  و  است، 
شوند و خواه براساس معیارهای اندازه، ماهیت یا شرایط 
مورد قضاوت قرار گرفته باشند، بدون تردید ناچیز تلقی 
می شوند. هر گاه در باره اینکه یک یا چند قلم مشخصًا 
ناچیز می باشند یا خیر، تردید وجود داشته باشد، موضوع را 
نباید مشخصاً ناچیز دانست. برای کمک به حسابرس در 
ارزیابی اثر تحریف های گردآوری شده در جریان حسابرسی 
ارکان  و  اجرایی  مدیریت  به  تحریف ها  اطالع رسانی  و 
راهبری واحد تجاری، تمایز قائل شدن بین تحریف های 
قطعی، تحریف های قضاوتی و تحریف های تعمیم یافته، 

باشد. مفید  می تواند 

انواع تحریف ها
برای کمک به حسابرس در ارزیابی اثر تحریف های 
اطالع رسانی  و  حسابرسی  جریان  در  شده  گردآوری 
تحریف ها به مدیریت اجرایی و ارکان راهبری واحد تجاری، 
تحریف های  قطعی،  تحریف های  بین  شدن  قائل  تمایز 
قضاوتی و تحریف های تعمیم یافته، می تواند مفید باشد.

• تحریف های قطعی، تحریف هایی هستند که درباره 
آنها هیچ تردیدی وجود ندارد.

ز  ا ناشی  تفاوت های  قضاوتی،  تحریف های   •
حسابداری  برآوردهای  درخصوص  مدیریت  قضاوت های 
است که حسابرس آنها را نامعقول می داند یا معلول انتخاب 
یا به کارگیری رویه های حسابداری است که حسابرس آنها 

ارزیابی می کند. نامناسب  را 
• تحریف های تعمیم یافته، عبارتند از بهترین برآورد 
متضمن  که  جامعه  در  موجود  تحریف های  از  حسابرس 
تعمیم تحریف های شناسایی شده در نمونه های منتخب 
حسابرس به کل جامعه ای است که نمونه به آن تعلق دارد. 
رهنمودهای الزم برای تعیین تحریف های تعمیم یافته و 
ارزیابی نتایج آن در استاندارد 530 با عنوان نمونه گیري 

در حسابرسي و سایر روش هاي انتخاب اقالم براي آزمون 
بیان شده است.

یک تحریف ممکن است رویدادی منحصر به فرد 
نباشد. شواهد ممکن است بیانگر وجود تحریف های دیگری 
باشد. برای مثال در مواردی که حسابرس تشخیص می دهد 
تحریف ناشی از زیر پا گذاردن کنترل های داخلی است یا 
ناشی از مفروضات یا روش های ارزشیابی نامناسبی است 
که به طور گسترده ای توسط واحد تجاری به کار رفته است، 
احتمال وجود تحریف های دیگر نیز وجود دارد. اگر مجموع 
تحریف های گردآوری شده در اجرای روش های حسابرسی، 
به سطح اهمیت تعیین شده طبق استاندارد 320 نزدیک 
شود، خطر اینکه مجموع تحریف های کشف نشده احتمالی 
و مجموع تحریف های گردآوری شده در اجرای روش های 
حسابرسی، از مرز اهمیت فراتر رود، ممکن است بیشتر از 
حد پایین قابل قبول خطر باشد. وجود تحریف های کشف 
خطر  یا  نمونه گیری  خطر  وجود  دلیل  به  می تواند  نشده 
از مدیریت  است  باشد. حسابرس ممکن  غیرنمونه گیری 
اجرایی بخواهد که یک گروه معامله، مانده حساب یا مورد 
افشا را برای شناخت علت تحریف شناسایی شده توسط 
مبلغ  تعیین  برای  را  روش هایی  کند،  بررسی  حسابرس 
تحریف واقعی در آن گروه معامله، مانده حساب یا مورد 
افشا اجرا کند، و صورت های مالی را اصالح کند. چنین 
درخواستی از مدیریت ممکن است، برای مثال، براساس 
تعمیم تحریف های شناسایی شده توسط حسابرس در یک 
نمونه حسابرسی به کل جامعه ای که نمونه از آن انتخاب 

شده است، انجام شود.
مناسبی  سطح  به  تحریف ها  موقع  به  اطالع رسانی 
را  مدیریت  زیرا  است  اهمیت  حائز  اجرایی،  مدیریت  از 
قادر می سازد تا واقعی بودن تحریف را ارزیابی کند و در 
صورت مخالف بودن با نظر حسابرس، وی را مطلع سازد، و 
اقدامات الزم را انجام دهد. معمواًل سطح مناسب مدیریت، 
شخصی است که مسئولیت و اختیار ارزیابی تحریف ها و 
مقررات  یا  قوانین  دارد.  برعهده  را  الزم  اقدامات  انجام 
ممکن است حسابرس را از اطالع  دادن برخی تحریف ها 
به مدیریت اجرایی، یا سایر کارکنان واحد تجاری منع کند. 
برای مثال، قوانین یا مقررات ممکن است مشخصاً، اطالع 
دادن یک عمل غیرقانونی قطعی یا مشکوک، یا هر اقدام 

دیگری که ممکن است به تحقیقات مقامات ذی صالح در 
این مورد آسیب بزند، ممنوع کند. در برخی شرایط، ممکن 
است حل و فصل تضاد احتمالی بین مسئولیت رازداری 
حسابرس و مسئولیت وی در قبال اطالع رسانی، پیچیده 
باشد. در چنین مواردی، حسابرس می تواند با مشاور حقوقی 
مشورت کند. اصالح همه تحریف ها توسط مدیریت، ازجمله 
تحریف های گزارش شده توسط حسابرس، مدیریت را قادر 
می سازد تا سوابق و دفاتر حسابداری دقیقی را نگهداری و 
خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی دوره های بعد 
را به دلیل اثر تحریف های بی اهمیت اصالح نشده مربوط 

به دوره های قبل، کاهش دهد.
ارزیابی اثر تحریف های اصالح نشده

نشده،  اصالح  تحریف های  اثر  ارزیابی  از  پیش 
حسابرس باید سطح اهمیت تعیین شده طبق استاندارد 320 
را دوباره ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا با توجه به نتایج 
مالی واقعی واحد تجاری، این سطح همچنان مناسب است 
یا خیر. تعیین سطح اهمیت توسط حسابرس ، اغلب مبتنی 
بر برآورد نتایج مالی واحد تجاری است، زیرا نتایج مالی 
واقعی ممکن است هنوز مشخص نشده باشد. بنابراین، قبل 
از ارزیابی اثر تحریف های اصالح نشده توسط حسابرس، 
ممکن است تجدیدنظر در سطح اهمیت تعیین شده با توجه 
به نتایج مالی واقعی، ضروری باشد. طبق استاندارد 320 
اگر حسابرس در جریان حسابرسی به اطالعاتی دست یابد 
که منجر به تعیین مبلغ یا مبالغی متفاوت از مبلغ یا مبالغ 
اولیه تعیین شده برای سطح اهمیت گردد، آنگاه اهمیت در 
سطح صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد )و در 
صورت امکان، در سطح یا سطوح گروه های معامالت، مانده 
حساب ها یا موارد افشا( تجدیدنظر می شود. بنابراین، قبل 
از ارزیابی اثر تحریف های اصالح نشده توسط حسابرس، 

احتمال هر گونه تجدیدنظر عمده  وجود دارد. 
هر یک از تحریف ها باید مورد بررسی قرار گیرد تا اثر 
آن بر گروه های معامالت، مانده حساب ها یا موارد افشای 
مربوط، از جمله اینکه آیا تحریف ها از سطح اهمیت تعیین 
شده برای آنها )در صورت وجود( فزونی یافته اند یا خیر، 
ارزیابی شود. اگر یک تحریف به تنهایی بااهمیت تلقی شود، 
بعید است که بتوان آن را با سایر تحریف ها تهاتر نمود. 
برای مثال، اگر درآمد به میزان بااهمیتی بیش نمایی شده 

باشد، صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد به 
طور بااهمیتی گمراه کننده خواهد بود، حتی اگر اثر تحریف 
هزینه ها  یکسان  نمایی  بیش  با  کامل  طور  به  درآمدها 
خنثی شده باشد. تهاتر تحریف های موجود در یک مانده 
حساب یا گروه معامله خاص ممکن است مناسب باشد، 
اما قبل از نتیجه گیری در مورد اینکه آیا تهاتر )حتی برای 
تحریف های بی اهمیت( مناسب است یا خیر، خطر وجود 
سایر تحریف های کشف نشده مورد توجه قرار می گیرد. 
اهمیت یک تحریف طبقه بندی، مستلزم  درباره  قضاوت 
ارزیابی مالحظات کیفی، مانند اثر آن بر بدهی یا تعهدات 
یا  فرعی،  یا جمع های  از سرفصل ها  یک  هر  قراردادی، 
نسبت های کلیدی صورت های مالی است. در شرایط خاص 
ممکن است حسابرس به این نتیجه برسد که یک تحریف 
طبقه بندی، در صورت های مالی به عنوان یک مجموعه 
واحد، تحریف بااهمیتی قلمداد نمی شود، هر چند ممکن 
است آن تحریف از سطح یا سطوح اهمیت مورد استفاده در 
ارزیابی تحریف های دیگر، بیشتر باشد. برای مثال، زمانی 
که مبلغ تحریف طبقه بندی به نسبت اندازه سرفصل های 
مربوط در ترازنامه، کوچک باشد و بر صورت سود و زیان 
یا هر یک از نسبت های کلیدی اثر نداشته باشد، تحریف 
طبقه بندی در بین سرفصل های ترازنامه ممکن است در 
واحد،  مجموعه  یک  عنوان  به  مالی  صورت های  سطح 

بااهمیت تلقی نشود.

مستندسازی
مستندسازی حسابرسی باید شامل موارد زیر باشد:

آن مشخصًا  از  کمتر  تحریف های  که  مبلغی  الف- 
می شود، محسوب  ناچیز 

جریان  در  شده  گردآوری  تحریف های  همه  ب- 
خیر یا  شده اند  اصالح  آنها  آیا  اینکه  و  حسابرسی 

آیا  که  مورد  این  در  حسابرس  نتیجه گیری  پ- 
تحریف های اصالح نشده، به تنهایی یا در مجموع، بااهمیت 

هستند یا خیر، و مبنای نتیجه  گیری مذکور.
توسط  نشده  اصالح  تحریف های  مستندسازی 
حسابرس ممکن است با توجه به موارد زیر انجام شود:
الف- ارزیابی مجموع آثار تحریف های اصالح نشده،

تحریف های  آثار  مجموع  آیا  اینکه  ارزیابی  ب- 
اصالح نشده از سطح یا سطوح اهمیت تعیین شده برای 
گروه های معامالت، مانده حساب ها یا موارد افشا )در صورت 

وجود(، فزونی یافته است یا خیر، و
پ- ارزیابی اثر تحریف های اصالح نشده بر نسبت ها 
یا روندهای کلیدی، و رعایت الزامات قانونی، مقرراتی و 

قراردادی )برای مثال، الزامات قراردادهای وام(. 

تأییدیه کتبی
به دلیل اینکه مدیریت اجرایی، و در صورت لزوم، ارکان 
راهبری واحد تجاری، مسئولیت تعدیل صورت های مالی را 
برای اصالح تحریف های بااهمیت برعهده دارند، حسابرس 
باید از آنها بخواهد تأییدیه ای کتبی در مورد تحریف های 
اصالح نشده ارائه کنند. در برخی شرایط مدیریت اجرایی، 
و در صورت لزوم، ارکان راهبری واحد تجاری ممکن است 
باشند که تحریف های اصالح نشده، واقعًا  اعتقاد نداشته 
تحریف هستند. به همین دلیل آنها ممکن است بخواهند 
در تأییدیه خود کلماتی چون "ما موافق نیستیم که اقالم ... 
و...، تحریف هستند زیرا ]توصیف دالیل[" را درج کنند. با 
این وجود گرفتن این تأییدیه، رافع مسئولیت حسابرس برای 

نتیجه گیری در مورد اثر تحریف های اصالح نشده نیست.

* کارشناس دفتربازبینی و حسابرسی

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت بیست و دوم 

 *دکترامیرحیدریارزیابی تحریف های شناسایی شده در حسابرسی
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در ســال جهــش تولیــد بایــد بــه گونــه ای کار کنیــم کــه ایــن شــعار بــرای مــردم ملمــوس باشــد 
و آنهــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه ورود و خــروج کاالهــای مصرفــی و صادراتــی آنهــا در گمــرکات 

ــود. ــد می ش ــرل و تأیی کنت

مراسم تودیع معاون سابق حراست 
حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه 
این  حراست  جدید  معاون  معارفه  و 
حوزه در محل دفتر ناظر گمرکات استان 

برگزار شد.
در ابتدای این مراسم خلیل حیدری ناظر 
کرمانشاه،  گمرک  مدیرکل  و  استان  گمرکات 
ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه از زحمات 
و خدمات آقای رضا محمدی در طول سال های 
حضور در تصدی معاونت حراست حوزه نظارت 
گمرکات استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد و 
و گفت: جابه جایی در مسئولیت ها، امری عادی 

و نشانه پویایی نظام اداری است.
وی افزود: تغییر و تحول در سیستم اداری 
در راستای بهبود کارهاست و همه ما باید در این 

راستا حرکت کنیم.
نظارت  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گمرکات استان کرمانشاه، بهمن ریاضی مدیرکل 
جمهوری  گمرک  انتظامی  امور  و  حراست 
رضا  زحمات  از  قدردانی  با  نیز  ایران  اسالمی 
محمدی گفت: حراست به عنوان مشاوری صدیق 
برای پیشبرد اهداف سازمان و چراغ راهنمای 
سیستم اداری است که یک مجموعه را به سوی 

اهداف عالیه هدایت می کند.
این  به  را  حشمت  وحیدپور  انتصاب  وی 

در  حراست  شد:  یادآور  و  گفت  تبریک  سمت 
اجرای  در  مدیریت  توانمند  بازوی  هر سازمان 
بسیار  تعامل  باید  و  است  سازمان  آن  اهداف 
دستگاه های  و  مدیریت  کارکنان،  با  خوبی 
اینکه  به  اشاره  با  باشد.ریاضی  داشته  نظارتی 
از  پیشگیری  باید  مؤثر  و  کارآمد  یک حراست 
قرار  کار خود  را سرلوحه  تهدیدات  و  آسیب ها 
دهد، گفت: هنر حراست این است که از مسائل 
و چالش هایی که احتمال اتفاق آن خواهد بود، 

پیشگیری کند.

این  پایان  در  است،  حاکی  گزارش  این 
رضا  زحمات  از  تقدیر  لوح  اهدای  با  مراسم، 
نظارت  حوزه  حراست  سابق  معاون  محمدی، 
پورحشمت  و وحید  تقدیر شد  استان  گمرکات 
به عنوان معاون حراست حوزه نظارت گمرکات 

استان منصوب و معرفی شد.
شایان ذکر است که در این مراسم گواهی، 
انتظامی  امور  و  حراست  دفتر  پرسنلی  معاون 
گمرک ایران و معاونین حوزه نظارت گمرکات 

استان کرمانشاه نیز حضور داشتند.

مدیرکل حراست و امور انتظامی گمرک ایران:

هنر حراست پیشگیری از اتفاقات احتمالی است

استان ها
ناظر گمرکات آذربایجان غربی:

مرز رازی یک فرصت طالیی برای توسعه 
اقتصادی استان و کشور است

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی گفت: مرز رازی یک فرصت 
طالیی برای توسعه اقتصادی استان و کشور است که باید از آن به 

بهترین شکل استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی، توحید 
آذربد که به همراه استاندار این استان به منظور بررسی و پیگیری اجرای پروژه توسعه 
گمرک رازی و دیدار با کارکنان گمرک رازی در این مرز حضور یافته بود، افزود: 
استفاده از این ظرفیت بسیار حائز اهمیت و مؤثر است و انتظار می رود با همت جمعی 
و ایجاد مناطق مشترک و جذب سرمایه گذاران، مسیر توسعه استان در سالی که به 

نام جهش تولید مزین است بیش از پیش هموار شود. 
براساس این گزارش توحید آذربد در این سفر پس از دیدار با مدیرکل و معاونین و 
پرسنل گمرک رازی از نزدیک در جریان اجرای پروژه توسعه گمرک رازی و همچنین 
فعالیت شبانه روزی این گمرک، رویه ها و انجام تشریفات کاالهای صادراتی و نحوه 

تعامل سایر دستگاه های مستقر در مرز با گمرک رازی قرار گرفت.
این  پیرامون  و مشکالت  برخی مسائل  به  اشاره  استان ضمن  ناظر گمرکات 
گمرک مرزی گفت : ساماندهی پایانه های مرزی استان در راستای رسیدن به رونق 
اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی صورت می گیرد و هدف از این بازدید، ارزیابی 
دقیق و صحیح مسائل و مشکالت مرز رازی و ارائه راهکار برای رفع آنها بود که 
امیدواریم باهمت مسئوالن شهرستانی بتوانیم هرچه سریع تر ساخت و ساز فضای 

اداری و گمرکی مورد نیاز را در این مرز تکمیل کنیم.
این گزارش حاکی است دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی نیز با تأکید 
بر تسریع در ساخت پایانه مرزی رازی گفت: مرز رازی از مهمترین مبادی رسمی 
استان است که باید با تأمین زیرساخت های الزم در آن، شرایط را برای رونق تجارت 

خارجی و توسعه صادرات مهیا کنیم.

نصب اطاقک های ضدعفونی در گمرک استان قم

در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی، 
گمرکات  سالن های  به  ورودی  درب های  در  ضدعفونی کننده  اطاقک های 

استان قم نصب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک استان قم، عملکرد این کیوسک ها 
به صورت هوشمند و با استفاده از چشم الکترونیک بوده که به محض ورود افراد به 
آنها، تمام سطوح بدن ایشان به وسیله پمپاژ مایع ضدعفونی کننده، مورد شستشو 

قرار می گیرد.

قزوین،  استاندار  اقتصادی  معاون 
سهم گمرک را در اقتصادی ملی بسیار 
باال توصیف و بر پررنگ تر شدن نقش 
گمرک در سال جهش تولید تأکید کرد. 
 عیسی قبادی در جریان بازدید از گمرک 
اینکه گمرک  به  توجه  با  گفت:  قزوین  استان 
نقش مرزبانی اقتصاد را برعهده دارد، باید به این 
مرزبانان بها داد و به همین دلیل تقویت گمرک 
استان قزوین از اولویت های اصلی مدیریت ارشد 
اخیر  سال های  در  افزود:  وی  است.   استان 
اتفاقات خوب و مثبتی در حوزه گمرکات افتاده 
رویه های  شدن  الکترونیکی  آن  مهمترین  که 

گمرکی است که جای تقدیر دارد. 
در  گمرک  نقش  اظهارداشت:  قبادی 
سالم سازی کشور به ویژه در موضوع پولشویی 
بسیار مهم است و باید این نقش تقویت شود. 

 معاون اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: 
در سال جهش تولید باید به گونه ای کار کنیم 
آنها  باشد و  برای مردم ملموس  این شعار  که 
اطمینان حاصل کنند که ورود و خروج کاالهای 
مصرفی و صادراتی آنها در گمرکات کنترل و 

تأیید می شود.براساس این گزارش در این بازدید 
نیز  قزوین  استان  گمرک  مدیرکل  نیک روش 
از روند ورود، ثبت و ترخیص کاالها  گزارشی 

و همچنین مشکالت گمرک استان ارائه کرد.

یک  از  قزوین  گمرک  مدیرکل  بازدید 
واحد صنعتی

همراه  به  قزوین  استان  گمرک  مدیرکل 
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل 
تجارت اتاق بازرگانی ایران از یک شرکت تأمین 

توزیع کننده باتری و قوه های دی اکسید منگنز در 
شهرک صنعتی کاسپین دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی گمرک قزوین، 
بیان  ضمن  شرکت  مدیریت  بازدید  این  در 
گزارشات  و  فعالیت ها  با  رابطه  در  توضیحات 
بیان  به  شرکت،  شرایط  و  وضعیت  از  مرتبط 

مشکالت و موانع موجود پرداخت. 
از  استفاده  با  مجموعه  این  وی  گفته  به 
دانش فني به روز و نیروي با تجربه برای تأمین 

کاالهاي با کیفیت تالش می کند.

معاون اقتصادی استاندار قزوین: 
سهم گمرک در تحقق شعار جهش تولید باید پررنگ تر شود 

و  زنجان  گمرک  مدیرکل 
هیأت همراه با حضور در دو شرکت 
متین خودرو و آریا رنگ درخشان، 
از خط تولید و قسمت های مختلف 

این شرکت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل گمرک زنجان، میرهاشم سید 
احمدی هدف خود را از این بازدیدها، 
مشکالت  و  مسائل  با  آشنایی 
شرکت ها و کمک به بهبود وضعیت 

بازدیدها که  این  بیان کرد. در  تولید و صادرات 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، مدیر فنی و 
مدیر بازرگانی شرکت های مذکور حضور داشتند، 

مدیران فنی شرکت ها توضیحات 
الزم را درخصوص نحوه فعالیت های 

این واحدهای صنعتی ارائه کردند.
در  گزارش  این  براساس 
ابتدا  پایان بازدیدها طی جلساتی، 
و  مسائل  شرکت ها  مسئوالن 
مشکالت را مطرح کردند و سپس 
آمادگی  درخصوص  احمدی  سید 
واحدهای  به  برای کمک  گمرک 
ارائه  طریق  از  تولیدی  و  صنعتی 

تسهیالت و خدمات گمرکی مطالبی بیان کرد.

بازدید مدیرکل گمرک زنجان از دو واحدهای تولیدی
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عمــده کاالهــای صادراتــی از طریــق گمــرکات کرمانشــاه را کولرهــاي آبــي خانــه بــا هوادهــي حداکثــر 8000 فــوت مکعــب در دقیقــه، 
خربــزه، هندوانــه تــازه، پنیــر، رب گوجه فرنگــي، بیســکویت هایي کــه بــه آنها مــواد شــیرین کننده افزوده اند، انواع کاشــی و ســرامیک، 
فرآورده هــاي مخصــوص تغذیــه کــودکان شــیرخوار، انــواع مصنوعــات پاســتیکی، شــیر و خامــه شــیر که میزان مــواد چرب آن مســاوي 
یــک درصــد یــا کمتــر باشــد، قرابــه بطــري تنــگ و هماننــد از مــواد پاســتیکي، مویــز، ظــروف مامین، ســیب تــازه، جــوال و کیســه براي 

بســته بندي کاال از نــوار پلي اتیلــن یــا پلي پروپیلــن یــا هماننــد آن تشــکیل مــی داد کــه بیشــتر بــه کشــور عــراق صــادر شــد.

 320 حدود  سال جاری  نخست  ماهه  دو  در 
میلیون دالر کاال به وزن 799 هزار و 292 تن از 
گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر 

شد. 
خلیل حیدری ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: 190 میلیون و ۸37 هزار 
و 657 دالر با وزن 4۸5 هزار و 465 تن از کاالهای فوق 
در گمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و 
صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر ارزش 32 درصد و از حیث وزن 23 درصد کاهش 

نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان 
کرمانشاه، وی افزود: سایر گمرکات کشور نیز در این مدت 
130 میلیون و 121 هزار و 1۸3 دالر کاال با وزن 313 هزار 
و ۸27 تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از 
کشور صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از نظر وزن 25 درصد و از حیث ارزش 34 درصد کاهش 

داشته است.
حیدری اظهارداشت: عمده کاالهای صادراتی از طریق 
گمرکات کرمانشاه را کولرهاي آبي خانه با هوادهي حداکثر 
۸000 فوت مکعب در دقیقه، خربزه، هندوانه تازه، پنیر، رب 
آنها مواد شیرین کننده  به  بیسکویت هایي که  گوجه فرنگي، 
انواع کاشی و سرامیک، فرآورده هاي مخصوص  افزوده اند، 

تغذیه کودکان شیرخوار، انواع مصنوعات پالستیکی، شیر و 
خامه شیر که میزان مواد چرب آن مساوي یک درصد یا کمتر 
باشد، قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پالستیکي، مویز، 
ظروف مالمین، سیب تازه، جوال و کیسه براي بسته بندي 
تشکیل  آن  همانند  یا  پلي پروپیلن  یا  پلي اتیلن  نوار  از  کاال 

می داد که بیشتر به کشور عراق صادر شد.
دو  در  اظهار شده  اقالم صادراتی  وی گفت: مجموع 
ماهه نخست سال 1399 از گمرکات استان کرمانشاه 396 

نوع کاال بود که به 15 کشور صادر شد.

رشد 124 درصدی واردات کاال 
کرمانشاه  گمرک  مدیرکل  و  استان  گمرکات  ناظر 
همچنین گفت: در دو ماهه نخست سال جاری 4 میلیون و 
747 هزار و 379 دالر کاال به وزن یک هزار و 390 تن از 

است. وارد کشور شده  استان  گمرکات  طریق 
خلیل حیدری افزود: از این مقدار، گمرک کرمانشاه با 
3 میلیون و 269 هزارو 173 دالر کاالی وارداتی به وزن 
309 تن، بیشرین حجم کاالهای وارداتی استان را در مدت 
مذکور به خود اختصاص داده که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال 9۸ از لحاظ وزن 124 درصد و از حیث ارزش 
نیز 124 درصد رشد داشته است.

کرمانشاه  گمرک  مدیرکل  و  استان  گمرکات  ناظر 
گمرک  از  سال جاری  نخست  ماهه  دو  در  اظهارداشت: 
پرویزخان یک میلیون و 47۸ هزار و 206 دالر کاال به وزن 
یک هزار و ۸1 تن به داخل کشور وارد شده که در مقایسه 
از  از لحاظ وزنی 79 درصد و  با مدت مشابه سال گذشته 

می دهد. نشان  کاهش  درصد   7۸ ارزش  حیث 
حیدری با تأکید بر اینکه در مجموع کاالهای وارداتی به 
استان از 9 کشور وارد شده است، تصریح کرد: کشور آلمان با 
یک میلیون و 901 هزار و 504 دالر کاال به وزن 26 تن جایگاه 
اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات 
استان کرمانشاه داشته و کشورهای عراق با 1 میلیون و 664 
هزارو 132 دالرکاال به وزن 964 تن و کشور چین با 755 هزار و 
۸26 دالر کاال به وزن 97 تن در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

وی بیشتر کاالهای وارد شده از طریق گمرکات استان 
را ماشین های گریز از مرکز، آلیاژهاي آلومینیوم کار نشده، 
ترانسفورماتورها،  قطعات  اجزاء  دنده اي،  چرخ  تلمبه هاي 
از  نو  بادي  تایر  استاتیک،  کنورتیسورهاي  و  القاءکننده ها 
کائوچو براي اتومبیل سواري همچنین اتومبیل هاي استیشن 
و  اجزا  میکروتوم ها  فلزي،  استئارات هاي  مسابقه،  و  واگن 
و  آالت  متفرعات  و  قطعات  و  اجزاء  متفرعات،  و  قطعات 

کرد. اعالم  کنترل  یا  دستگاه هاي سنجش 

صدور 320 میلیون دالر کاال از طریق گمرکات کرمانشاه در دو ماه نخست سال جاری
استان ها

در دو ماهه نخست امسال
 ارزش تجارت خارجی استان مازندران به مرز 200 میلیون دالر رسید

طی دو ماهه سال99 واردات انواع کاال به استان مازندران 
در دو ماهه نخست سال جاری از مرز 170 میلیون دالر گذشت. 
در همین مدت نیز بیش از 29 میلیون و 267 هزار دالر کاال از 

طریق گمرکات مازندران به خارج صادر شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات مازندران، طی 
از کشورهای روسیه،  انواع کاال  از 545 هزارتن  بیش  مدت مذکور 
امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان، آلمان و... وارد گمرکات استان 

مازندران )نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار( شد.
اقالم عمده کاالهای وارداتی گمرکات مازندران شامل جو دامی به ارزش 55 میلیون و 9۸1 هزار دالر و 
سهم ارزشی 33 درصد، ذرت دامی به ارزش 46 میلیون و 357 هزاردالر و سهم ارزشی 27 درصد، چربی ها و 
روغن های حیوانی به ارزش34 میلیون و 712 هزار دالرو سهم ارزشی 20 درصد، دانه های روغنی به ارزش6 
میلیون و 43۸ هزار دالر و سهم ارزشی4 درصد و گندم به ارزش 5 میلیون و 199 هزار دالر و سهم ارزشی 
یک درصد بود.براساس این گزارش در دو ماهه نخست سال جاری، 125 هزارو617 تن انواع کاال از طریق 
گمرکات نوشهر، امیرآباد، آمل، ساری و فریدونکنار به کشورهای قزاقستان، فدراسیون روسیه، عراق، ترکمنستان، 
امارات متحده عربی، افغانستان، سوریه و... صادر شد.اقالم عمده صادراتی گمرکات مازندان در این مدت به 
ترتیب فرآورده های لبنی به ارزش 16 میلیون و 7۸9 هزار دالر و سهم ارزشی 57 درصد، سایر مواد غذایی 
به ارزش 2 میلیون و 693 هزار دالر و سهم ارزشی 9 درصد، سیمان به ارزش 2 میلیون و 257 هزار دالر 
و سهم ارزشی ۸ درصد، بستنی به ارزش یک میلیون و 207 هزار دالر و سهم ارزشی 4 درصد و آبمیوه به 
ارزش یک میلیون و ۸5 هزار دالر و سهم ارزشی 4 درصد بود.همچنین درآمد گمرکات استان مازندران در دو 

ماهه سال 99 با احتساب ضمانت نامه از مرز 613 میلیارد و 547 میلیون ریال گذشت.
این گزارش حاکی است طی همین مدت 293 تن ریل کانتینرخالی، سیگار، مصنوعات پالستیکی به ارزش 

2 میلیون و102 هزار دالر از طریق گمرکات استان مازندران به مقصد عراق و امارات ترانزیت خارجی شد.

رشد تجارت خارجی استان گیالن در دو ماهه نخست سال جاری
در  گیالن  استان  گمرکات  از  کاال  صادرات  قطعی  میزان 
دو ماهه نخست سال جاری 166 هزار و 163 تن به ارزش 80 
میلیون و 199 هزار و 339 دالر بود که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 33 درصد و60 درصد 

رشد نشان می دهد.
استان گیالن، عمده ترین  روابط عمومی گمرکات  به گزارش 
سنگ  خاک،  نمک،  میوه،  انواع  شامل  استان  صادراتی  کاالهای 
گچ، آهک، سیمان، محصوالت سرامیکی، سنگ، شیشه، مصنوعات 

شیشه ای، محصوالت پالستیکی و محصوالت صنایع غذایی بود که به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، 
گرجستان، افغانستان، عراق صادر شد. در همین مدت 10۸ تن کاال به ارزش 433 هزار و 2۸0 دالر به صورت 
صادرات چمدانی به کشور آذربایجان صادر شد که به دلیل شرایط کرونایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
95 درصد کاهش داشت. براساس این گزارش در این مدت 264 هزار و 533 تن کاال به ارزش 112 میلیون 
و 393 هزار و 291 دالر نیز از طریق گمرکات استان گیالن وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ وزنی ۸4 درصد و ارزشي 42 درصد افزایش داشت.عمده ترین کاالهای ورودی به استان را کاالهای 
اساسی شامل غالت )گندم، جو و ذرت دامی(، چوب و تخته، آهن آالت، سبزی ها و نباتات ریشه و غده های 
زیر خاکی مانند نخود و عدس، گوشت و احشای خوراکی، چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی با فرآورده های 
حاصل از تفکیک آنها، چربی های خوراکی آماده موم های حیوانی و سایر اقالم شامل محصوالت شیمیایی، 
کاغذ، مقوا، خمیر چوب و ماشین آالت تشکیل می داد که بیشترین حجم آن از کشور مبدأ روسیه، قزاقستان، 
آذربایجان، ترکیه، چین، گرجستان، امارات، اکوادور وارد شد. عمده کشورهای طرف معامله کشورهای امارات 

متحده عربی، روسیه، سوئیس، چین، اسپانیا، هلند و ترکیه می باشد.

مدیرکل  و  استان  گمرکات  ناظر 
با  صادرات  حجم  به  بوشهر  گمرک 
طی  استان  گازی  میعانات  احتساب 
فررودین و اردیبهشت ماه سال جاری 
اشاره کرد و گفت: طی این مدت بالغ 
به  کاال  تن  هزار  و 724  میلیون  بر 3 
ارزش حدود 823 میلیون و 816 هزار 
دالر از گمرکات استان صادر شده است. 

به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهروز 
قره بیگی افزود: همچنین صادرات بدون احتساب میعانات گازی استان در 
دو ماهه سال 1399، حدود 3 میلیون و 720 هزار تن کاال به ارزش حدود 

۸21 میلیون و 47۸ هزار دالر بود. 
 وی اظهارداشت: محصوالت پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی، 
انواع آبزیان و سبزیجات و صیفی جات عمده کاالهای صادراتی از گمرکات 

استان بوشهر را شامل می شود. 
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی این مدت 

از طریق گمرکات استان بوشهر به 2۸ کشور 
دنیا صادرات صورت گرفته است. 

اظهارداشت: طی مدت  قره بیگی  بهروز 
این استان به 1۸  از طریق گمرکات  یادشده 
کشور   3 اروپایی،  کشور   6 آسیایی،  کشور 
آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی صادرات 

است.  گرفته  صورت 
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز از 
طریق گمرکات این استان به 39 کشور صادارات صورت گرفت، افزود: 
بیشترین حجم صادرات گمرکات استان بوشهر طی دو ماه سال جاری مربوط 
به کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، قطر، 

کامرون، عراق، برزیل، کره جنوبی و هند بوده است.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی این میزان صادرات صورت گرفته از 
گمرکات استان بوشهر نشان از همت و تالش کلیه دست اندرکاران اقتصاد 

کشور به ویژه کارکنان گمرک می باشد.

غیرنفتی  کاالهای  صادرات  ارزش 
استان  گمرکات  در  واردات  به  نسبت 
نخست سال 99  ماهه  دو  مرکزی طی 
بیش از 27 میلیون دالر و حدود دو برابر 

است. بوده 
استان  گمرکات  مدیرکل  حسینی  اسعمیل 
ابتدای  ماهه  دو  در  گفت:  باره  این  در  مرکزی 
سال جاری 1۸66 فقره اظهارنامه صادراتی به وزن 

بیش از 141 هزار تن و ارزش 60 میلیون و 231 هزار و 441 دالر به این 
گمرکات ارائه شده که از این رقم بیش از 13 هزار تن کاال به ارزش 9 میلیون 
و 460 هزار و 456 دالر مربوط به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان 
)زرندیه( و 69 هزار تن به ارزش 25 میلیون و 425 هزار و 995 دالر مربوط 

به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.
وی افزود: مقصد صادرات انجام شده به 43 کشور جهان ازجمله عراق، 
افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان بوده و  عمده کاالهای صادراتی نیز 
شامل انواع  هیدروکربورها، پلی اتیلن سنگین، آبمیوه و رانی، بلورجات و ظروف 
شیشه ای، قوطی آلومینیومی، پلی اتیلن سبک خطی، دستمال کاغذی، مقاطع 

فوالدی، ناودانی، تیر برق، شیر خشک صنعتی و... بوده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی درخصوص واردات کاال از طریق این 
گمرکات نیز گفت: در دو ماهه نخست سال جاری 295 فقره اظهارنامه به 

وزن بیش از 14 هزار تن به ارزش 33 میلیون و 
1۸6 هزار و 373 دالر وارد شده که از این رقم 
ارزش 24 میلیون و 5۸5  به  10 هزار تن کاال 
هزار و 540 دالر مربوط به گمرک منطقه ویژه 

اقتصادی کاوه است. 
وارداتی  کاالهای  عمده  اظهارداشت:  وی 
شامل کوبل آلومینیومی، مواد اولیه تولید پوشک، 
و  آبمیوه  پاکت  قطعات،  و  اجزا  و  ماشین آالت 
بسته بندی، دو اتیل هگزانول، بطری شیشه ای، کنسانتره، مواد اولیه تولید 

سیگار، کربن بلک، پوره و... بوده است.
حسینی تعداد پرونده متشکله قضایی و قاچاق در گمرکات استان مرکزی 
در مدت مذکور را 71 فقره عنوان کرد که شامل فلش، پارچه، لوازم خانگی برقی، 
مغزها )گردو، بادام و...(، موتورسیکلت، لوازم خانگی غیربرقی، ماینر، لوازم یدکی 
خودرو، پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی  بوده است.مدیرکل گمرکات استان 
مرکزی درآمد وصولی این گمرکات در دو ماهه نخست سال 99 را 7۸ میلیارد 
و 410 میلیون و 4۸4 هزار ریال )شامل درآمد ملی و استانی( عنوان کرد که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51 درصد کاهش داشت.
در این مدت همچنین درآمد مالیات بر ارزش افزوده 76 میلیارد و 539 
میلیون و 505 هزار ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد 

کاهش نشان می دهد.

صادارت کاال از گمرکات استان بوشهر به 28 کشور جهان

افزایش رشد صادرات نسبت به واردات در گمرکات استان مرکزی طی دو ماهه نخست امسال
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استان ها

ــوص  ــر به خص ــورهای دیگ ــد کش ــه مقص ــان ب ــاری از اصفه ــتقیم ب ــرواز مس ــه پ ــی ک در صورت
روســیه و وکشــورهای حــوزه اورســیا برقــرار شــود. تحــول بزرگــی در صــادرات اســتان به وجــود 
خواهــد آمــد و چنانچــه پروانــه بــه صــورت رفــت و برگشــت )صادراتــی و وارداتــی( باشــد 

هزینه هــای پروازهــای چارتــر کاهــش می یابــد.

از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی

پل جدید پایانه مرزی سرخس بین ایران و ترکمنستان افتتاح شد

پل جدید پایانه مرزی سرخس بین 
ایران و ترکمنستان طی مراسمی که با 
حضور مقامات دو کشور به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد، افتتاح گردید.
به گزارش ستاد نظارت گمرکات استان 
خراسان رضوی، با افتتاح این پل اتومبیل رو انتظار 
می رود حجم مبادالت تجاری دو کشور به خصوص 

تجارت بازارچه ای و مسافری افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان، محمد 
اسالمی در آیین بهره برداری از این پل گفت: 
می توانیم از این دستاورد به عنوان یک الگوی 
مثبت برای تشریک مساعی و به کارگیری اراده 
مشترک و پایدار در همکاری های دو کشور در 
مسیر تقویت همکاری های تجاری، بازرگانی و 
گشودن افق های جدید توسعه بهره برداری کنیم.

وی افزود: بر این باوریم که بهره برداری 
از این طرح کلیدی همزمان با توسعه مناسبات 
در قالب طرح های زیربنایی و توسعه ای و اقدام 
در جهت اجرای موافقت نامه ترانزیتی عشق آباد 
و هچنین کشورهای حوزه دریای خزر و جاده 
ند بستری را در جهت تقویت  بریشم می توا ا
همکاری های ترانزیتی در منطقه و بین دو کشور 

به وجود آورد.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در  این 
 راستا پیشنهاد می کنیم تا در اسرع وقت طرح 
عبور آزمایشی بار برای اجرایی  شدن موافقت نامه 
عشق آباد عملیاتی شود تا این پل جدید، زمینه را 

برای دستیابی به اهداف گفته شده فراهم سازد.
اسالمی در ادامه با اشاره به مدیریت کرونا 
در کشور گفت: دولت جمهوری اسالمی ایران 
در یک نقش ماندگار در همکاری بین دولت و 
ملت با اتخاذ تدابیر و تمهیدات گوناگون در جهت 
قطع زنجیره انتقال کرونا موفق شد ویروس را در 
سطح کشور کنترل نموده و در جهت ایجاد قابلیت 
برای اطمینان بخشی به کشورهای همسایه 
برای از سرگیری تجارت و حمل و نقل تمهیدات 

عملیاتی را به وجود بیاورد.

وی اضافه کرد: بر اساس تفاهم هایی 
تمام کار  که در نشست قبل حاصل شد و با ا
نصب و تجهیز پایانه های مرزی مشترک ریلی 
و جاده ای در نقاط مرزی سرخس- سرخس، 
لطف آباد – آرتیق و اینچه برون – آلتین عصیر و 
اطمینان از اینکه پروسه ضدعفونی و گندزدایی 
ناوگان و محموله های تجاری بین دو کشور در 
مبادی مرزی مشترک صورت خواهد گرفت، ما 
شاهد اهتمام دو کشور برای بازگشایی مرزهای 
مشترک و از سرگیری جریان تجارت و ترانزیت 

منطقه ای در روزهای آتی خواهیم بود.
اسالمی بیان کرد: از جایگاه وزیر راه و 
مشترک  کمیسیون  رئیس  و  شهرسازی 
همکاری های اقتصادی ایران و ترکمنستان، 
خاطرنشان می کنم که با  توجه به طرح ها و 
برنامه های توسعه ای جمهوری اسالمی ایران 
در سرخس و به خصوص مصوبه اخیر مجلس 
ویژه  منطقه  تبدیل  برای  اسالمی،  شورای 
اقتصادی سرخس به منطقه آزاد، فرصت تاریخی 
و ارزشمندی در جهت جذب سرمایه گذاری های 
عظیم، فراهم شده  است که بدون شک تعامل هر 
چه بیشتر دو کشور، در این نقطه مرزی، موتور 
محرکه تشویق کلیه بازیگران عرصه تجارت، 
نزیت و پیرو آن  لمللی و ترا حمل ونقل بین ا
شکوفایی و رفاه اقتصادی هر دو ملت خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه 
به مشخصات فنی پل که امکان تردد همزمان 
رفت  و برگشتی را فراهم کرده است، پیش بینی 
می شود حجم تردد سریع، روان و قابل توجهی 
را در آینده ای نزدیک، از این پل شاهد باشیم و 
این سهولت و روان بودن تردد، عالوه  بر کاهش 
هزینه های مبادله، بر جذابیت های این گذرگاه 

خواهد افزود.
اسالمی ابراز کرد: مقامات عالی دو کشور 
در سال های گذشته و با افق بلند مدتی که برای 
روابط اقتصادی و تجاری پیش بینی کرده بودند، 
در حوزه حمل ونقل و ترانزیت برنامه عبور روزانه 

تا 1000 دستگاه کامیون را هدف گذاری و به ما 
ابالغ کردند که با افتتاح پل مشترک سرخس 
در آینده نزدیک خواهیم توانست برنامه های 

عملیاتی تحقق چنین هدفی را پایه ریزی کنیم.
وی گفت: امیدواریم طبق توافق به عمل 
 آمده بین دو طرف، عملیات حمل ونقل جاده ای 
و ریلی در معابر سه گانه سرخس، لطف آباد و 
اینچه برون هر چه سریع تر آغاز گردد. همچنین 
آمادگی کامل خود را برای بررسی چگونگی آغاز 
نزیت جاده ای با سایر کشورهای  عملیات ترا
آسیای مرکزی به ویژه جمهوری های ازبکستان 

و قزاقستان را اعالم می کنیم.
نتظار می رود  اسالمی خاطرنشان کرد: ا
ترکمنستان نیز، تسهیالت مرزی الزم را در 
مرزهای خود برای تسریع در عملیات عبور مرزی 
و ترانزیت فراهم آورد، تا متعاقب آن، رونق هر 
چه بیشتر مسیرهای ترانزیتی، در منطقه و میان 

دو کشور را شاهد باشیم.
شایان ذکر است که در این مراسم وزیر 
معماری و ساختمان ترکمنستان، ناییب رئیس 
مجلس شورای اسالمی، سفرای دو کشور، 
آخال  استاندار  رضوی،  خراسان  استاندار 
ترکمنستان و فرماندار سرخس کشورمان حضور 

داشتند.
گفتنی است، پل مرزی جدید سرخس به 
عنوان دستاورد مشترک و پایدار دو کشور و  با 
هدف ارتقای ایمنی و تســهیل ترانزیت مرزی 
و تسریع و بهبود کیفیت رفت و آمد در منطقه 
به طول 96 و عرض 15 متر به صورت رفت و 
برگشت و دارای دو باند در هر طرف احداث شده 
است و بهره برداری از این طرح کلیدی، همزمان با 
توسعه همکاری ها در قالب سازمان همکاری های 
اقتصادی اکو، موافقت نامه ترانزیتی عشق آباد، 
موافقت نامه کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر 
و جاده  ابریشم، نویدبخش تقویت هر چه بیشتر 
همکاری های ترانزیتی در منطقه و میان دو کشور 

محسوب می شود.

حضور ناظر گمرکات مازندران در مرکز ارتباطات مردمی 
)سامد( و پاسخگویی به سئوال های ذی نفعان

ناظر گمرکات استان مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر با حضور در 
مرکز ارتباطات مردمی استان )سامد( به صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و 

مشکالت خدمت گیرندگان و فعاالن اقتصادی بود.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات مازندران، تعدادی از خدمت گیرندگان 
و فعاالن اقتصادی طی تماس با شماره 111، مسائل، مشکالت و پیشنهادهای مرتبط با 
فعالیت های گمرکات نوشهر، امیرآباد، فریدونکنار، آمل و ساری را به طور مستقیم با علی 
یوسفی منش در میان گذاشتند.این برنامه در راستای تحقق برنامه های حقوق شهروندی و 
پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی استان به متقاضیان سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت )111( و باتوجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان مالقات حضوری توسط مدیران 

دستگاه های اجرایی بمدت 2 ساعت و 30 دقیقه در مرکز سامد استان مازندران برگزار شد.
تجلیل استاندار مازندران از مسئول روابط عمومی گمرکات مازندران

استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیر از مسئول روابط عمومی گمرکات استان مازندران 
تجلیل تجلیل کرد.

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، حسین زادگان استاندار مازندران با 
اهدای لوح تقدیری از منصوره درویش مسئول روابط عمومی گمرکات مازندران به جهت 

تالش ها و خدمات صادقانه طی سال9۸ تقدیر به عمل آورد.
در بخشی از متن تقدیرنامه آمده است:

»اوج هنر و نقش پذیری روابط عمومی در حوزه های بحران و بروز حوادث طبیعی متجلی 
می شود آنگاه که با همه حمیت و اهتمام برای تجمیع ظرفیت های اطالع رسانی به میدان 
می آید تا وظیفه امدادرسانی به مردم عزیز را نیز در ردیف نقش های خود به درستی معنا کند و 
حقیقتًا در بحران سیل و مقابله با شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم که این ویژگی و رسالت، با 
بهره گیری از تمام ظرفیت ها در خدمت سازمان و جامعه قرار گرفت و روابط عمومی ها به خوبی 

در این حوادث، ضرورت حضور و فعالیت خود را به رخ کشیدند...«

مدیرکل گمرکات اصفهان بیان کرد
مزیت های صادرات اقالم غذایی از گمرک فرودگاه اصفهان

ــتی  ــهید بهش ــرودگاه ش ــال ف ــی از ترمین ــوالت غذای ــادرات محص  ص
ــتر از  ــد بیش ــال جاری 20درص ــت س ــه نخس ــو( در دو ماه ــان )کارگ اصفه

ــود. ــال 1398 ب کل س
ــا بیــان مطلــب  دکتــر رســول کوهســتانی پــزوه مدیــرکل گمــرکات اســتان اصفهــان ب
ــه ارزش  فــوق گفــت: طــی مــدت مذکــور 151 هــزار و 903 کیلوگــرم محصــوالت غذایــی ب

93۸ هــزار و 6۸5 دالر از طریــق مــرز هوایــی اســتان اصفهــان صــادرات شــد.
ــتی  ــهید بهش ــرودگاه ش ــال ف ــو ترمین ــی کارگ ــوالت صادرات ــده محص ــالم عم وی اق
اصفهــان را ماهــی و میگو بــه میــزان 121 هــزار و 225 کیلوگــرم و بــه ارزش 905 هــزار دالر ، 
ســبزیجات و نبــات بــه میــران 30 هــزار 220 کیلوگــرم و بــه ارزش 32 هــزار دالر و عســل بــه 
وزن 100 کیلوگــرم و بــه ارزش 490 دالر اعــالم کــرد کــه بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
ــادرات  ــزود: کل ص ــان اف ــتان اصفه ــرکات اس ــد.مدیرکل گم ــادر ش ــت ص ــد کوی ــه مقص ب
ــا طــی  ــود، ام ــزار دالر ب ــال 9۸، 7۸0 ه ــهید بهشــتی در س ــرودگاه ش ــی ف محصــوالت غذای
دوماهــه ســال 99 صــادرات ایــن محصــوالت از مــرز هوایــی اصفهــان 93۸ هــزار و 6۸5 دالر 

ــود کــه 20 درصــد بیشــتر از کل ســال 9۸ اســت. ب
ــد محصــوالت  ــای تولی ــن قطب ه ــی از مهمتری ــان یک ــه اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی کــه  ــان داشــت: در صورت ــده کشــور اســت بی ــه ای، زراعــی و گل شــاخه بری ــی، گلخان لبن
ــیه و  ــوص روس ــر به خص ــورهای دیگ ــد کش ــه مقص ــان ب ــاری از اصفه ــتقیم ب ــرواز مس پ
وکشــورهای حــوزه اورســیا برقــرار شــود. تحــول بزرگــی در صــادرات اســتان به وجــود خواهد 
آمــد و چنانچــه پروانــه بــه صــورت رفــت و برگشــت )صادراتــی و وارداتــی( باشــد هزینه هــای 

ــد. ــش می یاب ــر کاه ــای چارت پروازه
ــه مزیت هــای واردات کاالهایــی کــه  ــا اشــاره ب ــرکل گمــرکات اســتان اصفهــان ب مدی
ــه  ــا روی ــد، اظهارداشــت: ب ــرد دارن ــی کارب ــد و بســته بندی محصــوالت صادرات ــه تولی در زمین
ــورت  ــود و در ص ــرف می ش ــدگان برط ــکل ارزی صادرکنن ــادرات مش ــل ص واردات در مقاب
صــادرات کاالهــای وارداتــی حقــوق ورودی ماخــوذه کاالی وارداتــی مطابــق مــواد 66 تــا 6۸ 
قانــون امورگمرکــی مســترد می گــردد. همچنیــن واحدهــای تولیــدی می تواننــد بــا اســتفاده 

ــد شــوند. ــای آن جهــت صــادرات کاال بهره من ــت از مزای ــه ورود موق از روی

هرمزگان  استان  گمرکات  ناظر 
گفت: گمرک قشم بعد از گمرک بندر 
شهید رجایی در رتبه دوم کسب درآمد 

در استان قرار دارد.
بوالفضل اکبرپور این مطلب را در آیین  ا
تکریم و معارفه مدیرکل گمرک قشم بیان کرد و 
افزود: 60 درصد از حجم تشریفات گمرکی کشور 
در هرمزگان و 50 درصد از درآمد گمرکات کشور 

نیز در این استان محقق می شود.
وی اظهارداشت: در سال 9۸ واریزی 
ماهیانه گمرکات هرمزکان به خزانه دولت 10 

هزار میلیارد ریال بوده است.
اکبرپور تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
از منظر سازمان جهانی گمرک به عنوان الگویی 
برای سایر کشورهای جهان معرفی شده و این از 

افتخارات گمرکات ایران به شمار می رود.
وی گفت: کسب رتبه نخست مبارزه با 
قاچاق و مواد مخدر در جهان نیز از دیگر افتخارات 

گمرکات ایران محسوب می شود.
ناظر گمرکات استان هرمزگان همچنین 
اظهارداشت: گمرک تنها سازمانی است که در 

راستای اهداف اقتصاد مقاومتی تمام مواردی را 
که بر عهده داشته به ثمر رسانده است.

گفتنی است، طی این آیین »علیرضا قنبری 
مدیرکل جدید گمرک  به عنوان   باغستانی« 
شهرستان قشم منصوب و از خدمات »حسین 

سعیدی« تجلیل شد.

رتبه دوم گمرک قشم در کسب درآمد گمرکی استان هرمزگان



 

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

ــد از مجتمــع پتروشــیمی کــه  ــردگان و مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی در بازدی ــدار شهرســتان ل فرمان
بــا حضــور مســئولین اســتانی و مدیــر گمــرک اســتان انجــام شــد از عملکــرد مثبــت گمــرک اســتان در ارائــه 
ــری از  ــان و جلوگی ــن زم ــریفات در کمتری ــام تش ــی و انج ــار اختصاص ــه انب ــهیات ازجمل ــژه و تس ــات وی خدم
تحمیــل هزینه هــای اضافی بــه ایــن واحــد تولیــدی کــه باعــث ایجــاد رونــق و اشــتغالزایی در اســتان گردیده 

ــد. ــی کردن قدردان

 مسـئوالن اسـتان های کرمانشاه 
و حلبچـه عـراق طـی نشسـتی بـه 
بررسـی راه های توسـعه تجهیـزات و 
رفع مشـکالت این حوزه در مرز شـیخ 

صلـه عـراق پرداختند.
براسـاس این گـزارش در این نشسـت که 
اسـتانداران کرمانشـاه و حلبچه، مهندس بازوند 
اسـتاندار کرمانشاه، آزاد توفیق اسـتاندار حلبچه، 
شوشتری سرکنسـول جمهوری اسـالمی ایران 
در سـلیمانیه، حیـدری ناظـر گمـرکات اسـتان 
کرمانشـاه، معاون اقتصادی اسـتاندار کرمانشاه 
و معـاون اسـتاندار حلبچـه، فرمانـداران پـاوه، 
ثـالث باباجانـی و حلبچـه، مدیـران گمـرکات 

مـرزی و فرماندهـان مرزبانـی و تعـدادی از 
مدیـران کل طرفیـن در مرز  شـیخ صلـه عراق 
حضور داشـتند، راه هـای تقویت روابـط تجاری 
و بازرگانـی، افزایـش سـاعات کاری فعالیـت 
مـرز شـیخ صلـه و رفـع موانـع و مشـکالت در 
بازارچه هـای مـرزی شـیخ صلـه و شوشـمی 
مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفـت و بر تشـدید 
اقدامـات و پروتکل های بهداشـتی بـرای مقابله 

بـا کرونـا در مرزهـای یادشـده تأکید شـد. 
بررسـی الزامـات گشـایش بازارچه سـازان 
و اعـالم امادگـی اسـتاندار کرمانشـاه بـرای 
صـادرات بـرق بـه اسـتان حلبچـه، از  دیگـر 
محورهای مـورد گفت وگـو در این نشسـت بود.

قدردانیبررسی راه های تقویت روابط تجاری بین استان های کرمانشاه و حلبچه عراق
رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان طی نامه ای از عملکرد مدیرکل و 
کارکنان گمرک اصفهان در اجرای بسته حمایت 

از تولید قدردانی کرد.

* سرتیپ پاسدار سید حجت اهلل قریشی، 
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
)آماد و دجا( با ارسال تقدیرنامه ای از همکاری 
امیر جمشیدی مدیرکل گمرک بندر امیرآباد با 

این وزارتخانه قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح سپاس آمده است:

»رضایت خداوند متعال پاداش زحمات 
بندگان شایسته است و زبان و قلم قادر به 
سپاسگزاری واقعی از انسان های مخلص 
نمی باشند، لذا به پاس همکاری صادقانه و 
بی تکلف جنابعالی با وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح مراتب تشکر و قدردانی خود را 

به حضورتان اعالم می نمایم.«

قدردانی از همکاری و مساعدت 
گمرک شهرکرد در احداث 
کارخانه پتروشیمی لردگان

در  لردگان  شهرستان  فرماندار 
استان چهارمحال و بختیاری و مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی لردگان از همکاری 
و مساعدت گمرک در ترخیص به موقع 
ماشین آالت و تجهیزات این مجتمع در 

شرف بهره برداری قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک استان 
چهارمحال و بختیاری، پتروشیمی لردگان 
با 99 درصد پشرفت عملیات اجرایی ازجمله 
پروژه هایی است که ۸5 درصد ماشین آالت و 
تجهیزات فنی آن وارداتی و گمرک استان با 
ارائه تسهیالت ویژه به این واحد تولیدی ازجمله 
موافقت با ایجاد و راه اندازی انبار اختصاصی، 
کلیه کاالهای وارداتی را به شرکت هدایت و 
تشریفات گمرکی مربوط به آنها در کمترین 

زمان انجام داده است.
فرماندار شهرستان لردگان و مدیرعامل 
مجتمع  از  بازدید  در  پتروشیمی  شرکت 
پتروشیمی که با حضور مسئولین استانی و 
مدیر گمرک استان انجام شد از عملکرد مثبت 
گمرک استان در ارائه خدمات ویژه و تسهیالت 
ازجمله انبار اختصاصی و انجام تشریفات در 
کمترین زمان و جلوگیری از تحمیل هزینه های 
اضافی به این واحد تولیدی که باعث ایجاد رونق 

و اشتغالزایی در استان گردیده قدردانی کردند.
براساس این گزارش، اسماعیل اله دادی 
مدیر گمرک استان در حاشیه بازدید یک روزه 
از مجتمع مذکور به نقش گمرک جمهوری 
اسالمی ایران برای ارائه تسهیالت ویژه به 
واحدهای تولیدی در سال جهش تولید اشاره 
و ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این مجتمع 
ساالنه حدود یک میلیون و 677 هزار تن 
محصول تولید و حدود 70 درصد آن نیز از 

گمرک استان صادر شود.

اسـتان  گمـرک  مدیـرکل 
گلسـتان بـه اتفاق معـاون اسـتاندار 
شهرسـتان  ویـژه  ر  فرمانـدا و 
ز مسـئوالن  گنبـدکاوس و جمعـی ا
و خـط  تأسیسـات  ز  ا شهرسـتانی 
تولید در حال نصب شـرکت کاسـپین 
مجـری پـروژه تولیـد مـرغ و تخـم 
مـرغ در اسـتان گلسـتان بازدید کرد 
و طی جلسـه ای بـه بررسـی موانع و 

مشـکالت موجود و ارائـه راهکارهای 
الزم در ایـن خصـوص پرداخـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی گمـرکات 
اسـتان گلسـتان، کاالهای مورد نیاز خـط تولید 
واحدهـای تولیـدی فعال در این اسـتان بـا ارائه 
تسـهیالت ویـژه گمرکـی ترخیـص می شـود 
و مراحـل نصـب و تولیـد نیـز توسـط مدیـران 
کارشناسـان گمرگ به طـور مرتب مـورد بازدید 

قـرار می گیـرد.

بازدید مدیرکل گمرکات گلستان از یک واحد تولیدی

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

- جناب آقای علیرضا تقوی رشیدی از گمرک کرمان ریاست محترم 
گمرک رفسنجان درگذشت خواهر

- جناب آقای محمدجواد باقری از گمرک کرمان درگذشت دایی
- سرکار خانم اسما افشاری پور از گمرکات کرمان درگذشت خواهر

قدردانی استاندار ایالم از عملکرد گمرک این استان
سلیمانی دشـتکی اسـتاندار ایالم 
از اقدامـات گمـرک در راسـتای تالش 
بـرای بازگشـایی مـرز مهـران در 
جلسـه سـتاد اقتصاد مقاومتی تشـکر 

و قدردانـی کـرد.
و  ر  فرمانـدا قاسـمی  دکتـر  همچنیـن 
حجت االسـالم امینـی امـام جمعـه شهرسـتان 
مهـران با مدیرکل گمرکات اسـتان ایـالم دیدار 
و از عملکـرد گمـرک در راسـتای تـالش برای 
بازگشـایی مـرز مهـران تقدیـر و تشـکر کردند.

مـرز مهـران بـرای صـادرات کاال در 
روزهـای یکشـنبه و چهارشـنبه هـر هفتـه فعـال اسـت.

کشف 57 هزار دالر از یک کامیون توسط کارکنان گمرک 
سیرانبند بانه

گمــرک  کارکنــان 
ســیرانبند بانــه موفــق 
ــزار دالر  ــف 57 ه ــه کش ب
از یــک کامیــون عراقــی 
حامــل کاالی صادراتــی 

. ند شــد
ــط عمومــی  ــه گــزارش رواب ب
حــوزه نظــارت گمــرکات اســتان کردســتان، ایــن اســکناس ها کــه 100 دالری اســت در 

درب خــروج بازارچــه مــرزی ســیرانبند و هنــگام بازرســی کامیــون مزبــور کشــف شــد.

آذربایجان  استان  گمرکات  ناظر 
غربی از کشف 4 کیلو و 300 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک توسط گمرک امانات 

پستی خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان 
آذربایجان غربی، توحید آذربد در حاشیه بازدید از 
گمرک امانات پستی استان گفت: کارکنان این 
گمرک پس از مشکوک شدن به وزن یک بسته 
پستی و محتوای آن، این مرسوله را از گیت اشعه 
ایکس عبور داده و متوجه وجود 4 کیلو و 300 گرم 

تریاک در آن شدند.
وی افزود: مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر همواره از مهمترین 
رسالت های بنیادین گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و کارکنان صدیق 
گمرکات آذربایجان غربی در این راستا و در ادامه کشفیات خود، موفق به 

کشف مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک شدند.
آذربد اظهارداشت: قاچاقچیان مواد مخدر به منظور فریب مأموران 

گمرک با استفاده از شیوه های نوین، اقدام به 
طراحی انواع جاسازی می کنند که کشف آن عماًل 
نیاز به دقت نظر و سطح باالی هوشیاری و دانش 
فنی دارد. ازجمله روش های جدید، می توان به 
آغشته کردن منسوجات و البسه به مواد مخدر و 

استحصال در مقصد اشاره کرد. 
ناظر گمرکات استان با تأکید بر مبارزه جدی 
با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر گفت: بررسی 
این قبیل کاالها توسط مأموران گمرکی بدلیل 
نامشخص بودن نوع مواد و منسوجات آلوده و کال 
هر اقدامی در جهت کنترل و کشف آن نیز برای مأموران گمرک خالی از 
ریسک نیست. چنین کشفیاتی فارغ از مقدار آن، نشان دهنده دقت و توان 
باالی تشخیصی مأموران گمرک بوده و علی رغم احتمال وجود درصدهایی از 
اشتباه آنها در اکثر موارد کاماًل موفق عمل می کنند.براساس این گزارش ناظر 
گمرکات استان آذربایجان غربی از عملکرد کارکنان گمرک امانات پستی 

این استان قدردانی کرد.

کشف بیش از 4 کیلوگرم تریاک از یک بسته پستی توسط کارکنان گمرک امانات پستی آذربایجان غربی

تسلیت

کشف 684 قرص بوپرنورفین 
توسط مأموران گمرک مشهد

کارکنان گمرک امانات پستی مشهد 
از یک تبعه خارجی تعداد 594 عدد 
قرص بوپرنورفین و 90 عدد قرص فاقد 

مشخصات کشف کردند.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات خراسان رضوی، این تعداد قرص به 
طرز ماهرانه ای در داخل البسه جاسازی شده 
بود که با هوشیاری مأموران گمرک امانات 

پستی کشف شد.

دوره آموزشی
دوره آموزشی آشنایی با شناخت انواع 
مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها به مدت 
12 ساعت با تدریس سرهنگ مهدی زاده، 
دکتر افتخاری، علیزاده قرائی و اسدی در کلیه 

گمرکات استان خراسان رضوی برگزار شد.
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صادرات 210 هزار تن گوجه فرنگی به یازده کشور
سخنگوی گمرک ایران گفت: در 
دو ماهه نخست امسال 209 هزار و 
337تن گوجه فرنگی به ارزش 97 
میلیون و 629 هزار و 426 دالر به 

11 کشور صادر شد.
در  اظهارداشت:  لطیفی  روح اله  سید 
فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از 97 
میلیون دالر صادرات گوجه فرنگی عمدتاً به 
کشورهای نزدیک و همسایه صورت گرفته 
که عراق با 125 هزار و 974 تن به ارزش 
57 میلیون و 370 هزار و 761 دالر مقصد 
اول صادراتی کشورمان بوده و افغانستان با 
56 هزار و 695 تن به ارزش 26 میلیون و 
125 هزار و 466 دالر، امارات متحده عربی 
با 16هزار و 540 تن به ارزش ۸ میلیون 
و 93 هزار و 766 دالر در رتبه های دوم و 

سوم قرار دارند.
وی افزود: روسیه با 3 میلیون و573 

هزار و 665 دالر، قطر با دو میلیون و 44 
هزار و 64 دالر، عمان با 33۸ هزار و 312 
قزاقستان،  اوکراین،  کویت،  کنار  در  دالر 
مقاصد  دیگر  از  آذربایجان  و  ارمنستان 
صادراتی این محصول در دو ماهه نخست 

سال 99 بودند.
لطیفی با اشاره به موانعی که بیماری 
کووید- 19 در مسیر تجارت خارجی ایجاد 
سیاست های  اتخاذ  با  گفت:  است،  کرده 
متفاوت در حوزه تجارت خارجی کشورها، 
ناچاراً برخی کشورها که در مدت مشابه سال 
قبل در لیست صادرات گوجه فرنگی به عنوان 
اردیبهشت  و  فروردین  در  بودند  خریدار 
مرزی،  محدودیت های  اعمال  با  امسال 
کشورمان  از  محصول  این  واردات  امکان 
برایشان فراهم نشد، پاکستان، ترکمنستان، 
گرجستان، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان 

از جمله این کشورها هستند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت 
مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهای صادراتی آنها در 

عملکرد سال 1398را ابالغ کرد.
دکتر امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان 
داشته است: براساس جزء )1( بند )ک( تبصره شش 
قانون بودجه سال 1399کل کشور، هر گونه نرخ 
صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل 
از صادرات کاال و خدمات ازجمله کاالهای غیرنفتی، 
و عوارض  مالیات  استرداد  و همچنین  مواد خام 
موضوع ماده )13( قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 
اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده 
نشود، برای عملکرد سال های 139۸و 1399قابل 

اعمال نمی باشد.
صادرات  است:  کرده  تأکید  همچنین  وی 
محصوالت کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از 
شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان 
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 
)34( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، »یک 
ماه« از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور 

مطابق مقررات یادشده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان 
داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت 
سال های 1397و 139۸توأما  در  آنها  اقتصادی 
صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور و خرید و 
فروش داخلی بوده و به استناد اطالعات موجود در 
سامانه »استعالم برگشت ارز حاصل از صادرات«، 
از صادرات سال  ارز حاصل  به رفع تعهد  نسبت 
1397و 139۸اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی 
و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و 

فروش داخلی بالمانع می باشد.
دکتر پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی 
به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی 
رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده 
مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397و همچنین 
دوره های مالیاتی سال 139۸صادرکنندگان از ابتدای 
سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور حسب مورد در سال های فوق الذکر طبق 
مقررات اعالمی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات 
و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کاالها 
و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی 
مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به 

تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تأکید کرده است: صرفاً دوره های مالیاتی 
رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط 
به دوره های مالیاتی سال 1397تا تاریخ الزم االجرا شدن 
قانون بودجه سال، 139۸مشمول حکم جزء )1( بند )ج( 
تبصره )۸( قانون بودجه سال 139۸کل کشور بوده و 
حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 
1397آن دسته از صادرکنندگان کاال و خدمات که قبل 
از الزم االجراء شدن قانون یادشده، رسیدگی و مالیات 
و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین 

دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح 
اعالمی  مقررات  که حسب  آنجا  از  است:  کرده 
توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی 
تمامی صادرات انجام شده در سال 1397 حداکثر 
امور  ادارات  بنابراین  پایان دی ماه 139۸بوده،  تا 
مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
سامانه  در  مرکزی  بانک  توسط  فهرست  اعالم 
مربوط درخصوص صادرکنندگانی که بابت صادرات 
در سال 1397رفع تعهد ارزی نموده و در صورت 
درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات 
از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 
1395/9/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض 

ارزش افزوده اقدام نمایند.
دکتر پارسا همچنین درخصوص نرخ صفر 
و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از 
صادرات کاال و خدمات ازجمله کاالهای غیرنفتی 
سال  عملکرد  در  صادرکنندگان  به  خام  مواد  و 
که حسب  آنجایی  از  است:  داشته  139۸عنوان 
بانک مرکزی جمهوری  توسط  اعالمی  مقررات 
اسالمی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات 
در سال، 139۸حداکثر تا پایان تیرماه 1399می باشد، 
صرفاً صادرکنندگانی که کاال و خدمات خود را در 
سال 139۸به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین 
شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعالمی توسط 
آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده 
باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی 
قانون   )141( ماده  موضوع  مالیاتی  نرخ صفر  از 
مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394خواهند 
بود.وی خاطرنشان نموده است: صادرکنندگان کاال و 
خدماتی که در سال های 1397و 139۸ حسب اعالم 
بانک یادشده بیش از 70 درصد تعهد ارزی خود را رفع 
نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر 
مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا 
عنوان داشته است: صادرکنندگان کاال و خدماتی که 

در سال های 1397و 139۸حسب اعالم آن بانک 
کمتر از 70 درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، 
با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعالمی 
از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر 
مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادرکنندگان 
کاال و خدمات که در سال 1397حسب اعالم بانک 
مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول 
بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده )141( 

قانون مورد نظر نخواهند بود.
الزم به ذکر است که حسب بسته سیاستی 
چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال، 1397ابالغ 
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی، ارزش 
کاالهای صادراتی در طی سال 1397به کسر 20 
درصد ارزش گذاری کاالهای صادراتی مندرج در 
پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی 
بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان سال ،139۸ کاهش 20 درصد 
مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان 
تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کاالهای صادراتی 

مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجا که مالیات 
و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کاالها و 
خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های 
مالیاتی سال های 1397و 139۸که در اجرای جزء )1( 
بند )ج( تبصره )۸( قانون بودجه سال 139۸کل کشور به 
دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور 
به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن 
تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع 
منطبق با تبصره )5( ماده )17( قانون مالیات بر ارزش 
افزوده نمی باشد، بنابراین جزو هزینه های قابل قبول 

مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر 
امکان استعالم برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان 
رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات 
tax. الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

gov.ir فراهم می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99و رفع تعهد ارزی سال 98


