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تسهیل صادرات 
در اولویت برنامه های گمرک است
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اهمیت توسعه روابط 
گمرکی و تجاری 

با افغانستان
توسعه روابط و همکاری های گمرکی 
بین ایران و افغانستان از موضوعات مورد 
عالقه مقامات تهران و کابل است که از 
طرق مختلف به ویژه دیدارهای حضوری 
مسئوالن ارشد گمرکی دو کشور و مدیران 

گمرکات مرزی بران تأکید می شود.
945 کیلومتر مرز مشترک،  وجود 
اشتراکات قومی، فرهنگی و دینی و سوابق 
تجارت بین دو کشور همسایه، شرایط 
ویژه ای را برای نزدیکی هر چه بیشتر روابط 
دو جانبه در همه بخش به خصوص بخش 
اقتصادی به وجود آورده که باید از آن به 
بهترین وجه استفاده شود. ترجیح مردم 
افغانستان، خاصه والیات هم مرز با ایران 
به مصرف کاالهای ایرانی با توجه به نیاز 
این کشور به واردات انواع کاال از یک سو 
و توانایی ایران برای تولید محصوالت با 
کیفیت و مورد پسند بازارهای افغانستان 
از سوی دیگر لزوم تالش بیشتر مسئوالن 
سازمان های ذی ربط برای حضور پررنگ تر 
کاالهای ایرانی در این کشور را به طور جدی 

نمایان می سازد.
به  به علت کم توجهی   نه  متأسفا
فغانستان و به طور  موضوع تجارت با ا
مثال فراهم نساختن امکان واردات بیشتر 
برخی از محصوالت کشاورزی و باغی که 
نها مزیت و ظرفیت  فغانستان در تولید ا ا
خوبی دارد، بازارهای صادراتی کاالهای 
ایرانی در این کشور به دست رقبا افتاده و 
همان طور که اشاره شد، علی رغم عالقه و 
تمایل مردم افغانستان به کاالهای ساخت 
این نوع  یران در بازارهای این کشور ، ا
کاالها نسبت گذشته  کمتر یافت می شود. 
در حال حاضر حجم مبادالت تجاری ایران 
رد پیشگفت  فغانستان با توجه به موا و ا
بسیار کم است که در صورت رفع برخی 
از موانع و مشکالت می تواند چندین برابر 

شود.
ادامه در صفحه2

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

رئیس کل گمرک ایران از اتخاذ یک تصمیم مؤثر برای 
بهبود وضعیت صادرات و صادرکنندگان خبر داد.مهدی میراشرفی 
با اشاره به اینکه با وجود مشکل کرونا، ما در سال جهش تولید 
سیاست ها و رویه های تسهیل کننده صادرات را در اولویت داریم 
افزود: یکی از تصمیمات تسهیل کننده صادرات که چند سال میان 
چندین دستگاه مطرح بود، این بود که آیا طبق ماده 5۱ قانون امور 
گمرکی می توانیم ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را برای 
کاالهای ورود موقت که بعد از پردازش، دوباره صادر می شوند 
بپذیریم یا خیر؟ خوشبختانه با یک تعامل بین بخشی میان گمرک، 
امور ذیحسابی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی مقرر شد این 

ضمانت نامه ها را بپذیریم.
صفحه 3

دستور رئیس کل گمرک برای پذیرش ضمانت نامه بانکی
 با هر مبلغ برای ترخیص کاالهای اساسی

ارونقی: سرعت ترخیص کاالهای اساسی 
از گمرک افزایش می یابد

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعالم کرد: با 
پذیرش پیشنهاد گمرک ایران توسط مراجع ذیصالح و ابالغ آن 
به گمرکات اجرایی، روند ترخیص کاالهای اساسی، ضروری 
و فسادپذیر سرعت می گیرد. مهرداد جمال ارونقی گفت: وفق 
مصوبات ابالغی، به گمرک اجازه داده شده است نسبت به 

ترخیص درصدی از کاالهای دارای اولویت ۱ و 2 گروه کاالیی 
موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به 
اماکن مذکور وارد می شوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در 

صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام نماید.
صفحه 3

13 نگاه هفته
عوامل و دالیل کاهش بهره مندی ایران 

از تجارت با اتحادیه اوراسیا
اتاق  ناظر گمرکات استان گیالن در نشستی با حضور رئیس 
از  جمعی  و  روسیه  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  و  استان  بازرگانی 
صادرکنندگان استان با اشاره به اینکه تعالی هر سازمان منوط به انجام 
تعامل سازنده با دیگر سازمان های ذی ربط است، گفت: ارتباط صیمیمانه 
و مستمر گمرک با بخش خصوصی باعث تحقق اهداف گمرک در سال 

جهش تولید خواهد شد.

8گزارش هفته
الزامات تحقق

 اهداف نقشه راه توسعه صادرات

16رویداد هفته
اهدای سه قالده سگ موادیاب جدید 

به گمرک ایران
با کمک نمایندگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
در تهران و پشتیبانی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، سه 
اهداء  ایران  قالده سگ موادیاب جدید به گمرک جمهوری اسالمی 
و دوره آموزشی مربوط به این سگ ها به مدت چهار هفته و بصورت 

غیرحضوری برگزار شد.

رئیــس کل گمــرک ایــران بــا ارســال بخشــنامه ای بــه گمــرکات اجرایــی پذیــرش ضمانت نامــه 
بانکــی بابــت حقــوق ورودی کاالهــای اساســی بــا هــر مبلــغ را بامانــع اعــام کرد.
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ایجاد پلت فرم تعرفه الکترونیکی با همکاری سازمان جهانی گمرک
پلت فرم تعرفه الکترونیکی در سراسر جهان در حال گسترش است، زیرا مزایای زیادی 
را هم برای گمرک و هم تجارت ایجاد می کند. پلت فرم تعرفه الکترونیکی به منظور ادغام کلیه 
اطاعات مربوط به اقدامات نظارتی اعمال شده در معامات تجارت بین المللی در یک مکان 

برای مشاوره آناین توسط کلیه اشخاص ذی نفع طراحی شده است.

 قاچاق کاال و مواد مخدر از گمرک اینچه برون به صفر رسیده است
گمرکات استان گلستان و مرز اینچه برون به لحاظ همجواری با کشور ترکمنستان که یکی از 
معابر اصلی ورود کاالهای صادراتی ایران و همچنین ترانزیت کاال به کشورهای آسیای میانه است، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
صفحه 12

برنامه ریزی  برای  به طور معمول  راه: سندی است که  نقشه 
بلندمدت استفاده میشود تا مسیر حرکت از وضعیت فعلی به آینده 
یا وضعیت مطلوب را ترسیم نماید. هر نقشه راه از دو بعد زمان و 
کارکردهای مورد انتظار تشکیل شده و فرآیند تدوین آن شامل تعیین 
آنها و تمرکز منابع بر  دقیق اهداف، مسیرهای مختلف رسیدن به 

فعالیت های کلیدی است.

افزایش شتاب همکاری های تجاری و گمرکی
 ایران و افغانستان

صفحه 6

صفحه 2
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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همکاری های تجاری و گمرکی بین ایران و افغانستان شتاب گرفت

سیاســت جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه تجــارت خارجــی بــر توســعه همــکاری بــا کشــورهای 
ــا  ــوص ب ــن خص ــم در ای ــت و امیدواری ــده اس ــزی ش ــایگان پایه ری ــوص همس ــه، به خص منطق

ــه توافق هــای خوبــی دســت یابیــم. کشــور دوســت و همســایه افغانســتان ب

خبر

و  تجــاری  همکاری هــای   
گمرکــی بیــن ایــران و افغانســتان 
ــرک  ــس کل گم ــدار رئی ــی دی در پ
کشــورمان و معیــن عوایــد و 
گمــرکات وزارت مالیــه افغانســتان 

ــت. ــتاب گرف ش
رئیــس کل  میراشــرفی  مهــدی 
ــا "محمد عیســی  گمــرک ایــران در دیدار ب
ــد و گمــرکات وزارت  ــن عوای ــدرت"، معی ق
ــه اشــتراکات  ــا اشــاره ب مالیــه افغانســتان ب
ــن  ــد از ای ــت: بای ــور گف ــی دو کش فرهنگ
اشــتراکات بــه نفــع گســترش تجــارت 
و تقویــت روابــط اقتصــادی فی مابیــن 

ــم. ــتفاده کنی اس
وی افــزود: براســاس شــعارقبلی 
ــا جداکننده  ســازمان جهانی گمــرک، مرزه
ــده کشــورها هســتند  و گمــرکات پیونددهن
ــم و  ــت کنی ــتا حرک ــن راس ــد در ای ــا بای و م
ــا همــکاری یکدیگر گســترش  تجــارت را ب

ــم. دهی
میراشــرفی بــا بیــان اینکــه ســند 
ــور  ــاری دو کش ــع تج ــای جام همکاری ه
در حــال تدویــن اســت، اظهارداشــت: انتظار 
مــی رود مــوارد همکاری هــای گمرکــی 
ــته  ــور داش ــند مذک ــی در س ــش  پررنگ نق
باشــد و پیگیــری و عملیاتــی شــدن آن 
به صــورت جــدی در دســتور کار قــرار گیــرد.

ــد  ــدم از هن ــه گن ــال محمول وی انتق
ــار  ــرک چابه ــق گم ــتان از طری ــه افغانس ب
و تــالش مســتمر ایــران بــرای انجــام 
بهینــه ایــن فرآینــد را از نمونه هــای خــوب 
همــکاری گمرکــی بیــن دو کشــور در حوزه 
ترانزیــت خوانــد و گفــت: مــا انتظــار داریــم 
شــرایطی فراهــم شــود تــا حجــم ترانزیــت 

ــد. ــش یاب افزای
معــاون وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره 
ــمت  ــه س ــرکات ب ــت گم ــزوم حرک ــه ل ب
الکترونیکــی شــدن و تجــارت بــدون کاغذ، 
ــال  ــرای انتق ــران ب ــر آمادگــی گمــرک ای ب
تجــارب خــود در ایــن زمینــه بــه گمــرکات 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــد و اب افغانســتان تأکی
کــه همکاری هــای مشــترک گمرکــی چــه 
ــرزی  ــرکات م ــه گم ــتاد و چ ــطح س در س

ــد. ــه یاب ــترک ادام مش
بــر پایــه ایــن گــزارش "محمــد 
عیســی قــدرت"، معیــن عوایــد و گمــرکات 
ــام  ــن مق ــتان) باالتری ــه افغانس وزارت مالی
ــراز  ــا اب ــز ب گمرکــی کشــور افغانســتان( نی
خشــنودی از انجــام ایــن دیــدار کــه در 
ــت،  ــورت گرف ــران ص ــرک ای ــل گم مح
ــی  ــرای الکترونیک ــورش را ب ــی کش آمادگ
کــردن فعالیت هــای گمرکــی و تبــادل 

ــران  ــرک ای ــکاری گم ــا هم ــات ب اطالع
اعــالم کــرد و اظهارداشــت: الزم اســت 
کارشناســان دو کشــور ایــن موضــوع را 
کــه بــرای مــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

ــد. ــی کنن ــت نهای اس
ــا  ــزود: م ــدرت اف ــی ق ــد عیس محم
تــالش می کنیــم تــا از قابلیت هــای 
ــش  ــبب افزای ــه س ــور ک ــی دو کش صادرات
مبــادالت تجــاری طرفیــن می شــود، 
ــت  ــع رعای ــور قط ــم و به ط ــتفاده کنی اس
ــی  اســتانداردها در مــورد کاالهــای صادرات
ــک  ــر کم ــن ام ــق ای ــه تحق ــد ب می توان

کنــد.
معیــن عوایــد و گمــرکات وزار ت مالیــه 
ــه  ــه داد: چنانچ ــن ادام ــتان همچنی افغانس
ــن  موضوعــات گمرکــی مطــرح شــده در ای
دیــدار به خصــوص مباحــث صــادرات و 
ترانزیــت زمان بنــدی و در تاریــخ مشــخصی 

عملیاتــی شــود، می توانیــم زودتــر بــه 
ــم. ــر دســت یابی ــورد نظ ــداف م اه

ــش  ــتان در بخ ــی افغانس ــام گمرک مق
دیگــری از اظهــارات خــود پیشــنهاد 
تشــکیل یــک گــروه کاری مشــترک بــرای 
ــای  ــش همکاری ه ــای افزای ــی راه ه بررس
تجــاری و گمرکــی بیــن دو کشــور را ارائــه 
ــورمان  ــرک کش ــس کل گم ــه رئی ــرد ک ک
بــا اســتقبال از ایــن پیشــنهاد گفــت: ایجــاد 
دروازه مشــترک تجــاری کــه طبــق آن 
ــا،  ــه کنترل ه ــی ازجمل ــای گمرک فرآینده
بازرســی ها و صــدور تأییدیه هــا در یــک 
طــرف مــرز می توانــد مــورد قبــول و 
پذیــرش طــرف دیگــر قــرار گیــرد و باعــث 
ــور  ــه عب ــش ســرعت و کاهــش هزین افزای
کاال از مرزهــای گمرکــی و در نهایــت 
تســهیل تجــارت شــود، از راهکارهــای 
مناســبی اســت کــه در قالــب گــروه 

کاری مذکــور قابــل بحــث و تبادل نظــر 
. شــد می با

ــی  ــا زمان ــرد: م ــد ک ــرفی تأکی میراش
می توانیــم در زمینــه توســعه همــکاری 
گمرکــی و تجــاری در قالــب کارگــروه 
بیشــتری  موفقیــت  بــه  پیشــنهادی 
ــکالت  ــل از آن مش ــه قب ــم ک ــت یابی دس
و چالش هــای موجــود را بــه خوبــی 
ــزی  ــع آنهــا برنامه ری ــرای رف شناســایی و ب
کــرده باشــیم و اگــر ایــن کار صــورت گیرد 
مطمئنــًا تجــارت گســترش خواهــد یافــت.

وی همچنیــن ضمــن اعــالم آمادگــی 
بــرای حضــور فعــال گمــرک ایــران در 
گــروه کاری مزبــور اظهارداشــت: مــا مایلیم 
عــالوه بــر گمــرک، نماینــدگان ســایر 
ســازمان های مســئول در امــر تجــارت 
ــت  ــه، بهداش ــتاندارد، قرنطین ــه اس از جمل
ــته  ــروه کاری حضورداش ــن گ ــز در ای و... نی
ــای  ــی و برنامه ریزی ه ــا هماهنگ ــند ت باش
الزم بــرای توســعه و تســهیل تجــارت 

ــرد. ــورت گی ص
رئیــس کل گمــرک ایــران گفــت: 
سیاســت جمهــوری اســالمی ایــران در 
حــوزه تجــارت خارجــی بــر توســعه 
منطقــه،  کشــورهای  بــا  همــکاری 
ــده  ــزی ش ــایگان پایه ری ــوص همس به خص
ــا  ــوص ب ــن خص ــم در ای ــت و امیدواری اس
ــه  ــتان ب ــایه افغانس ــت و همس ــور دوس کش

توافق هــای خوبــی دســت یابیــم.
ــدار  ــن دی ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
دفتــر  مدیــرکل  کاخکــی  حســین 
ــد از  ــی چن ــل و تن ــای بین المل همکاری ه
مســئوالن گمرکــی کشــور افغانســتان نیــز 

حضــور داشــتند. 

تشکر و اعتذار

ــی  ــران ط ــرک ای ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
ــه  ــود را از هم ــکر خ ــر و تش ــب تقدی ــه ای مرات اطاعی
ــا  ــان ب ــت برادرش ــبت درگذش ــه مناس ــه ب ــانی ک کس

ــت. ــراز داش ــد اب ــدردی کردن ــان هم ایش
متن اطالعیه به این شرح است:

"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"
در زندگــی، آالم جانکاهــی اســت کــه فقــط بــا همدلــی و 
هم آوایــی می تــوان از شــدت آن کاســت. خداونــد متعــال را 
ــت  ــا را از نعم ــی، م ــای زندگ ــن روزه ــه در غمناک تری ــگزارم ک سپاس
ــراز  ــه اب ــد ســاخت ک ــی بهره من همراهــی دوســتان و ســروران مهربان

همــدردی کردنــد.
بــه حکــم ادب و حق شناســی، بدین وســیله، مجــدداً از همــه 
ــوزه  ــاالن ح ــکاران و فع ــنایان، هم ــتان، آش ــروران، دوس ــزان، س عزی
ــاری  ــت ی ــن مصیب ــل ای ــا را در تحم ــه م ــی ک ــور گمرک ــاری و ام تج
ــورد  ــود، م ــوزانه خ ــش و دلس ــدردی آرام بخ ــراز هم ــا اب ــیدند و ب بخش
ــه  ــد، صمیمان ــان بودن ــب داغدارم ــر قل ــی ب ــد و مرهم ــرار دادن ــد ق تفق

تشــکر می کنــم.
ابــراز همدردی ُپــر از مهــر و محبت شــما عزیــزان در پی درگذشــت 
ــم  ــفی آالم را فراه ــلی و تش ــات تس ــه موجب ــزم ک ــرادر عزی ــوز ب جانس

 نمــود، شایســته قدردانــی و سپاســگزاری اســت کــه بدین وســیله، 
خاضعانه تریــن ســپاس ها و نیکوتریــن دعاهــای خــود را نثارتــان 

. می کنــم
ــدردی  ــی و هم ــراز همدل ــدد از اب ــپاس مج ــی و س ــن قدردان ضم
ــی و  ــادی و دارای ــور اقتص ــرم ام ــر محت ــژه وزی ــه وی ــزان ب ــه عزی هم
همــکاران معــزز در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی؛ سرپرســت محترم 
ــز  ــتان عزی ــرم و دوس ــن محت ــدن و تجــارت، معاونی ــت، مع وزارت صنع
در وزارتخانــه مذکــور؛ رئیــس کل محتــرم گمــرک جمهــوری اســالمی 
ــکاران  ــایر هم ــران و س ــران کل، مدی ــن، مدی ــن، ناظری ــران، معاونی ای
ارجمنــد؛ مســئوالن محتــرم ســازمان های همجــوار، مســئولین محتــرم 
ــا،  ــا، اتحادیه ه ــانه، انجمن ه ــرم رس ــاب محت ــی، اصح ــع نظارت مراج
ــار  ــی ، شــرکت ها و فعــاالن محتــرم امــور گمرکــی ؛ ب اتاق هــای بازرگان
ــی  ــه از عمــوم شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی قدردان دیگــر خاضعان

ــم. ــی کن م
ــای  ــت پروتکل ه ــت رعای ــه عل ــه ب ــن ک ــه ای ــر ب ــن نظ همچنی
ــی  ــه قدردان ــادر ب ــواران، ق ــرت بزرگ ــی و کث ــات روح ــتی، تألم بهداش
ــما را  ــه ش ــت هم ــر دس ــار دیگ ــک ب ــده ام، ی ــی نش ــوری و تلفن حض
صمیمانــه می فشــارم و دســت دعــا بــه امیــد اجابــت بــه درگاه خداونــد 
ــم و ســالمتی و بهــروزی همــه شــما را از درگاه  ــد می کن عــزَّ و جــلَّ بلن

ــئلت دارم. ــال مس ــد متع خداون

اهمیت توسعه روابط گمرکی و تجاری
 با افغانستان 

ادامه از صفحه اول
مذاکرات مقامات گمرکی دو کشور ازجمله دیدار اخیر رئیس کل گمرک 
کشورمان با معین عواید وگمرکات وزارت مالیه افغانستان و پیش از آن دیدار با 
سفیر این کشور در تهران و توافق های حاصله  در این دیدارها می تواند شرایط را 

برای تسریع و تسهیل تجارت فی مابین در آینده فراهم سازد.
ایجاد دروازه مشترک مرزی، تبادل الکترونیکی اطالعات گمرکی، ترانزیت 
کاال در چارچوب کنوانسیون تیر و راه اندازی سیستم تیر الکترونیکی بین گمرک 
ایران و گمرک افغانستان ازجمله مواردی است که مقامات گمرکی افغانستان 
خواهان بهره مندی از آنها با کمک گمرک جمهوری اسالمی ایران هستند. تجربه 
موفق ایران در مورد اجرای پروژه های تسهیل کننده تجارت نظیر دروازه مشترک 
مرزی با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و همچنین تبادل الکترونیکی 
اطالعات گمرکی، الگو ی مناسبی برای گمرکات  ایران و افغانستان است که 
می تواند گره بسیاری از مشکالت کنونی در مرزهای مشترک ازجمله دوغارون 
و ماهیرود را بگشاید و عالوه بر فراهم سازی بستر افزایش تبادالت تجاری، 
احتمال قاچاق کاال و مواد مخدر، به ویژه در بحث ترانزیت را به شدت کاهش دهد.

توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه، موضوع 
دیگری است که در صورت ایجاد و تقویت زیرساخت های الزم در کشور افغانستان 
،مانند راه های مواصالتی، امکان افزایش ترانزیت کاالهای ایرانی به این کشورها 

را که در حال حاضر رقم آن بسیار اندک است فراهم خواهد ساخت.
با توجه به موارد فوق انتظار می رود که همه دستگاه های ذی ربط در حیطه 
وظایف و مسئولیت های خود برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان 
گام های عملی بردارندو شرایط را برای توسعه صادرات غیر نفتی که در حال حاضر 

به شدت مورد توجه و نیاز اقتصاد کشور است مهیا سازند.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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سال گذشته ۳۵ میلیون تن کاال وارد کردیم که ۲۵ میلیون تن آن، کاالهای اساسی بود، اما امسال این روند کند شده که امید 
داریم با تدابیری که در بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اندیشیده شده بتوانیم ماندگاری کاال قبل از اظهار در گمرک و بعد 
از اظهار را به حداقل برسانیم، البته به نظر من نیاز است که تصمیمات ویژه تری در این زمینه اتخاذ شود. در این باره ما هم 

توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی را به دولت خواهیم داد تا بتوانیم ماندگاری کاال را به حداقل برسانیم.

ــران از  ــرک ای ــس کل گم رئی
ــرای  ــر ب اتخــاذ یــک تصمیــم مؤث
بهبــود وضعیــت صــادرات و 

صادرکننــدگان خبــر داد.
مهــدی میراشــرفی بــا اشــاره بــه 
ــا در  ــا، م ــکل کرون ــود مش ــا وج ــه ب اینک
و  سیاســت ها  تولیــد  جهــش  ســال 
رویه هــای تســهیل کننده صــادرات را در 
اولویــت داریــم افــزود: یکــی از تصمیمــات 
ــال  ــد س ــه چن ــادرات ک ــهیل کننده ص تس
ــود، ایــن  ــان چندیــن دســتگاه مطــرح ب می
ــون امــور  ــا طبــق مــاده 5۱ قان ــود کــه آی ب
گمرکــی می توانیــم ضمانت نامــه صنــدوق 
ضمانــت صــادرات را بــرای کاالهــای ورود 
موقــت کــه بعــد از پــردازش، دوبــاره صــادر 
ــر؟ خوشــبختانه  ــا خی ــم ی می شــوند بپذیری
بــا یــک تعامــل بیــن بخشــی میــان 
ــه داری کل  ــور ذیحســابی خزان گمــرک، ام
ــن  ــد ای ــرر ش ــزی مق ــک مرک ــور و بان کش

ضمانت نامه هــا را بپذیریــم.
وی توضیــح داد: ایــن تصمیــم، 
ــای  ــه ضمانت نامه ه ــوط ب ــای مرب هزینه ه
تودیــع شــده در گمــرک را کاهــش می دهــد 
ــت  ــدوق ضمان ــه صن ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
صــادرات یــک خاصیــت حمایــت صادراتــی 
دارد، ایــن تصمیــم می توانــد کمــک خوبــی 

ــد. ــدگان باش ــه صادرکنن ب
ــاره  ــران درب ــرک ای ــس کل گم رئی
خودروهــای دپــو شــده در گمــرک 

اظهارداشــت: از مجمــوع خودروهایــی 
کــه چنــد ســال در گمــرک بودنــد 
و تــا تاریخ هایــی کــه اعــالم شــده 
یــش  نســتند بــا تمدیــد و ویرا می توا
ــت ســفارش ترخیــص شــوند ۱۰ هــزار  ثب
خــودرو ترخیــص شــد و هم اکنــون حــدود 
ــه  ــت ک ــرکات اس ــودرو در گم ــزار خ 3 ه
یــن خودروهــا پرونده هــای  بیشــتر ا
در دســت بررســی در محاکــم قضایــی 
دارنــد. براســاس آخریــن مصوبــه ای 
کــه داشــتیم بالفاصلــه بعــد از تعییــن 
تکلیــف ایــن کاالهــا در محاکــم، چنانچــه 
ــا  ــا ب ــن خودروه ــود، ای ــت حاصــل ش برائ
ــت  ــی قابلی ــان بخشــنامه قبل ــت هم ظرفی
ــرای  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــص دارن ترخی
خودروهایــی کــه به طــور ســنواتی در 
ــی  ــکل خاص ــًا مش ــد تقریب ــرک بودن گم

وجــود نــدارد.
ــال  ــت: در س ــرفی گف ــدی میراش مه
9۷ به طــور میانگیــن حــدود 35 درصــد 
ــیر  ــی از مس ــی و صادرات ــای واردات کااله
ــال 9۸  ــه در س ــد ک ــور می کردن ــبز عب س
ــت،  ــا یاف ــد ارتق ــه 5۱ درص ــم ب ــن رق ای
امــا امســال هدف گــذاری کردیــم کــه 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــد برس ــه ۶5 درص ب
ــی را از قبــل و حین تشــریفات  بحــث کنترل
ــادی  ــاالن اقتص ــوص فع ــی درخص گمرک
ــه بعــد از ترخیص  مجــاز و تولیدکننــدگان ب
ــی  ــان حسابرس ــه هم ــم ک ــه می کنی احال

پــس از ترخیــص اســت و در کاهــش مــدت 
ــهیل  ــص کاال و تس ــه ترخی ــان و هزین زم

ــی دارد. ــر مطلوب ــارت اث تج
وی اضافــه کــرد: مباحــث مربــوط بــه 
ــا  ــدگاری کاال، قبــل از گمــرک یعنــی ت مان
زمانــی کــه کاال بــه گمــرک اظهــار نشــده، 
ــه ای  ــد از اظهــار مقول ــان اظهــار و بع در زم
ــار  ــش فش ــا افزای ــفانه ب ــه متأس ــت ک اس
ــکل در  ــه مش ــان دارد. البت ــا، نوس تحریم ه
ــن  ــاز ای ــورد نی ــن ارز م ــا تأمی ــن حــوزه ب ای
کاالهــا و اخــذ اســناد مالکیــت از فروشــنده 

ــت. ــاط نیس ــز بی ارتب کاال نی
میراشــرفی گفــت: ســال گذشــته 
35 میلیــون تــن کاال وارد کردیــم کــه 
ــی  ــای اساس ــن آن، کااله ــون ت 25 میلی
ــده  ــد ش ــد کن ــن رون ــال ای ــا امس ــود، ام ب
کــه امیــد داریــم بــا تدابیــری کــه در 
ــزی، وزارت صمــت و گمــرک  ــک مرک بان
نیــم مانــدگاری  اندیشــیده شــده بتوا
ــد از  ــرک و بع ــار در گم ــل از اظه کاال قب
اظهــار را بــه حداقــل برســانیم، البتــه 
ــاز اســت کــه تصمیمــات  ــه نظــر مــن نی ب
ــه اتخــاذ شــود. در  ــری در ایــن زمین ویژه ت
ــاره مــا هــم توســط وزارت اقتصــاد  ایــن ب
ــم  ــت خواهی ــه دول ــدی را ب ــنهاد جدی پیش
داد تــا بتوانیــم مانــدگاری کاال را بــه 

حداقــل برســانیم.
وی اظهارداشــت: در حــال حاضــر 
حدود چهــار میلیــون تن کاالی اساســی در 

بنــادر و بــه همیــن میــزان کاالهــای غیــر 
اساســی شــامل مــواد اولیــه، ماشــین آالت 
و کاالهــای واســطه ای تولیــد در بنــادر 
ــر  ــر ویژه ت ــد تدابی ــه نیازمن ــود دارد ک وج
ــا  ــتیم ت ــاره هس ــن ب ــی در ای ــن بخش بی
ایــن میــزان را بــه حداقــل برســانیم. البتــه 
عامــل اصلــی توقــف ایــن کاالهــا در 
زمــان ترخیــص مربــوط بــه تأمیــن و 
انتقــال ارز و اخــذ اســناد مالکیتــی اســت و 
ــزان  ــا می ــاع از ترخیــص در مقایســه ب امتن

ــگ  ــی پررن ــود دارد خیل ــه وج ــی ک کاالی
نیســت.

رئیــس کل گمــرک ایــران دربــاره 
ــه علــت  ــا ب کاهــش حجــم تجــارت در دنی
شــیوع کرونــا گفــت: پیش بینــی ایــن 
ــارت  ــم تج ــد از حج ــه 2۰ درص ــت ک اس
ــد کــه  ــش یاب ــام کرونــا کاه دنیــا در ای
شــامل حــال کشــور مــا و منطقــه مــا 
متشــکل از خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 

نیــز می شــود.

رئیس کل گمرک ایران:

تسهیل صادرات در اولویت برنامه های گمرک است

معــاون فنــی و امــور گمرکــی 
گمــرک ایــران اعــام کــرد: بــا 
ــران  ــرک ای ــنهاد گم ــرش پیش پذی
توســط مراجــع ذیصــاح و ابــاغ 
آن بــه گمــرکات اجرایــی، رونــد 
ترخیــص کاالهــای اساســی، ضروری 
و فســادپذیر ســرعت می گیــرد.

مهــرداد جمــال ارونقــی گفــت: وفــق 
مصوبــات ابالغــی، بــه گمــرک اجــازه داده شــده 
اســت نســبت به ترخیــص درصــدی از کاالهای 
ــود در  ــی موج ــروه کاالی ــت ۱ و 2 گ دارای اولوی
اماکــن گمرکــی، مناطــق آزاد و ویــژه یــا آنهایــی 
ــوند، دارای  ــور وارد می ش ــن مذک ــه اماک ــه ب ک
ثبــت ســفارش بانکــی بــوده و در صف تأمیــن ارز 
بانکــی قــرار گرفته انــد اقــدام نمایــد. گمــرک در 
ــل  ــاخص هایی را از قبی ــوق، ش ــن درصــد ف تعیی
مأخــذ کاال، اهلیــت و ســوابق قبلــی واردکننــده، 
ماهیــت و نــوع کاال و گروه بنــدی کاالیــی را 

ــد. ــرار می ده ــل ق ــالک عم م
وی افــزود: براســاس مکاتباتــی کــه 
صــورت پذیرفتــه و پیشــنهاداتی کــه ارائه شــده 
ــه اســت، متعاقــب  ــرار گرفت ــرش ق و مــورد پذی
ــاه  ــر م ــدای تی ــالغ بخشــنامه مربوطــه؛ از ابت اب
ــی کشــور نســبت  ســال جاری، گمــرکات اجرای
ــه ترخیــص 9۰ درصــد از کاالهــای اساســی،  ب
ضــروری و فســادپذیری کــه دارای ثبــت 

ــن ارز  ــف تأمی ــوده و در ص ــی ب ــفارش بانک س
بانکــی قــرار گرفته انــد اقــدام می نماینــد.

ــرک  ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
ایــران بــا اشــاره بــر اینکــه ترخیــص 9۰ درصــد 
کاالی اظهــاری، صرفــًا بــرای کاالهــای 
اساســی، ضــروری و فســادپذیر اســت، دارا 
بــودن »ثبــت ســفارش بانکــی« و قــرار گرفتــن 
»در صــف تأمیــن ارز« را دو شــرط اصلــی 
ــمرد و  ــهیالت برش ــن تس ــتفاده از ای ــرای اس ب
ــی  ــا اجرای ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت: ب اظهارداش
ــای  ــص کااله ــد ترخی ــاز، رون ــن ف ــدن ای ش
اساســی، ضروری و فســادپذیر شــتاب بیشــتری 
بــه خــود گرفتــه و مقــدار کمــی از کاال در بنــادر 

ــود. ــو ش ــور دپ ــرکات کش و گم
حمــل یکســره، ترخیــص شــبانه روزی 
و ترخیــص نســیه کاال، از دیگــر تســهیالتی 
ــه از ســوی گمــرک  ــن زمین ــه در همی اســت ک

ارائــه می شــود.

ــع  ــت رف ــازار، مهل ــم ب ــروه تنظی ــم کارگ ــاس تصمی براس
تعهــدات ارزی از زمــان انتقــال ارز از ســوی بانک مرکزی محاســبه 

ــد. ــد ش خواه
کارگــروه تنظیــم بــازار طــی مصوبــه اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه الزاماتــی کــه 
ــع تعهــدات ارزی به خصــوص کاالهــای اساســی وجــود دارد، مقــرر شــد  ــرای رف ب
فرآینــد مربــوط بــه رفــع تعهــدات ارزی از زمــان انتقــال ارز از ســوی بانــک مرکزی 
ــازار معتقدنــد تأمیــن ارز بــه معنــی  انجــام شــود. زیــرا اعضــای کارگــروه تنظیــم ب
ــن موضــوع  ــون ای ــان نیســت و چ ــه حســاب ارزی ذی نفع ــوه ارزی ب نشســتن وج
ــرای  ــه ب ــی ک ــدات ارزی و جریمه های ــع تعه ــرای رف ــد ب ــرار ش ــت، ق ــر اس زمان ب
تأخیــر آن در نظــر گرفتــه شــده، از زمــان انتقــال ارز از ســوی بانــک مرکــزی ایــن 

ــخ محاســبه شــود. تاری
براســاس ایــن گــزارش ارائــه خدمــات ثبــت ســفارش و ســایر خدمــات دولتــی 
بــه شــرکت هایی کــه صــادرات داشــته ولــی ارز خــود را برنمی گرداننــد، منــوط بــه 

برگشــت ارز صادراتــی شــد.
ــا  ــداً و ب ــد، بع ــز می توانن ــد نی ــاری دارن ــد اعتب ــی خری ــه توانای ــی ک  متقاضیان
دریافت اســناد از طــرف خارجــی، کاال را ترخیــص و طی زمــان معینــی ارز را دریافت 
کنــد. این دســته از متقاضیــان بایــد درخواســت خــود را بــه دییرخانــه گارگــروه ویژه 

مســتقر در وزارت صمــت، ارائــه کننــد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران:

تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار سرعت ترخیص کاالهای اساسی از گمرک افزایش می یابد
برای رفع تعهدات ارزی

تشکر و اعتذار
بدینوسیله از کلیه همکاران، دوستان و آشنایان گرامی که به مناسبت درگذشت پدرم به 
طرق مختلف ازجمله ارسال پیام، درج آگهی و... با اینجانب ابراز همدردی نموده و باعث تسکین 
آالم وارد شدند قدردانی نموده و از اینکه نمی توانم به شکل حضوری از تک تک عزیزان تشکر و 
سپاسگزاری کنم عذرخواهی می نمایم. از خداوند متعال بقای عمر و تندرستی همگان را خواهانم. 
غالمحسین نوحی



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در راسـتای توسـعه بنـدر چابهـار و ایجـاد زیرسـاخت های بهینـه بـرای 
تسـهیل و تسـریع صـادرات و واردات و همچنیـن ترانزیـت کاال اقدامـات مهمـی از جملـه تشـکیل شـورای 
هماهنگی توسـعه بندر چابهار بـا عضویت تمامی دسـتگاه های متولی بـه منظور وحدت رویـه و هماهنگی های 

الزم را انجـام داده اسـت.

دستورالعمل رئیس کل گمرک ایران برای پذیرش ضمانت نامه بانکی
 با هر مبلغ برای ترخیص کاالهای اساسی

طــی  وزیــران  هیــأت 
ــود  ــف س ــزان تخفی ــه ای می مصوب
بازرگانــی کاالهــای وارداتــی 
از بنــدر چابهــار را 15 درصــد 

داد. افزایــش 
متن مصوبه به این شرح است: 

ــران در جلســه ۱399/3/25  هیأت وزی
ــورخ  ــماره ۶۰/۱۸۰5۱3 م ــنهاد ش ــه پیش ب
۱39۸ وزارت صنعــت، معــدن و  /۷ /2
تجــارت و بــه اســتناد اصــل یکصد و ســی و 
هشــتم قانــون اساســی جمهوری اســالمی 

ــرد: ــب ک ــران تصوی ای
 )۱ در جــدول پیوســت شــماره )
 44492 تصمیم نامــه شــماره ۸5۷93/
ــف ســود  ــزان تخفی ــورخ ۱3۸9/4/22 می م
بازرگانــی کاالهــای وارداتــی از بنــدر 
ــت و  ــه بیس ــد )۱۰%( ب ــار از ده درص چابه
پنــج درصــد )25%( افزایــش می یابــد.

رشد 4 برابری ظرفیت تخلیه و 
بارگیری در بندر چابهار

دبیــر شــورای هماهنگــی بنــدر 
چابهــار دربــاره ایــن مصوبــه گفــت: 
ــری  ــام معظــم رهب ــدات مق براســاس تأکی
درخصــوص توســعه ســواحل مکــران و 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــر سیاس ــا ب بن
و اختصــاص بیــش از 4۰۰ میلیــون دالر 
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی 
ــا مجــوز ایشــان انجــام شــده اســت؛  کــه ب
خوشبختانه اســکله شــهید بهشــتی در بندر 

ــل  ــه گذشــته توســعه قاب ــار نســبت ب چابه
ــه ای  ــه گون ــت ب ــه اس ــه ای یافت مالحظ
ــا ۱۷  ــور ۱۶/5 ت ــا آبخ ــکله ب ــن اس ــه ای ک
متــر باعــث شــده اســت کشــتی های 
ــت  ــا ظرفی ــد ب ــل جدی ــر و نس ــن پیک په
ــد  ــری کنن ــن پهلوگی ــزار ت ــش از ۸۰ ه بی
و ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری ایــن بنــدر از 
2/5 میلیــون تــن در ســال بــه ۸/5 میلیــون 

ــت. ــیده اس ــن رس ت
 ایــرج حســن پور افــزود: بنــدر چابهــار 
ــم  ــادر مه ــه بن ــته از جمل ــای گذش در ماه ه
ــای  ــص کااله در صــادرات، واردات و ترخی
ــن  ــاس آخری ــت و براس ــوده اس ــی ب اساس
ــی  ــای اساس ــه کااله ــزان تخلی ــا می آماره
در ایــن بنــدر بــه بیــش از یــک میلیــون تن 

ــه اســت. ــش یافت افزای
 ایــن مقــام مســئول تأکیــد کــرد: 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
ــاد  ــار و ایج ــدر چابه ــعه بن ــتای توس راس
زیرســاخت های بهینــه بــرای تســهیل 
و تســریع صــادرات و واردات و همچنیــن 
ــه  ــی از جمل ــات مهم ــت کاال اقدام ترانزی
تشــکیل شــورای هماهنگــی توســعه بنــدر 
ــا عضویــت تمامــی دســتگاه های  چابهــار ب
متولــی بــه منظــور وحــدت رویــه و 
ــت. ــام داده اس ــای الزم را انج هماهنگی ه

 وی ادامــه داد: همچنیــن ایــن 
ــای  ــه 5۰ درصــد از کااله ــه تخلی وزارتخان
وارداتــی خریــد دولتــی کــه توســط دو 
ــی  ــی "شــرکت بازرگان ــی یعن مباشــر دولت
ــور دام"  ــتیبانی ام ــران" و "پش ــی ای دولت
ــل  ــدر منتق ــن بن ــه ای ــود را ب ــام می ش انج
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــون بی ــرده و تاکن ک
5۰۰ هــزار تــن واردات در ایــن راســتا انجام 

ــداری کاال در  ــارش و نگه ــادی انب ــه مب و ب
ــت. ــده اس ــال ش ــور ارس ــطح کش س

 دبیــر شــورای هماهنگــی بنــدر چابهار 
ــت  ــکان ترانزی ــدن ام ــم ش ــت: فراه گف
بخــش عظیمــی از کاالهــا به ویــژه 
غــالت توســط کشــورهای منطقــه ازجمله 
هندوســتان بــه مقصــد کشــور افغانســتان و 
ــازی  ــه، آماده س ــیای میان ــورهای آس کش
و تجهیــز انبارهــای طریق القــدس بــا 
ــن  ــزار ت ــن )25۰ ه ــزار ت ــت 5۰۰ ه ظرفی
ــردن  ــم ک ــاز( و فراه ــی روب ــقف و مابق مس
امــکان صــادرات کانی هــای معدنــی 
ــه  ــن ب ــزار ت ــش از 5۰ ه ــون بی ــه تاکن ک
ــت؛ از  ــده اس ــادر ش ــدف ص ــورهای ه کش
ــن  ــار در ای ــدری چابه ــات بن ــر خدم دیگ

مــدت به شــمار می آیــد.
ــری  ــرد: پیگی ــح ک ــن پور تصری  حس

جهــت ایجــاد زیرســاخت هایی نظیــر 
انبــارش، ســردخانه، ایجــاد ســیلوی غالت، 
مخــازن نگهــداری روغــن وارداتــی و ایجاد 
ــرمایه گذاران  ــط س ــتیرانی توس ــط کش خ
بخــش خصوصــی در ایــن بنــدر حــال 

ــت. ــام اس انج
 دبیــر شــورای هماهنگــی بنــدر 
ــدی  ــش 54 درص ــالم افزای ــا اع ــار ب چابه
عملکــرد تخلیــه و بارگیــری کاالهــای 
ــه اول امســال  ــی در دو ماه ــی و غیرنفت نفت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 9۸ در 
بنــدر چابهــار گفــت: در ایــن مــدت واردات 
کاالهــای اساســی نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال گذشــته 9 برابــر افزایــش یافتــه 

اســت.
ــد ۱۸۸  ــه رش ــاره ب ــا اش ــن پور ب  حس
ــی در  ــای غیرنفت ــه کااله ــدی تخلی درص
بنــدر چابهــار اضافــه کــرد: امســال واردات 
کاالهــای اساســی در ایــن بنــدر رشــد 
چشــمگیری یافتــه و در 2 مــاه اول 54۱ 
ــن  ــق ای ــی از طری ــن کاالی اساس ــزار ت ه

ــت. ــده اس ــور ش ــدر وارد کش بن
 دبیــر شــورای هماهنگــی بنــدر 
ز مجموعــه  چابهــار تصریــح کــرد: ا
ــن  ــه امســال وارد ای ــای اساســی ک کااله
ــورت  ــه ص ــن ب ــزار ت ــده 2۶4ه ــدر ش بن
حمــل یکســره بــه مقاصــد انبــارش و 
ــتان  ــتان و بلوچس ــداری کاال در سیس نگه

ــت. ــده اس ــال ش ارس

رئیــس کل گمــرک ایــران بــا ارســال 
بخشــنامه ای بــه گمــرکات اجرایــی پذیــرش 
ضمانت نامــه بانکــی بابــت حقــوق ورودی 
کاالهــای اساســی بــا هــر مبلــغ را بامانــع اعــام 

کــرد.
ــنامه  ــرو بخش ــت: پی ــرح اس ــن ش ــه ای ــنامه ب ــن بخش مت
شــماه 9۸/۱۶۷5۰5۸ مــورخ 9۸/۱2/2۷ درخصــوص نحــوه اخذ 
ضمانت نامــه بانکــی بابــت حقــوق ورودی کاالهــا، بــا توجــه بــه 
شــرایط موجــود و ضــرورت تســریع در تأمیــن کاالهای اساســی 

و ضــروری مــورد نیــاز جامعــه و جلوگیــری از رســوب کاال اقالم 
ذیــل شــامل:

ــن  ــی، روغ ــه، ذرت دام ــج، کنجال ــکر، برن ــو، ش ــدم، ج گن
و کــره، گوشــت، انــواع دانه هــای روغنــی، انــواع روغــن 
ــزات پزشــکی،  ــوازم و تجهی ــی، ل ــه داروی خــام، دارو و مــواد اولی
آزمایشــگاهی، بیمارســتانی، توان بخشــی، کــود شــیمیایی، انواع 
ــد  ــواع بذرهــای کشــاورزی از شــمول بن ســموم کشــاورزی و ان
ــغ  ــر مبل ــه ه ــرش ضمانت نام ــارج و پذی ــات خ ــایر الزام )۱( س

بالمانــع می باشــد.

هیأت وزیران طی مصوبه ای برخی از اصاحات ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات را به دستگاه های 
اجرایی ذی ربط اباغ کرد.

متن مصوبه به این شرح است:
هیأت وزیران در جلسه ۱399/3/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۶۰994 مورخ ۱399/3/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی 

و هشتم قانون  اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول زیر اصالح می شود.

ردیف  تعرفه
(HS)

توضیحاتحقوق ورودیشرح کاال

تفکیک ردیف تعرفه0برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده100630

 ایجاد ردیف تعرفه4برنج نیمه سفید شده10062010
کاهش حقوق ورودی

ایجاد ردیف تعرفه10برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده10063020

افزایش 15 درصدی تخفیف سود بازرگانی واردات کاال از بندر چابهار

کاهش حقوق ورودی واردات برنج

سرکنسولگری جمهوری اسامی 
ایران در اربیل )مرکز اقلیم کردستان 
عراق( طی نامه ای تعرفه های گمرکی 
محصوالت  واردات  برای  اقلیم  این 

کشاورزی را اعام کرد.
در این نامه آمده است: 

بنابر اعالم محمد کریمی سخنگوی وزارت 
کشاورزی اقلیم کردستان عراق براساس بخشنامه 
صادر شده ازا سوی آن وزارتخانه که به گمرکات 
اقلیم نیز ابالغ گردیده و در راستای حمایت از تولید 
محصوالت کشاورزی، تعرفه گمرکی برای برخی 
محصوالت کشاورزی افزایش و واردات برخی 
محصوالت کشاورزی توسط اقلیم کردستان به 

شرح ذیل ممنوع گردیده است:

۱- برای هر کیلو گوجه فرنگی تعرفه ۶۰۰ 
دینار تا تاریخ 2۰2۰/۱۰/۱۰ )۱9 مهر ۱399( 

اعالم می شود.
2- از مورخ ۱5 ژوئن 2۰2۰ )2۶ خرداد 
۱399( برای هر کیلو بامیه، باقالی، لوبیا و فلفل 
از همه نوع، 3۰۰ تا 4۰۰ دینار تعرفه دریافت 

می شود.
3- این افزایش تعرفه گمرکی تا اول ماه 
نوامبر 2۰2۰ )۱399/۸/۱۰( ادامه یافته و پس از 

آن پایان می یابد.
4- واردات چند محصول کشاورزی به اقلیم 
کردستان برای همیشه ممنوع خواهد بود این 
اقالم شامل موارد ذیل می باشند: کلم، پیازچه، 

انواع سبزیجات، کاهو، قارچ و تخمه آفتابگردان.

تعرفه های گمرکی اقلیم کردستان عراق 
برای محصوالت کشاورزی



 

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

در صورتی کـه صادرکنندگان تمایل داشـته باشـند ارز حاصـل از صادرات خود را جهت وارداتشـان اسـتفاده 
نمایند الزم اسـت در عملیات ثبت سـفارش، نـوع عملیـات ارزی را »بانکی« و فیلـد تأمیـن ارز را از محل صادرات، 
انتخـاب و پـس از نهایـی کـردن ثبـت سـفارش بـه بانـک عامـل مراجعـه نمـوده و درخواسـت گواهـی ثبـت آمـاری 

)تخصیـص ارز( از نـوع »ارز اشـخاص از محـل صـادرات نمایند.

واردات ارز به داخل کشور بدون محدودیت مجاز است

دستور العمل نحوه ثبت اطالعات واردات در مقابل صادرات

ــی  ــی هماهنگ ــورای عال ــه ش ــاس مصوب براس
اقتصــادی ورود ارز به صــورت اســکناس بــدون 
محدودیــت مجــاز و واردات طــا، نقــره و پاتیــن بــه 
صــورت خــام از حقــوق، عــوارض قانونــی و مالیــات 

ــت. ــاف اس ــزوده مع ــر ارزش اف ب
متــن ایــن مصوبــه که بــه امضــای رئیــس جمهــوری رســیده 
ــه  ــن جلس ــات پنجاهمی ــد )2( مصوب ــت: بن ــرح اس ــن ش ــه ای ب
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی مــورخ )۱399/3/2( کــه بــه 
تأییــد مقــام معظــم رهبــری رســیده اســت بــه شــرح ذیــل بــرای 

ــردد: ــالغ می گ ــرا اب اج
ــدون  ــور ب ــل کش ــه داخ ــکناس ب ــورت اس ــه ص ورود ارز ب
محدودیــت مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران و مقــررات مبــارزه با پولشــویی، توســط 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مجــاز اســت. واردات فلــزات گرانبهــا 
ــک  ــط بان ــق ضواب ــام طب ــورت خ ــن( به ص ــره و پالتی ــال، نق )ط
ــوارض  ــوق، ع ــه حق ــران از کلی ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
ــار  ــدت اعتب ــاف اســت. م ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب ــی و مالی قانون

ــود. ــد ب ــال ۱399 خواه ــان س ــا پای ــه ت ــن مصوب ای

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 
ایران طی بخشنامه ای ضوابط واردات مواد اولیه خارجی 
مشمول گروه 4 کاالیی و صادرات آن از طریق مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به خارج از کشور را به گمرکات اجرایی 

اباغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است: به پیوست تصویر نامه شماره 
۶۰/43۷34 مورخ ۱399/2/۱5 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت ارسال و اعالم می دارد، کاالهای تولید شده در مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی که در ساخت آنها از مواد اولیه خارجی گروه 4 استفاده 
شده باشد چه به میزان درصد مجاز قابل ورود و چه مازارد بر آن، امکان 

ورود به سرزمین اصلی را ندارند.
بدیهی است ورود مواد اولیه خارجی مشمول گروه 4 مورد استفاده 
در تولیدات شرکت های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به محدوده این مناطق تنها در قالب بخشنامه ردیف 23۰ مورخ 
۱39۸/۱۰/۱۰ امکان پذیر بوده و کاالهای تولید شده از محل مواد اولیه 

یادشده نیز صرفًا امکان صادرات به خارج از کشور را خواهند داشت.

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران دستورالعمل نحوه 
ثبت اطاعات واردات در مقابل صادرات را به کلیه سازمان ها و 

دستگاه های اجرایی اباغ کرد.
متن دستورالعمل به این شرح است:

در صورتی که صادرکنندگان تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات 
خود را جهت وارداتشان استفاده نمایند الزم است در عملیات ثبت سفارش، نوع 
عملیات ارزی را »بانکی« و فیلد تأمین ارز را از محل صادرات، انتخاب و پس 
از نهایی کردن ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه نموده و درخواست گواهی 

ثبت آماری )تخصیص ارز( از نوع »ارز اشخاص از محل صادرات« نمایند.
در صورت تأیید گواهی توسط بانک مرکزی، الزم است بانک عامل 
ضمن اخذ وثائق مطابق بند »ی« بخش اول مجموعه مقررات ارزی، 
اطالعات پروانه های صادراتی مورد نظر را از بازرگان اخذ نموده و در سامانه 
تأمین ارز ثبت نماید. پس از آن بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده 
خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کاال را در چارچوب 
ضوابط و مقررات جاری انجام دهد. همچنین درخصوص استفاده از پروانه 
صادراتی سایرین )واردات در مقابل صادرات غیر( فرآیند کلی مشابه حالت 
فوق خواهد بود با این تفاوت که پس از درج اطالعات پروانه صادراتی در 
سامانه تأمین ارز به منظور تایید جواز استفاده از پروانه صادراتی، پیغامی 
– به صورت سیستماتیک - به کارتابل صادرکننده در سامانه جامع تجارت 
ارسال می گردد. پس از تأیید صادرکننده، بازرگان می تواند پرداخت ارز به 
فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کاال را در 

چارچوب ضوابط انجام دهد. 
تبصره ۱: برای مواردی که بازرگان پیش از این، اقدام به پرداخت 
ارز حاصل از صادرات به فروشنده خارجی نموده و به ازای آن اطالعات 
پروانه های صادراتی توسط بانک عامل در سامانه تأمین ارز ثبت نشده است 
الزم است در صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تأمین ارز ثبت سفارش و 
گواهی ثبت آماری با موارد اشاره شده در باال، نسبت به ویرایش ثبت سفارش 
خود در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع نرخ گواهی ثبت آماری در بانک 

عامل اقدام نمایند. 
تبصره 2: واردات در مقابل صادرات )صادرات خود و صادرات غیر( صرفًا 

جهت واردات تعرفه های اولویت کاالیی )2( و )3( می تواند استفاده شود. 
2( فرآیند واردات در مقابل صادرات )واردات در مقابل  در پیوست )
صادرات خود( و واگذاری پروانه صادراتی )واردات در مقابل صادرات غیر( 

به صورت شماتیک آورده شده است.

 

ضوابط ورود مواد اولیه خارجی مشمول گروه 4 کاالیی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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پلت فرم تعرفه الکترونیکی در سراسر جهان در حال 
گسترش است، زیرا مزایای زیادی را هم برای گمرک و هم 
تجارت ایجاد می کند. پلت فرم تعرفه الکترونیکی به منظور 
ادغام کلیه اطاعات مربوط به اقدامات نظارتی اعمال شده در 
معامات تجارت بین المللی در یک مکان برای مشاوره آناین 

توسط کلیه اشخاص ذی نفع طراحی شده است.
با درک مزایایی که چنین ابزارهای الکترونیکی می توانند ارائه دهند و 
 Eswatini SRA مطابق با استراتژی نوسازی آن، سازمان درآمد آفریقا

با حمایت سازمان جهانی گمرک در چارچوب برنامه EU-WCO، اقدام 
به ایجاد یک بستر جامع تعرفه الکترونیکی کرده است. شروع رسمی این 
پروژه طی جلسه ای که در تاریخ 3 ژوئن 2۰2۰ به صورت آنالین و با حضور 
 Global Trade Solutions )GTS و SRA( ، WCO نمایندگان
برگزار شد، اعالم گردید یک شرکت آفریقای جنوبی متخصص در ابزارهای 
الکترونیکی و عضو گروه مشاوره بخش خصوصی WCO اجرای این پروژه 

را برای گمرک برعهده گرفته است.
دومیسانی ماسیلال، کمیساریای عمومی SRA در سخنان افتتاحیه این 

مراسم با استقبال از حمایت WCO از این پروژه و ابراز تعهد سازمان خود 
برای ایجاد بستر مدرن ابراز اطمینان کرد که این پروژه به اجرای به موقع و 

کارآمد HS کمک خواهد کرد، از هدر رفتن درآمد جلوگیری می کند.
پلت فرم تعرفه الکترونیکی به دنبال این است که یک بخش تعاملی را 
در مورد احکام گمرکی به وجود آورد تا امکان ارسال برنامه های آنالین بدون 
کاغذ برای این احکام فراهم شود. یک تیم چند رشته ای در سازمان درآمد 
آفریقا )SRA( برای هماهنگی این پروژه تشکیل شده که همکاری نزدیکی 

با کمیته تسهیل تجارت ملی دارد.

فراسو

پلـت فـرم تعرفـه الکترونیکـی بـه دنبـال این اسـت کـه یـک بخـش تعاملـی را در مـورد احـکام گمرکی 
به وجـود آورد تـا امـکان ارسـال برنامه هـای آنایـن بـدون کاغـذ بـرای ایـن احـکام فراهم شـود. یـک تیم 
چند رشـته ای در سـازمان درآمـد آفریقـا )SRA( بـرای هماهنگـی این پروژه تشـکیل شـده کـه همکاری 

نزدیکـی بـا کمیته تسـهیل تجـارت ملـی دارد.

ایجاد پلت فرم تعرفه الکترونیکی با همکاری سازمان جهانی گمرک

بیمــاری  بــا  مواجهــه  در 
همه گیــر کوویــد-19، شــبکه 
جهانــی RILO )دفتــر منطقــه ای 
آســیا- اقیانوســیه ســازمان جهانی 
گمــرک( بــه منظــور حمایــت 
از اعضــای ایــن ســازمان یــک 
ــمی در  ــازی غیررس ــت مج نشس
تاریــخ 16 ژوئــن ســال 2020 

برگــزار کــرد. 
 WCO ــه ــه RILOs و دبیرخان دبیرخان
بــرای بحــث دربــاره مواجهــه بــا کوویــد-۱9، 
چالش هــای فعلــی و تبــادل بهتریــن شــیوه ها 
 WCO ــای کار دبیرخانه در مورد تغییر روش ه

و RILO بــه بررســی پرداختنــد.
 شــرکت کنندگان در ایــن نشســت رؤســا 
 WCO و کارمندان دبیرخانه RILO و افسران

ــرCOVID -۱9 در  ــورد تأثی ــه در م ــد ک بودن
فعالیت هــای خــود و روش هایــی کــه شــبکه 
ــا  ــه اعض ــوار ب ــان دش ــن زم ــد در ای می توان
ــی از  ــد. نمونه های ــد، گفت وگــو کردن ــه کن ارائ
ــه راه هــای ابتکاری  همکاری مثمرثمــر ازجمل
بــرای حفــظ کانال هــای ارتباطــی در مواجهــه 
ــات  ــا اقدام ــط ب ــی مرتب ــکالت فن ــا مش ب
COVID-۱9 در ایــن نشســت رد و بــدل 
شــد )CEN( و CENcomm ابزارهــای 
ضــروری بــه منظــور ادامــه کار RILO را 

ــد. ــی کردن معرف
ایــن نخســتین جلســه مجــازی 
غیررســمی شــبکه جهانــی RILO در مــورد 
رویکــرد حمایــت و همــکاری متقابــل در 
ــده  ــت و در آین ــا COVID-۱9  اس ــاط ب ارتب
نیــز جلســات مجــازی ادامــه خواهــد یافــت.

نشست RILO برای بررسی راه های مقابله با کووید-19

 COVID-19 ــر ــاری همه گی بیم
ــه  ــوی در زمین ــرک بولی کار اداره گم
ایجــاد یــک سیســتم برنامــه 
 )Advance Ruling( توســعه 
و همچنیــن ســازمان جهانــی 
ــن  ــرای پشــتیبانی از ای گمــرک را ب
ــت. در  ــرده اس ــف نک ــدام متوق اق
ــهیل تجارت  ــوب برنامه تس چهارچ
ــتین  ــی SECO-WCO، نخس جهان
 WCO ــن ــکار عمــل مشــترک بی ابت
ــور  ــه و ام ــور خارج ــه ام و دبیرخان
اقتصــادی )SECO( ســوئیس، 
تشــکیل کارگاه اولیــه بــرای کمــک 
ــت  ــوی جه ــرک بولی ــه اداره گم ب
توســعه یــک سیســتم پیشــرو 
بــرای طبقه بنــدی کاال و قواعــد 
ــدأ از طریــق برگــزاری جلســات  مب
ــتم  ــک سیس ــود. ی ــن ب کاری آنای
حاکــم پیشــرو بــرای طبقــه بنــدی 
ــت  ــارت اس ــهیل تج ــای تس و ارتق
کــه از الزامــات توافــق نامــه تجارت 
جهانــی در مــورد تســهیل تجــارت 

ــت. اس
ــن  ــرای ای ــن ب در طــول جلســات آنالی
منظــور، ۱۸ شــرکت کننده از بخش هــای 
ذی ربــط گمــرک بولیــوی به طــور جــدی بــه 

طــرح ســئوال و بحــث در مــورد راه حل هــای 
ــدی و  ــوی طبقه بن ــد. بولی ــن پرداختن ممک
ــات  ــن اقدام ــدأ و همچنی زیرســاخت های مب
الزم بــرای مأموریــت تشــخیصی اولیــه را که 
ــد  ــام ش ــط WCO انج ــال 2۰۱۸ توس در س
 WCO در ایــن کارگاه ارائــه داد. کارشناســان
نیــز احــکام پیشــین و ابزارهایــی را کــه تحت 
بســته بندی درآمــد تهیــه شــده اند، ارائــه 

ــد. کردن
از دیگر مــوارد مطرح شــده در این کارگاه 
ــی و زیرســاخت های  اصالح چارچــوب حقوق
فعلــی، تدویــن مراحــل و آیین نامه هــای 
جدیــد و اصــالح نرم افــزار و وب ســایت 

ــکام  ــار اح ــدن و انتش ــرای گنجان ــی ب گمرک
ــود. ــین ب پیش

ایــن کارگاه نخســتین تــالش در حــال 
ــی  ــور بازرگان ــه و ام ــوزه تعرف ــام در ح انج
بــرای تبدیل یــک فعالیــت معمواًل چهــره به 
ــای آنالین  ــه ای از رویداده چهره به مجموع
ــای  ــی ظرفیت ه ــه بررس ــاز ب ــه نی اســت ک
اولیــه برنامه ریــزی شــده دارد. جلســات 
به صــورت آنالیــن بــه منظــور ارتقــای 
اطالعــات و دانــش شــرکت کنندگان در 
ــاز  ــورد نی ــای م ــررات و رویه ه ــن مق تدوی
بــرای اجــرای سیســتم پیشــبرد ملــی ادامــه 

ــت. ــد یاف خواه

ــازی  ــه کار مج ــن جلس اولی
کمک هــای فنــی ســازمان 
جهانــی گمرک بــرای پیوســتن 
کشــور گواتمــاال به کنوانســیون 
 )RKC( ــو ــده کیوت ــاح ش اص
از طریــق ویدئــو کنفرانــس 

ــد.  ــزار ش برگ
 WCO ــت ــه حمای ــن جلس در ای
ــارت  ــهیل تج ــه تس ــوب برنام در چارچ

جهانــی بــا هــدف بلندمــدت تقویــت ظرفیــت گواتمــاال بــرای مقابلــه بــا چالش های 
تجــارت بین المللــی از طریــق الحــاق و رعایــت RKC بــه گمــرک ایــن کشــور ارائه 

ــد. ش
ــتقبال از  ــن اس ــاال ضم ــی گواتم ــور گمرک ــرکل ام ــرز مدی ــو اووال رامی دابلی
حمایت هــای ارائــه شــده توســط برنامــه تســهیل تجــارت جهانــی )GTFP( گفــت: 
گواتمــاال نســبت بــه فعالیت هایــی کــه در چارچــوب ایــن کمک هــا می شــود، متعهد 
خواهد بود. این جلســه بــا ارائــه توضیحاتــی کوتــاه دربــاره GTFP ازجملــه الزامات و 

رویکــرد برنامــه توســط خانــم ماریــا اورتیــز مدیــر برنامــه دنبــال شــد.
 Rosaldo پــس از آن، کارشــناس ســازمان جهانــی گمــرک، آقــای 
Trevisán از برزیــل، روش کار را بــا تأکیــد بــر مراحــل اولیــه کــه شــامل کار خــود 
ارزیابــی و تحلیل فاصلــه از راه دور اســت، توضیــح داد. براســاس اطالعــات جمع آوری 
شــده، کارشناســان WCO مجموعــه ای از توصیه هــا را بــرای اقدامــات آینــده ارائــه 
می کننــد. در ایــن جلســه واحــد معاهــدات بین المللــی گواتمــاال جزئیات پیشــرفت در 
رابطه با اســناد فنــی مربوط بــه رونــد ورود کنوانســیون تجدیدنظر شــده کیوتــو را ارائه 
داد و شــرکت کنندگان در مــورد فعالیت هــای آینــده و مراحــل بعــدی نهایــی موافقــت 
و تأکیــد کردنــد. بــه محــض رفــع محدودیت هــای ســفر، یــک نشســت رســمی در 
گواتمــاال بــا نماینــدگان ســوئیس، اداره گمــرک گواتمــاال و WCO برگزار می شــود.

جلسه مجازی WCO برای الحاق گواتماال
 به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

راه اندازی کارگاه آموزشی آناین برای گمرک بولیوی 
جهت ایجاد سیستم جدید طبقه بندی و مبدأ کاال
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مقاله

یکـی از مسـیرهای ورود بـه حمل ونقـل بین المللـی تأسـیس بنـادر خشـک اسـت و مفهـوم لجسـتیک 
پارک هـا مفهوم جدیـدی بـرای ایجـاد ارزش  افـزوده در مودهـای حمل ونقل اسـت. در واقـع در داخـل بنادر 
خشـک زنجیره  ارزشـی خاصی اتفاق می افتـد و مجموعـه ای از فعالیت ها و مشـاغل شـکل می گیـرد و خدمات 

لجسـتیک، مسـائل گمرکـی، خدمـات بسـته بندی برخـی صنایـع در پارک هـای لجسـتیک ایجـاد می شـود.

گمرک  در هزاره سوم – قسمت چهارم

بررسی گزینه های بندر خشک در ایران
محمد حسین اسامی

 چهارمین بخش از مقاله گمرک در 
هزاره سوم که به بررسی دالیل ایجاد 
و مزایای بنادر خشک پرداخته است از 

نظرتان می گذرد.
براساس آیین نامه اجرایی ایجاد و فعالیت 
بنادر خشک در کشور مصوبه سال 93، بندر 
خشک به پایانه ای ترکیبی در داخل کشور و 
مجاور خطوط اصلی ریلی و جاده ای مبادالتی 
مانند ایستگاه های ریلی و پایانه های جاده ای 
گفته می شود که در نزدیکی مراکز تجمع کاال 
)تولید یا مصرف( بوده و حداقل به وسیله 2 شیوه 
ریل و جاده به بنادر ساحلی یا مرزهای فعال 

تجاری متصل است.
افزایش استفاده از کانتینر حمل ونقل دریایی 
از یک سو و رشد قابل توجه کشتی های بسیار 
بزرگ حامل کانتینر باعث افزایش قابل توجه 
میزان کاال در بنادر و در نتیجه تراکم تردد در 
بنادر و مسیرهای منتهی به بنادر، همچنین 
کمبود فضای مناسب به منظور تخلیه، بارگیری 
نبارسازی کانتینرها شده است. کشورهای  و ا
مختلف برای مقابله با این چالش، بنادر خشک را 
تأسیس کردند تا از این طریق ضمن کاهش تراکم 
کاال در بنادر ساحلی، تحویل و ارسال محموله ها را 

سریع تر و آسان تر انجام دهند.
یجاد بنادر  ز این در کشور ما ا تا پیش  ا
خشک  سالیان درازی در حد شعار باقی مانده بود 
و از سوی مسئوالن مطرح می شد، اما کار اجرایی 
مؤثری صورت نگرفته بود؛ در سال 93 و با توجه 
جدی این دولت به موضوع تأسیس بنادر خشک، 
مجوز احداث بندر خشک یزد با سرمایه گذاری 4 
هزار میلیارد در سال 93 صادر شد و اردیبهشت 
۱395 نیز ساخت بندر خشک »اینچه برون« با 
حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در استان گلستان 
آغاز شد و به گفته  امینی معاونت برنامه ریزی 
وزارت راه و شهرسازی اکنون مطالعات وزارت 
راه و شهرسازی برای شناسایی بنادر خشک 

تمام  شده است و براساس برنامه ششم باید 
حداقل ۶ بندر خشک را با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی ایجاد کنیم.
لعات جامعی  دولت در این دو سال مطا
روی بنادر خشک انجام داده است و به دنبال 
استعداد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
بنادر خشک است؛ زمین های زیادی در قزوین، 
کرمانشاه، مشهد، اصفهان و کرمان وجود دارد 
که مستعد احداث بنادر خشک هستند و بعد از 
اتمام مطالعات برای جذب سرمایه گذار در این 

مناطق ورود می کنیم.
یی بود که  سازمان ملل به دنبال مجرا
قتصاد کشورهای محصور در خشکی و  به ا
کشورهایی که به آب راه ندارند کمک شود و 
امکان صادرات کاالهای آنها وجود داشته باشد. 
براساس این تعریف لندالک ها باید جایی برای 
واردات و صادرات کاال داشته باشند و بر همین 
اساس مفهوم بنادر خشک از سوی سازمان ملل 
لمللی بنادر  شکل گرفت و موافقت نامه بین ا
خشک در ایران نیز از سوی دولت یازدهم در 
سازمان ملل امضا شد و ۷ بندر خشک برای ایران 
با هدف سرویس دادن به کشورهای محصور در 

خشکی کاندید شدند.
ایران از این ظرفیت برای توسعه داخلی و 
کمک به توسعه استان ها استفاده کرد و در حال 
حاضر در تالش برای شناسایی استان هایی 
یجاد بنادر خشک هستند؛  هستیم که مستعد ا
هدف نهایی هم توسعه این استان ها است چراکه 
در صورت تأسیس بنادر خشک در استان های 
مستعد، تولید، اشتغال و حمل ونقل بین المللی 

فراهم می شود.
یران ۱۷ کشور محصور در  در اطراف ا
خشکی وجود دارد، همچنین ایران می تواند با 
قرقیزستان و ازبکستان توافق کند تا با هدف 
یران تجارت  ا بندر خشک در داخل  یجاد  ا
بین المللی و رسیدن به آب های آزاد برای این 

کشورها میسر شود.

ز مسیرهای ورود به حمل ونقل  یکی ا
بین المللی تأسیس بنادر خشک است و مفهوم 
لجستیک پارک ها مفهوم جدیدی برای ایجاد 
فزوده در مؤدهای حمل ونقل است.  ارزش  ا
در واقع در داخل بنادر خشک زنجیره  ارزشی 
خاصی اتفاق می افتد و مجموعه ای از فعالیت ها 
و مشاغل شکل می گیرد و خدمات لجستیک، 
برخی  بسته بندی  خدمات  گمرکی،  مسائل 

صنایع در پارک های لجستیک ایجاد می شود.
در قانون برنامه پنجم توسعه این ظرفیت 
ایجاد شد که اگر سرمایه گذار بخش خصوصی 
آمادگی  اعالم  خشک  بنادر  توسعه  برای 
یند سرمایه گذاری  کرد دولت با تسهیل فرآ
ضمن  باشد؛  خصوصی  بخش  کمک دهنده 
اینکه در شورای عالی ترابری کشور مصوبه ای 
نهایی شده که با حفظ مالکیت دولت اجازه 
به  را  بندر  مؤلفه های  در  سرمایه گذاری 

سرمایه گذار می دهد.

اهم اهداف اجرای ایجاد بنادر خشک
 درست مثل اتفاقی که در بخش مسکن رخ  
داده است و 25۰ میلیارد دالر سرمایه خوابیده در 
بخش مسکن و خانه های خالی داریم که اگر به 
بخش تولید تزریق می شد حداقل می توانستیم 
مواد اولیه تولیداتمان را بدون وابستگی تأمین 
کنیم و مشکل اصلی ما در اقتصاد مقاومتی که 

مواد اولیه است برطرف شده بود.
لعات مربوط به مکان یابی  تمام مطا با ا
احداث بنادر خشک، موقعیت شهرستان های 
کشور و ظرفیت های خالی شبکه های راه آهن 
شناسایی و بهترین نقطه برای تأسیس بنادر 
خشک مشخص شده است. با توجه به اهمیت و 
ویژگی های خاص بندر خشک در مرکز کشور به 
لحاظ جغرافیایی و نزدیک به پایتخت کشور دو 
گزینه شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( و منطقه 

آپرین پیش روی قرار گرفت. 
مهم ترین اهداف اجراي بنادر خشک را 

می توان در موارد زیر خالصه کرد: ۱- افزایش 
خدمات بندر در یک منطقه داخلي کشور، 2- 
کاهش تقاضاي نیاز به استفاده از اراضي حاشیه 
ساحل، 3- افزایش کارایي حمل ونقل، 4- بهبود 
وضعیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل، 
5- بهبود وضعیت مالي و اقتصادي، ۶- افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم کشورهاي خارجي، 
۷- تسریع توسعه اقتصادي و یکپارچه سازی 
لجستیکي مناطق داخلي کشور ۸- کاهش آثار 

زیست محیطی.
ز اجراي بنادر  یایي که ا مهم ترین مزا
خشک حاصل می شوند را می توان در گزاره های 
زیر برشمرد: ۱- کاهش کلي هزینه های حمل 
ونقل 2- ترغیب به استفاده از راه آهن به  جای 
نتیجه  ز حمل ونقل جاده ای و در  ا استفاده 
تقویت   -3 محیط زیست،  به  کمتر  خسارت 
حمل ونقل،  زنجیره هاي  در  بنادر  وضعیت 
4- تقویت راهکارهای ترکیبي حمل ونقل، 
۶- کاربري  فزایش جریان های کاال،  5- ا
بهینه از ظرفیت های موجود، ۷- کاهش نیاز 
به خرید اراضي گران قیمت در نواحي شهري 
حاشیه بندري، ۸- احتمال کاهش قابل  توجه 
گره هاي ترافیکي در معابر شهري و دروازه ای 
نتقال شیوه حمل ونقل جاده ای به  به علت ا
ز مسائل  ریلي، 9- کاهش مشکالت ناشي ا
مرتبط با محیط زیست در شهرهاي ساحلي، 
۱۰- یکپارچگی محوطه های بندري با شهرها، 
۱۱- بهبود در جریان ثبت داده ها و جمع آوری 
۱2- بهبود در توسعه نواحي  آمار و اطالعات،
داخلي کشور ۱3- ایجاد فرصت های مختلف 
شغلي به ویژه در کشورهاي توسعه نیافته، و 
۱4- احتمال افزایش سرعت مراحل گمرکي 
براي کاالهاي حمل شده به وسیله احداث بنادر 

خشک مجهز به خدمات گمرکي.
در این شرایط با توجه به تجربه های گذشته 
کشور در اجرای طرح های ملی اقتصادی که 
اغلب با مطالعات محدود و برآوردهایی ناشی 
از مطالعات سطحی درنهایت منجر به موفقیت 
چندان نشده است. تصمیم گیری های مدیریتی و 
کالن کشور با نگاه بلندمدت و در قیاس با تجربه 
سایر کشورها می تواند باعث بهره وری اقتصادی 
و زمانی باشد. نقطه ای که ایران در آن در مسیر 
توسعه ایستاده است و تجهیز دانشمندان ایرانی 
به دانش روز دنیا اخذ تصمیم درست و بهینه را 
می طلبد. حال با شناسایی اهداف بندر خشک و 
مزایای آن و برآورد ویژگی های منطقه آپرین 
و شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( کدام یک 
نتخاب بهتری برای بندر خشک  نند ا می توا

منطقه نزدیک به پایتخت باشند. 

شهر لجستیک آپرین
آپرین در فاصله 2۰ کیلومتری شهر تهران 
واقع در منطقه اسالم شهر با وسعت ۷۰۰ هکتار 
قرار دارد و پس از مراحل تصویب و آماده سازی 
محل حدود ۱۰ سال پیش این منطقه تحویل 

راه آهن شد.
خطوط  تقاطع  محل  خشک  بندر  ین  ا
ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و 
همچنین اتصال به شریان های اصلی جاده ای 
کشور شامل اتوبان تهران- ساوه، جاده قدیم 
ساوه و اتصال به اتوبان آزادگان و کمربندی 
تهران از ویژگی های منحصر به  فرد این پروژه 

می باشد.
از مزایای ایجاد بندر خشک آپرین می توان 
به تسهیل و تسریع انتقال کاال از بنادر به تهران 
به وسیله راه آهن اشاره کرد که در همین راستا 
قطارهای روزانه ای از مبدأ بندر شهیدرجایی به 

تهران برنامه ریزی  شده تا کانتینرها ظرف مدت 
کمتر از ۶۰ ساعت به ایستگاه آپرین برسند و آماده 
تخلیه شوند. همچنین کاهش چشمگیر مصرف 
سوخت در حمل ونقل ریلی نسبت به روش جاری 
و استفاده از کامیون، حضور گمرک ایران در 
نتقال عملیات ترخیص و سایر  بندر خشک و ا
سرویس های مورد نیاز صاحبان کاال از بندرعباس 
به بندر خشک آپرین، کاهش چشمگیر ترافیک 
معابر شهری در تهران و کاهش تصادفات حوادث 
ناشی از تردد وسایط نقلیه عمومی باری از دیگر 

مزایای ایجاد بندر خشک آپرین است.

شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
شهر لجستیکی 

استراتژی توسعه در منطقه شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( تبدیل فرودگاه امام به لجستیک 
پارک منطقه است. اینجا امکان حمل ونقل 
چندوجهی وجود دارد. با اتصال دریای شمال و 
جنوب ایران توسط ریل به فرودگاه امام، فرودگاه 
امام به بندر خشک تبدیل می شود. بدین ترتیب 
حمل ونقل چهاروجهی در شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( فعال خواهد شد و همه امکانات 
پردازش در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. 
عمده ترین اولویت ما هاب منطقه شدن فرودگاه 
امام و انجام خدمات بیمه ای، نمایشگاهی و 
هوایی است و در نهایت فرودگاه امام محور توسعه 

صادرات و حمل ونقل خواهد بود. 

مزایای شهر لجستیک منطقه آزاد 
تجاری شهر فرودگاه امام خمینی)ره(

- اتصال به شبکه جامع حمل ونقل ترکیبی 
و بین المللی )هوایی-ریلی- جاده ای(

لمللی شرق ـ  - اتصال به کریدور بین ا
غرب، شمالـ  جنوب

شمالی  و  جنوبی  بنادر  به  اتصال   -
)بندرعباس، چابهار، خرمشهر و امیرآباد(

- اتصال به شبکه ریل سراسری 
- اتصال به شبکه قطار شهري )مترو(

لسیر تهران-  - اتصال به قطار سریع ا
اصفهان- قم

- حداقل کردن هزینه های سازمان با 
ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کاال

براي  له  سا  2۰ لیاتی  ما معافیت   -
دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادي

- ارائه خدمات و ایجاد تسهیالت گمرکی 
)واردات- صادرات(- ترانزیت- کارنه تیر- بیمه 

و حمل ونقل و...
تباع خارجی بدون اخذ  - امکان ورود ا

روادید
- آزادي کامل ورود و خروج اصل و سود 

سرمایه گذاری 
- مقررات خاص براي پردازش کاال طبق 

قانون ارزش  افزوده
ز پنجره واحد خدمات در  - بهره مندی ا

توسعه کسب وکار
قتصاد  ا بر  مبتنی  د  زا آ منطقه  ولین  ا  -
پایتخت،  مجاورت  در  هوایی  حمل ونقل 

کالن شهر تهران 
بدون  و  راضی وسیع  ا به  - دسترسی 

معارض با برخورداری از تأسیسات زیربنایی
 ( یران  ا ر  زا با مرکزیت  با  مجاورت   -
پوشش۸۰ میلیون بازار داخلی و 4۰۰ میلیون 
موقعیت  برترین  همسایه  کشورهای  ر  بازا

کسب وکار را به خود تخصیص داده است(

* گمرک فرودگاه امام خمینی)ره(
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گزارش

 نقشـه راه: سـندی اسـت که بـه طـور معمـول بـرای برنامه ریـزی بلندمدت اسـتفاده میشـود تا 
مسـیر حرکت از وضعیت فعلـی به آینده یـا وضعیـت مطلوب را ترسـیم نمایـد. هر نقشـه راه از دو 
بعد زمان و کارکردهای مورد انتظار تشـکیل شده و فرآیند تدوین آن شـامل تعیین دقیق اهداف، 

مسـیرهای مختلف رسـیدن به آنهـا و تمرکـز منابع بـر فعالیت های کلیدی اسـت.

با  مطلبی  از  قسمت  دومین  زیر  گزارش 
عنوان سند نقشه راه توسعه صادرات ایران در 
فاصله سال های 1399 لغایت 1404 است که 
در بخشی از آن به وظایف نهادها و سازمان ها 

در جهت اجرای این سند اشاره شده است:

3- نقشه راه توسعه صادرات کشور
3-1- تعاریف

برای  معمول  طور  به  که  است  سندی  راه:  نقشه   
حرکت  مسیر  تا  میشود  استفاده  بلندمدت  برنامه ریزی 
از وضعیت فعلی به آینده یا وضعیت مطلوب را ترسیم 
نماید. هر نقشه راه از دو بعد زمان و کارکردهای مورد 
انتظار تشکیل شده و فرآیند تدوین آن شامل تعیین دقیق 
اهداف، مسیرهای مختلف رسیدن به آنها و تمرکز منابع بر 

است. کلیدی  فعالیت های 
 سیاست توسعه صادرات: به کلیه برنامه ها، سیاست ها 
و اقدامات دولت یا نهادهای حاکمیتی اطالق می شود که 
زمینه فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعلی و بالقوه 
و تشویق آنان را با هدف نفوذ و ماندگاری در بازارهای 
میان  انسجام  چارچوب  این  در  می کند.  فراهم  خارجی 
سیاست های کالن اقتصادی، سیاست صنعتی و تنظیم 

بازار داخل مورد تأکید است.

3-2- چشم انداز توسعه صادرات
»جمهوری اسالمی ایران در سال  ۱4۰4کشوری است 
با درآمد سرانه صادراتی حداقل  ۱۰۰۰ دالر در بخش 
کاالهای غیرنفتی )بدون گازها و میعانات(، از لحاظ تجاری 
رقابت پذیر، با بخش خصوصی توانمند و پویا، بهره مند از 
بازارهای پایدار و سبد کاال و خدمات متنوع با ارزش افزوده 
باال با کمک دیپلماسی تجاری فعال، با تأکید بر گسترش 

تجارت با کشورهای آسیای جنوب غربی )کشورهای سند 
چشم انداز(«.

3-3- ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صادرات
دستگاه های  بین  هماهنگی  و  مشترک  درک  ایجاد   

صادرات؛ در  ذی مدخل 
 حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات، 
مثبت؛  ارزآوری  خالص  با  و  افزوده  ارزش  تناسب  به 
فعاالن  آثار سیاست های دولت توسط  پیش بینی پذیری 

خصوصی؛ بخش 
 بازبینی و به روزرسانی کلیه قوانین و مقررات حوزه تجارت 

خارجی با توجه به مقتضیات و تحوالت جهانی؛
با  بازار  تنظیم  سیاست های  هماهنگی  ضرورت   

صادرات. توسعه  سیاست های 

3-4- اهداف تدوین نقشه راه توسعه صادرات
 بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور؛

 افزایش ماندگاری کاالهای صادراتی؛
 حضور و ارتقاء در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای؛

 افزایش تنوع کاالها و بازارهای صادراتی؛
 افزایش پیچیدگی کاالهای صادراتی )به لحاظ ارزش 
افزوده و محتوای فناورانه( و سبد صادراتی رشدزای اقتصادی؛

 افزایش توانمندی بخش خصوصی.

توسعه  راه  نقشه  تدوین  رویکردهای   -5-3
صادرات

 افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم؛
 حمایت از تولید رقابت پذیر )درونزا( و صادراتی )برونگرا(؛
 توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی و گردشگری؛

 افزایش صادرات به کشورهای منطقه )به ویژه  ۱5کشور 

همسایه، چین و هند(؛
مرزی،  استان های  ظرفیت های  از  بهره ورتر  استفاده   
بازارچه ها، مناطق آزاد و... در راستای توسعه صادرات و 

با کشورهای همجوار؛ مشترک  سرمایه گذاری 
)منبع  تبدیلی  و  پایین دستی  توسعه صادرات صنایع   
محور مانند پتروشیمی، فلزات و کشاورزی و...(. و اجتناب 

خام فروشی؛ از 
گسترش خوشه های صادراتی، شرکت های  و  ایجاد   
مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی جهت صادرات 

محصوالت نهایی بنگاه های کوچک و متوسط؛
نظامات  ارتقاء  و  صادراتی  فرآیندهای  چابک سازی   

صادرات؛ پشتیبان 

راه  نقشه  تدوین  مفهومی  چارچوب   -6-3
صادرات توسعه 

سطح  دو  بر  مشتمل   )۱ )شکل  مفهومی  چارچوب 
سیاست های افقی )سطح کالن و کارکردی( و عمودی 
است: زیر  شرح  به  گزینشی(  و  بخشی  )سیاست های 

 سطح کالن: این سطح مشتمل بر سیاست خارجی 
فعال و کنش گرا و انسجام بخشی به سیاست های کالن 
مالی، تجاری، فضای  ارزی،  پولی،  کشور در حوزه های 

است. کسب وکار 
برنامه های  بر  متمرکز  سطح  این  کارکردی:  سطح   
دسترسی به بازار، سیاست های صنعتی و تجاری، عوامل 
مؤثر بر تولید صادرات گرا و زیرساخت های ارتقای تجارت 

و سرمایه گذاری است.
 سطح بخشی )عمودی(: در این سطح بر اولویت های 
کاالیی و کشوری برای صادرات با رویکرد ارتقاء پیچیدگی، 
تنوع و ماندگاری کاالهای صادراتی در بازارهای هدف 

تمرکز شده است.

3-7- الزامات تحقق اهداف نقشه راه توسعه 
صادرات

3-۷-۱- الزامات سطح کالن
  اصالح و هماهنگی سیاست های پولی، مالی، ارزی با 

سیاست تجاری به منظور توسعه صادرات؛
 تدوین سیاست های یکپارچه صنعتی، معدنی، کشاورزی، 

تجاری، فناوری، زیست محیطی و آمایشی؛
 لزوم سیاست خارجی فعال و تعامل گرا با جهان در راستای 

گسترش تجارت خارجی؛
 بهبود فضای کسب وکار و محیط سرمایه گذاری.

3-۷-2- الزامات سطح کارکردی و عمودی
 حرکت به سمت تولید رقابتی در بازارهای داخلی و 
خارجی از طریق ایجاد توانمندی ها و انباشت ظرفیت های 

مولد؛
دو/  تجاری  موافقت نامه های  ایجاد  و  توسعه  لزوم   

چندجانبه؛
 لزوم توسعه کمی و کیفی و همه جانبه زیرساخت های 
نرم افزاری  و  حمل ونقل(  و  )لجستیک  افزاری  سخت 

به منابع مالی(؛ )دسترسی 
و  تجارت  ارتقای  زیرساخت های  توسعه  لزوم   

ری. یه گذا سرما

3-۷-3- الزامات اجرای نقشه راه
 تقسیم کار دستگاهی، هماهنگی و همکاری بین ارکان و 

تصمیم گیران ملی و رصد و پایش اجرای برنامه ها؛
 تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز برنامه ها؛

 راه اندازی، تکمیل و توسعه سامانه ها و زیرساخت های 
مورد نیاز

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399- قسمت دوم

الزامات تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات
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گزارش

همکاری در انعقاد موافقت نامه های تجاری، همکاری درتوسـعه موافقت نامه های تجاری، تسـهیل دسترسـی 
بـه منابـع مالـی ، ارتقـای سـرمایه گذاری و صـادرات ، همـکاری در توسـعه مناطـق آزاد، ویـژه اقتصـادی و 
بازارچه هـای مرزی ، همـکاری توسـعه نـوآوری و برنـد  وظایـف وزارت اقتصاد  و نقشـه راه توسـعه صادرات 

کشـور است

جدول )۱(: تقسیم وظایف نهادی نقشه راه توسعه صادرات کشور
تدوین سیاست ها، برنامه ها در حوزه های ... نهادهای متولی سیاست

افقی )کالن(

 ■ بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران

 ■ سازمان برنامه و
بودجه کشور

 ■ وزارت امور
اقتصادی و دارایی

■ وزارت امور خارجه
■ سازمان محیط زیست
 ■ وزارت صنعت، معدن

و تجارت
 ■ وزارت جهاد

کشاورزی

 ■ انسجام و هماهنگی میان سیاست های مالی، پولی، ارزی و اعتباری
با سیاست تجاری

افزایش  ■ بهبود فضای کسب وکار و محیط سرمایه گذاری در جهت 
رقابت پذیری

■ آینده نگری مالحظات آب و محیط زیست در توسعه صادرات غیرنفتی
■ اجرای طرح آمایش کشاورزی

■ تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری در راستای توسعه صادرات

کارکردی

 ■ وزارت صنعت، معدن
و تجارت

■ انعقاد موافقت نامه های تجاری
■ توسعه موافقت نامه های تجاری
■ تسهیل دسترسی به منابع مالی

■ همکاری در توسعه لجستیک و حمل ونقل
■ ارتقای سرمایه گذاری و صادرات

■ ارتقای و هماهنگ سازی استاندارد و مجوزها
■ همکاری در توسعه مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی

 ■ هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی
■ توسعه نوآوری و برند

■ هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری

 ■ وزارت امور
اقتصادی و دارایی

■ همکاری در انعقاد موافقت نامه های تجاری
■ همکاری توسعه موافقت نامه های تجاری

■ توسعه موافقت نامه های گمرکی
■ تسهیل دسترسی به منابع مالی

■ ارتقای سرمایه گذاری و صادرات
■ همکاری در توسعه مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی

■ همکاری در توسعه نوآوری و برند

د جها ت  ر ا ز و  ■ 
کشاورزی

■ همکاری در انعقاد موافقت نامه های تجاری
■ همکاری در توسعه موافقت نامه های تجاری

■ همکاری در ارتقای و هماهنگ سازی استاندارد و مجوزها

 ■ وزارت راه و
■ توسعه لجستیک و حمل ونقل شهرسازی

■ وزارت امور خارجه
■ همکاری در انعقاد موافقت نامه های تجاری

■ همکاری در توسعه موافقت نامه های تجاری
■ بسط دیپلماسی اقتصادی- تجاری

■ تسهیل دسترسی به تأمین مالی ■ بانک مرکزی

■ ریاست جمهوری
■ توسعه نوآوری و برند

■ توسعه مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی
■ ارتقای و هماهنگ سازی استاندارد و مجوزها

■ توسعه لجستیک و حمل ونقل ■ وزارت نفت

■ توسعه لجستیک و حمل ونقل ■ وزارت کشور

 ■ وزارت آموزش و
■ همکاری در ارتقای سرمایه گذاری و صادرات پرورش

 ■ وزارت علوم،
■ همکاری در ارتقای سرمایه گذاری و صادرات تحقیقات و فناوری

 ■ وزارت میراث
 فرهنگی، گردشگری و

 صنایع دستی
■ همکاری در ارتقای سرمایه گذاری و صادرات

■ همکاری در ارتقای سرمایه گذاری و صادرات ■ صدا و سیما

 ■ اتاق بازرگانی، صنایع
 و معادن و کشاورزی

ایران،
 اتاق تعاون و اتاق

اصناف

■ همکاری در انعقاد موافقت نامه های تجاری
■ همکاری در توسعه موافقت نامه های تجاری

■ همکاری در ارتقای سرمایه گذاری و صادرات
■ همکاری در توسعه نوآوری و برند

 ■ وزارت صنعت، معدنعمودی
و تجارت

■ احصا ماتریس کشور-کاال
■ تقویت منابع انسانی میزهای کاالی

■ تقویت منابع انسانی میزهای کشوری
■ پایدارسازی منابع مالی بسته مشوق ها و حمایت های صادراتی

■ ساماندهی عوارض صادراتی
■ توسعه استارتاپ ها در حوزه تجارت
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مقاله

نزدیک به یک سوم کشفیات قاچاق صورت گرفته در محموله های پست سریع در سال ۲018 مرتبط با نقص حقوق 
مالکیت معنوی )IPR( بود. قبل از امضای تفاهم نامه در سال ۲014، گمرک هنگ کنگ نزدیک به 70 هزار محموله 
که توسط شرکت های پست سریع حمل شده بود را کشف کرد که در آنها نقص مالکیت حقوق معنوی اتفاق افتاده 
بود. در طول سال های بعد و پس از امضا موافقت نامه بین این شرکت ها و گمرک میزان کشفیات از لحاظ تعداد و 

ارزش در این زمینه افزایش چشمگیری داشت. 

گمرک  یی  جرا ا تژی  سترا ا
این  است.  چندوجهی  کنگ  هنگ 
سازمان اهمیت یکسانی به توسعه 
تاکیک های اجرایی مؤثر، آموزش و 
تعامل همگانی، همکاری نزدیک با 
شرکای تجاری بین الملل و تقویت 
تجاری  گمرکی-  مشارکت های 

می دهد.
همکاری با بخش خصوصی حوزه ای 
آن  در  کنگ  هنگ  گمرک  که  است 
بتواند  تا  کرده  تقویت  را  خود  فعالیت های 

گرفته  همکاری صورت  مقاله  این  در  بخشد.  ارتقاء  را  خود  اجرایی  ظرفیت های 
بین گمرک هنگ کنگ و شرکت های حمل ونقل پست سریع در راستای کشف 

می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  غیرقانونی  محموله های 

روندی جهانی
همراه با گسترش روزافزون جهانی شدن و غالب شدن مفهوم تجارت الکترونیک 
که شامل خرید و فروش آنالین می شود، رشد قابل توجهی در تعداد محموله هایی 
که از طریق شرکت های پست سریع یا پست عادی در سراسر دنیا از طریق مرزهای 
بین المللی منتقل شده تا به دست مصرف کننده نهایی برسد به وجود آمده است. 
کاالهایی که معمواًل از طریق این کانال منتقل می شوند ابعاد کوچکی دارند، اما به 
دلیل تعداد زیاد، حجم گسترده و تأکید بر این نکته که باید در سریع ترین زمان به دست 
مصرف کننده نهایی برسند باعث به وجود آمدن چالش هایی برای گمرکات دنیا شده اند. 
از آنجایی مسئولیت نگهبانی مرزهای ورودی کشور و مقابله با قاچاق کاال در 
واردات، صادرات و ترانزیت به عهده گمرک هنگ کنگ است، این سازمان به دنبال 
راهکاری می گشت تا با مدیریت صحیح حساسیت زمانی که درخصوص کاالهایی 
بتواند بدون تشدید  که توسط شرکت های پست سریع حمل می شود وجود دارد 
استفاده از کنترل های فیزیکی و با استفاده از ظرفیت شرکت های حمل ونقل نظارت 

اجرایی خود را تقویت بخشد. 
آگاهی کامل از توسعه خرید و فروش آنالین و راه حل های لجستیکی مرتبط 
با آن مزایای زیادی را برای بازرگانانی که به شکل قانونی مشغول فعالیت هستند 
به وجود آورده است. گمرک هنگ کنگ نیز تصمیم گرفت تا با ذی نفعان درگیر در 
به ویژه شرکت های حمل ونقل پست سریع  فرامرزی  الکترونیکی  تجارت  زنجیره 
برای کشف محموله های قاچاق و کاهش تجارت غیرقانونی همکاری دوجانبه و 

مشارکتی فعال را شروع کند. 

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
با  تبادل نظر در ماه مارس سال 2۰۱5، گمرک هنگ کنگ  از بحث و  پس 

پنج شرکت اصلی بین المللی و معتبر پست سریع که در این کشور فعالیت می کنند 
تفاهم نامه همکاری مشترک به امضا رسانید که در راستای استاندارد شماره ۱۱ 
سازمان جهانی گمرک درخصوص همکاری بین دولت و بخش خصوصی در زمینه 

تجارت الکترونیکی فرامرزی قرار دارد. 
پس از امضای این تفاهم نامه شرکت های پست سریع متعهد به افزایش همکاری 
خود با گمرک هنگ کنگ در راستای مبارزه با قاچاق کاال شدند. گمرک هنگ کنگ نیز 
در مقابل موظف به آموزش کارکنان این شرکت ها درخصوص جدیدترین روش های 
مورد استفاده متخلفان در زمینه انواع اطالعات جعلی مورد استفاده در اسناد حمل ونقل، 
سر نخ های احتمالی که می توانند ریسک قاچاق کاال را افزایش دهند و همچنین 

چگونگی بررسی تصاویر دریافتی از دستگاه ایکس ری شد. 

نتایج )رشد دو برابری کشفیات قاچاق در چهار سال(
پس از پایان دوره های آموزشی کارکنان شرکت های پست سریع و باال رفتن 
گزارش ها  افزایش  شاهد  قاچاق،  کاالهای  شناسایی  زمینه  در  آنها  دانش  سطح 
درخصوص ردیابی بسته های مشکوکی بودیم که توسط این شرکت ها شناسایی 
و برای بازرسی و اقدامات اجرایی به گمرک هنگ کنگ ارجاع داده می شد. تعداد 
محموله هایی که توسط کارکنان این شرکت ها شناسایی و به وسیله کارمندان گمرک 
به عنوان محموله قاچاق کشف شدند در سالیان اخیر به طرز قابل توجهی )همانطور 

که در جدول مشاهده می کنید( افزایش یافته است. 
تقلبی،  کاالهای  ازجمله  مختلفی  کاالهای  شامل  قاچاق  محموله های  این 
داروهای خطرناک، گونه های در معرض انقراض، کاالهای ممنوع وارداتی، انواع 

دارویی می شد.  سالح های سرد و گرم و محصوالت 

نقض مالکیت حقوق معنوی 
نزدیک به یک سوم کشفیات قاچاق صورت گرفته در محموله های پست سریع 
در سال 2۰۱۸ مرتبط با نقص حقوق مالکیت معنوی )IPR( بود. قبل از امضای 
تفاهم نامه در سال 2۰۱4، گمرک هنگ کنگ نزدیک به ۷۰ هزار محموله که توسط 
شرکت های پست سریع حمل شده بود را کشف کرد که در آنها نقص مالکیت حقوق 
معنوی اتفاق افتاده بود. در طول سال های بعد و پس از امضا موافقت نامه بین این 
شرکت ها و گمرک میزان کشفیات از لحاظ تعداد و ارزش در این زمینه افزایش 

چشمگیری داشت. )نمودار ۱ و نمودار 2( 
اگرچه در سال 2۰۱۸ شاهد کاهش نسبی در این زمینه بودیم ولی این موضوع 
نشان دهنده نتیجه اثرات بازدارنده ای است که طی سال های گذشته توسط گمرک و 
شرکت های پست سریع ایجاد شده که منجر به افزایش ریسک تخلف برای قاچاقچیان 
شده است. این طرح تنها در رویه واردات عملیاتی نشد بلکه در رویه های صادرات 
و ترانزیت نیز به صورت یکسان این کنترل ها و نظارت افزایش یافت. 4۸ درصد 

محموله های کشف شده در سال 2۰۱۸ مربوط به رویه صادرات و ترانزیت بودند. 
در مقایسه با سال 2۰۱4، آمار کشفیات در سال 2۰۱۸ بیش از دو برابر از 

نظر تعداد و همچنین بیش از 4 برابر از نظر ارزشی شده است. این آمار به روشنی 
نشان دهنده شایستگی اقدام گمرک هنگ کنگ در مشارکت با شرکت های پست 

سریع را نشان می دهد. 

مشارکت با شرکت های پست سریع 
شرکت های پست سریع شرکت های داده محور هستند و از تمام مشتریان شان 
ردپایی در سیستم های اطالعاتی خود دارند. بنابراین می توانند به محض شناسایی 
را شناسایی و سایر  از آن مشتری  آمده  به دست  قاچاق، اطالعات  محموله های 
محموله های در حال حمل او را پیدا کنند. همچنین می توانند نتایج حاصل از این 
تجزیه و تحلیل را با گمرک هنگ کنگ به اشتراک بگذارند تا اقدامات اجرایی 
الزم صورت پذیرد. این شرکت ها همچنان می توانند مشتریان متخلف را از لیست 

خدمات گیرندگان خود حذف کنند. 
همراه با رشد معامالت در تجارت الکترونیکی در سراسر جهان، تمامی گمرکات 
با چالش های یکسانی در درجات مختلف روبه رو هستند. مشارکت گمرک  هنگ کنگ 
با شرکت های پست سریع را می توان به عنوان یک نمونه عملی موفق درخصوص 
مبارزه با قاچاق کاال نام برد که سایر گمرکات دنیا نیز باید آن را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار دهند. 
گمرک هنگ کنگ به سازوکار اثربخش خود درخصوص مشارکت با شرکت های 
حمل ونقلی ادامه خواهد داد و در آینده نیز برنامه هایی برای اجرای عملیاتی مشابه 

درخصوص رویه پست عادی اجرایی خواهد کرد. 
منبع: شماره 91 نشریه سازمان جهانی گمرک

 همکاری گمرک هنگ کنگ و شرکت های پست سریع
 مترجم: سهیل بانج شفیعیدر راستای مبارزه با قاچاق کاال
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مقاله

در درخواســت تأییدیــه مثبــت از مخاطــب تأییدیــه خواســته می شــود موافقــت یــا مخالفــت خــود را بــا اطاعــات 
منــدرج در درخواســت تأییدیــه اعــام یــا بــا ارائــه اطاعــات درخواســتی، بــه حســابرس پاســخ دهــد. معمــوالً انتظــار 
مــي رود کــه پاســخ بــه درخواســت تأییدیــه مثبــت، شــواهد حسابرســي قابــل اعتمــادی فراهــم کنــد. بــا ایــن حــال، 

ایــن خطــر وجــود دارد کــه مخاطــب بــدون بررســی صحــت اطاعــات، بــه درخواســت تأییدیــه پاســخ دهــد.

در این مقاله به نحوه استفاده حسابرس از تأییدیه های برون 
سازماني براي کسب شواهد حسابرسي طبق الزامات استاندارد 330 
)برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده( و استاندارد 500 

)شواهد حسابرسی( می پردازیم.

تأییدیه های برون سازماني
تأییدیه های برون سازماني اغلب براي تأیید یا درخواست اطالعات درخصوص 
مانده حساب ها و جزئیات آنها کسب مي شود. از تأییدیه ها همچنین مي توان براي 
تأیید شرایط توافق ها، قراردادها یا معامالت بین واحد تجاری و سایر اشخاص یا براي 
تأیید نبود شرایط خاص مانند توافق هاي جنبي، استفاده کرد. تأییدیه زماني شواهد 
حسابرسي مربوط تر و قابل اعتمادتری فراهم مي آورد که براي شخص مناسب و مطلع 
از اطالعات مورد نظر ارسال شود. نحوه طراحي درخواست تأییدیه مي تواند مستقیمًا 
میزان پاسخ به درخواست ها و قابلیت اعتماد و ماهیت شواهد حسابرسي حاصل از 
پاسخ ها را تحت تأثیر قرار دهد. عواملي که باید هنگام طراحي درخواست هاي تأییدیه  

مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
● ادعاهاي مورد نظر.

● خطرهاي تحریف بااهمیت شناسایي شده، شامل خطرهاي تقلب.
● شکل ارائه درخواست تأییدیه.

● تجربه قبلی در مورد آن کار حسابرسی یا کارهای مشابه.
● روش برقراری ارتباط )براي مثال، به شکل کاغذی، الکترونیکي یا طرق 

دیگر(.
● مجوز مدیران اجرایی به مخاطبان تأییدیه یا ترغیب آنها براي پاسخ به 
با  تأییدیه اي که همراه  به درخواست های  تنها  حسابرس. مخاطبان ممکن است 

پاسخ دهند. اجرایی است،  مجوز مدیران 
● توانایي مخاطبان تأییدیه براي تأیید یا ارائه اطالعات درخواست شده )براي 

مثال، مبلغ هر یک از صورتحساب ها یا کل مانده(.
در درخواست تأییدیه مثبت از مخاطب تأییدیه خواسته می شود موافقت یا مخالفت 
خود را با اطالعات مندرج در درخواست تأییدیه اعالم یا با ارائه اطالعات درخواستی، 
به حسابرس پاسخ دهد. معمواًل انتظار مي رود که پاسخ به درخواست تأییدیه مثبت، 
شواهد حسابرسي قابل اعتمادی فراهم کند. با این حال، این خطر وجود دارد که 
مخاطب بدون بررسی صحت اطالعات، به درخواست تأییدیه پاسخ دهد. حسابرس 
مي تواند این خطر را با ارسال درخواست تأییدیه مثبت بدون درج مبلغ )یا اطالعات 
دیگر( و درخواست از مخاطب تأییدیه براي درج مبلغ یا ارائه سایر اطالعات، کاهش 
دهد. از سوی دیگر، استفاده از این نوع درخواست تأییدیه )تأییدیه سفید( به دلیل نیاز 
به تالش بیشتر مخاطبان تأییدیه، ممکن است منجر به دریافت پاسخ هاي کمتري 
شود. چنانچه پاسخ درخواست تأییدیه در مدت معقولی دریافت نشود، حسابرس ممکن 
است درخواست تأییدیه دیگری ارسال کند. براي مثال، حسابرس ممکن است ضمن 
بررسی مجدد نشاني اولیه و کسب اطمینان از صحت آن، درخواست تأییدیه دیگر 
یا نامه پیرو ارسال کند. ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تأییدیه توسط 
حسابرس، محدودیت در کسب شواهد حسابرسي محسوب می شود. بنابراین، الزم 
است حسابرس درباره دالیل اعمال این محدودیت، پرس وجو کند. یک دلیل رایج، 
وجود یک دعوای حقوقی یا در جریان بودن مذاکره با مخاطب مورد نظر است که 
ارسال یک درخواست تأییدیه در زمان نامناسب می تواند حل و فصل آن موضوع را 
با مشکل مواجه سازد. حسابرس باید درباره معتبر و منطقی بودن دالیل ذکر شده 
توسط مدیران اجرایی، شواهد حسابرسي الزم را کسب کند زیرا این خطر وجود دارد 
که مدیران اجرایی از این طریق بخواهند از دسترسي حسابرس به شواهد حسابرسي 

که مي تواند نشان دهنده تقلب یا اشتباه باشد، جلوگیری کنند.

قابلیت اعتماد تأییدیه های دریافتي
چنانچه حسابرس عواملي را شناسایي کند که منجر به ایجاد تردیدهایي درباره 
قابلیت اعتماد تأییدیه های دریافتی مي شود باید شواهد حسابرسي الزم براي برطرف 
کردن این تردیدها را کسب کند. طبق استاندارد 5۰۰، حتي اگر شواهد حسابرسي از 
منابع برون سازماني کسب شود، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که قابلیت 
اعتماد آن شواهد را تحت تأثیر قرار دهد. همه پاسخ هاي دریافتي در معرض مداخله 
شخص ثالث، دستکاري یا تقلب قرار دارند. این خطرها، صرف نظر از این که پاسخ ها 
به شکل کاغذي، الکترونیکي یا طرق دیگر دریافت شود، وجود دارد. عواملي که ممکن 

است ایجادکننده تردید نسبت به قابلیت اعتماد پاسخ هاي دریافتي باشد عبارتند از:
● پاسخ ها به طور غیرمستقیم توسط حسابرس دریافت شده باشد، یا

● این گونه به نظر  آید که پاسخ توسط مخاطب مورد نظر ارائه نشده است.
قابلیت اعتماد پاسخ هاي دریافتي از طریق وسایل الکترونیکي مانند دورنگار یا 
پست الکترونیکي، در معرض خطر است زیرا اثبات اصالت و صالحیت پاسخ دهنده 

و کشف دستکاري پاسخ ها ممکن است مشکل باشد. چنانچه فرآیند مورد استفاده 
توسط حسابرس و مخاطب تأییدیه بتواند محیط امني را براي پاسخ هاي دریافتي به 
صورت الکترونیکي ایجاد  کند ممکن است این خطرها کاهش یابد. اگر حسابرس 
قانع شود که چنین فرآیندي ایمن است و به درستي کنترل مي شود، قابلیت اعتماد 
شامل  مي تواند  تأییدیه  کسب  الکترونیکي  فرآیند  مي یابد.  افزایش  پاسخ ها  این 
تکنیک هاي گوناگونی براي تأیید هویت فرستنده اطالعات باشد )براي مثال، با استفاده 
از رمزگذاری، امضاهاي دیجیتالي و روش هایي براي تأیید اعتبار تارنما(. اگر مخاطب 
تأییدیه از شخص ثالثي براي هماهنگي و تهیه پاسخ به درخواست تأییدیه استفاده 

کند، حسابرس ممکن است روش هایي را براي برخورد با خطرهاي زیر اجرا کند:
الف. احتمال ارائه پاسخ توسط اشخاص غیرمرتبط،

ب. احتمال آنکه پاسخ دهنده دارای اختیارات الزم برای پاسخ نباشد، و
پ. احتمال انتقال نادرست اطالعات.

طبق استاندارد 5۰۰ )شواهد حسابرسی(، حسابرس ملزم است در مورد تعدیل 
یا افزودن روش هایي براي برطرف کردن تردید نسبت  به قابلیت اعتماد اطالعات 
مورد استفاده به عنوان شواهد حسابرسي، تصمیم گیري کند. حسابرس ممکن است 
به این نتیجه برسد که براي اثبات منبع و محتوای تأییدیه، با مخاطب تأییدیه 
تماس بگیرد. براي مثال، زماني که مخاطب تأییدیه از طریق پست الکترونیکی 
پاسخ مي دهد، حسابرس ممکن است از طریق تماس تلفني با مخاطب تأییدیه، 
از ارسال پاسخ توسط وي مطمئن شود. زماني که پاسخ به صورت غیرمستقیم 
توسط حسابرس دریافت شده باشد )براي مثال، به دلیل اینکه مخاطب تأییدیه 
پاسخ را به اشتباه، به نشاني واحد تجاری ارسال کرده است نه به نشانی حسابرس(، 
حسابرس ممکن است از مخاطب تأییدیه بخواهد پاسخ را به صورت کتبي و مستقیم 

برای وی ارسال کند.

پاسخ شفاهي به یک درخواست تأییدیه به خودي خود در قالب تعریف  تأییدیه 
نیست.  حسابرس  به  مستقیم  کتبي  پاسخ  یک  زیرا  نمي گیرد  قرار   برون سازماني 
حسابرس ممکن است در صورت دریافت پاسخ شفاهي به یک درخواست تأییدیه، 
با توجه به شرایط، از مخاطب تأییدیه بخواهد، پاسخ را به صورت کتبي و مستقیم 
برای وی ارسال کند. اگر چنین پاسخي )کتبي و مستقیم( دریافت نشود، حسابرس 
براي پشتیباني از پاسخ شفاهي دریافتي، شواهد حسابرسی دیگری را کسب می کند. 
مخاطب تأییدیه ممکن است محدودیت هایی را برای استفاده از تأییدیه مطرح کند. 
به عنوان شواهد حسابرسی  را  تأییدیه  اعتماد  قابلیت  لزوماً  چنین محدودیت هایی 

مخدوش نمی کند.

پاسخ های غیرقابل اعتماد
اگر حسابرس به این نتیجه برسد که تأییدیه های دریافتی، قابل اعتماد نیست، 
باید آثار آن را بر ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت )از جمله خطر تقلب( و ماهیت، 
چنانچه  کند.  ارزیابی  مربوط،  سایر روش هاي حسابرسي  میزان  و  اجرا  زمانبندي 
حسابرس به این نتیجه برسد که پاسخ دریافتي قابل اعتماد نیست، ممکن است 
نیاز باشد طبق استاندارد 3۱5، در ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت در سطح ادعا 
تجدیدنظر کند و متعاقب آن روش هاي حسابرسي برنامه ریزي شده را تعدیل نماید. 
براي مثال، یک پاسخ غیرقابل اعتماد ممکن است بیانگر وجود خطر تقلب باشد که 

مستلزم ارزیابي طبق استاندارد 24۰ است.

درخواست های بدون پاسخ
درخصوص درخواست های بدون پاسخ، حسابرس باید روش هاي حسابرسي 
جایگزین را براي کسب شواهد حسابرسي مربوط و قابل اعتماد اجرا کند. نمونه هایي 

از روش هاي حسابرسي جایگزین که حسابرس مي تواند اجرا کند عبارتند از:
● براي مانده حساب هاي دریافتني- آزمون دریافت هاي نقدي پس از پایان 

دوره مالی، مستندات حمل و فروش هاي نزدیک به پایان دوره.
● براي مانده حساب هاي پرداختني- آزمون پرداخت های نقدي یا مکاتبات 
پس از پایان دوره مالی با اشخاص ثالث و دیگر مستندات، مانند برگ رسید کاال.

ماهیت و میزان روش هاي حسابرسي جایگزین به حساب و ادعاي مورد نظر 
بستگی دارد. عدم پاسخ به یک درخواست تأییدیه ممکن است نشان دهنده وجود 
شرایطي،  چنین  در  است.  نشده  شناسایي  قباًل  که  باشد  بااهمیتي  تحریف  خطر 
حسابرس ممکن است طبق استاندارد 3۱5 در ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت 
در سطح ادعا تجدید نظر و روش هاي حسابرسي برنامه ریزي شده را تعدیل کند. 
براي مثال، تعداد پاسخ هاي کمتر از حد مورد انتظار یا بیش از حد مورد انتظار ممکن 
است بیانگر وجود عامل خطر تقلبي باشد که قباًل شناسایي نشده و مستلزم ارزیابي 

طبق استاندارد 24۰ است.

تأییدیه هاي منفي
با میزان  تأییدیه هاي مثبت، شواهد حسابرسي  به  تأییدیه هاي منفي نسبت 
متقاعدکنندگی کمتری فراهم مي آورد. بنابراین، حسابرس نباید از درخواست هاي 
تأییدیه منفي به عنوان تنها آزمون محتواي حسابرسي براي برخورد با خطر ارزیابی 
شده تحریف بااهمیت در سطح ادعاها استفاده کند مگر اینکه همه موارد زیر وجود 

داشته باشد:
الف. حسابرس خطر تحریف بااهمیت را پایین ارزیابی کرده و شواهد حسابرسي 
کافي و مناسب درخصوص اثر بخشي کنترل هاي مربوط به ادعاها را کسب کرده باشد،

ب. جامعه اقالمی که برای آنها درخواست تأییدیه منفی ارسال می شود شامل 
تعداد زیادي مانده حساب، یا معامالت کوچک و همگن باشد،

پ. انتظار رود تعداد مغایرت ها بسیار کم باشد، و
ت. حسابرس از شرایط یا وضعیت هایي که منجر به بی توجهی مخاطبان به 

درخواست هاي تأییدیه منفي می شود، آگاهي نداشته باشد.
عدم دریافت پاسخ یک درخواست تأییدیه منفي، به طور صریح نشان دهنده 
دریافت آن توسط مخاطب مورد نظر یا تأیید صحت اطالعات مندرج در آن نیست. 
بنابراین عدم پاسخ به یک درخواست تأییدیه منفي نسبت به پاسخ به درخواست 
تأییدیه مثبت، به طور قابل توجهي شواهد حسابرسي با میزان متقاعدکنندگي کمتر 
فراهم مي کند. همچنین ممکن است هنگامي که اطالعات مندرج در درخواست 
تأییدیه به نفع مخاطبان نباشد احتمال بیشتري وجود دارد که آنها براي نشان دادن 
مخالفت خود با اطالعات موجود در آن، به درخواست تأییدیه پاسخ دهند و برعکس 
اگر اطالعات به نفع آنها باشد احتمال کمتري وجود دارد که به درخواست تأییدیه، پاسخ 
دهند. براي مثال، اگر مانده حساب دارندگان سپرده بانکي در درخواست تأییدیه کمتر 
از میزان واقعي باشد، احتمال بیشتري دارد که آنها به درخواست تأییدیه پاسخ دهند 
ولي اگر مانده حساب آنها در درخواست تأییدیه بیشتر از میزان واقعي باشد، احتمال 
کمتري دارد که به درخواست تأییدیه پاسخ دهند. بنابراین استفاده از تأییدیه منفي 
برای سپرده هاي بانکي زماني می تواند مفید باشد که احتمال رود این مانده ها کمتر 
از میزان واقعي باشد ولي اگر حسابرس در جستجوي شواهدي درخصوص مانده هاي 

بیش از واقع باشد، احتمال کمتري دارد که تأییدیه منفي مؤثر باشد.

ارزیابي شواهد کسب شده
حسابرس باید ارزیابي کند که آیا اطالعات حاصل از تأییدیه های برون سازماني، 
شواهد حسابرسي مربوط و قابل اعتماد فراهم مي کند یا خیر، یا اینکه آیا شواهد 
حسابرسی بیشتری الزم است یا خیر. حسابرس ممکن است به منظور ارزیابي اطالعات 

حاصل از تأییدیه های برون سازماني، طبقه بندي زیر را انجام دهد:
الف. پاسخ های دریافتي که نشان دهنده موافقت مخاطبان با اطالعات مندرج 
در درخواست تأییدیه است یا اطالعات خواسته شده را بدون مغایرت ارائه کرده اند،

ب. پاسخ هایی که غیرقابل اتکا به نظر می رسد،
پ. درخواست های بدون پاسخ، یا

ت. پاسخ های نشان دهنده مغایرت.
سایر  اجراي  به  باتوجه  تأییدیه ها  از  حاصل  اطالعات  از  حسابرس  ارزیابي 
روش هاي حسابرسي مي تواند در تعیین کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسي 
کسب شده یا ضرورت اجراي روش هاي حسابرسي بیشتر طبق استاندارد 33۰ به 

کند. کمک  حسابرس 
* کارشناس دفتر بازبینی و حسابرسی

سلسله مباحث حسابرســی پس ازترخیص- قسمت بیست و سوم

 *امیر حیدریتأییدیه های برون سازمانی



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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گمــرک جمهــوری اســامی ایــران در بحــث مبــارزه بــا قاچــاق کاال و مــواد مخــدر، فعالیت هــای خوبــی انجــام داده و گمرکات 
گلســتان نیــز در همیــن راســتا بــا مجهــز شــدن بــه دســتگاه های ایکــس ری مســافری و کامیونــی و همچنیــن اســتقرار 
ســگ های موادیــاب در مــرز باعــث پیشــگیری از قاچــاق مــواد مخــدر و کاال شــده اســت. در چنــد ســاله اخیــر هیچ گونــه 
کاالی قاچــاق و مــواد مخــدر در گمــرک ترکمنســتان و اینچه بــرون کشــف نشــده کــه ایــن امــر نشــان از کاربــردی بــودن 

دســتگاه ها و اســتفاده از نیروهــای دلســوز دارد. استان ها

با توجه به نامگذاری سال های 98 
و 99 به عنوان رونق تولید و جهش 
تولید، گمرک تحت مدیریت شما 
برای حمایت از واحدهای تولیدی 
و کمک به رونق تولید چه اقداماتی 
را انجام داده و چه برنامه هایی 
خواهید داشت؟

به  گلستان  استان  گمرکات  کل  اداره 
محوریت گمرک اینچه برون در نقطه مرزی 
در  ترکمنستان  و  ایران  بین  اینچه برون 
است  واقع  گنبدکاوس  شهرستان  محدوده 
و اداره گمرک بندر ترکمن، امانات پستی و 
فرودگاه گرگان نیز زیرمجموعه های این اداره 
کل در سطح استان هستند. ضمن اینکه به 
منظور تسهیل در ارائه خدمات به واحدهای 
تولیدی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
تعدادی از همکاران در پایانه های صادراتی 

گرگان و گنبد مستقر می باشند.
 ۱39۸ سال  نامگذاری  به  توجه  با 
معظم  مقام  سوی  از  تولید  رونق  به عنوان 
رهبری و لزوم داشتن اهتمام و تالش برای 
تحقق این امر مهم، گمرکات استان گلستان 
در این خصوص با تسهیالتی که در اختیار 
گسترده ای  تالش  داده  قرار  تولیدکنندگان 
برای تحقق این امر به عمل آورده که اهم این 
اقدامات و تسهیالت به شرح ذیل است: ایجاد 
انبار اختصاصی در محل واحدهای تولیدی، 
پذیرش حمل یکسره کاالی مرتبط به تولید 
)ماشین آالت خط تولید، مواد اولیه، ارزیابی 
در محل شرکت و کارخانه برای کاالهای 
واحدهای  کاالهای  ترخیص  صادراتی، 
تولیدی استان با اخذ ضمانت نامه، بازدید از 
واحدهای تولیدی استان به منظور آشنایی 
با مسائل و مشکالت آنان در رابطه با امور 
گمرکی، تشکیل کمیسیون رفع موانع تولید 
استان و کمک همه جانبه گمرکات گلستان 
به این کمیسیون )با پیگیری های مستمری 
که در سال 9۸ داشتیم موفق شدیم مجوز 
الزم برای صادرات مشتقات نفتی را اخذ کنیم 
که این امر کمک شایانی به تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  این  از  قبل  کرد.  استان 
استان گلستان مجبور بودند برای صادرات 
و  بروند(  همجوار  استان  به  کاالهایشان 

و  پایانه های صادراتی گرگان  نمودن  فعال 
به  تسهیالت  و  خدمات  ارائه  جهت  گنبد 
تولیدی های شرق و غرب استان. برای سال 
99 نیز تداوم و توسعه خدمات فوق در دستور 
کار این گمرکات قرار دارد و تالش می کنیم تا 
هماهنگ با اهداف و برنامه های گمرک ایران، 
تسهیالت و امکانات بهتر و بیشتری را برای 

فعاالن اقتصادی و تجاری فراهم نماییم.

به نظر شما با توجه به تحریم های 
اقتصادی علیه ایران گمرک چگونه 
می تواند به بهبود وضعیت تجارت 
خارجی )واردات و صادرات و 
ترانزیت( کمک کند؟

راستای  در  گلستان  استان  گمرکات 
مقابله با تحریم و با استفاده از دستورالعمل ها 
و قوانین و مقررات صادره از سوی گمرک 
ایران تالش کرده تا تسهیالت الزم را در 
اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و با استفاده از 
این دستورالعمل ها موجبات ترخیص سریع و 
به موقع کاال و حذف هزینه ها و کاهش زمان 
ترخیص را در گمرک استان فراهم نماید که 
این امر باعث افزایش رضایت تولیدکنندگان 
نمودن  فعال  این  بر  عالوه  شد.  خواهد 
بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشین ها، 
این  هدایت  و  مسافری  معافیت  افزایش 
اولیه  واردات کاالهای مواد  به سمت  رویه 
بخشنامه ها  اصالح  و  بررسی  همچنین  و 
از تحریم می تواند  و دستورالعمل های قبل 
داشته  تحریم ها  با  مبارزه  در  مهمی  نقش 
باشد که نهایتاً حمایت از تولیدکنندگان را در 

پی خواهد داشت.

همکاری و هماهنگی گمرک 
و سازمان های همجوار برای 
خدمت رسانی مطلوب به فعاالن 
تجاری و تولیدی در حوزه مدیریت 
شما چگونه صورت می گیرد؟

زنجیره  در  که  همجوار  سازمان های 
تجارت بین المللی نقش دارند را می توان در 
گمرکات مرزی به دو گروه تقسیم کرد. یک 
گروه که در مرز مستقر هستند و مستقیماً در 

ورود و خروج کاال و مسافر و ترانزیت دخالت 
دارند که با این گروه با استفاده از مدیریت 
واحد مرزی می توان با تعامل مشکالت را 
سازمان هایی  دوم  گروه  ولی  کرد،  برطرف 
هستند که در مرز حضور ندارند و به وسیله 
سامانه های گمرکی و از طریق مکاتبه نظر 
خود را اعالم می کنند. هماهنگ کردن این 
دو گروه برای گمرکات مرزی اگرچه بسیار 
سخت و زمان بر است با این حال با تعاملی 
نموده ایم،  برقرار  فوق  سازمان های  با  که 

خوشبختانه مشکلی با آنها نداریم.

مکانیزه شدن رویه های گمرکی تا 
چه حد در رفع مشکات قبلی و 
ایجاد سرعت و سهولت ترخیص 
و همچنین شفافیت عملکرد گمرک 
تأثیر گذاشته است؟

سامانه جامع گمرکی در راستای تحقق 
بخشیدن به دولت الکترونیک است. مکانیزه 
برای  هم  را  فراوانی  مزایای  گمرک  شدن 
دولت و هم برای ذی نفعان به همراه دارد 
باعث کاهش زمان ترخیص  اینکه  ازجمله 
می شود. قباًل در سیستم سنتی مدت زمان 
ترخیص کاالی وارداتی 2۶ روز بود ولی با 
ایجاد سامانه این مدت به 3 روز و در رویه 
صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش یافته 
است که این موفقیت بزرگی برای سازمان 
محسوب می شود. به طور قطع کاهش زمان 
نیز می شود.  باعث کاهش هزینه  ترخیص 
همچنین  گمرکی  رویه های  شدن  مکانیزه 
شفافیت انجام امور و ارتقای سالمت کاری 

می گردد. 
روش  در  که  کاغذبازی هایی  حذف 
سنتی وجود داشت، از دیگر مزایای سامانه 
جامع گمرکی است که به کاهش هزینه ها 
برای دولت و همچنین ذی نفعان و از همه 
مهمتر از بین رفتن جعل اسناد انجامیده است.

دو  باید  گمرک  می دانید  که  همانطور 
هدف را مدنظر قرار دهد که نخست: ارائه 
ذی نفعان  و  بازرگان  و  تجار  به  تسهیالت 
اعمال  دوم  و  ارباب رجوع(  رضایت  )جلب 
برعهده  قانون گذار  که  مقرراتی  و  قوانین 
به  سنتی  روش  در  است.  گذاشته  گمرک 

مدیرکل گمرکات استان گلستان در گفت وگو با نشریه گمرک:

قاچاق کاال و مواد مخدر از گمرک اینچه برون 
به صفر رسیده است

گمرکات استان گلستان و مرز اینچه برون به لحاظ 
اصلی  معابر  از  یکی  که  ترکمنستان  کشور  با  همجواری 
ورود کاالهای صادراتی ایران و همچنین ترانزیت کاال به 
کشورهای آسیای میانه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باشد. این گمرکات در دو بعد تسهیل ورود و خروج کاال 
و مسافر از مرز اینچه برون و همچنین ارائه تسهیات به 
فعالیت خوبی در سال های  تولیدی و صادراتی  واحدهای 
اخیر داشته و عاوه بر این در زمینه کنترل قاچاق کاال و مواد 
مخدر موفق عملکرد کرده، به طوری که طبق گفته مدیرکل 

گمرکات استان طی سال های اخیر هیچ گونه کشفی در آن 
صورت نگرفته است. 

استان  گمرکات  مدیرکل  حسینی  براهیم  ا سید 
فعال  با  می گوید:  گمرک  نشریه  با  گفت وگو  در  گلستان 
شدن پایانه های صادراتی گرگان و گنبد حجم صادرات از 
این استان افزایش یافته و گمرک گلستان درصدد است 
آینده  در  اقتصادی  دروازه بان  به عنوان  را  خود  نقش  تا 

پررنگ تر سازد.
مشروح گفت وگو از نظرتان می گذرد.

بازرگانان  و  ازتجار  که  زیادی  وقت  خاطر 
گرفته می شد، سطح رضایت ذی نفعان پایین 
بود، ولی در روش جدید و الکترنیکی رضایت 

اکثر آنان جلب شده است.
عالوه بر این سامانه های جدید باعث 
می شود که قاچاق و تخلفات گمرکی کاهش 
چشمگیری داشته باشد و در نهایت به عقیده 
بنده سامانه جامع باعث می شود فرار مالیاتی 
می توان  راحتی  به  چون  برسد  حداقل  به 
آمار و عملکرد بازرگانان را از این سامانه ها 

استخراج کرد.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال 
در گمرکات اجرایی بخش قابل 
ماحظه ای از نیرو و امکانات گمرک 
را به خود اختصاص داده است و 
آمار کشفیات قاچاق نشان دهنده 
توجه خاص مدیران و کارکنان به 
این امر است. به نظر شما برای به 
حداقل رساندن قاچاق مواد مخدر و 
کاال چه امکانات و شیوه هایی الزم 
است تا اثر بخشی بیشتری داشته 
باشد؟

گمرک جمهوری اسالمی ایران در بحث 
مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر، فعالیت های 
خوبی انجام داده و گمرکات گلستان نیز در 
همین راستا با مجهز شدن به دستگاه های 
ایکس ری مسافری و کامیونی و همچنین 
باعث  مرز  در  موادیاب  سگ های  استقرار 
پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و کاال شده 
کاالی  هیچ گونه  اخیر  ساله  چند  در  است. 
قاچاق و مواد مخدر در گمرک ترکمنستان 
و اینچه برون کشف نشده که این امر نشان 

از  استفاده  و  دستگاه ها  بودن  کاربردی  از 
نیروهای دلسوز دارد.

برای افزایش انگیزش و بهره وری 
نیروهای شاغل در گمرک با 
گمرکات تحت مدیریت خود چه 
اقداماتی انجام داده اید و چه 
برنامه هایی دارید؟

ما در بحث ایجاد انگیزه، نیاز به حمایت 
مالی داریم. البته خوشبختانه گمرک ایران در 
این چند ساله توجه ویژه ای به همکاران شاغل 
در مرزها داشته و تالش ما برای این است که 
گمرک اینچه برون مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد. این اداره کل با ایجاد فضای ورزشی 
و امکانات حداقلی برای همکاران و برگزاری 
مراسم و آیین های مختلف با استفاده از نظام 
تشویق و پاداش سعی کرده تا انگیزه الزم برای 

همکاران فراهم شود. 

مهمترین مسائل و نیازهای شما در 
گمرک حوزه مدیریت تان چیست 
و برای رفع آنها چه پیشنهادهایی 
دارید؟

اداره کل گمرکات استان گلستان در مرز 
محروم اینچه برون و در فاصله ۷5 کیلومتری 
مرکز استان گلستان قرار دارد. در نتیجه کلیه 
کارکنان مجبورند هر روز این مسیر نسبتًا 
طوالنی را طی کنند که باعث خستگی و 
در پاره ای مواقع بروز خطر ناشی از سوانح 
رانندگی برای آنها می شود. پیشنهاد می شود، 
نسبت به افزایش سرانه اضافه کار و بهره وری 

کارکنان اقدام الزم صورت گیرد.



 

جمهوری اسالمی ایران
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گمرک آستارا به دلیل ریلی شدن و شبانه روزی بودن مرز همچنین راه اندازی منطقه ویژه بندر آستارا نیاز به اصاح ساختار سازمانی 
و افزایش تعداد پست های سازمانی جهت انتصاب همکاران به پست های مورد نیاز و به کارگیری آنها در واحدهای مختلف فنی دارد. 
گمرک منطقه آزاد انزلی- حسن رود نیز به دلیل انجام حجم وسیعی از فعالیت های چندوجهی گمرکی نیاز به اصاح ساختار و تغییر آن 

به اداره کل خواهد داشت که این امر باعث تسریع و تسهیل تجارت و در نهایت افزایش درآمد استان خواهد شد.

گیان  استان  گمرکات  ناظر 
اتاق  رئیس  حضور  با  نشستی  در 
بازرگانی استان گیان و رئیس اتاق 
از  جمعی  و  روسیه  و  ایران  مشترک 
صادرکنندگان استان با اشاره به اینکه 
انجام  به  منوط  سازمان  هر  تعالی 
سازمان های  دیگر  با  سازنده  تعامل 
ذی ربط است، گفت: ارتباط صمیمانه 
بخش خصوصی  با  گمرک  مستمر  و 
سال  در  گمرک  اهداف  تحقق  باعث 

شد. خواهد  تولید  جهش 
گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتاق  محل  در  که  نشست  این  در  گیالن، 
بازرگانی استان گیالن برگزار شد، یوسفی نژاد 
ضمن بیان عملکرد گمرک گیالن در سال 9۸ 
و یادآوری زحمات شبانه روزی کارکنان گمرک 
در ایام کرونایی در گمرکات استان به تشریح 
مشکالت گمرکات پرداخت و خواهان انعکاس 
آن به جلسه شورای گفت وگوی استانداری شد.

اعالم  با  گیالن  استان  گمرکات  ناظر 
آمادگی برای افزایش توسعه تجارت گمرکات 
استان افزود: گمرک آستارا به دلیل ریلی شدن 
راه اندازی  بودن مرز همچنین  و شبانه روزی 
منطقه ویژه بندر آستارا نیاز به اصالح ساختار 
سازمانی و افزایش تعداد پست های سازمانی 
مورد  پست های  به  همکاران  انتصاب  جهت 
نیاز و به کارگیری آنها در واحدهای مختلف 
فنی دارد. گمرک منطقه آزاد انزلی- حسن رود 
نیز به دلیل انجام حجم وسیعی از فعالیت های 
و  به اصالح ساختار  نیاز  چندوجهی گمرکی 
تغییر آن به اداره کل خواهد داشت که این 
امر باعث تسریع و تسهیل تجارت و در نهایت 

افزایش درآمد استان خواهد شد.
تیزهوش  هادي  گزارش  این  براساس 
رئیس اتاق بازرگاني گیالن نیز گفت: اتاق هاي 
بازرگاني مي توانند با تولید اطالعات اقتصادي 
و انتقال آن به مراجع تصمیم ساز کشور، موجب 
فضاي  تسهیل  و  تصمیمات  کیفیت  ارتقاي 
مشکالت  دلیل  همین  به  شوند.  کسب وکار 
باید  عضو  دستگاه هاي  کلیه  چالش هاي  و 
و  غیرنفتي  توسعه صادرات  کارگروه هاي  در 

شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
مطرح شود ولي متأسفانه بعضي از دستگاه ها 
ارائه  به  چندانی  تمایل  گمرک  برخالف 

ندارند. مشکالت خود 
وی با اشاره به نقش مهم اتاق بازرگاني 
در موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا اظهارداشت: زیرساخت هاي 
توسعه نیافته و برطرف نشدن مشکالت بانکي، 
مي شود  باعث  مبدأ  گواهي  و  کاالها  ارزش 
موافقت نامه  از  ایران  اقتصاد  بهره مندي  که 

مزبور کم شود.
وی گفت: برای رسیدن به موقع اقالم 
تحت  کشورهاي  به  آستارا  مرز  از  صادراتي 
عضو اتحادیه اوراسیا باید معضالت مربوط به 
انبارهاي عمومي آستارا، پایانه هاي صادراتي 
آستارا و مشکالت ارزش کاالهاي صادراتي 

پیگیري و برطرف شود.
این گزارش حاکی است ناظر گمرکات 
استان در پایان این نشست ضمن دعوت از 
رؤسا و کارکنان اتاق بازرگانی و دستگاه های 
ذی مدخل برای بازدید از گمرک و سامانه های 
اصالح  اظهارداشت:  گمرکی  امور  هوشمند 

رئیس اتاق بازرگانی گیان در دیدار با ناظر گمرکات این استان تشریح کرد

عوامل و دالیل کاهش بهره مندی ایران از تجارت با اتحادیه اوراسیا

استان ها

بازگشایی محدود مرز مهران

مرز مهران پس از حدود 4 ماه تعطیلی به علت شیوع کووید-19 
به طور محدود بازگشایی شده و روزانه بیش از 250 کامیون، کاالهای 

صادراتی را از طریق این مرز به عراق انتقال می دهند.
روح اله غالمی، مدیرکل گمرکات استان ایالم با بیان مطلب فوق گفت: در حال 
حاضر فعالیت تجاری در مرز مهران دو روز در هفته )روزهای یکشنبه و چهارشنبه( صورت 
می گیرد و هر روز 25۰ تا 3۰۰ کامیون کاال به عراق ارسال می کنند که با رایزنی های 

انجام شده این تعداد در آینده به 4۰۰ تا ۶۰۰ کامیون افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مشکل ترانزیت به خاک عراق برطرف شده و این کار در تمام روزهای 

هفته انجام می شود.

آنها  درست  اجرای  و  ارسالی  بخشنامه های 
در  بسزایی  نقش  می تواند  مربوطه  قوانین  و 

تسهیل توسعه تجارت استان داشته باشد.

قابلیت استان گیان برای تبدیل 
شدن به هاب ترانزیتی، صادراتی و 

گردشگری در دریای خزر
در این بازدید ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر 
از  گزارشی  ارائه  با  گیالن  استان  گمرکات 
عملکرد گمرکات استان و شبانه روزی بودن 
و  آستارا  گمرک  به ویژه  گمرکی،  عملیات 
ایام  در  همکاران  وصف ناپذیر  تالش های 
کرونایی چه در مقوله واردات کاالهای اساسی 
و چه صادرات کاال و تردد حجم عظیمی از 
فرآیند گمرکی  انجام  و  آستارا  در  کامیون ها 

گفت: با توجه به انجام چند پروژه ملی مانند 
منطقه  راه اندازی  آستارا،  ریلی  ایجادگمرک 
ویژه اقتصادی بندر آستارا، شبانه روزی شدن 
تمامی فرآیندهای گمرکی در مرز استار، انجام 
متأسفانه  اوراسیا،  میز  و  کاسپین  بندر  پروژه 
به  گیالن  استان  گمرکات  سازمانی  ساختار 
تناسب فعالیت های آن رشد نکرده و این در 
حالی است که انجام هر پروژه به طور همزمان 
پست های  با  بیشتر  انسانی  منابع  نیازمند 
سازمانی مربوطه و در نتیجه اصالح ساختار 

می باشد. سازمان  آن 
و  کمیته ها  تشکیل  افزود:  یوسفی نژاد 
کارگروه های تخصصی بین دو سازمان گمرک 
مربوطه  سازمانی  تعامالت  و  آزاد  منطقه  و 
و  موانع  رفع  جهت  ارزنده ای  نقش  می تواند 

اهداف  به  رسیدن  برای  موجود  چالش های 
باشد.  داشته  تجارت  توسعه  در  و  سازمانی 

به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
علی  محمد  دکتر  گیالن،  استان  گمرکات 
تجاری-  آزاد  منطقه  مدیرعامل  روزبهان 
صنعتی انزلی نیز در این بازدید گفت: افزایش 
سازمان های  بین  چندجانبه  همکاری های 
دریانوردی  و  بنادر  گمرک،  آزاد،  منطقه 
می تواند به تبدیل شدن این استان به هاب 
ترانزیتی، صادراتی و گردشگری دریای خزر 

کنند.  کمک 
وی با ارائه تحلیلی از وضعیت پیشروی 
اقتصاد ملی در عرصه های بین المللی که در 
کنار زیرساخت های ایجاد شده در سال های 
ظرفیت های  از  بهره برداری  اهمیت  اخیر، 
موجود در استان گیالن و دریای خزر را آشکار 
نموده است، افزود: باید از فرصت روابط خوب 
سیاسی ایران با کشورهای روسیه و چین و 
تحریم ناپذیری روابط تجاری در دریای خزر 
و اوراسیا به نفع منافع ملی بهره بردن، دکتر 
روزبهان اظهارداشت: بنادر و گمرکات موجود 
و  مکمل  ظرفیت های  انزلی  آزاد  منطقه  در 
از  حداکثری  استفاده  برای  یکدیگر  همراه 
در  موجود  کاالیی  حمل ونقل  ظرفیت های 
دریای خزر هستند که باید از مزیت های قانونی 
و حاکمیتی موجود در منطقه آزاد انزلی جهت 
در  موجود  مزیت های  تمامی  نمودن  بالفعل 

استان استفاده کرد.
براساس این گزارش دکتر روزبهان و 
از سالن  بازدید میدانی  هیأت همراه ضمن 
هوشمند  نه های  ما سا و  گمرک  رزیابی  ا
جامع امور گمرکی از زحمات ناظر گمرکات 
و  تشکر  گمرک  این  کارکنان  و  استان 

کرد. قدردانی 

ناظر گمرکات آذربایجان غربی:
رسمی شدن مرز کیله سردشت یک اقدام مهم در توسعه مراودات تجاری با عراق است

ن  ستا ا ت  کا گمر ظر  نا
آذربایجان غربي گفت: رسمی 
کیله سردشت  بازارچه  شدن 
اقتصادی  رونق  برای  فرصتی 
آذربایجان  غربی  و  سردشت 

است.
به گزارش روابط عمومي حوزه 
در  آذربد  توحید  گمرکات،  نظارت 
جلسه بررسی مشکالت و موانع مرز 
اینکه رسمی  بیان  با  کیله سردشت 
در  شدن مرز کیله یک گام مهمی 
عراق  با  تجاري  ات  مراود  توسعه 
تجارت  تا  می شود  تالش  و  است 

گسترش بیشتری پیدا کند، افزود: هر چه مرزها 
پررونق تر  آنها  در  تجاری  ترددهای  و  آبادتر 

باشد، آرامش و امنیت پایدارتر خواهد بود.
گسترش  در  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
از  همسایه  کشورهای  با  خود  همکاری های 
برای  اظهارداشت:  برخوردار است  اراده جدی 
رسمی شدن مرزها نیاز است که هر دو طرف 
در  نیز  امیدواریم طرف عراقی  و  کنند  تالش 
کیله  مرز  برای  الزم  زیرساخت های  ایجاد 

سردشت تالش بیشتری از خود نشان دهد.

و  سردشت  مردم  نماینده  حسین پور، 
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  پیرانشهر 
رسمی شدن  با مصوبه  رابطه  در  نشست  این 
این  با رسمی شدن  مرز کیله سردشت گفت: 
نیاز  مورد  زیرساخت های  شدن  فراهم  و  مرز 
شاهد تحول خوبی در زمینه رونق بخشی به 
و  گردشگری  اقتصادی،  تجاری،  ظرفیت های 

صنعتی در این شهرستان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این مرز ظرفیت خوبی 
تحریم های ظالمانه  دشمن  زدن  دور  برای  را 
فراهم می سازد، گفت: فعال شدن این مرز حتی 

می تواند در راستای تقویت اقتصادی 
ستان های  ا و  غربی  یجان   با ذر آ

همجوار نیز بسیار اثرگذار باشد.
ناظر  گزارش  ین  ا براساس 
گمرکات استان در بازدید میداني از 
مرز کیله سردشت که عالوه بر حضور 
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
بازرگاني،  اتاق  نمایندگان  مجلس، 
مسئوالن  ز  ا جمعي  و  ر  ندا فرما
شهرستاني نیز در آن حضور داشتند 
گمرک  لیت هاي  فعا درخصوص 

مطالبی بیان کرد.
هیأت  که  است  ذکر  شایان 
دولت مرداد ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت 
کشور و به استناد قانون امور گمرکی با ایجاد 
راه های جدید مجاز گمرکی برای ورود و خروج 
این شهرستان  را در  کاال و مسافر، مرز کیله 

رسمی اعالم کرد.
گمرک بازارچه مرزی کیله سردشت از سال 
۱3۸2 شمسی برای تسریع در صادرات کاالهای 
کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی کشور آغاز به 
شهر  کیلومتری   2۰ در  گمرک  این  کرد؛  کار 

»قلعه دیزه« در شمال عراق قرار دارد.
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استان ها

هاشــم ســید احمــدی مدیــرکل گمــرک زنجــان بــا تأکیــد بــر نقــش گمــرک به عنــوان 
تســهیل کننده فرآینــد تجــارت خارجــی، شناســایی مشــکات و اســتفاده از نظــرات و پیشــنهادات 
فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان در جهــت ارائــه هــر چــه بهتــر خدمــات گمرکــی را جــزو 

برنامه هــای گمــرک زنجــان اعــام کــرد.

آمادگی گمرک بوشهر برای ارائه خدمات شبانه روزی
به فعاالن اقتصادی 

ناظر گمرکات استان و مدیرکل 
گمرک بوشهر از ورود نخستین کشتی 
حامل 20 هزار تنی خاک فسفات به 
بندر بوشهر خبر داد و گفت: گمرک 
آماده ارائه خدمات شبانه روزی به 

فعاالن اقتصادی و تجاری است.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات استان بوشهر، بهروز قره بیگی در 
نشست هماهنگی ورود خاک به منطقه ویژه 
اقتصادی دو بوشهر افزود: خاک فسفات یکی 
از عناصر اصلی تولید کود کشاورزی است و 
نقش به سزایی در تقویت بخش کشاورزی 

کشور دارد. 
ئه  ا ر ده ا ما ینکه گمرک آ وی با بیان ا
نه روزی جهت تسریع در تخلیه  خدمت شبا
ین کشتی است، اظهارداشت: با توجه به  ا
اهمیت فوق العاده موضوع، گمرک با آمادگی 
ز باالترین توان خود،  کامل و بهره گیری ا

آماده ارائه خدمت و تخلیه سریع این کشتی 
می باشد.

قره بیگی در این نشست خواستار ایجاد 
و توسعه زیرساخت های بندری الزم جهت 
تسهیل و تسریع در روند تخلیه کاال و همکاری 
بیش از پیش سازمان های ذی ربط در پیشبرد 

اهداف کالن تجاری استان شد.
براساس این گزارش معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار بوشهر ضمن تشکر 
از همکاری گمرک گفت: استان بوشهر در 
کنار واردات این کاال، قابلیت تولید و صادرات 
این محصول به خارج از کشور را دارد. سعید 
زرین فر با بیان اینکه واردات این خاک برای 
بخش کشاورزی کشور حیاتی است، افزود: 
با هماهنگی صورت گرفته این خاک بعد از 
ورود به عنوان مواد اولیه مورد استفاده صنایع 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر 

دپو خواهد شد.

برگزاری نشست هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر در گمرک بوشهر

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر گفت: گمرک به عنوان یکی از اعضای 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همواره 
سعی کرده با حساسیت باال به مبارزه با مواد 

مخدر بپردازد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات استان بوشهر، بهروز قره بیگی در 
نشست هماهنگی برای مبارزه با مواد مخدر 
که با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و دبیر شورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر 
استان در ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر 
ز اقدامات این حوزه  برگزار شد، گزارشی ا
نظارت در راستای مبارزه با قاچاق کاال و مواد 

مخدر ارائه داد.
شورای  دبیر  ترکمان منش  ارسطو 
هماهنگی با مبازره با مواد مخدر استان 

بوشهر نیز در این نشست با تأکید بر تقویت 
وحدت گمرک و پلیس گفت: گمرک تاکنون 
از همکاری بسیار خوبی با شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر استان داشته است.
وی افزود: برگزاری چنین نشست های 
قطعًا موجب پیشگیری و بازدارندگی و ایجاد 
محیطی ناامن برای سوءاستفاده کنندگان 

خواهد بود.
سرهنگ شبانی، رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان بوشهر نیز گفت: اکنون 
بیش از گذشته در راستای مبارزه با مواد مخدر 
و پیش ساز اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع 

با متخلفین صورت می گیرد.

وی همچنین از آمادگی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر برای ارائه آموزش های تخصصی 
الزم به کارکنان گمرک و فعاالن اقتصادی 
در جهت آشنایی بیشتر با کاالهای هدف 
و اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با این پدیده 

خبر داد.

از سرگیری فعالیت لنج های سفاری 
استان بوشهر

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر گفت: با اتمام محدودیت های کرونایی 
خروج لنج های سفاری این استان به مقصد 

بنادر امارات از سرگرفته شد.

بهروز قره بیگی افزود: 99 درصد مقصد 
لنج های تجاری بوشهر بنادر کشور امارات 
متحده عربی و بقیه مربوط به کویت و قطر 

است.
یادآورشد: طی نشست هایی که  وی 
با حضور دستگاه های ذی ربط درخصوص 
لنج های سفاری برگزار شد مقرر گردید، 
لنج داران با سقف تعیین شده کاال اقدام به 

خروج و حمل کاالی ملوانی کنند.
قره بیگی اظهارداشت: پیش از این و با 
شیوع ویروس کرونا به مدت 4 ماه از خروج 
لنج های سفاری از بنادر استان جلوگیری شده 
بود که این تصمیم در پی تمهیدات کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و همچنین دولت ایران 

صورت گرفت. 
با  ستا  ا ر ین  ا ر  د  : د ا د مه  ا د ا وی 
ه های ذی ربط  هنگی بیشتر با دستگا هما
نان  ا ملو معیشت  مین  تأ به  تا  شده  سعی 

استان کمک شود.
نتظار می رود فعاالن  قره بیگی گفت: ا
این عرصه براساس مصوبه ابالغی از واردات 
کاالهای مشکل ساز اجتناب کنند تا فعالیت 

آنها با خللی مواجه نشود.
وی در ارتباط با لنج های که بار آنها 
تخلیه نشده نیز افزود: اکثر لنج های موجود در 
گمرک های استان بارشان را تخلیه کرده اند و بار 
تعداد اندک باقی مانده نیز زیر نظر مراجع قانونی 

انجام می شود.
بیش از 2 هزار و 5۰۰ فروند لنج سفاری 
با حدود 2۰ هزار نفر خدمه در ۱۱ بندر استان 
بوشهر وجود دارد که فعالیت این لنج ها تأثیر 
قابل توجهی در صادرات اقالم خرد، میوه و 
تأمین برخی اقالم کشورهای حاشیه جنوبی 

خلیج فارس دارد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل
 تقویت سیستم های نظارتی در گمرک بیله سوار ضروری است 

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: تقویت سیستم های پایش و 
نظارتی در گمرک شهرستان بیله سوار مغان ضروری است و باید در این راستا 

اقدامات الزم را انجام دهیم
 به گزارش روابط عمومی گمرکات استان اردبیل، ناصر عتباتی در بازدید از گمرک بیله سوار 
افزود: در حال حاضر تعداد دوربین های نظارتی برای کنترل تمامی مساحت گمرک بیله سوار کم 

است و این موضوع تقویت سیستم های نظارتی را بیش از پیش ضروری می سازد.
عتباتی تصریح کرد: باید پایش های تصویری و دوربین های نظارتی در این گمرک هم از 
لحاظ کمیت و هم از جهت کیفیت افزایش یابد و همچنین استفاده از دستگاه های ایکس ری و 

اسکنرهای مسافرتی نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: با همکاری و پیگیری های مستمر قضایی 
مسئوالن شهرستان بیله سوار مغان اقدامات مؤثری درخصوص تهیه تجهیزات الزم در گمرک 

بیله سوار صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: تشکیالت قضایی استان اردبیل در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر کمک همه جانبه به روان سازی امور در تحول تشکیالتی، آماده حمایت و پیگیری امور 

استان در خدمت رسانی به آحاد مختلف مردم است.

طـی مراسـمی بـا حضـور اسـتاندار سـمنان، معاونین 
استانداری و مدیران دسـتگاه های اجرایی استان از اداره کل 
گمرک اسـتان به عنوان دسـتگاه اجرایی برتـر در حمایت از 

حقـوق مصرف کننـدگان در سـال 1398 تقدیر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل گمرک اسـتان سـمنان، علی 
سـعدالدین مدیـرکل گمـرک اسـتان تندیـس اسـتانی سـطح یـک ایـن 
جشـنواره را از معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری دریافت کرد.

براسـاس ایـن گـزارش گمـرک اسـتان بـرای سـومین سـال پیاپی 
به عنوان دسـتگاه برتـر در حمایـت از حقـوق مصرف کننده انتخاب شـده 

اسـت.

مدیرکل گمرک زنجان 
هدف  با  همراه  هیأت  و 
با حضور  تولید  موانع  رفع 
حیات  پارس  شرکت  در 
مختلف  قسمت های  از 
انبار  ازجمله  شرکت  این 
تولید  خطوط  و  اختصاصی 

محصوالت بازدید کردند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
گمرک زنجان، در جریان این بازدید 

که با هماهنگی دکتر حقیقی استاندار زنجان و به دعوت مدیرعامل جدید این 
شرکت صورت گرفت، مشکالت واردات شرکت و نحوه استفاده از بسته های 
حمایتی گمرک در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران استان 

مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، هاشم سید احمدی مدیرکل گمرک زنجان 

با تأکید بر نقش گمرک به عنوان 
تجارت  فرآیند  تسهیل کننده 
و  مشکالت  شناسایی  خارجی، 
ز نظرات و پیشنهادات  استفاده ا
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات 
گمرکی را جزو برنامه های گمرک 

زنجان اعالم کرد.
پارس  شرکت  مدیرعامل 
حیات نیز از مدیریت و کارکنان 
گمرک زنجان و همکاری دلسوزانه این مجموعه در روند ترخیص مواد اولیه 

و حمایت از تولید قدردانی کرد.
شرکت پارس حیات از بزرگترین تولیدکنندگان مواد و اقالم بهداشتی 
و شوینده در ایران است که با سرمایه گذاری خارجی در شهرستان ابهر 

فعالیت دارد.

آمادگی گمرک زنجان برای ارائه خدمات به شرکت های تولیدی

گمرک سمنان دستگاه اجرایی برتر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

استان ها
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استان ها

 بــا توســعه و تجهیــز گمــرک نــوردوز بــه عنــوان تنهــا مــرز زمینــی مشــترک ایــران 
ــعه  ــت توس ــده جه ــاد ش ــای ایج ــوان از ظرفیت ه ــه می ت ــو اتحادی ــورهای عض ــا کش ب

ــد. ــد ش ــور بهره من ــارت کش تج

معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه بــه همــراه 
هیأتــی مرکــب از فرمانــدار شهرســتان ماکــو و 
ــتان های  ــه در اس ــور خارج ــای وزارت ام نمایندگی ه
ــتیک  ــت لجس ــرقی و معاون ــی و ش ــان غرب آذربایج
منطقــه آزاد و مســئوالن محلــی ماکــو از گمــرک 

ــد. ــد کردن ــازرگان بازدی ب

ــه  ــوه ارائ ــازرگان، نح ــرک ب ــرکل گم ــدار مدی ــن دی در ای
ــازی  ــهیل و روان س ــت تس ــرک در جه ــات گم ــات و اقدام خدم

تجــارت را بــرای بازدیدکننــدگان تشــریح کــرد.
ــرک  ــی گم ــتراتژیک ترانزیت ــت اس ــه موقعی ــاره ب ــا اش وی ب
بــازرگان گفــت: ســاالنه نزدیــک بــه ۶ میلیــون تــن کاال بــه ارزش 
ــازرگان  ــرک ب ــون از گم ــزار کامی ــط 3 ه ــارد دالر توس 2۶ میلی

ترانزیــت می شــود.
صــادق نامــدار در ادامــه بــه صــادرات 4 میلیــارد دالری 
ــه کشــورهای همســایه از  ــرکات ب ــایر گم ــی س ــای غیرنفت کااله
طریــق گمــرک بــازرگان اشــاره و بــر اهمیــت کریــدور غــرب بــه 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــارت خارج ــق تج ــرق در رون ش
در ایــن دیــدار عبدالــه انصــاری معــاون اقتصــادی وزیــر امــور 
خارجــه نیــز بــا اشــاره بــه تحریم هــای ظالمانــه و نامگذاری ســال 
99 به عنــوان ســال جهــش تولیــد، نقــش گمــرک در ایــن شــرایط 

را حائــز اهمیــت دانســت.

بازدید از گمرک جلفا
ــر امــور خارجــه همچنیــن  معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزی
بــه همــراه معــاون اقتصــادی اســتانداری و ناظــر گمــرکات 
ــراودات  ــع م ــع موان ــی و رف ــور بررس ــه منظ ــرقی ب ــان ش آذربایج

ــرد. ــد ک ــوردوز بازدی ــا و ن ــرز جلف ــرزی از م م
ــه در  ــتی ک ــی نشس ــرقی ط ــان ش ــرکات آذربایج ــر گم ناظ
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه توافق ــد ب ــزار ش ــد برگ ــن بازدی ــان ای پای
ــران و  ــرکات ای ــای گم ــی رؤس ــو کنفرانس ــوی ویدئ در گفت وگ
ــی  ــای اساس ــع و چالش ه ــت: موان ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ارمنس
در ایــن گفت گــو مــورد بررســی و تبادل نظــر قــرار گرفتــه و 
ــرف در  ــرکات دو ط ــه گم ــده ک ــل ش ــز حاص ــی نی ــات خوب توافق

ــتند. ــا هس ــرای آنه ــری و اج ــال پیگی ح
ــادالت  ــه مب ــل توج ــد قاب ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب ــی اورنگ لیل
ــا  ــزود: ب ــیا اف ــه اوراس ــورهای اتحادی ــا کش ــورمان ب ــاری کش تج
ــی  ــرز زمین ــا م ــوان تنه ــه عن ــوردوز ب ــز گمــرک ن توســعه و تجهی
مشــترک ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه می تــوان از 
ظرفیت هــای ایجــاد شــده جهــت توســعه تجــارت کشــور بهره مند 
ــارت و  ــهیل تج ــع تس ــع موان ــای رف ــی از راهکاره ــد.وی یک ش
مــراودات مــرزی بــا کشــورهای مقابــل را اجــرای قانــون مدیریت 
ــی و  ــای قانون ــتار حمایت ه ــرد و خواس ــوان ک ــرزی عن ــد م واح
ــی  ــای زمین ــتقر در مرزه ــازمان های مس ــف س ــکاری مضاع هم

ــد. ــتان ش اس

بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه از گمرک بازرگان

در راســتای تحقــق شــعار جهــش 
ــی، ناظــر  ــدات داخل ــت از تولی ــد و حمای تولی
ــروه  ــک گ ــدران از ی ــتان مازن ــرکات اس گم

ــرد. ــد ک ــتان بازدی ــن اس ــی در ای صنعت
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه نظــارت 
ــراه  ــه هم ــفی منش ب ــی یوس ــدران ، عل ــرکات مازن گم
یوســف ابراهیمــی مدیــر گمــرک فریدونکنــار بــه 
منظــور بررســی و رفــع موانــع احتمالــی تولیــد و حرکت 
ــی  ــه ســوی اقتصــاد صــادرات محــور، از گــروه صنعت ب

اندیشــه بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان فعالیــت و 
ــت. ــرار گرف ــرکت ق ــن ش ــد کار ای رون

در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی مدیرعامــل 
شــرکت صــورت گرفــت، از خــط تولیــد و خــط 
مونتــاژ غربیلــک فرمــان خــودرو، مونتــاژ کیســه 
ــودرو  ــی خ ــد ایمن ــد کمربن ــط تولی ــودرو، خ ــک خ ایرب
و آزمایشــگاه تســت ایربــک و همچنیــن از فــاز 2 
ــد  ــت تولی ــری جه ــه ریخته گ ــی ک ــروه صنعت ــن گ ای

غربیلــک فرمــان اســت بازدیــد به عمــل آمــد.

بازدید ناظر گمرکات مازندران و هیأت همراه از یک واحد صنعتی

در ادامه برنامه بازدیدهای دوره ای مدیران ارشد منطقه ویژه 
سلفچگان از واحدهای تولیدی در سال موسوم به جهش تولید، 
مهندس نادری مدیریت گمرک سلفچگان و مهندس طباطبائی 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، طی بازدیدی به 

بررسی وضعیت چندین واحد تولیدی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات استان قم، در این بازدید 
شرایط تولید، چالش ها و مسائل واحدهای تولیدی منطقه از نزدیک مورد بررسی 
قرار گرفت و راهکارهایی جهت رفع مشکالت آنها ارائه شد.این گزارش حاکی 
است شرکت آسال گستر بهداد صنعت، گیتی افق و برناک صنعت پیروز ازجمله 

واحدهای مورد بازدید قرار گرفته شده در این برنامه بودند.

ــد  ــاری از چن ــر گمــرک اســتان چهارمحــال و بختی مدی
ــداز،  ــرکت های مهرگ ــه ش ــتان ازجمل ــدی اس ــد تولی واح
ســامیار صنعــت، بابــک متــال و رســا خطــوط بازدیــد کــرد.

ــرک  ــی گم ــر آمادگ ــا ب ــن بازدیده ــن ای ــماعیل اله دادی در جری اس
بــرای ارائــه تســهیالت الزم در جهــت گســترش و رونــق تولیــد داخلــی در 

ســال جهــش تولیــد تأکیــد نمــود.
ــران و مســئوالن شــرکت های یادشــده  براســاس ایــن گــزارش مدی
ــا و تســهیالت  ــان مســائل و مشــکالت موجــود از کمک ه ــز ضمــن بی نی
ارائــه شــده توســط گمــرک اســتان قدردانی کــرد. همچنیــن مدیر شــرکت 
ــا مدیــر گمــرک اســتان چهارمحــال و بختیــاری  ــدار ب بابــک متــال در دی
ــه علــت برخــی مشــکالت متوقــت  گفــت: صــادرات ایــن شــرکت کــه ب

ــود، از ســرگرفته شــده اســت.  شــده ب

بازدید دوره ای مدیران ارشد گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از چند واحد تولیدی 

بازدید مدیر گمرک شهرکرد از چند واحد صنعتی

برگزاری دوره آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها )سطح1( در مرکز 
آموزش و تحقیقات گمرکات منطقه جنوب کشور- شیراز به مدت 12 ساعت برای 
کارکنان گمرکات استان فارس با رعایت پروتکل بهداشتی ستاد ملی مقابله با 

ویروس کرونا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات استان فارس، در این دوره آموزشی، محمد حسین 
قرایی از اساتید گمرک جمهوری اسالمی ایران درباره آشنایی با انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و 
همچنین دکتر علی اصغر افتخاری، رئیس آزمایشگاه تشخیص ماهیت پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا در مورد آشنایی با پیش سازهای مواد مخدر تحت کنترل کنوانسیون وین ۱9۸۸ مطالبی را به 

شرکت کنندگان آموزش دادند.
شایان ذکر است که در این دوره نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس نیز 

حضور داشت.

انتصاب

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران طی حکمی علی 
قنبرزاده حسین بگلو را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع 

گمرک بازرگان منصوب کرد.

تسلیت
با کمال تأسف از درگذشت تعدادی از نزدیکان و بستگان همکاران در گمرکات 
کشور مطلع شدیم. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال برای 

متوفیان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می کنیم.
- جناب آقای محمود اسفندیارپور از گمرکات استان کرمان درگذشت پدر 

- جناب آقای عباس مسلمی فر از گمرکات استان کرمان درگذشت پدر
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اهدای سه قالده سگ موادیاب جدید به گمرک ایران 
ــر  ــی دفت ــک نمایندگ ــا کم ب
ــواد مخــدر و جــرم  ــا م ــارزه ب مب
و  تهــران  در  ملــل  ســازمان 
پشــتیبانی ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر ریاســت جمهــوری، ســه 
قــاده ســگ موادیــاب جدیــد بــه 
گمــرک جمهــوری اســامی ایران 
اهــداء و دوره آموزشــی مربــوط به 
ــار  ــدت چه ــه م ــگ ها ب ــن س ای
هفتــه و بصــورت غیرحضــوری 

ــد. ــزار ش برگ
ــه منظــور  ــزارش ب ــن گ براســاس ای
پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا، 
مربیــان هلنــدی و دو نفــر از مربیــان 
ــاب گمــرک  ــوده ســگ های موادی کارآزم
دفتــر  کارشناســان  همچنیــن  ایــران، 
UNODC در تهــران در جریان برگزاری 
ــه صــورت آنالیــن  ایــن دوره آموزشــی ب

ــتند. ــور داش حض
ــز  ــت مرک ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای

مطالعــات، تحقیقــات و ظرفیت ســازی، 
دفتــر توســعه و تجهیــز و مرکــز مبــارزه با 
جرائــم ســازمان یافتــه گمــرک جمهــوری 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــران ب ــالمی ای اس
ایــن دوره آموزشــی را پشــتیبانی کردنــد. 
همزمــان بــا برگــزاری این دوره آموزشــی، 
ــگ های  ــان س ــی از مربی ــوزی برخ بازآم
موادیــاب گمــرک ایــران نیــز انجــام 
گرفــت. شــرکت کنندگان در ایــن دوره 
ــواع  ــا ان ــر آشــنایی ب آموزشــی، عــالوه ب
ــاک،  ــن، تری ــامل هروئی ــدر ش ــواد مخ م

ــی  ــه صــورت اجمال حشــیش و شیشــه ب
بــا مــواد شــیمیایی پیش ســاز مــواد مخــدر 

ــز آشــنا شــدند. نی
رضــا  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
گلــی مدیــرکل مرکــز مبــارزه بــا جرائــم 
ســازمان یافتــه همــراه بــا معاونیــن 
ســتادی  ادارات  نماینــدگان  و  خــود 
ــان دوره آموزشــی  ــط در مراســم پای مرتب
مزبــور حضــور یافــت و از مدرســین و 
شــرکت کنندگان تقدیــر به عمــل آورد.

 رضــا گلــی در ایــن مراســم ضمــن 

تشــکر از دفتــر UNODC و ســتاد مبارزه 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــدر و تأکی ــواد مخ ــا م ب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، ابــراز امیــدواری 
ــن دوره  ــدن ای ــس از گذران ــه پ ــرد ک ک
آموزشــی، مربیــان بتواننــد بــه نحــو 
موثرتــری وظایــف محولــه را انجــام دهند.

برپایــه ایــن گــزارش ســگ های 
موادیــاب اهدایــی از طــرف ســازمان 
ــوزش  ــان آم ــه مربی ــه ب ــل، بالفاصل مل
دیــده تحویــل و در گمــرکات اولویــت دار 

ــدند. ــتقر ش مس

ــگ  ــن س ــه تأمی ــت ک ــی اس گفتن
ــوزی ســگ های  ــد، بازآم ــاب جدی موادی
آماده ســازی  و  گمــرکات  در  موجــود 
ز  ا ب  یــا د ا مو ی  ســگ ها ن  بیــا مر
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــز مب ــای مرک اولویت ه
جمهــوری  گمــرک  یافتــه  ســازمان 
بتوانــد  تــا  اســت  ایــران  اســالمی 
نویــن  تجهیــزات  از  بهره گیــری  بــا 
کنترلــی، بیــش از پیــش در امــر مبــارزه 
ــر  ــازها مؤث ــدر و پیش س ــواد مخ ــا م ب

ــود. ــع ش واق

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
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مهدی میراشرفی

زیر نظر : شورای سردبیری
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WCO ضوابط پذیرش کارکنان واجد شرایط در دوره آموزشی مدیریت استراتژیک و حقوق مالکیت معنوی
ضوابط  فراخوانی  طی  گمرک  جهانی  سازمان 
پذیرش کارکنان واجد شرایط برای شرکت در دوره 
آموزشی مدیریت استراتژیک و حقوق مالکیت معنوی 
برگزار  ژاپن،  با همکاری دولت  را که  این سازمان 

خواهد شد اعام کرد.
متن اطالعیه دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران 

در این زمینه به شرح زیر است:
شماره  نامه  طی  گمرک  جهانی  سازمان  اینکه  به  نظر 
2۰HL۰44E/T.S مورخ 2۰2۰.۰۶.۰9 اقدام به درج فراخوان 
حقوق  و  استراتژیک  مدیریت  رشته  در  آموزشی  دوره  جهت 
مالکیت معنوی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آیوماگاکواین 
توکیو در کشور ژاپن برای مدیران جوان اعضای کشورهای در 
حال توسعه نموده است عالقه مندان به استفاده از این فرصت 
تحصیلی در صورت واجد شرایط بودن می توانند درخواست خود 
را به همراه مدارک و مستندات مربوطه که در پیوست نامه آمده 
گزینش  نمایند.  ارسال  بین الملل  همکاری های  دفتر  به  است 
متقاضیان توسط دانشگاه مذکور انجام و نتیجه از طریق پست 
الکترونیکی اطالع رسانی خواهد شد. این برنامه از تاریخ مارس 
2۰2۱ )اسفند ۱399( تا مارس 2۰22 )اسفند ۱4۰۰( به طول 

می انجامد و شامل دو بخش آکادمیک و عملی خواهد بود. 

بخش آکادمیک با تمرکز بر آموزش مهارت های پایه ای 
و  آغاز می شود  معنوی  مالکیت  و حقوق  استراتژیک  مدیریت 
سپس به موضوعات کاربردی مطابق با استراتژی های توسعه 
ارزیابی  اجرا،  طراحی،  چگونگی  درک  جهت  سازمان ها  برای 
در  می پردازد.  گمرکی  ویژه خط مشی  به  و  عمومی  خط مشی 
ژاپن،  گمرک  با  همکاری  حوزه  در  آموزش ها  عملی  بخش 
ازجمله مؤسسه آموزشی گمرک ژاپن می باشد. کلیه هزینه های 
این بورسیه شامل بلیط رفت و برگشت، محل اقامت و هزینه های 
جهانی  سازمان  انسانی  منابع  توسعه  برنامه  توسط  آموزشی 

گمرک - ژاپن تأمین و پرداخت می گردد.
شرایط افراد جهت دریافت بورسیه:

 - سن کمتر از 4۰ سال )تا تاریخ ۱3 /۰۱ /۱4۰۰(
 - تسلط کامل به زبان انگلیسی، داشتن نمرات حداقل ۶ در 
آیلتس آکادمیک یا 55۰ در تافل کاغذی یا ۷9 در تافل اینترنتی 

 - سابقه خدمت حداقل 2 سال در گمرک 
 - اولویت با افرادی است که در حوزه مرتبط با IPR دارای 

تجربه هستند و فعالیت کرده اند.
 - قصد ادامه خدمت در گمرک حداقل به مدت 3 سال 

پس از فارغ التحصیلی 
 - دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل لیسانس 

 - گزینش افراد توسط سازمان جهانی گمرک و با مشورت 
دانشگاه فوق الذکر انجام خواهد شد.

http:///( ثبت نام آنالین از طریق سایت به نشانی ***
www.aoyamasmiprp.jp( و دریافت رمز عبور جهت 
دریافت فرم های مربوطه طبق برنامه زمان بندی به شرح ذیل 

می باشد: 
ثبت نام آنالین: حداکثر تا تاریخ 24 مرداد ۱399

ارسال مدارک: حداکثر تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱399
تعیین تاریخ مصاحبه: 2۱ -۱۷ مهر ۱399

ارسال مدارک آنالین: ۱2 آذر ۱399 
در  تا  ایفاد  به همکاران  لذا مراتب جهت اطالع رسانی   
صورت تمایل ضمن مطالعه کامل فایل های پیوست با ارسال 
مقام  باالترین  تأیید  با  مقدماتی  نام  ثبت  از  پس  درخواست 
اداره کل / دفتر مربوطه به انضمام مدارک الزم ازجمله مدرک 
معتبر زبان انگلیسی حداکثر تا مورخه 24 /۰5 /۱399 به دفتر 
همکاری بین الملل اقدام و از وصول آن از طریق شماره تلفن 
۸2992۶۸3 -۰2۱ )خانم غریب( اطمینان حاصل نمایند. بدیهی 
است به درخواست های دریافت شده پس از تاریخ فوق ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

با پذیرش 45 کامیون حامل محموله صادراتی ایران از سوی پاکستان، 
محدودیت  تردد کاالی تجاری از مرز میرجاوه برداشته شد.

ســخنگوی گمــرک ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: پیــش از ایــن مرزهــای 
تجــاری دو کشــور، ســه روز در هفتــه )شــنبه، دوشــنبه و چهارشــنبه( به صــورت محــدود 
بازگشــایی شــده بــود، ولــی بــا تصمیــم جدیــد دولــت پاکســتان، از ســی و یکــم خــرداد 
ــرای  ــه پذی ــای هفت ــام روزه ــرز در تم ــن م ــد و ای ــته ش ــت برداش ــن محدودی ــاه ای م

ــود.  کامیون هــای حامــل کاالهــای تجــاری دو کشــور خواهــد ب
ــران و  ــتان ای ــتان و بلوچس ــتان سیس ــاوه" در اس ــرک "میرج ــت گم ــی اس  گفتن
ــاری  ــادالت تج ــی تب ــیر اصل ــتان، مس ــتان پاکس ــت بلوچس ــان" در ایال ــرک "تفت گم

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــور ب ــاده ای دو کش ج

آیین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی 
به زبان انگلیسی 

ترجمه شد
اجرایی  آیین نامه  کتاب 
توسط  گمرکی  امور  قانون 
کارکنان  از  پراهام،  احد  دکتر 
جمهوری  گمرک  بازنشسته 
اسامی ایران به زبان انگیسی 

ترجمه و منتشر شد.
دکتر پراهام همچنین این کتاب 
را به صورت فارسی به انگلیسی نیز 

ترجمه کرده است.

مرز میرجاوه به طور کامل بازگشایی شد


