
جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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 بازدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سامانه 
جامع امورگمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی

   30 تیر مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  932    قیمـت 5000 تومـان

تالش گمرک برای حمایت 
بیشتر از تولید و صادرات

نزدیک به 3 سال است که آمریکا 
شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی 
را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال 
نموده و طیف وسیعی از سازمان ها، 
و  دولتی  دستگاه های  و  شرکت ها 
فراد را در فهرست تحریمی  همچنین ا
خود قرار داده تا به خیال خود از این طریق 
ایران را در برابر خواسته ها و سیاست های 
خود وادار به تسلیم نماید، اما همچنان در 
راه رسیدن به این هدف ناموفق است. 
یکی از حوزه هایی که در پی این تحریم ها 
به طور نسبی تحت تأثیر قرار گرفته، 
بخش تجارت خارجی و همکاری های 
یران با کشورهای مختلف  اقتصادی ا
جهان است. شمار قابل توجهی از شرکای 
تجاری ایران ازجمله کشورهای اروپایی 
ز آمریکا، سطح مراودات  در تبعیت ا
تجاری خود را با کشورمان به این دلیل 
که مایل نیستند منافع تجارت با آمریکا 
را نادیده بگیرند، کاهش داده اند. مسلمًا 
تحمل چنین شرایطی آسان نیست و 
دشواری های خاص خود را دارد، اما این 
تفاق، آن طور که مقامات آمریکایی  ا
پیش بینی کرده بودند نتوانسته است 
چرخ تجارت خارجی ایران را از حرکت 
بازدارد و گواه آن هم آمارهای صادرات 
غیرنفتی طی مدت مذکور است که نشان 
می دهد تفاوت معناداری بین عملکرد 
حوزه تجارت، پیش و بعد از تحریم های 
آمریکا ایجاد نشده و به عبارتی، تیغ 
تحریم ها در این بخش چندان بُرنده 
نبوده است. یکی از دالیل آن هم این 
است که دولت برای حمایت از واحدهای 
تولیدی، به ویژه واحدهای صادرات گرا 
و صادرکنندگان برنامه ریزی کرده و از 
طریق اعطای تسهیالت و ارائه بسته های 
حمایتی تالش می کند تا در روند صادرات 
غیرنفتی پایداری ایجاد کرده و عملکرد 

این حوزه را بهبود بخشد. 
ادامه در صفحه 4

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن  دکتر 
مصلحت نظام از سامانه جامع امورگمرکی و پنجره 

واحد تجارت فرامرزی گمرک بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور مهدی میراشرفی رئیس 
کل گمرک ایران انجام شد، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و هیأت همراه با کارکردهای سامانه 
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی آشنا 
شدند و از نزدیک در جریان چگونگی انجام تشریفات 

گمرکی در چارچوب گمرک الکترونیک قرار گرفتند.
صفحه 16

 تسهیالت تازه برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

20 پیشنهاد عملیاتی گمرک 
برای رفع رسوب کاال در گمرکات و بنادر

معـاون  فنـی و امـور گمرکی گمـرک ایـران ۲۰ پیشـنهاد 
عملیاتی و قانونی بـرای رفع چالـش رسـوب کاال در گمرکات و 

بنادر کشـور ارائـه کرد.
مهـرداد جمـال ارونقـی، ایـن پیشـنهادها را در مکاتبـه با 

مدیرکل پیشـگیری امنیتی و انتظامی قوه قضاییه و در راسـتای 
رفـع مشـکالت مربـوط بـه دپـو، ایسـتایی و رسـوب احتمالـی 
کاالهـای وارده بـه قلمرو سیاسـی کشـور مطـرح کرده اسـت. 

7 نگاه هفته
تأکید بر استرداد به موقع مالیات 

و عوارض ارزش افزوده به 
صادرکنندگان

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
طی بخشنامه ای، استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش 
افزوده به صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی نه 
ماهه سال 1398 اقدام کرده اند را مورد تأکید قرار داد.

2گزارش هفته
محموله کارت های
 بازرگانی مشکوک 

در مسیر قرمز قرار می گیرد

2رویداد هفته
بازدید جمعی از مدیران 

نهادهای دولتی از نمایشگاه سامانه 
جامع امور گمرکی

و  لکترونیکی  ا نه های  ما سا کارگروه  اعضای 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  هوشمندسازی 
فرامرزی  تجارت  پنجره  و  جامع گمرکی  سامانه  از  ارز 

گمرک بازدید کردند.

مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک ایــران طــی بخشــنامه ای بــا اشــاره بــه نامــه معاون 
اول رئیــس جمهــور درخصــوص بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتی، مــواردی را 

در ارتبــاط بــا وظایــف و اختیــارات گمــرک در ایــن بســته یادآور شــد.
صفحه 4
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اقدامات WCO برای تقویت شرکت های متوسط و کوچک در برابر کرونا
ــن، روز  ــناختن 27 ژوئ ــمیت ش ــه رس ــا ب ــرک ب ــی گم ــازمان جهان ــه س دبیرخان
شــرکت های متوســط   و کوچــک )MSME( اقدام هایــی را بــرای ارتقــای آگاهــی در مــورد 
تقویــت این گونــه شــرکت ها در شــرایط شــیوع بیمــاری کوویــد-19 انجــام داده اســت.

زمان ترخیص کاالی صادراتی در گمرکات قم به 3 ساعت کاعش یافته است
مدیرکل گمرکات استان قم می گوید از زمان مکانیزه شدن امور گمرکی، زمان انجام تشریفات ترخیص کاال در این 
گمرکات به شدت کاهش یافته، به نحوی که زمان ترخیص کاالهای صادراتی از 3 روز به 3 ساعت و واردات قطعی از 30 
روز به 3 روز رسیده است. وی می افزاید: از آنجا که هدف اصلی گمرکات استان قم تسریع در ترخیص کاالهای مربوط به 
واحدهای تولیدی است، از ابتدای سال جاری تاکنون 25 مورد بازدید از شرکت های تولیدی این استان صورت گرفته  است.
صفحه 12

وزیر اقتصاد: 

گمرک در 20 ماه گذشته 
تحوالت چشمگیری داشته است

صفحه 6

صفحه ۲

صفحه 3

معاون فنـی و امور گمرکی گمـرک ایران گفت: در راسـتای 
اجرای صحیح و کامل بسته سیاستی نحوه برگشـت ارز حاصل از 
صادرات، محموله تمامی کارت های بازرگانی مشـکوک در مسیر 

قرمز انتخاب مسـیر اظهارنامه قـرار می گیرد.
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معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران:
محموله کارت های بازرگانی مشکوک در مسیر قرمز گمرکی قرار می گیرد

ــی  ــده کارت بازرگان ــوءتجاری دارن ــار س ــر رفت ــی ب ــی مبن ــی، گزارش ــار کارت بازرگان ــول دوره اعتب ــه در ط چنانچ
ــدگان  ــارت در صــورت احــراز، توســط کارگروهــی متشــکل از نماین ــدن و تج ــت، مع دریافــت شــود، وزارت صنع
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــران و اتــاق تعــاون ایــران )حســب مــورد( می توانــد تــا زمــان حصــول رســیدگی توســط مراجــع ذی ربــط، نســبت 

بــه تعلیــق یــا ابطــال کارت بازرگانــی اقــدام نمایــد. خبر

معـاون فنـی و امـور گمرکـی 
گمـرک ایـران گفـت: در راسـتای 
اجـرای صحیـح و کامـل بسـته 
سیاستی نحوه برگشـت ارز حاصل 
تمامـی  محمولـه  صـادرات،  از 
بازرگانـی مشـکوک  کارت هـای 
در مسـیر قرمـز انتخـاب مسـیر 

اظهارنامـه قـرار می گیـرد.
مهـرداد جمـال ارونقـی بـا اشـاره بـه 
اقدامـات گمـرک درخصـوص پیگیـری 
برگشـت ارز حاصـل از صـادرات افـزود: بـا 
توجه بـه لـزوم تودیـع تعهـد صادرکنندگان 
جهـت بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات 
و بـا عنایـت بـه شـائبه افزایـش صـادرات 
غیرمتعـارف توسـط برخـی از صاحبـان 
کاالهـای صادراتـی و احتمـال اجـاره ای 
بـودن کارت هـای بازرگانـی آنهـا، احصـاء 
شـاخص های عمومـی عملیـات مشـکوک 
در رویه صـادرات در دسـتور کار حـوزه فنی 
و امور گمرکـی گمرک ایـران قـرار گرفته و 
شـاخص های اشـاره شـده در 1۰ بنـد طـی 
بخشـنامه طبقه بندی شـده در دی ماه سال 
9۷ بـه کلیـه گمـرکات اجرایی کشـور ابالغ 

شـده اسـت.
معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمـرک 
ایران افـزود: گمـرک ایـران عالوه بـر الزام 
کلیـه صادرکننـدگان بـه سـپردن تعهـد 
فـروش ارز حاصـل از صـادرات به صـورت 
سیسـتمی، طـی 13 فقـره نامـه طبقه بندی 
شده، اقدام به اعالم مشـخصات کارت های 
بازرگانـی مشـکوک بـه سـازمان توسـعه 
تجـارت ایـران؛ دفتـر مقـررات صـادرات و 
واردات وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و 

بانـک مرکزی نمـوده و در نامه هـای صادره 
به صـادرات غیرمتعارف صاحبـان کاالهای 
صادراتـی اشـاره و احتمـال اجـاره ای بودن 

آنهـا تصریح شـده اسـت.
وی اظهارداشـت: بـه محـض ابـالغ 
بسـته سیاسـتی نحـوه برگشـت ارز حاصل 
از صـادرات در سـال 98 و نحوه رفـع تعهد 
ارز صادراتـی سـال 9۷ صادرکننـدگان از 
سـوی بانـک مرکزی بـه گمـرک، موضوع 
اطالع رسـانی و بـه گمـرکات اجرایی ابالغ 
شـد و گمـرک تعامـل الزم را بـا بانـک 
مرکزی برقـرار نمـوده و پیشـنهادات الزم 
را در راسـتای اجرایـی شـدن بهینـه بسـته 
مذکـور بـه مراجـع ذی ربـط و ذی صـالح 
ارائـه و پیگیری هـای الزم را انجـام داده 

اسـت.
ارونقـی با اشـاره بـه کارگروه تشـکیل 
شـده در ایـن خصـوص اضافـه کـرد: طبق 
مصوبه هیـأت وزیـران درخصـوص اصالح 
مـاده 1۰ آیین نامـه اجرایـی قانـون مقررات 
صـادرات و واردات، "چنانچـه در طول دوره 
اعتبـار کارت بازرگانـی، گزارشـی مبنـی بر 
رفتـار سـوءتجاری دارنـده کارت بازرگانـی 
دریافـت شـود، وزارت صنعـت، معـدن و 
تجارت در صورت احراز، توسـط کارگروهی 
متشـکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گمرک جمهوری اسـالمی ایران، 
اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
ایـران و اتـاق تعـاون ایران )حسـب مـورد( 
می توانـد تـا زمان حصول رسـیدگی توسـط 
مراجـع ذی ربط، نسـبت بـه تعلیق یـا ابطال 
کارت بازرگانی اقـدام نماید." کـه در ارتباط 
بـا موضـوع صادرکننـدگان بدون بازگشـت 

ارز بـه چرخه اقتصـادی کشـور نیز بـا توجه 
بـه حضور گمـرک در کارگروه اشـاره شـده، 
مراتـب طـی 8 فقـره مکاتبـه، بـه وزارت 
صنعت، معـدن و تجارت منعکـس و اهمیت 

موضوع تشـریح شـده اسـت.
رئیس کمیتـه راهبردی گمـرک ایران 
بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه گمـرک در 
راسـتای اجـرای صحیـح و کامـل بسـته 
سیاسـتی نحـوه برگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات، نهایـت تعامـل و همـکاری را 
بـا مراجـع ذی ربـط و ذی صـالح از جملـه 
سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت و بانـک مرکزی 
داشـته افـزود: عـالوه بـر انعـکاس مـوارد 
اشـاره شـده بـه مراجـع ذی ربـط، بـا طـرح 
موضـوع در جلسـات کمیتـه انتخاب مسـیر 
اظهارنامـه، محمولـه تمامـی کارت هـای 
بازرگانی مشـکوک و اشـاره شـده، در مسیر 
قرمز انتخـاب مسـیر اظهارنامه قـرار گرفته 
و هیچ گونـه تسـهیالتی از سـوی گمـرک 
بـه ایـن کارت هـا اعطـاء نشـده و اقدامـات 
تنبیهی الزم نیز درخصـوص این کارت های 

بازرگانـی، اِعمـال و اجـرا شـده اسـت.

بازدید جمعی از مدیران نهادهای دولتی از نمایشگاه سامانه جامع امور گمرکی
اعضــای کارگــروه ســامانه های الکترونیکی و 
هوشمندســازی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز از ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره 

تجــارت فرامــرزی گمــرک بازدیــد کردنــد.
هــدف از ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور مهــدی 
ــع  ــد صنای ــران، محم ــرک ای ــس کل گم ــرفی رئی میراش
ــت  ــس، ریاس ــه مجل ــای تابع ــور واحده ــازرس کل ام ب
جمهــوری و امــور خارجــه، عبــداهلل هندیانــی معاون ســتاد 
مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و جمعــی از مدیــران 
ــرک  ــزی گم ــتاد مرک ــط و س ــتگاه های مرتب ــد دس ارش
ایــران انجــام شــد، صحت ســنجی، راســتی آزمایی، 
بررســی فنــی و عملکــردی ســامانه های مرتبــط 
ــوری  ــرک جمه ــه گم ــی ب ــف ابالغ ــوص تکالی درخص
ــدگان  ــکل از نماین ــی متش ــب تیم ــران در قال ــالمی ای اس
ــتگاه های  ــاق کاال و ارز و دس ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــی س فن

ــود. ــو ب عض
ــی  ــن بررس ــروه ضم ــای کارگ ــد اعض ــن بازدی در ای
ــرک در  ــی گم ــامانه های الکترونیک ــای س ــی کارکرده فن
جریــان نحــوه ورود و خــروج اطالعــات واردات، صــادرات 
ــک  ــد و از نزدی ــرار گرفتن ــی ق ــای گمرک ــر رویه ه و دیگ
ــادل  ــا و تب ــی کااله ــریفات گمرک ــام تش ــوه انج ــا نح ب
ــامانه  ــژه س ــه وی ــط ب ــامانه های مرتب ــا س ــات ب اطالع

ــدند. ــنا ش ــارت آش ــع تج جام
ــده  ــروه یادش ــای کارگ ــد اعض ــن بازدی ــان ای در پای
ــه روش  ــا ب ــی کااله ــریفات گمرک ــام تش ــوه انج از نح

الکترونیکــی اســتقبال کــرده و تبــادل اطالعــات بــا 
ــا تجــارت خارجــی را بســیار خــوب  ســامانه های مرتبــط ب

ــتند. ــر دانس ــته تقدی و شایس

انتصاب سه معاون 
توسعه مدیریت و 
منابع در گمرکات 

اجرایی
معـاون  ذاکـری،  احمـد 
منابـع  و  مدیریـت  توسـعه 
گمـرک ایران بـا صـدور احکام 
توسـعه  معاونیـن  جداگانـه، 
مدیریـت و منابـع یـک حـوزه 
نظـارت و دو گمـرک اجرایی را 

منصـوب کـرد. 
براسـاس ایـن احـکام "حسـین 
عباسـپور کامیـاب" بـه سـمت معاون 
توسـعه مدیریـت و منابع حـوزه نظارت 
گمـرکات اسـتان آذربایجـان غربـی، 
"جـالل بهـاری سـلطان احمـدی" به 
سـمت معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
گمرک سـرو )تحـت پوشـش گمرکات 
آذربایجـان غربـی( و "علـی قنبـرزاده 
حسـینبگلو"  به سـمت معاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع گمـرک بـازرگان 

منصـوب شـدند.

وزیر اقتصاد: گمرک در 20 ماه گذشته 
تحوالت چشمگیری داشته است

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با رئیس کل گمرک، ضمن ابراز 
خرسندی از عملکرد رو به جلوی این سازمان و تأکید بر اینکه رضایت 
از گمرک در همه عرصه ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است، 
اظهارداشت: گمرک در 20 ماه گذشته شاهد تحوالت خوبی بوده، هر چند با 

گمرک مطلوب و هوشمند فاصله دارد.
فرهاد دژپسند گفت: گمرک در حوزه خدمات رسانی به مشتریان و خدمات گیرندگان، 
ضمن حفظ اصول و وظایف قانونی، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویه های هوشمند و 

نوین داشته است.
وی افزود: دستاوردهای گمرک در همه حوزه ها چشمگیر بوده و البته این اقدامات، 
به ناگاه ایجاد نشده و بهبود در روش ها و ساختارها، حرکت ها و تحول در گمرک با تالش 

همکاران از سال های گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر امروز خدمات گیرندگان و مسئوالن، قدردان گمرک هستند، 
پیام آن این است که باید بیشتر تالش کرد و دستاوردهای خوب را با کوشش و دقت بیشتر و 

همچنین همدلی مدیران و کارشناسان حفظ کرد.
 دژپسند گفت: گمرک باید همیشه به سمت اوج در حرکت باشد و نباید این روند رو به 

رشد، متوقف شود. 
وی افزود: نقش گمرک در اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد و به ویژه در شرایط فعلی 

می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
براساس این گزارش در این نشست که معاونین توسعه مدیریت و منابع، فنی و امور 
گمرکی، حقوقی و نظارت، برنامه ریزی و بین الملل و سخنگوی گمرک نیز حضور داشتند، 
رئیس کل گمرک گزارشی از عملکرد و اقدامات گمرک، به خصوص در زمینه ترخیص به موقع 

و شبانه روزی کاالهای اساسی و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی ارائه کرد.



 

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

امیــد اســت بــا توجــه بــه پیشــنهادات ارائــه شــده و برنامه ریزی هــای الزم از ســوی مراجــع ذی ربــط و ذی صــاح، فرآینــد خــروج 
کاالهــا، علی الخصــوص کاالهــای اساســی، ضــروری، ســرمایه ای و مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی از بنــادر، مناطــق ویــژه، آزاد و 
گمــرکات کشــور، بیــش از پیــش ســرعت گرفتــه، از حجــم انباشــت کاالهــا در ایــن اماکــن کاســته شــده و در هزینه هــای مربــوط 

بــه صاحبــان کاال و بــه تبــع آن مــردم، بــه عنــوان مصرف کننــده نهایــی، صرفه جویــی شــود.

معاون  فنـی و امور گمرکی گمـرک ایران 20 
پیشـنهاد عملیاتـی و قانونـی برای رفـع چالش 
رسـوب کاال در گمرکات و بنادر کشـور ارائه کرد.

مهـرداد جمـال ارونقـی، ایـن پیشـنهادها را در مکاتبه 
با مدیرکل پیشـگیری امنیتـی و انتظامـی قوه قضاییـه و در 
راسـتای رفع مشـکالت مربوط بـه دپو، ایسـتایی و رسـوب 
احتمالـی کاالهـای وارده بـه قلمـرو سیاسـی کشـور مطرح 
کـرده اسـت. ایـن مشـکالت در حوزه هایـی نظیـر بنـادر، 

مناطـق آزاد تجـاری  - صنعتـی و ویـژۀ اقتصـادی و اماکـن 
گمرکـی اسـت.در نامه معـاون فنـی و امور گمرکـی گمرک 

ایـران آمده اسـت:
در صـورت تصویـب و اقـدام درخصـوص مـوارد 
پیشـنهادی، انباشـت یـا رسـوب کاالهـا در بنـادر، مناطق 
ویـژه و آزاد، همچنیـن گمرکات کشـور، به حداقـل خواهد 
رسـید. مضـاف بـر اینکـه پیشـنهادات ارائـه شـده ناظر بر 

آینـده اسـت.

از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ارائه شد

20 پیشنهاد عملیاتی گمرک برای رفع رسوب کاال در گمرکات و بنادر

پیشنهاد و راهکار اجراییردیف

 تشکیل کمیته ای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکالت و ترخیص سریع کاالها با شرکت نمایندگان1
وزارت راه و شهرسازی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ بانک مرکزی و گمرک ایران

نامه شماره 3۷911 مورخ 1398/4/۲ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری متضمن دستور رئیس جمهور محترممستند

 تصویب و ابالغ مصوبه ای مبنی بر اینکه تاریخ سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی کاالهای۲
وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور »واردات قطعی« قبل از تاریخ حمل کاالی مورد ثبت سفارش باشد.

مستند
1( ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات

۲( ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
3( تصویب نامه شماره 4۲51ت553۰۰ه مورخ 139۷/1/۲۲ هیأت محترم وزیران

4( اعالم نظر صریح مجلس شورای اسالمی به شماره ۲93۲8/ه ب مورخ 1398/4/11

 تعیین مهلت حداکثر ۷ روز کاری برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کاالهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستمی واردکنندگان3
کاال به صورت تجاری

مستند

1( ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات
۲( ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

3( ماده 1۲ قانون امور گمرکی
4( ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5( وحدت مالک از مفاد مصوبه طبقه بندی شده شعام

 اختصاص شناسه رهگیری معتبر به اطالعات منشأ ارز توسط بانک مرکزی، بالفاصله )حداکثر ظرف ۷۲ ساعت( و درخصوص4
کاالهای سریع الفساد، سریع االشتعال یا مورد نیاز فوری، حداکثر ظرف ۲4 ساعت

1( تصویب نامه شماره 4۲51/ت553۰۰ه مورخ 139۷/1/۲۲ هیأت محترم وزیرانمستند
۲( ماده 15 الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 1399/۲/31

امضای مجاز5 با دو   – بانک مرکزی  دارای شناسه رهگیری  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  ثبت سفارش های   ارسال اطالعات 
الکترونیکی- از طریق سامانه به گمرک جهت اظهار کاال در گمرک

1( مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی و مجازی بانک مرکزیمستند
۲( ماده 15 الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 1399/۲/31

تأمین ارز کاالهای اساسی در حداقل زمان ممکن جهت عدم ایستایی احتمالی در بنادر و گمرکات کشور6

1( مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازارمستند
۲( مصوبات طبقه بندی شده شعام

 ترخیص کامل کاالهای اساسی و ضروری در صف تخصیص ارز بانک مرکزی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا۷
وزارت جهاد کشاورزی و یا با صدور اعالمیه تأمین ارز بانک مرکزی به صورت اعتباری )که دارای مشکل مالکیت کاال نمی باشند(

1( مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازارمستند
۲( مصوبات طبقه بندی شده شعام

 تعیین تکلیف کاالهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شده است8
با اولویت اقالم سرمایه ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید

1( تبصره 1 ذیل ماده 8 قانون مقررات صادرات و وارداتمستند
۲( تبصره ۲ ذیل ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

انتهای9 اخذ حقوق ورودی برخی کاالها در  اجازه  به گمرک و  اظهار کاال  ابتدای پروسه  اخذ حقوق ورودی در   بازنگری شرایط 
تشریفات گمرکی

1( تبصره 3 ماده 39 قانون امور گمرکیمستند
۲( تبصره ذیل ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 اعمال مقررات متروکه برای کاالهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کاال برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال1۰
مراجعه ننمایند.

1( ماده ۲4 قانون امور گمرکیمستند
۲( مصوبه طبقه بندی شده شعام

 تفویض اختیار به گمرک درخصوص ترخیص درصدی کاالهای گروه 1 و ۲ که »در صف تخصیص ارز بانکی« بوده و مشکل11
مالکیت ندارند.

مستند
1( تبصره ۲ ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۲( مصوبه طبقه بندی شده شعام
3( بند )ش( ماده 1 قانون امور گمرکی

 ترخیص قطعی و کامل کاالهای اساسی و ضروری گروه 1 کاالیی که »در صف تأمین ارز بانکی« می باشند و اعالم آمار کاالهای1۲
ترخیص قطعی شده به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

1( تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت )جلسه ۷1 و...(مستند
۲( تصمیمات متخذه در کارگروه نظارت شعام

الزام کلیه دستگاه های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه ظرف حداکثر ۷ روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک13

مستند
1( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

۲( ماده 1۲ قانون امور گمرکی
3( ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

4( مصوبه طبقه بندی شده شعام

 امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه های وارداتی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا تعهد ذیحسابی مسئوالن مالی14
سازمان مربوطه و یا ترخیص کاالها به صورت نسیه

مستند
1( ماده 6 قانون امور گمرکی

۲( بند )ت( ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
3( ماده 39 قانون امور گمرکی

 قرارگیری اظهارنامه های اقالم اساسی و ضروری و مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ و ارائه15
مجوزهای قانونی مربوطه

مستند
 1( ابالغیه شماره 1۰48۰3 مورخ 98/5/۲6 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی نمودن اسناد باالدستی نظام در

زمینه بهبود محیط کسب و کار
۲( ماده 11 قانون امور گمرکی
3( ماده 39 قانون امور گمرکی

16
 قرارگیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کاالهای مرتبط با پروانه بهره برداری خود را وارد می نمایند در مسیر سبز انتخاب
 مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه  واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، توسط

کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار )محل وجود کاالی اظهاری(

مستند
 1( ابالغیه شماره 1۰48۰3 مورخ 98/5/۲6 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی نمودن اسناد باالدستی نظام در

زمینه بهبود محیط کسب و کار
۲( ماده 39 قانون امور گمرکی

  و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش)TSC(ارتقاء سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک 1۷
کاالهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای موجود در سامانه ارزش به کمک مراجع ذی ربط و اتاق بازرگانی

مستند
 1( ابالغیه شماره 1۰48۰6 مورخ 98/5/۲6 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی نمودن اسناد باالدستی نظام در

زمینه بهبود محیط کسب و کار
۲( مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی مربوطه

3( تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار )جلسه 48 و...(

 اعمال فوری مقررات متروکه جهت کاالهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و علی رغم عدم وجود هیچ مشکلی،18
ظرف یک ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند.

1( تبصره ۲ ماده ۲4 قانون امور گمرکیمستند
۲( تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار

همچنین19 تخلیه،  کسر  و  ارزش  بیش بود  اعالم  نظر  از  گمرکی  اظهارنامه های  در  بانک  با  مرتبط  کامنت های  نمودن   پارامتریک 
کنترل اطالعات ثبت سفارش، اظهار و اعالمیه تأمین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کاال به گمرک و صدور پروانه گمرکی

1( مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بانک مرکزیمستند
۲( ماده 39 قانون امور گمرکی

 صدور حکم و اجازه خروج کاال در موارد استثناء و درخصوص کاالهای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با تعهد باالترین۲۰
مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجود متعلقه مشروط بر اینکه مالکیت کاال برای گمرک احراز شده باشد.

1( ماده 4۲ قانون امور گمرکیمستند
۲( تصمیمات کارگروه تنظیم بازار

در انتهای گـزارش معاونت فنـی گمرک آمـده،  امید اسـت با توجه بـه پیشـنهادات ارائـه شـده و برنامه ریزی های الزم از سـوی 
مراجع ذی ربط و ذی صـالح، فرآیند خروج کاالها، علی الخصوص کاالهای اساسـی، ضروری، سـرمایه ای و مـورد نیاز واحدهای 
تولیـدی از بنـادر، مناطـق ویـژه، آزاد و گمرکات کشـور، بیـش از پیش سـرعت گرفتـه، از حجـم انباشـت کاالها در ایـن اماکن 
کاسـته شـده و در هزینه هـای مربوط بـه صاحبـان کاال و به تبـع آن مردم، بـه عنـوان مصرف کننده نهایـی، صرفه جویی شـود.

تسلیت

جناب آقای جعفری
مدیرکل محترم دفتر هماهنگی استان ها

با نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر گرامیتان را بـه جنابعالـی و خانـواده محترم  
تسـلیت عـرض کـرده، از خداونـد بـزرگ بـرای آن مرحـوم آمـرزش و مغفـرت و بـرای 

بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـئلت می نماییـم.
رئیس کل، معاونین، مدیران و کارکنان گمرک ایران



 

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

واحدهـای مجـاز به صـادرات محصـوالت لولـه و پروفیـل تا اطـاع ثانوی نیـاز بـه تأییدیه 
 )EPL( دفتـر صنایـع معدنـی در سـامانه تجـارت فرامرزی گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران

ندارنـد.

تسهیالت تازه برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
مدیــرکل دفتــر صــادرات 
ــران طــی بخشــنامه ای  گمــرک ای
ــاون اول  ــه مع ــه نام ــاره ب ــا اش ب
رئیــس جمهــور درخصوص بســته 
حمایــت از توســعه صــادرات 
ــاط  ــواردی را در ارتب ــی، م غیرنفت
بــا وظایــف و اختیــارات گمــرک در 

ــد. ــادآور ش ــته ی ــن بس ای
ــه ایــن شــرح اســت:  متــن بخشــنامه ب
پیــرو بخشــنامه شــماره ۲۷۷/98/153۷۷۲9 
مــورخ 98/11/۲9 موضــوع ابــالغ بســته 
ــه  ــی، ب ــادرات غیرنفت ــعه ص ــت از توس حمای
ــرم  ــاون اول محت ــه مع ــر نام ــت تصوی پیوس
ــت  ــته حمای ــوع بس ــور، موض ــس جمه رئی
ــماره  ــه ش ــی ب ــادرات غیرنفت ــعه ص از توس

3461۰ مــورخ 99/4/4 کــه به تصویب ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی رســیده اســت، 
عینــاً جهــت اطــالع و اقــدام الزم درخصوص 
مــوارد مرتبط بــا وظایــف و اختیــارات گمرک 
ــوف  ــه موص ــاده 13 مصوب ــاد م ــه مف ازجمل
ــن و  ــه قوانی ــت کلی ــا رعای ــل ب ــه شــرح ذی ب

ــردد: ــال می گ ــه ارس ــررات مربوط مق
ــان  ــرای متقاضی ــوز ب ــدور مج 1- ص
ــاز  ــدون نی ــردازش ب ــرای پ ــت ب ورود موق
بــه اســتعالم از ســایر وزارتخانه هــا و 

ن ها ما ز ســا
ــت  ــص ورود موق ــریع در ترخی ۲- تس
مــواد اولیــه و کاالهــای متعلــق بــه 
واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه تأســیس 
ــرداری جهــت پــردازش موضــوع  ــا بهره ب ی

مــاده 51 قانــون امــور گمرکــی در راســتای 
ــع  ــع موان ــون رف ــاده 38 قان ــد »ث« م بن
ــی  ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی تولی
کشــور بــا اخــذ حداکثــر یــک برابــر حقــوق 

ــن کاال. ــوان تضمی ــه عن ورودی ب
3- تســریع در صــدور کاالهــای دارای 
ــر  ــتاندارد معتب ــت اس ــرد عالم ــه کارب پروان
بــدون نیــاز بــه اخــذ مجــوز ورودی از 

ــتاندارد. ــازمان اس س
ــت های  ــی درخواس ــی اجمال 4- بررس
اســترداد حقــوق ورودی صادرکننــدگان 
نمونــه ملــی یــا اســتانی یــا فعــاالن 
ــترداد  ــا »اس ــاط ب ــاز در ارتب ــادی مج اقتص
ــون  ــاده 66 قان ــوع م ــوق ورودی، موض حق
امــور گمرکــی« )شــامل احــراز انجــام فعــل 
ــای  ــف و مهلت ه ــت تکلی ــادرات و رعای ص
قانونــی مقــرر( و صدور حکــم اســترداد وجوه 
ــه کتبــی صادرکننــده مبنــی  ــا ارائ متعلقــه ب
ــی آن. ــئولیت های احتمال ــرش مس ــر پذی ب

ــران  ــرک ای ــت گم ــر ترانزی دفت
درخصــوص بیمــه نامــه محموله هــای 
ــرد. ــادر ک ــنامه ای ص ــی بخش ترانزیت

در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: از آنجایــی 
کــه پــس از صــدور بیمــه نامــه توســط 
شــرکت های بیمــه در ســامانه جامــع و در حیــن 
ــدأ،  ــرک مب ــت در گم ــریفات ترانزی ــام تش انج
ــای  ــن کااله ــغ تضمی ــرات در مبل ــاد تغیی ایج
ــالف وزن، ارزش و...(  ــت اخت ــه عل ــی )ب ترانزیت

ــرل  ــاد کنت ــان ایج ــا زم ــد، ت ــل می باش محتم
ــات و  ــاوری اطالع ــر فن ــط دفت ــتمی توس سیس
ارتباطــات گمــرک ایــران تأکیــد می گــردد 
واحدهــای ترانزیــت و درب خــروج گمــرکات، در 
مــواردی کــه تغییــرات در محاســبات اظهارنامــه 
ترانزیتــی منجــر بــه تغییــر مبلــغ تضمیــن 
ــق  می گــردد، قبــل از اصــالح بیمــه نامــه، مطاب
مبلــغ تضمیــن جدیــد در ســامانه جامــع از خروج 

کاال جلوگیــری نماینــد.

تالش گمرک برای حمایت 
بیشتر از تولید و صادرات

ادامه از صفحه اول
گمرک و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان دو بازوی شاخص و 
سازمان اقتصادی مسئول در ارتباط با 
بحث سیاست گذاری و اجرا در بخش 
بازرگانی بین المللی، ضمن هماهنگی و 
همکاری نزدیک با یکدیگر و همچنین 
ارتباط تنگاتنگ با سایر دستگاه ها و 
نهادهای مرتبط با تجارت، می کوشند تا 
مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
را برطرف سازند، اما این تالش ها در عین 
حال نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری 
بیشتری از سوی فعاالن اقتصادی به ویژه 
صادرکنندگان است که امروز به طور 
نمونه در موضوع بازگشت ارز ناشی از 

صادرات، قابل ذکراست. 
مؤثرتر  و  بهتر  راه های  یافتن 
برای حمایت از فعاالن تجاری، خاصه 
صادرکنندگان، ارائه تسهیالت بیشتر به 
واردکنندگان کاالهای اساسی، مواد اولیه، 
قطعات و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای 
وضعیت  بهبود  به  کمک  و  تولیدی 
اقتصادی کشور، موضوعاتی هستند که 
هم اکنون در کانون توجه مسئوالن و 
مدیران گمرک جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارند و برای تحقق آنها تالش زیادی 

صورت می گیرد.

مصوبه هیأت وزیران درخصوص 
دستگاه های رمز ارز )ماینر(

هیأت وزیران دستورالعمل نحوه ثبت مشخصات دستگاه های استخراج 
رمز ارز )ماینر( و چگونگی استفاده از آنها را تصویب کرد.

متن مصوبه به این شرح است:
هیأت وزیران در جلسه 1399/4/8 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
1- کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز )ماینر( مکلفند ظرف یک ماه از زمان 
اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و 
نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها می باشد در سامانه ای که وزارت مذکور تعیین می نماید، 
مطابق برگه )فرم( موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت 
اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام 

نمایند.
۲- در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز )ماینر( ظرف مهلت مقرر در 
این تصویب نامه نسبت به اعالم و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با 
آن اقدام نمایند سازمان تغزیرات حکومتی پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع 

این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن 
سامانه بند )1( این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعالم 
نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعالم فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام 
دستگاه های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. 
مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از 

دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت 
و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور 

)سامانه G4b( بارگذاری نماید.
5- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ازجمله تطبیق مشخصات دستگاه های 
اظهارشده با مشخصات دستگاه های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای 
ابالغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همکاری دستگاه های 

اجرایی ذی ربط ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می رسد.

ممنوعیت صادرات تخم مرغ
ــده  ــوع ش ــال جاری ممن ــاه س ــر م ــم تی ــرغ از چهارده ــم م ــادرات تخ ص

ــت. اس
ایــن موضــوع را مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و 
ــازار بــه مدیــرکل دفتــر  ــا اســتناد بــه تصمیــم کارگــروه تنظیــم ب تجــارت طــی نامــه ای ب

صــادرات گمــرک ایــران اعــالم کــرد.

ارسال فهرست تکمیلی صادرکنندگان مجاز محصوالت لوله و پروفیل به گمرک

ــادرات و  ــررات ص ــر مق ــرکل دفت مدی
ــارت  ــدن و تج ــت، مع واردات وزارت صنع
طــی نامــه ای فهرســت تکمیلــی واحدهای 
ــه و  ــوالت لول ــادرات محص ــه ص ــاز ب مج
ــرک  ــادرات گم ــر ص ــه دفت ــل را ب پروفی

ــرد. ــام ک ــران اع ای
ــا  در ایــن نامــه آمــده اســت: واحدهــای مجــاز ت

اطــالع ثانــوی نیــاز بــه تأییدیــه دفتــر صنایــع معدنی 
ــوری  ــرک جمه ــرزی گم ــارت فرام ــامانه تج در س

ــد. ــران )EPL( ندارن ــالمی ای اس
شــایان ذکــر اســت کــه اســامی ۷۷ شــرکت 
ــه  ــه ضمیم ــل ب ــه و پروفی ــده مجــاز لول صادرکنن
ــالغ  ــی اب ــرکات اجرای ــه گم ــنامه ب ــن بخش ای

ــد. ش

بخشنامه گمرک درباره بیمه نامه محموله های ترانزیتی
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بخشنامه
بخشنامه

چنانچـه بـرای گمـرکات اجرایـی در بررسـی ها، سـوءنیتی درخصـوص محموله هـای ترانزیتـی 
حادثه دیـده محـرز نگـردد و مـوارد توسـط پلیـس بین راهـی بـا بیمـه و... تأییـد گردیده باشـد، 
در محاسـبه حقـوق ورودی کاالی از بیـن رفتـه، نیازی بـه محاسـبه ارزش افزوده جهـت کاالهای 

مذکـور نمی باشـد.

چگونگی اقدام گمرکات اجرایی در مورد ارزهای حاصل از پولشویی
مدیــرکل مرکــز مبــارزه 
بــا جرایــم ســازمان یافتــه 
یــران بــا صــدور  گمــرک ا
ــام  ــی انج ــنامه ای، چگونگ بخش
ــای حاصل  ــورد ارزه ــدام در م اق
ز پولشــویی و تأمیــن مالــی  ا
بــه گمــرکات  ا  ر تروریســم 

اجرایــی ابــاغ کــرد.
ــه  ــت: ب ــده اس ــنامه آم ــن بخش در ای
پیوســت دســتورالعمل اجرایــی مربــوط 
بــه تعییــن ارز قابــل حمــل، نگهــداری 
و مبادلــه در داخــل کشــور بــه عنــوان 
ــه  ــش دوم مجموع ــماره 6 بخ ــت ش پیوس
مقــررات ارزی، خدمــات ارزی و ســایر 

مبــادالت ارزی بین المللــی، صــادره از 
ســوی اداره سیاســت ها و مقــررات ارزی 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه شــماره 99/64445 مــورخ 1399/3/11 
ارســال می گــردد. خواهشــمند اســت 
بــا توجــه بــه مــواد 8 و 9 دســتورالعمل 
موصــوف، چنانچــه مشــخص گــردد منشــأ 
ارزهــای موضــوع ایــن دســتورالعمل 
حاصــل از پولشــویی و تأمیــن مالــی 
ــر قوانیــن و مقــررات  تروریســم اســت، براب
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی 
ــه عمــل  ــی ب ــدام الزم و قانون تروریســم اق

ــد. آی
بدیهــی اســت کلیــه اقدامــات مذکــور 

در ایــن دســتورالعمل هیچ گونــه اثــری 
درخصــوص منشــأ ارزهــای حاصلــه ایجــاد 
ــه  ــر مرحل ــه در ه ــرد و چنانچ ــد ک نخواه
مشــخص گــردد ارزهــای نگهــداری شــده 
ــوده  ــویی ب ــأ پولش ــم منش ــل از جرای حاص
ــم  ــی تروریس ــن مال ــد تأمی ــه قص ــا ب و ی
نگهــداری می شــود، مشــمول ضوابــط 
ــا پولشــویی و  ــارزه ب ــرر درخصــوص مب مق

ــود. ــد ب ــم خواهن ــی تروریس ــن مال تأمی
شــایان ذکر اســت کــه "دســتورالعمل 
اجرایــی مربــوط بــه تعییــن ارز قابــل حمل، 
ــور" در  ــل کش ــه در داخ ــداری و مبادل نگه
نشــریه شــماره 9۲9 مــورخ 1399/3/3۰ 

صفحــه 4 درج شــده اســت.

بخشنامه گمرک در مورد کاالهای ترانزیت خارجی از بین رفته در اثر سوانح
کاالهــای ترانزیــت خارجــی از 
ــوزی  ــر آتش س ــه در اث ــن رفت بی
یــا ســوانح دیگــر در داخل کشــور، 
مشــمول مالیــات بــر ارزش افزوده 

ــت. نیس
ایــن موضــوع را مصطفــی آیتــی، 
ــران  ــرک ای ــت گم ــر ترانزی ــرکل دفت مدی
ــی  ــرکات اجرای ــه گم ــنامه ای ب ــی بخش ط

ــرد. ــالغ ک اب
ــا  ــت: ب ــده اس ــنامه آم ــن بخش در ای
ــماره 41161/۷15۲  ــه ش ــه نام ــت ب عنای
مــورخ 99/1/31 معاونــت محتــرم حقوقــی 
ــماره  ــه ش ــه نام ــم ب ــور منض ــس جمه رئی
ــازمان  ۲۰۰/169۷6/ص مورخ 98/9/3۰ س
امــور مالیاتــی مبنی بــر عــدم تعلــق مالیات 

بــر ارزش افــزوده صرفــًا بــه کاالهــای 
ترانزیــت خارجــی از بیــن رفتــه در اثــر 
ــل  ــوانح در داخ ــر س ــا دیگ ــوزی ی آتش س
ــرای  ــه ب ــی دارد؛ چنانچ ــالم م ــور، اع کش
گمــرکات اجرایــی در بررســی ها، ســوءنیتی 
نزیتــی  درخصــوص محموله هــای ترا
حادثــه دیــده محــرز نگــردد و طبــق 
چک لیســت پیوســت بخشــنامه شــماره 
96/1358۰۲۲ مــورخ 96/1۲/6 موضــوع 
ــاده 5۷  ــل م ــره ذی ــار تبص ــض اختی تفوی
قانــون امــور گمرکــی، مــوارد توســط پلیس 
بیــن راهــی، بیمــه و... تأییــد گردیده باشــد، 
ــن  ــوق ورودی کاالی از بی ــبه حق در محاس
ــزوده  ــبه ارزش اف ــه محاس ــازی ب ــه، نی رفت

ــد. ــور نمی باش ــای مذک ــت کااله جه

صادرات انواع ماسک 
ممنوع شد

صــادرات انــواع ماســک 
ــدد  ــیوع مج ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویــروس کرونــا در کشــور 
ممنــوع شــد. پیــش از ایــن 
ــادرات  ــذا و دارو ص ــازمان غ س
برخــی از اقــام بهداشــتی 
ــه ماســک N95 را مجــاز  ازجمل

ــود. ــرده ب ــام ک اع
ــه  ــن جلس ــه نوزدهمی ــن مصوب مت
ــا در  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــتاد مقابل س
ایــن خصــوص بــه شــرح زیــر اســت: با 
توجــه بــه شــیوع مجــدد ویــروس کرونا 
ــز در  ــت قرم ــالم وضعی ــور و اع در کش
ــد  ــتان ها حســب نظــر و تأیی برخــی اس
ــواع  ــادرات ان ــذا و دارو، ص ــازمان غ س
ماســک از تاریــخ 99/4/۲۰ ممنــوع 
گردیــد. درخواســت های مــوردی بــرای 
صــادرات بــه کشــورهای دوســت و 
همســایه جهــت تقویــت روابط سیاســی 
ــا در  ــر اعض ــذ نظ ــت اخ ــاری جه و تج
جلســات ســتاد طــرح و تصمیمــات 
ــه  ــه ب ــا توج ــردد. ب ــاذ می گ الزم اتخ
ــی  ــد داخل ــزان تولی ــودن می ــی ب کاف
ماســک 3 الیــه و N95 و نظــر بــه 
ممنوعیــت صــادرات و واردات آنهــا، 
مقــرر گردیــد موضــوع تفکیــک ردیــف 
ــه فوریــت توســط  تعرفــه ایــن اقــالم ب
ــری و  ــررات صــادرات و واردات پیگی مق
ــالم دارای  ــایر اق ــس از آن واردات س پ
کاربردهــای تخصصــی پزشــکی و 
ــه 9۰۲۰۰۰۰  ــف تعرف ــل ردی صنعتی ذی

ــردد. ــاز گ مج

 مراحل اعمال معافیت مالیاتی
برای شرکت های تولیدی

دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات گمرک ایران، طی اطاعیه ای مراحل اعمال معافیت مالیاتی برای 
شرکت های تولیدی به شرح زیر اعام کرد: 

 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار 
با ارسال نامه ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات این وزارتخانه، خواستار انتقال لپه باقا، 
الستیک سواری و انواع کاغذ به گروه کاالیی 21 

شد.
متن نامه به این شرح است: احتراماً همانطور که مطلعید با 
عنایت به محدودیت منابع ارزی کشور، در سال 98 انواع حبوبات 
از گروه یک کاالیی به گروه دو منتقل و مقرر شد بانک مرکزی 
ارز آن را به صورت نیمایی تأمین نماید. لپه باقال )گروه کاالیی 
۲۷( به عنوان یکی از انواع حبوبات اخیراً جزو لیست کاالهای 
وارداتی ممنوعه قرار گرفته است. بر این اساس طبق بررسی های 
صورت گرفته کاالی مذکور تولید داخل نداشته و از طرفی در 

سبد غذایی مصرفی، مورد نیاز مردم می باشد.
لذا دستور فرمایید لپه باقال با کد تعرفه ۰۷135۰9۰ از 
اولویت ۲۷ )ممنوعیت واردات( خارج و به اولویت ۲1 ارزی 
منتقل و همانند انواع حبوبات تأمین ارز شود. همچنین 
الستیک سواری با کد تعرفه های 4۰111۰1۰، 4۰111۰۲۰، 
4۰111۰3۰ و 4۰111۰9۰ و انواع کاغذ با کد تعرفه های 
48۰۲55۰ و 48۰۲5۷۰۰ از گروه ۲۲ و ۲3 به گروه ۲1 به منظور 
اولویت در تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران انجام شود. مراتب جهت اقدام الزم و اصالح 

سامانه ثبت سفارش منعکس می گردد.

درخواست انتقال لپه باقا، 
الستیک سواری 

و انواع کاغذ به گروه کاالیی 21
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فراسو

شـیوع بی سـابقهCOVID -19 و تأثیـر آن بـر تجـارت بین المللـی، مسـافرت، حمل ونقـل، 
زنجیـره تأمیـن و محدودیت هـای اجتماعـی باعـث شـده کـه بسـیاری از مشـاغل تعطیل و بسـیاری 

دیگـر نیمـه کاربـردی باشـند.

اقدامات سازمان جهانی گمرک برای تقویت شرکت های تجاری متوسط و کوچک در برابر کرونا

 )CDP ( شغلی   توسعه  برنامه 
سازمان جهانی گمرک و ژاپن برای 
2020- 2019 طی مراسمی با اهدای 
جایزه از سوی دبیرکل سازمان جهانی 
گمرک به شرکای حرفه ای این برنامه 

)PAS( به پایان رسید.
شرکت کنندگان در این برنامه از نتایج 
پروژه هاي تحقیقاتي 1۰ ماهه خود در 1۰ بخش 
گوناگون مرتبط با گمرک گزارشی به کونیو میکوریا 
دبیرکل سازمان جهانی گمرک ارائه دادند. برخی از 
آنها موضوعاتی با اهمیت جهانی را مورد بررسی 
قرار دادند که هم اکنون توسط کمیته های مختلف 
WCO تحت بررسی قرار دارد، در حالی که برخی 
دیگر روی موضوعاتی متمرکز شدند که روش های 
عملی را در گمرکات برای موفقیت در انجام برنامه 

توسعه شغلی ارائه می کرد.
برنامه  CDP توسط WCO در سال ۲۰۰9 
با همکاری گمرک ژاپن راه اندازی شد. این یک 
فرصت منحصر به فرد برای عالقه مندان به انجام 
کار در دبیرخانه سازمان جهانی گمرک فراهم 
می کند و هدف از این کار آن است که منتخبان 
معرفی شده از سوی گمرکات عضو WCO بتوانند 
دانش، مهارت و تجربه کاری بین المللی را در توسعه 
و تقویت شبکه در بین اعضای WCO و دبیرخانه؛ 
غنی سازی فعالیت های تحقیقاتی WCO به 
منظور پشتیبانی و کمک به دبیرخانه در مأموریت و 
وظایف خود و در ایجاد مجموعه ای از مقامات دارای 

صالحیت و تخصص در گمرکات عضو WCO به 
دست آورند.

به عنوان بخشی از برنامه توسعه شغلی 
۲۰۲۰-۲۰19 که در سپتامبر ۲۰19 آغاز شد، 
مسئوالن گمرکی از آنگوال، بروندی، مصر، گامبیا، 
ایران )جمهوری اسالمی(، مالدیو، نامیبیا، پاراگوئه، 
تایلند و ازبکستان در دبیرخانه WCO آموزش 
دیدند. این پروژه شرکت کنندگان در CDP را قادر 
ساخته است تا ارتباط خود را با دبیرخانه تقویت کنند 

و بر تنوع کارمندان دبیرخانه نیز افزوده شود.
در پایان مراسم اعطای گواهی نامه به 
 ،WCO شرکت کنندگان در برنامه توسعه شغلی

کونیو میکوریا ابراز خرسندی از کیفیت کار این 
برنامه به ویژه نتایج مثبت بدست آمده در طول 
 CDP دوره تحقیق گفت: احساس می کند 
ارزش افزوده ای را برای WCO به همراه خواهد 
داشت و کل جامعه گمرک از تجربه بی نظیری 
که شرکت کنندگان کسب کرده اند ازجمله کار 
در کنار همکاران WCO برای توسعه راهنمایی 
و کمک به جامعه گمرک در کاهش اثرات بیماری 
همه گیر COVID-19 بهره خواهد برد. وی 
شرکت کنندگان را تشویق کرد که پس از بازگشت 
به ادارات گمرک خود با دبیرخانه در تماس باشند و 
از این طریق شبکه جهانی گمرک را تقویت کنند. 

ابراز خرسندی دبیرکل سازمان جهانی گمرک
 از برنامه توسعه شغلی 2019-2020

دبیرخانــه ســازمان جهانــی گمــرک 
ــن، روز  ــناختن 27 ژوئ ــمیت ش ــه رس ــا ب ب
 )MSME( ــک ــط   و کوچ ــرکت های متوس ش
اقدام هایــی را بــرای ارتقــای آگاهــی در 
مــورد تقویــت این گونــه شــرکت ها در 
شــرایط شــیوع بیمــاری کوویــد-19 انجــام 

داده اســت.
ــر  ــر آن ب ــابقهCOVID  -19 و تأثی ــیوع بی س  ش
ــره  ــل، زنجی ــافرت، حمل ونق ــی، مس ــارت بین الملل تج
ــه  ــن و محدودیت هــای اجتماعــی باعــث شــده ک تأمی
ــه  ــر نیم ــیاری دیگ ــل و بس ــاغل تعطی ــیاری از مش بس
کاربــردی باشــند. MSMEهــا بخــش بزرگــی از 
اقتصــاد بســیاری از اعضــای ســازمان جهانــی گمــرک 
ــابقه  ــرایط بی س ــن ش ــد و تحــت ای را تشــکیل می دهن
ــی  ــاق بازرگان ــزارش ات ــق گ ــده اند. طب ــیب پذیر ش آس
بین المللــی، )ICC( 4۰ تــا 6۰ درصــد مشــاغل کوچــک 

ــوند. ــایی نمی ش ــز بازگش ــه هرگ ــن فاجع ــس از ای پ
ــه پشــتیبانی  ــه WCO در زمین یادداشــت دبیرخان
از MSME، دولت هــا را ترغیــب می کنــد تــا از 
ابزارهــای ســازمان جهانــی گمــرک در ســال های 
ــتفاده  ــل اس ــور کام ــه ط ــر ب ــای اخی ــته و ماه ه گذش
کننــد و بــا رعایــت اصــول و معیارهــا جهــت هماهنگی 
و ساده ســازی رویه هــای گمرکــی تعبیــه شــده در 
کنوانســیون اصــالح شــده کیوتــو )RKC(، رویه هــای 
ــرات  ــش اث ــرای کاه ــات الزم ب ــرای اقدام ــی و اج مل
ــرکت های  ــه ش ــر COVID  -19  ب ــاری همه گی بیم
متوســط و کوچــک کمــک کننــد. همانطــور کــه در این 
یادداشــت ذکــر شــده، ادارات گمــرکات می تواننــد 
نقــش مهمــی در حمایــت از MSME و اقتصــاد 
ملــی در طــول بیمــاری همه گیــر COVID  -19 و 
ــادی  ــود اقتص ــاغل و بهب ــرگیری مش ــن از س همچنی

ــند. ــته باش ــر داش ــس از همه گی پ

انتشار نسخه به روز شده مطالعه مقایسه ای 
WCO در مورد گواهی مبدأ توسط

دبیرخانه سازمان جهانی گمرک نسخه 
به روز شده  یک مطالعه مقایسه ای در مورد 
صدور گواهی مبدأ را منتشر کرد. این مطالعه 
وضعیت فعلی در مورد صدور گواهی نامه مبدأ، 
چه در زمینه منشأ غیرترجیحی و چه از مبدأ 

ترجیحی را نشان می دهد.
 محتوای اصلی نسخه به روز شده شامل دو بخش است. قسمت اول در مورد قوانین 
منشأ غیرانتفاعی مبدأ، تجدید ارزیابی هزینه گواهی های مبدأ صادر شده توسط اتاق بازرگانی 
در مطالعه قبلی توسعه شرکت های الکترونیکی و دیجیتالی شدن گواهی نامه توسط اتاق 
مزبور است. بخش دوم با قوانین ترجیحی مبدأ، به روزرسانی ویژگی های صدور گواهی نامه 
منشأ جدید در EPA / FTAهای اخیر )پان، یورو، مد، اتحادیه اروپا، کره، اتحادیه اروپا، 
 REX و چندین مورد دیگر شامل سیستم CPTPP ، CETA ، USMCA ،ژاپن
در EU GSP مرتبط است. عالوه بر این، بخشی در مورد پیشرفت های بیشتر در رابطه 
با صدور گواهی نامه مبدأ شامل استفاده از blockchain برای مبدأ )تجزیه و تحلیل 
عملکرد، ویژگی ها و موارد آزمایشی( و بررسی الحاق ویژه کنوانسیون اصالح شده کیوتو 

)RKC( است.
این مطالعه نشان می دهد که قریب به اتفاق اعضای WCO نیازی به اثبات 
غیرترجیحی مبدأ برای واردات ندارند، اما برخی از اعضا از گواهی نامه های مبدأ غیرترجیحی 
برای مقاصدی استفاده می کنند که از طریق توافق نامه WTO در قوانین منشأ پشتیبانی 

نمی شوند. این رویکرد ناسازگار با استانداردهای بین المللی مانند RKC است.
 به نظر می رسد گواهی نامه های مبدأ باعث ایجاد هزینه های اضافی در تجارت با برخی 
کشورها می شوند. طبق اظهارنظر گمرکات عضو سازمان جهانی گمرک در سال ۲۰13، 
میانگین هزینه صدور گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانی حدود ۲3 دالر آمریکا بود. براساس 
اعالم اتاق بازرگانی بین المللی )ICC(، میزان صدور گواهی نامه های مبدأ اعم از فیزیکی 

یا الکترونیکی هنوز بین ۰ تا 5۰ دالر در سال ۲۰۲۰ متغیر است.
طی سال های گذشته، تعدادی از اعضای WCO استفاده و  یا پذیرش گواهی های 
الکترونیکی مبدأ )e-CO( را آغاز کرده اند. چین، انگلیس، هلند، بلژیک، کره جنوبی 
و اسپانیا بزرگترین حجم صدور e-CO را گزارش کرده اند و در میان آنها، چین و کره 
جنوبی تنها گواهی نامه های الکترونیکی را ارائه می دهند. درمورد صدور گواهی نامه مبدأ در 
موافقت نامه های تجارت آزاد )FTA(، بیش از نیمی از گواهی هایی که مورد مطالعه قرار 
گرفته اند نوعی خود گواهی نامه مبدأ را معرفی می کنند و به نظر می رسد توافق نامه های 

منطقه ای که اخیراً منعقد شده اند، صدور گواهی نامه خود مبدأ را ترجیح می دهند.
 معرفی فناوری های جدید مانند فناوری blockchain، می تواند هم از صدور 
گواهی نامه منشأ و هم از روش های تأیید منشأ پشتیبانی کند. این مطالعه ویژگی های 
فناوری blockchain را در رابطه با مبدأ توضیح داده و به پروژه های آزمایشی در این 

زمینه اشاره دارد.
سرانجام این مطالعه به روند در حال انجام کارگروه بررسی کنوانسیون اصالح شده 
کیوتو )RKC( با توضیح بررسی ضمیمه ویژه )K SA K( در مورد قوانین مبدأ با هدف 

نوسازی استانداردهای بین المللی برای رویه های مبدأ اشاره می کند.

مشارکت WCO و سازمان حفاظت از مرزهای ایاالت متحده در اجرای بیانیه آروشا
و  گمرک  جهانی  سازمان 
سازمان حفاظت از مرزهای ایاالت 
CBP( در مورد  متحده آمریکا )
دوره های  یک سری  برگزاری 
آموزشی با محوریت "درستکاری" 
کنفرانسی  ویدئو  صورت  به 

همکاری کردند. 
این سری از دوره ها با هدف افزایش 
آگاهی کارکنان سازمان حفاظت از مرزها 

)CBP( در مورد رویکرد کلی سازمان جهانی گمرک به یکپارچگی و منابع 
موجود در سازمان طراحی شده بود. در هر جلسه از این دوره ها به طور متوسط 5۰ 
نفر شرکت داشتند و موضوعات مطرح شده درباره رویکرد WCO و برنامه چند 
ساله آن برای اقدامات ضد فساد و ارتقای یکپارچگی )A-CIP(، مقدمه ای 

 )Arusha( بر اعالمیه اصالح شده آروشا
و درستکاری. راهنمای توسعه و در آخر 
مروری بر ابزارهای جدید WCO در این 
حوزه بود.با توجه به موفقیت وبینارهای 
اولیه، جلسه آخر به عنوان گفت وگوی 
تعاملی برگزار شد. ترونیو چاپا معاون 
دبیرکل سازمان جهانی گمرک با اشاره به 
اهمیت صداقت به عنوان یک اولویت های 
استراتژیک در گمرکات، گزارشی در مورد 

فعالیت های فعلی سازمان جهانی گمرک در بحث درستکاری ارائه داد.
علی رغم محدودیت های سفر، این سری از جلسات مجازی وسیله ای مؤثر 
برای مشارکت کارکنان دو سازمان فراهم کرد و به CBP و WCO امکان داد 
تا مشارکت جدی خود در مورد درستکاری در گمرکات را در آینده افزایش دهند.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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گمـرکات اجرایـی و دفاتر سـتادی و حـوزه معاونـت امور گمرکـی گمرک ایـران هیـچ اختیـاری درخصوص 
ترخیـص درصـدی از کاالهایـی کـه »در صـف تخصیـص ارز بانکـی« می باشـند نداشـته، بنابـر ایـن از ثبـت و 
ارسـال هرگونه درخواسـتی مبنی بر ترخیص درصـدی کاالهـای »در صف تخصیـص ارز بانکی«، بـا عنایت به 

اینکـه عمـًا اقدامی از سـوی گمـرک متصور نمـی باشـد، خـودداری گردد.

نحوه ارتباط با حوزه معاونت امور گمرکی و ارائه درخواست انجام کار
ــی  ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
ــه ای،  ــی اطاعی ــران ط ــرک ای گم
ضمــن اعــام نحــوه ارتبــاط 
ــد  ــت تأکی ــوزه معاون ــن ح ــا ای ب
کــرد ذی نفعــان حتی االمــکان 
ــرک  ــه گم ــوری ب ــه حض از مراجع
خــودداری و درخواســت های خــود 
ــیون  ــامانه اتوماس ــق س را از طری

اداری ارســال نماینــد.
متن اطالعیه به این شرح است:

ــه درخواســت های عدیــده  ــا توجــه ب ب
ــور گمرکــی  ــت ام ــه حــوزه معاون ــه ب روزان
ــوزه و  ــن ح ــه ای ــرر ب ــات مک ــز مراجع و نی
بــا عنایــت بــه لــزوم رعایــت دقیــق 
پروتکل هــای بهداشــتی مربــوط بــه 
ــری از  ــا و جلوگی ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
شــیوع ایــن بیمــاری، درخواســت می گــردد 

ــردد: ــت گ ــًا رعای ــل دقیق ــوارد ذی م
1( رعایــت سلســله مراتــب اداری در 
ــرکات  ــه گم ــت ب ــه درخواس ــه و ارائ مراجع
ــی  ــه الزام ــتادی مربوط ــر س ــی و دفات اجرای
ــورد درخواســت، توســط  اســت و چنانچــه م
گمــرکات اجرایــی و دفاتــر ســتادی مربوطــه 
)واردات، صــادرات، ارزش و تعرفــه( بــه 
ــان  ــد، ذی نفع ــیدگی نش ــی رس ــو مقتض نح
ــات  ــوابق مکاتب ــه س ــاره ب ــا اش ــد ب می توانن
ــه معاونــت امور  صــورت پذیرفته، مراتــب را ب
ــد. ــس نماین ــران منعک ــرک ای ــی گم گمرک

ــیون  ــه در اتوماس ــه اینک ــه ب ــا توج ۲( ب
تــا  شــده  فراهــم  تمهیداتــی  اداری 
ــامانه  ــق س ــه از طری ــت های مربوط درخواس
مزبــور بــه دفاتــر ســتادی یــا حــوزه معاونــت 
ــیله  ــود، بدینوس ــال ش ــی ارس ــور گمرک ام
تأکیــد می گــردد حتی المقــدور از مراجعــه 
حضــوری به ســتاد گمــرک ایــران خــودداری 
ــا رعایــت مــوارد عنــوان  و توضیحــات الزم ب
شــده تشــریح و در صــورت درخواســت 
مالقــات حضــوری نیــز مراتــب بــه صراحت 
ــع  ــدم رف ــورت ع ــی و درص ــا بررس ــد ت قی

مشــکل، اقــدام الزم معمــول گــردد؛
وضعیــت  آخریــن  پیگیــری   )3
ــق  ــًا از طری ــالی، صرف درخواســت های ارس
شــماره تلفــن 3۰- 885۰14۲5 و بــه 
ترتیــب از طریــق شــماره های داخلــی 
)3۰1۲ و 3۰1۷ - دبیرخانــه ســاختمان 
گمــرک مســتقر در خیابان شــهید بهشــتی( 
ــور  ــت ام ــوزه معاون ــه ح )3۷13- دبیرخان
ــور  ــت ام ــر معاون ــی( و )3۷۰۰- دفت گمرک
گمرکــی( صــورت گیــرد و در صــورت 
عــدم حصــول نتیجــه، متقاضیــان محتــرم 
ــن 885۰1435  ــماره تلف ــا ش ــد ب می توانن
مســتقیمًا بــا معاونــت امــور گمرکــی ارتباط 
تلفنــی برقــرار نماینــد. بــا توجــه بــه مــوارد 
اشــاره شــده، مجــدداً تأکیــد می گــردد 
ــر  ــه دفات ــوری ب ــه حض ــه مراجع ــازی ب نی
ــی  ــور گمرک ــت ام ــوزه معاون ــتادی ح س

گمــرک ایــران نمی باشــد؛
ــص کاال از  ــط ترخی 4( شــرایط و ضواب
ــی  ــه اجرای ــاده 38 آیین نام ــد 1 م ــل بن مح
ــی  ــادرات و واردات ط ــررات ص ــون مق قان
بخشــنامه صــادره از ســوی کمیســیون 
موضــوع مــاده 1 آیین نامــه اجرایــی قانــون 
ــر مقررات  ــادرات و واردات و دفت مقررات ص
صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه کلیــه گمــرکات اجرایی کشــور 
ابــالغ گردیــده و هرگونه اقــدام بایســتی در 
چارچــوب مقــررات مربوطه صــورت پذیرد؛ 
ــت  ــال درخواس ــه ارس ــی ب ــن لزوم بنابرای
ــرک  ــر واردات گم ــه دفت ــه ب ــن زمین در ای
ــی  ــور گمرک ــت ام ــر معاون ــا دفت ــران ی ای
ــت  ــورت ثب ــوده و در ص ــران نب ــرک ای گم

درخواســت، مراتــب بــدون هرگونــه 
ــی  ــرک اجرای ــه گم ــًا ب ــری عین اظهارنظ

ــد؛ ــد گردی ــاع خواه ــه ارج مربوط
5( طبــق مصوبــات ابالغــی، بــه 
گمــرک اجــازه داده شــده اســت نســبت بــه 
ترخیــص درصــدی از کاالهــای »در صــف 
تأمیــن ارز بانکــی« اقــدام نمایــد. بایــد 
ــر  ــی و دفات ــرکات اجرای ــت گم ــه داش توج
ــی  ــور گمرک ــت ام ــوزه معاون ــتادی و ح س
گمــرک ایــران هیــچ اختیــاری درخصــوص 
ــه »در  ــی ک ــدی از کاالهای ــص درص ترخی
ــند  ــی« می باش ــص ارز بانک ــف تخصی ص
ــت  ــت از ثب ــمند اس ــذا خواهش ــته، ل نداش
ــر  ــی ب ــتی مبن ــه درخواس ــال هرگون و ارس
ــف  ــای »در ص ــدی کااله ــص درص ترخی

ــی«، بــا عنایــت بــه  تخصیــص ارز بانک
ــرک  ــوی گم ــی از س ــاًل اقدام ــه عم اینک

ــردد؛ ــودداری گ ــد، خ ــی باش ــور نم متص
6( ارائــه شــماره ثبــت و یــا شــماره 
ــه شــده جهــت  ســریال درخواســت های ارائ
ــی  ــه الزام ــالم نتیج ــوع و اع ــی موض بررس
بــوده و مراجعیــن محتــرم از به  همراه داشــتن 
ــا ارســال  ــه ی اســناد و مــدارک کاغــذی و ارائ
ــا  فیزیکــی ایــن مــدارک جهــت بررســی و ی
ــد؛ ــری موضــوع، جــداً خــودداری نماین پیگی

پروتکل هــای  ۷( رعایــت کلیــه 
بهداشــتی اعالمــی، توســط کلیــه مراجعین 
ــکاران مســتقر در دفاتر ســتادی حوزه  و هم
ــران  ــرک ای ــی گم ــور گمرک ــت ام معاون
الزامــی بــوده و در صــورت نیــاز بــه مراجعه 
به ایــن حــوزه، اســتفاده از ماســک تنفســی 
و رعایــت فاصله هــای اجتماعــی تأکیــد 

ــد. ــی می باش ــده الزام ش
ــا رعایــت مــوارد اعــالم  امیــد اســت ب
شــده در فــوق، مراجعــه بــه دفاتــر ســتادی 
ــرک  ــی گم ــور گمرک ــت ام ــوزه معاون ح
ــا  ــیده و ب ــن رس ــل ممک ــه حداق ــران ب ای
ــق  ــط، از طری ــور مرتب ــه ام ــری کلی پیگی
ســامانه اتوماســیون اداری، اقدامات الزم در 
ــروس  ــا وی ــه ب راســتای پیشــگیری و مقابل
کرونــا صــورت پذیرفتــه و متقاضیــان 
محتــرم نقــش بســزایی در ریشــه کن 

ــد. ــاء نماین ــروس ایف ــن وی ــدن ای ش

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، 
استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش 
افزوده به صادرکنندگانی که نسبت به 
رفع تعهد ارزی نه ماهه سال 1398 

اقدام کرده اند را مورد تأکید قرار داد.
متن نامه به این شرح است: 

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/9/5۰3 مورخ 
1399/۲/9 و نامه شماره ۲3۰/4۲3۲/د مورخ 
1399/۲/1۰ و با عنایت به بارگذاری درصد رفع 
تعهد ارزی نه ماهه سال 1398 صادرکنندگان 
در سامانه ویرایش و استخراج اطالعات مؤدیان 

مالیاتی مقرر می دارد:
حسب اطالعات واصله، برخی از ادارات 
امور مالیاتی با طرح موضوعاتی غیرمرتبط، از 

استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده 
خودداری می نمایند که این امر عالوه بر خسارت 
موضوع تبصره )6( ماده )1۷( قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، چالش هایی را برای سازمان و 
صادرکنندگان به همراه خواهد داشت، لذا به 
منظور استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش 
افزوده به صادرکنندگان، اجرای بند )3( بخشنامه 
شماره ۲۰۰/95/63 مورخ 1395/9/3۰ مبنی 
بر »ادارات امور مالیاتی می بایست در تنظیم 
گزارش، نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات 
و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های 
کاالهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب 
و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده 
و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را 
استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی 

ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و 
عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند چنانچه پرونده 
مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده 
اعتباری  هرگونه  فاقد  کاال،  صادرکنندگان 
غیرواقعی باشد در صورت درخواست استرداد و 
ارائه اسناد و مدارک موضوع بند )4( دستورالعمل، 
معادل 8۰ درصد )هشتاد درصد( مالیات و عوارض 
ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده 
به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی 
موکول به انجام بررسی های الزم و رسیدگی به 
دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در 
صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، 
هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کاال صورت 
نخواهد پذیرفت. نسبت به استرداد موقت معادل 
8۰ درصد )هشتاد درصد( مالیات و عوارض ارزش 
افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور 
علی الحساب اقدام نمایند.« مجدداً مورد تأکید 

می باشد.
شایان ذکر است به منظور تسریع در استرداد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان 
طبق نامه شماره ۲6۰/1۲5/د مورخ 139۷/1/۲1 
کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد 
شده به صادرکنندگان کاال، اعم از مالیات و 
عوارض ارزش افزوده، پرداختی بابت خرید کاال از 
مؤدیان مشمول آن استان و یا سایر استان ها پس 
از انجام بررسی های الزم و تأیید آن توسط دفتر 
حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی، از محل 
منابع متمرکز به حساب اداره کل امور مالیاتی 

متقاضی منظور خواهد شد.

از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت
تأکید بر استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان

وزارت صمت از سازمان غذا و دارو درخواست کرد
جلوگیری از ورود پیش سازهای مواد مخدر

 و روانگردان ها در قالب داروهای دامی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای 
به مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو، خواستار دقت در بررسی درخواست های 
واردکنندگان داروهای دامی به منظور عدم 
شمولیت ماده شیمیایی مورد درخواست در زمره 

پیش سازهای مواد مخدر و داروهای روانگردان شد.
در این نامه آمده است:

نظر به تعهدات جمهوری اسالمی ایران، ذیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصوب کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر 1988 و با توجه به مندرجات جدول 
متمم فهرست مواد و داروهای تحت کنترل که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی نظارت بر 
ورود آنها به کشور می باشد، این دفتر دریافت مجوز فنی )IRC( را برای کلیه ردیف تعرفه های مندرج در 

فهرست قرمز کنوانسیون مذکور اجباری کرده است.
با توجه به مذکور نبودن برخی از مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان مندرج 
در فهرست قرمز ضمیمه شماره هفت و متمم فهرست مواد و داروهای تحت کنترل )صفحه 
8۰۷ کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399( و طبقه بندی آنها ذیل کد تعرفه های به شرح 
-۲-trans -)±(“ -1- )3-با نام شیمیایی ”)Tramadol )INN(“ سایر" مانند ماده"

[)dimethylamino( methyi] ethoxyphenyl(” و مواد شیمیایی دیگری ازجمله 
-4-N-phenethyl“ و ”)Anilino-N-phenethlylpiperidine )ANPP-4

piperidone )NPP(”، خواهشمند است دستور فرمایید همکاران محترم آن دفتر، درخواست 
شرکت های واردکننده داروهای دامی برای واردات تمامی اقالم مندرج در فهرست مزبور را بررسی کنند و 
در صورت عدم شمولیت ماده شیمیایی مورد درخواست شرکت مزبور در زمره پیش سازه های مواد مخدر 
و داروهای روانگردان، تأییدیه مکتوب اداره کل محترم دارو و مواد تحت کنترل را به این دفتر منعکس 
کنند تا در صورت مطابقت کامل عنوان ماده شیمیایی مندرج در تأییدیه مزبور به شرح کاالی مندرج در 
پرونده ثبت سفارش، پرونده از بررسی مجوز فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستثنی شود.

شایان ذکر است که فهرست ۲9 ردیف مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و روان گردان و دو 
ردیف متمم فهرست مواد و داروهای تحت کنترل، موضوع کنوانسیون 1988 )فهرست قرمز( به همراه 

نامه مذکور به سازمان غذا و دارو ارسال شده است.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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مقاله

وجود کسـری بودجه مسـتمر دولت و ایجاد تورم مزمن ناشـی از آن ناپایداری درآمدهای دولت 
و اتکا به درآمدهای نفـت و گاز؛ چسـبندگی هزینه های جـاری در دوران رکود و کاهـش هزینه های 
عمرانـی دولت؛ رشـد پایین صـادرات بـه دلیـل کاهش رشـد اقتصـادی و بخـش صنعـت از عوامل 

محیطـی مؤثر در صادرات اسـت.

قسمت  آخرین  و  چهارم  بخش 
گزارش مربوط به سند نقشه راه توسعه 
صادرات برای سال های 1399-1404 

می گذرد: نظرتان  از 
5- آسیب شناسی صادرات کشور

آسیب شناسی صادرات کشور در چهار حوزه 
1- دسترسی به بازارهای هدف، ۲- عوامل محیطی 
مؤثر در صادرات، 3- عوامل مؤثر بر تولید صادراتی 
و 4- زیرساخت های پشتیبان و ارتقای صادرات 

صورت می گیرد.
5-1- دسترسی به بازارهای صادراتی

غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع   -1-1-5
صادرات پیشروی 

1. متوسط نرخ تعرفه شرکای تجاری
 متوسط نرخ تعرفه اعمالی بر کاالهای 
حدود  تجاری  شرکای  توسط  ایران  صادراتی 

درصد.  8/9
۲. نرخ پوشش موانع غیرتعرفه ای

 پوشش 4۷/8 درصد کاالهای صادراتی 
ایران مواجه با موانع غیرتعرفه ای شرکای تجاری.

5-1-۲- پیوندهای تجاری با شرکا
3. صادرات ترجیحی

 پوشش اندک کل صادرات غیرنفتی کشور؛
  تعداد کم موافقت نامه تجارت ترجیحی؛

  تمرکز باالی 9۰ درصدی اقالم صادرات 
ترجیحی در دو کشور ترکیه، پاکستان و اوراسیا؛

 سطح پوشش پایین اقالم ترجیحی؛
  عدم انتخاب مناسب کاالهای مشمول 

موافقت نامه؛
موافقت نامه  در  تعرفه صفر  نرخ  فقدان   .4

کشور. صادرات  بر  ترجیحی 
غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع   -3-1-5

صادراتی خاص  کاالهای 
5. نرخ تعرفه اعمالی بر صادرات محصوالت 

کشاورزی ایران به طور متوسط 16/8 درصد؛
 5-۲- عوامل محیطی مؤثر در صادرات

5-۲-1- محیط کالن
6. وجود کسری بودجه مستمر دولت و ایجاد 

تورم مزمن ناشی از آن:
به  اتکا  و  دولت  درآمدهای  ناپایداری   .۷
درآمدهای نفت و گاز )به دلیل نوسان باالی قیمت 

و مقدار صادرات(؛
دوران  در  8. چسبندگی هزینه های جاری 

دولت؛ هزینه های عمرانی  و کاهش  رکود 
9. رشد پایین صادرات به دلیل کاهش رشد 

اقتصادی و بخش صنعت؛
5-۲-۲- نرخ ارز

از  1۰. کاهش رقابت پذیری تجاری ناشی 
کاهش نرخ ارز حقیقی به دلیل عدم افزایش نرخ ارز 
اسمی متناسب با اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی؛

عامل  چندگانه  ارز  نرخ های  وجود   .11
منابع؛ نامناسب  تخصیص 

1۲. افزایش هزینه های مبادله ای انتقال ارز 
ناشی از وضع تحریم ها.

5-۲-3- سیاست های صنعتی و تجاری
5-۲-3-1- تعرفه و محدودیت های وارداتی

سیاست های  سایر  جایگزین  تعرفه ها   .13
نادرست:

تثبیت نرخ های تعرفه در سطوح باال به دلیل 
اثر اتخاذ  کاهش قدرت رقابت پذیری صنایع در 
سیاست های نادرست کالن نظیر تثبیت نرخ ارز، 
افزایش نقدینگی و... )نظیر صنایع خودروسازی، 

پوشاک و...(.؛
براساس اصول سیاست تجاری، تعرفه باید 

منطقی، هدفمند و زماندار باشند.
14. قاچاق و تجارت غیررسمی نتیجه تعرفه 

باال و ممنوعیت واردات:

پیامدهای اصلی نرخ های تعرفه باال، 
سودآوری تجارت غیررسمی و قاچاق کاال 

به داخل کشور؛
مطابق بررسی ها، نرخ های تعرفه باالی 15 

درصد، زمینه ساز گسترش قاچاق به کشور؛
حقه  حقوق  کاهش  قاچاق،  اصلی  نتایج 
دولت، لطمه به صنایع داخلی و عدم رعایت حقوق 
مصرف کننده )به دلیل عدم رعایت استانداردهای 

حداقلی(.

باالترین  دارای  ایران  15. در سال ۲۰18، 
نرخ میانگین ساده تعرفه در کل محصوالت و نیز 
در بخش محصوالت صنعتی در بین کشورهای 

منطقه.
غیرهدفمند،  حمایت های  به کارگیری   .16
ضعف  و  تعرفه ای  غیرزماندار  و  غیرمشروط 

صادراتی: جهت گیری 
در 13 بخش از ۲3 بخش صنعت )براساس 
طبقه بندی دو رقمی آیسیک(، حدود 8۰ درصد سهم 
بازار داخلی در اختیار صنعت داخلی است. در سایر 

بخش ها نیز این مقدار بیش از 5۰ درصد است؛
اعمال بیشترین حمایت تعرفه ای از صنایع 

فاقد رویکردهای صادراتی؛
بیشتر  برای  انحصار  شبه  شرایط  ایجاد 

کیفیت  کاهش  نتیجه  در  و  اقتصاد  بخش های 
تولیدات، عدم رقابت پذیری و رویکرد غیرصادراتی 

بنگاه ها.
به  منجر  تعرفه ای  نرخ های  نوسان   .1۷
سرمایه گذاری  و  تجارت  تولید،  باالی  هزینه 
خارجی صادرات گرا و از موانع پیوستن کشورها به 

جهانی. ارزش  زنجیره های 
5-۲-3-۲- موانع غیرتعرفه ای

18. اجرای ناقص قانون منع برقراری وضع 
موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی؛

19. ضعف نظام کارت بازرگانی:
بروز مشکالت عدیده در فرآیند صدور کارت 
یکبار  یا  اجارهای  کارت های  جمله  از  بازرگانی 
بازرگانی  کارت  از 5۰۰۰  بیش  )صدور  مصرف 

)یکبار مصرف( در سال 133۷؛
توفیق اندک در دستیابی به شناسایی و نظارت 

بر تجارت و تخصصی شدن فرایند آن
5-۲-3-3- قوانین ناظر بر جلب و حمایت 

از سرمایه گذاری خارجی
و  ر  کسبوکا محیط  یین  پا تبه  ر  .۲۰
سرمایه گذاری جهت تسهیل ورود سرمایه گذاران 
منطقه؛ رقیب  کشورهای  به  نسبت  خارجی 

اعمال  و  تدوین  به  کافی  توجه  عدم   .۲1
مشوق های مؤثر و کارآمد و تسهیل فرآیندهای 
اداری برای جهت دهی ورود سرمایه های خارجی 
به بخش ها، زیربخش ها، رشته ها و فعالیت های 
اقتصادی براساس اولویت های راهبردی و بخشی؛

اختالف  حل  نظام  کارآمدی  لزوم   .۲۲
سرمایه؛ انتقال  نظام  و  خارجی  سرمایه گذاری 

۲3. با وجود منسوخ شدن موافقت نامه های 

سرمایه گذاری، ایران بیش از 6۰ موافقت نامه با 
و  کارایی  که  رسانده  امضا  به  دیگر  کشورهای 

عملکرد آنها مشخص نیست.
5-۲-3-4- شفافیت و ضابطه مندی عوارض 

صادراتی بر کاالهای خام؛
عوارض  برقراری  ضابطه مندی  لزوم   .۲4
صادراتی مواد خام با رویکرد بلندمدت و با هدف 

توسعه صنایع پایین.
5-۲-4- محیط کسبوکار

براساس  کسب وکار:  فضای  شاخص   .۲5
گزارش کسب وکار بانک جهانی، رتبه ایران 1۲8 

ایران در بین 19۰ کشور در سال ۲۰19؛
ایران  ۲6. شاخص شروع کسب وکار: رتبه 

1۷8 در سال ۲۰19؛

۲۷. اخذ مجوز ساخت وساز: رتبه 86 ایران 
در سال ۲۰19؛

۲8. شاخص ثبت مالکیت: رتبه 9۰ ایران 
سال ۲۰19؛ در 

5-۲-5- مالیات
سود  و  درآمد  بر  مالیات  باالی  نرخ   .۲9

رصد؛  44/۷ ۲5و  ترتیب  به  شرکت ها 
3۰. رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات و 

نرخ مالیات به ترتیب 1۲8و 96؛
31. مدت زمان باالی پرداخت مالیات: ۲16در 

ساعت در سال ۲۰18.
5-۲-6- فضای رقابتی

3۲. شاخص بازار محصول: براساس گزارش 
شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 

ایران 133در سال ؛۲۰13
33. شدت رقابت بازار داخلی: رتبه ایران 133 

در سال ۲۰18؛
و  بازار  در  مسلط  بنگاه های  وجود   .34
انحصار؛ ضد  سیاست های  محدود  اثربخشی 

35. حمایت اندک دولت از سرمایه گذار: رتبه 
1۲6 ایران در سال ۲۰18.

5-۲-۷- دولت و محیط قانونی )هماهنگی 
نهادی(

36. عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی-
تجاری به دلیل تحریم ها؛

3۷. نظام تصمیم گیری جزیرهای، کوتاه مدت 
و  نظارت  سیستم  و  بلندمدت  رویکرد  فقدان  و 

پایش دقیق؛
وزارتخانه های جهاد  پایین  38. هماهنگی 
)قانون  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  کشاورزی 

انتزاع( در تنظیم بازار داخلی و متأثر شدن تجارت 
کشور از آن

39. کارآمدی اندک کمیسیون های مشترک:
در  مشترک  کمیسیون های  کم  اثربخشی 
تجاری  موافقت نامه های  رسیدن  سرانجام  به 
)موافقت نامه های ترجیحی و آزاد(، سرمایه گذاری، 

بانک و بیمه دوجانبه و چندجانبه؛
پراکندگی مسئولیت برگزاری کمیسیون ها در 

خارج از وزارتخانه متولی بازرگانی خارجی؛
ضعف در پیگیری مصوبات مربوطه.
5-3- عوامل مؤثر بر تولید صادراتی

5-3-1- دسترسی به منابع مالی
4۰. سهم اندک صادرات کاال و خدمات در 

مجموع تسهیالت نظام مالی کشور؛

41. محدود بودن سرمایه صندوق ضمانت 
صادرات )1۲۰میلیون دالر( و تعهد ۲میلیارد دالر 
و پوشش پایین بیمه صادرات غیرنفتی )5 درصد(؛

4۲. بانک محور بودن اقتصاد کشور در حوزه 
تأمین مالی و سهم پایین بازار سرمایه و ابزارهای 

محدود تامین مالی و بیمه صادراتی؛
43. عدم پذیریش ضمانت نامه های بانکی 
به دلیل فقدان روابط کارگزاری بانکی بین ایران 
و کشورهای مقصد برای صادرات خدمات فنی و 

مهندسی.
5-3-۲- مقیاس اقتصادی بنگاه

44. سهم باالی واحدهای کوچک و متوسط 
از کل بنگاه های کشور و در نتیجه فقدان اقدامات 
مناسب ترویجی و توسعه ای )تحقیق و توسعه، 
کاهش هزینه تمام شده، تبلیغات، بازاریابی، حضور 
در نمایشگاه های بین المللی و...( جهت حضور در 

بازارهای جهانی.
5-3-3- بهره وری عوامل تولید

45. سهم پایین بهره وری کل عوامل تولید 
در رشد اقتصادی و صادرات؛

46. وجود ظرفیت خالی صنایع: وجود بیش از 
3۰ درصد از ظرفیت ایجاد شده بالاستفاده در کلیه 
صنایع )افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش 

رقابت پذیری در بازار داخلی و خارجی(؛
4۷. روند کاهشی شاخص بهره وری سرمایه 

در یک دهه اخیر؛
48. کارایی پایین بازار نیرویکار )انعطاف پذیری 
پایین دستمزدها و عدم تناسب دستمزد نیروی کار 

با بهره وری(؛
49. روند کاهشی شاخص بهره وری نیروی 

کار در یک دهه اخیر؛
کارگاه های  کار  نیروی  پایین  مهارت   .5۰
صنعتی )سهم کارگران ماهر: حدود 5۰درصد کل 

کار(. نیروی 
ایران در سال  انرژی  51. میزان بهره وری 
۲۰15، حدود 4/5 است که در مقایسه با متوسط 

جهان )6/۷1( به مراتب پایین تر است.
5۲. شدت مصرف باالی انرژی در ایران:

یک  طی  انرژی  مصرف  شدت  افزایش 
اخیر؛  دهه 

شدت مصرف انرژی ایران 1/5 برابر جهان، 
1/5 برابر عربستان، ۲برابر ترکیه می باشد؛

از 55  )بیش  انرژی بر  صنایع  باالی  سهم 
درصد( در صادرات کشور )انتقال یارانه به خارجی(.

نقل  حمل و و  لجستیک   -4 -3 -5
) خت ها سا یر ز (

عملکرد  شاخص های  در  ایران  رتبه   .53
لجستیک، کارایی فرآیند ترخیص کاال، کیفیت 
ارسال  سهولت  و  لجستیکی  زیرساخت های 
ترتیب 64، ۷1، 63  به  بین المللی  محموله های 
و ۷9 در سال ۲۰18در میان 16۰کشور جهان؛

54. عدم ارائه خدمات لجستیکی یکپارچه 
مطابق استانداردهای جهانی به صاحبان بار؛

55. فرسودگی ناوگان حمل ونقل )بهره وری 
پایین در بخش های مختلف حمل ونقل(؛

56. امکانات ناکافی لجستیکی در گمرکات 
مرزی و بنادر )پایانه های صادراتی، بنادر خشک، 

تجهیزات و
ماشین آالت مدرن تخلیه و بارگیری(؛

5۷. کمبود خطوط کشتیرانی و ریلی با برخی 
از بازارهای هدف صادراتی؛

5-3-5- تسهیل تجاری

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1399-1404

چالش های توسعه صادرات
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آموزش

از آنجا که اشـخاص وابسـته، مسـتقل از یکدیگر نیسـتند، در اسـتانداردهای حسـابداری برای 
معامات، روابـط و مانده  حسـاب های اشـخاص وابسـته، الزامـات حسـابداری و افشـای خاصی وضع 
شـده اسـت تا اسـتفاده کنندگان صورت های مالی قـادر بـه درک ماهیت و آثـار واقعی یا بالقـوه آنها 

بـر صورت هـای مالی باشـند.

در این قسمت و قسمت بعد، مسئولیت حسابرس 
در  وابسته  اشخاص  با  معامات  و  روابط  زمینه  در 
حسابرسی صورت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد، 
به ویژه به کارگیری استانداردهاي 315 )تشخیص و 
ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت 
واحد تجاری و محیط آن(، 330 )برخوردهای حسابرس 
با خطرهای ارزیابی شده( و 240 )مسئولیت حسابرس 
در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورت هاي 
مالي( در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به 
روابط و معامات با اشخاص وابسته توصیف می شود.

بسیاری از معامالت با اشخاص وابسته در روال عادی عملیات 
واحد تجاري انجام می شود. در چنین شرایطی ممکن است خطر 
تحریف بااهمیت ناشی از این معامالت در صورت های مالی، بیشتر 
از معامالت مشابه با اشخاص غیروابسته نباشد. با این وجود، ممکن 
است در برخی شرایط ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته 
به گونه ای باشد که خطرهای تحریف بااهمیت آن در صورت های 
اشخاص  با  معامالت  بااهمیت  تحریف  از خطرهاي  بیشتر  مالی 

غیروابسته باشد. برای مثال:
● عملیات اشخاص وابسته ممکن است در دامنه اي گسترده و 
پیچیده از ساختارها و روابط صورت گیرد، به طوری که موجب 

با اشخاص وابسته  شود. افزایش پیچیدگی در معامالت 
یا تلخیص  ● سیستم های اطالعاتی ممکن است در تشخیص 
معامالت و مانده  حساب هاي بین واحد تجاری و اشخاص وابسته 

آن اثربخش نباشد.
● معامالت با اشخاص وابسته ممکن است تحت شرایط عادی 
بازار انجام نشود، برای مثال، برخی از معامالت با اشخاص وابسته 
ممکن است بدون دریافت تمام یا بخشي از مابه ازاي آن انجام شود.

مسئولیت های حسابرس
از آنجا که اشخاص وابسته، مستقل از یکدیگر نیستند، در 
استانداردهای حسابداری برای معامالت، روابط و مانده  حساب های 
اشخاص وابسته، الزامات حسابداری و افشای خاصی وضع شده است 
تا استفاده کنندگان صورت های مالی قادر به درک ماهیت و آثار واقعی 
یا بالقوه آنها بر صورت های مالی باشند. در نتیجه حسابرس باید 
به منظور تشخیص، ارزیابی و برخورد مناسب با خطرهای تحریف 
افشای  یا  تشخیص  در  تجاری  واحد  کوتاهی  از  ناشی  بااهمیت 
معامالت، روابط یا مانده  حساب هاي اشخاص وابسته طبق الزامات 

آن استانداردها، روش های حسابرسی را اجرا کند.
کسب شناخت از روابط و معامالت واحد تجاری با اشخاص 
وابسته، جهت ارزیابی احتمال وجود یک یا چند عامل خطر تقلب 
طبق استانداردهای مربوطه الزم است، زیرا تقلب مي تواند از طریق 

اشخاص وابسته، راحت تر انجام شود.
حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به گونه ای 
مناسب برنامه ریزی و اجرا شده باشد، به علت محدودیت های ذاتی 
حسابرسی، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی تحریف های 
بااهمیت صورت های مالی کشف نشود. در مورد اشخاص وابسته، بنا 
به دالیلی چون موارد زیر، آثار بالقوه محدودیت های ذاتی بر توانایی 

حسابرس در کشف تحریف های بااهمیت، بیشتر است:
● مدیران اجرایي ممکن است از وجود همه روابط و معامالت با 

اشخاص وابسته آگاه نباشند.
● روابط با اشخاص وابسته ممکن است فرصت بیشتری را برای 
تبانی، پنهان کاری یا دستکاری توسط مدیران اجرایي فراهم کند.

بنابراین، به دلیل احتمال عدم افشاي برخي از روابط و معامالت 
با اشخاص وابسته، برنامه ریزی و اجرای حسابرسی با تردید حرفه ای 
طبق استاندارد حسابرسی ۲۰۰ )اهداف کلی حسابرس مستقل و 
انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(، از اهمیت خاصی 
برخوردار است. هدف این استاندارد، کمک به حسابرس در تشخیص 
و ارزیابي خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از روابط و معامالت با 
با  برخورد  در  حسابرسی  روش های  طراحی  و  وابسته،  اشخاص 

خطرهای ارزیابي شده، است. 

شخص وابسته
 یک شخص در صورتي وابسته به واحد تجاري است که:
● به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه:

1. واحد تجاري را کنترل کند، یا توسط واحد تجاري کنترل شود، یا 
با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد )شامل واحدهاي تجاري 
اصلي، واحدهاي تجاري فرعي و واحدهاي تجاري فرعي هم گروه(،

۲. در واحد تجاري نفوذ قابل مالحظه داشته باشد، یا
3. بر واحد تجاري کنترل مشترک داشته باشد.

● واحد تجاري وابسته آن واحد باشد 
● مشارکت خاص آن واحد باشد 

● از مدیران اصلي واحد تجاري یا واحد تجاري اصلي آن باشد،
● خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق باشد،

● توسط اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق کنترل  شود، تحت 
کنترل مشترک یا نفوذ قابل مالحظه آنان است و یا اینکه سهم 
قابل مالحظه اي از حق رأي آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 

اختیار ایشان باشد، و
● طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري یا طرح بازنشستگي 
خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنین واحدهاي تجاري 

تحت کنترل این گونه طرح ها باشد.
* کارشناس دفتر بازبینی و حسابرسی

تجارت  شاخص  در  ایران   1۲3 رتبه   .58
جهان؛ کشور   19۰ میان  در  فرامرزی 

59. هزینه و مدت زمان باالی واردات )به 
ویژه کاالهای واسطه ای و سرمایه ای( و صادرات:

باال بودن مدت زمان مورد نیاز واردات جهت 
مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب 4۰ و 

141ساعت؛
هر  هزینه  ایران:  در  واردات  باالی  هزینه 

است. دالر  ایران 66۰  در  واردات  کانتینر 
زمان باالی »مطابقت اسناد« و »مطابقت 
»مطابقت  برای  الزم  زمان  ایران  در  مرزی«: 
مرزی«  »مطابقت  برای  و  ساعت   33 اسناد« 

است؛ 1۰1ساعت 
کانتینر  هر  هزینه  صادرات:  باالی  هزینه 

است. دالر   415 ایران  در  صادرات 
ارتقای  و  پشتیبان  زیرساخت های   -4-5

تجارت
5-4-1- ارتقای سرمایه گذاری و صادرات

6۰. عدم انسجام نهادی و فقدان متولی واحد 
سیاست گذاری و اجرایی در حوزه تجارت خارجی:

تجارت  در  واحد  فرماندهی  وجود  لزوم 
کشور؛ خارجی 

صادرات  عالی  شورای  نقش آفرینی  عدم 
کشور؛ غیرنفتی 

تعداد دستگاه های درگیر در فعل صادرات؛
لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی 
در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  و  دارایی  و 
جهت  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  جلب 

صادرات. توسعه 
در  شوروم ها  و  تجاری  مراکز  کمبود   .61

هدف؛ بازارهای 
6۲. نقش کمرنگ سازمان توسعه تجارت 
سایت های  )نظیر  توسعه ای  ترویجی-  امور  در 
تحقیقات  ترویج  هدف،  بازارهای  اطالع رسانی، 
کلینیک های  آموزش،  بسته بندی،  ترویج  بازار، 
صادراتی، توسعه فرهنگ صادراتی و...( به دلیل 

الزم؛ بودجه  فقدان 
63. تفکیک نمایشگاه از سازمان به عنوان 
بازوی ترویجی و تأمین مالی برنامه های توسعه ای 

در سال 13۷8؛
64. ضعف دفاتر نمایندگی تجاری و تعداد 

اندک رایزنان بازرگانی.
65. مشوق ها و حمایت های صادراتی:

عدم اختصاص بودجه و اعتبار مناسب برای 
تشویق صادرات؛

سیاست های  دستورالعمل  دیرهنگام  ابالغ 
مشوق ها؛ و  حمایتی 

تأخیر و عدم پرداخت به هنگام مشوق ها
5-4-۲- استانداردها و مجوزها

66. اجرایی نشدن برخی موافقت نامه های 
استاندارد با کشورهای هدف؛

و  استاندارد  موافقت نامه های  فقدان   .6۷
هدف. کشورهای  با  فنی  ضوابط 

و  اقتصادی  ویژه  آزاد،  مناطق   -3-4-5

مرزی بازارچه های 
68. عدم استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد 

جهت توسعه صادرات؛
در جذب سرمایه  آزاد  مناطق  ناکامی   .69
خارجی و داخلی )جذب ساالنه کمتر از ۲۰۰میلیون 
دالر سرمایه خارجی در مناطق آزاد در دهه اخیر( 
در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشورهای منطقه؛

۷۰. غیرفعال بودن بخش اعظم از مناطق 
ویژه )35 منطقه از 64 منطقه غیرفعال هستند(؛

ویژه  مناطق  در  اندک  سرمایه گذاری   .۷1
شده؛ تعیین  اهداف  با  متناسب  اقتصادی 

۷۲. ضعف در مدیریت یکپارچه در مناطق 
سازمان  فقدان  بوروکراسی،  )وجود  ویژه  و  آزاد 
اجرایی و مناسب و عدم برخورداری از مدیریت 

صحیح و کارا(.
حمایت  و  صنعتی1  هماهنگی   -4-4-5

بخشی
صادرات  در  خوشه ها  اندک  سهم   .۷3

کشور؛ غیرنفتی 
۷4. عدم وجود برنامه ریزی منسجم جهت 
جهانی۲  ارزش  زنجیره های  در  بنگاه ها  حضور 
منطقه ای3  ارزش  زنجیره های  و   )GVC(

RVC(؛ (
۷5. عدم حضور موثر واسطه های صادراتی و 
عدم موفقیت مدل های کنسرسیوم های صادراتی، 
خوشه های  و  صادرات  مدیریت  شرکت های 

صادراتی در جهت توسعه صادرات.
5-4-5- نوآوری و برند

۷6. لزوم تدوین سیاست های منسجم صنعتی، 
تجاری، سرمایه گذاری، فناوری، زیست محیطی و آمایشی؛

توسعه  و  تحقیق  سیاست های  ۷۷. ضعف 
صادراتی: بنگاه های  در  به ویژه 

۷8. سهم 9۲ درصدی ثبت عالیم تجاری 
در داخل کشور؛

۷9. مشکالت نوسازی فناوری در صنایع:
جذب  مانع  اقتصادی  تحریم های  فشار 

خارجی؛ فناوری 
ضعف حمایت های تجاری سازی فناوری.

8۰. رتبه ۷۲ ایران در شاخص برند ملی در 
)از  برند4  فیوچر  رتبه بندی  سال ۲۰19براساس 

بین ۷5 کشور(؛
81. تعدد نهادهای متولی در دولت و قوه 

با حقوق مالکیت فکری؛ قضاییه مرتبط 
8۲. کمبود استارت آپ ها در حوزه تجارت و 

لزوم تقویت نفوذ IT در تجارت

بازرگانی-  پژوهش های  مطالعات،  مؤسسه   *
ایران تجارت  توسعه  سازمان 

پاورقی:
Industiral coordanation -1

)Global Value Chain )GVC -۲
)Regional Value Chain )RVC -3

futurebrand -4

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت بیست و چهارم 

اشخاص وابسته– بخش اول
امیر حیدری*
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مقاله

اگرچه باک چین ابتدا برای فعالیت های مالی در نظر گرفته شده بود، ولی اکنون فناوری دفترکل 
توزیع شده می تواند به عنوان مبنایی برای بسیاری کاربردهای مفید از جمله مدیریت اطاعات 

استفاده شود.

تجارت  محیط های  در  باک چین  فناوری 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  می تواند  گمرک  و 
یک  به  مرتبط  طرف های  محیط ها  این  در 
تراکنش یا معامله نیاز دارند تا تبادل اطاعات 
و  باک چین  پتانسیل  به  توجه  با  انجام شود. 
گمرک  جهانی  سازمان  اخیر،  پیشرفت های 
گمرک  حوزه  در  را  فناوری  این  از  استفاده 
است:  کرده  آغاز  زیر  جنبه های  در  به ویژه 
اعمال  فرآیندهای  در  فناوری  این  از  استفاده 
تسهیل  قانون مداری،  بهبود  برای  مقررات 
تجارت، کشف تخلفات، چالش های مقرراتی در 
زمینه تجارت الکترونیک بر مبنای باک چین، و 
توجه به سوءاستفاده از باک چین )از جمله بیت 
کوین( برای تجارت غیرقانونی، فرار مالیاتی، 
نقض حقوق مالکیت فکری، پولشویی و سایر 

مالی.  جرایم 
با فناوری بالک چین کارایی زنجیره تأمین از طریق 
دستی،  و  کاغذی  عملیات  کاهش  واسطه ها،  کاهش 
داده های  براساس  پیش بینی پذیری  و  اطمینان  افزایش 
یک  در  ذی نفعان  همه  برای  دسترس  قابل  لحظه ای 
می یابد. بهبود  بالک چین(  در  )بازیگران  تأمین  زنجیره 

را  پیوسته  مشاهده  و  ردیابی  امکان  فناوری  این 
را  تأمین  زنجیره  تسهیل  و  امنیت  و  می کند  فراهم 
افزایش می دهد. راه حل های براساس بالک چین می تواند 
به طور قابل توجهی ظرفیت گمرک را در زمینه تحلیل 
تسهیل  به  منجر  و  بخشد  بهبود  هدف گیری  و  ریسک 

شود. تجارت  بیشتر 
فناوری بالک چین یک نوع معماری رمزنگاری شده 
غیرمتمرکز است. بالک چین یک سیستم شبکه ای ثبت 
اطالعات است. اطالعات ذخیره شده روی این سیستم 
می شود.  گذاشته  اشتراک  به  شبکه  اعضای  همه  میان 
این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست. در هر 
بلوک هر اطالعاتی می تواند ثبت شود. فهرست فزآینده 
رکوردها را "بلوک" می نامند. بالک چین قادر است هر 
نوع داده را به سرعت و در محیط امن انتقال داده و در 
ثبت  را  تراکنش  یا  داده ها  تغییرات جابجایی  عین حال 
کند. این فرآیند به صورت مطمئن و غیرقابل دستکاری 

انجام می شود. 
آن  اعضای  یا  بالک چین  شبکه  یک  در  بازیگران 
 )node( گره  یا   )validator( بخش ها  اعتبار  را 
شبکه  این  در  هوشمند  تلفن  یا  کامپیوتر  )به  می نامند. 
بلوک معمواًل شامل یک  نیز گره اطالق می شود(. هر 
هش رمز نگاری شده از بلوک قبلی و دارای ثبت زمان و 
داده های مربوط به تراکنش است. پس از ثبت داده ها در 
یک بلوک امکان تغییر در بلوک های بعدی وجود ندارد. 
هرگونه تغییر نیاز به همکاری مجرمانه اکثریت اعضای 
شبکه دارد. لذا بالک چین یک محیط امن است و یک 
باعث  موضوع  این  می کند.  ارائه  را  غیرمتمرکز  توافق 
می شود که ثبت رویدادها، سوابق فعالیت های مدیریتی 
نظیر مدیریت احراز هویت، پردازش معامالت، تشخیص 
منشاء اسناد، آسان تر شود؛ به ویژه اگر ذی نفعان زیادی 
درگیر باشند و یک مسئول مرکزی وجود نداشته باشد.

توشی  "سا توسط   ۲۰۰8 سال  در  بالک چین 
ارز رمزنگاری شده بیت  ناکاموتو" جهت استفاده برای 
کوین معرفی شد. این فناوری، بیت کوین را به عنوان 

کرد. معرفی  دیجیتال  ارز  اولین 
در سال های اخیر بالک چین برای نوشتن و اجرای 
و   ،)smart contract ( هوشمند  قراردادهای 

حاضر،  حال  در  ولی  می شود.  استفاده  واسطه ها  حذف 
قراردادهای هوشمند به صورت قانونی به رسمیت شناخته 

نیستند. اعمال  قابل  قانونًا  و  نشده 
مالی  امور  به واسطه  هوشمند  قرارداد  اصطالح 
از  مجموعه ای  واقع  در  و  است  شده  ایجاد  پرداخت  و 
قواعد هستند که نوشته و به طور خودکار اجرا می شوند. 
کشور  هر  موجود  مقررات  به  آن  قانونی  اجرای  قابلیت 
بستگی دارد.از جنبه عدم قابلیت دستکاری، هنگامی که 
اطالعات در بالک چین وارد شد، به صورت دائمی در آن 
محیط باقی می ماند و نمی توان آن را تغییر داد یا اصالح 
آن  تجاری  اطالعات جدید  توسط  نمی توان  نیز  و  کرد 

را جایگزین کرد. 
غیرمتمرکز  بالک چین  فناوری  حکمرانی،  جنبه  از 
است. یک اپراتور در راستای قانونگذار ملی و سازمان های 
دولتی قواعدی برای اعضای شبکه تعیین می کند. اگر این 
شبکه موردی نامطلوب از یکی از اعضای شبکه کشف 
کند، این عضو شبکه را حذف می کند. اگر این فعالیت 
متخلفانه تصادفی باشد، این عضو شبکه بایستی دوباره 
مجوز ورود دریافت کند. چنانچه فعالیت متخلفانه عمدی 
باشد، اپراتور موضوع را با مقامات دولتی مرتبط مطرح و 

جهت اقدام قانونی الزم آنها را مطلع می سازد. 
در  مالی  فعالیت های  برای  ابتدا  بالک چین  اگرچه 
نظر گرفته شده بود، ولی اکنون فناوری دفترکل توزیع 
شده می تواند به عنوان مبنایی برای بسیاری کاربردهای 

مفید از جمله مدیریت اطالعات استفاده شود. 
دارد که  فناوری بالک چین چندین مشخصه مهم 
بین المللی  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  بالقوه  می تواند 

شود: تقویت 
یک  در  متمرکز  پالتفرم  جای  به  فناوری  این   -
 )node( پالتفرم توزیع شده عمل می کند و همه اعضاء

به سوابق یکسانی در دفتر کل دسترسی دارند.
- این فناوری برای طرف های ناشناس و نامعلوم 
در یک معامله تجاری، امکان تبادل اطالعات بدون نیاز 

به واسطه و به صورت قابل اعتماد را فراهم می کند و 
اطالعات  و  داده ها  که  می سازد  مطمئن  را  آنها  بعالوه 
صحیح هستند و امکان کامل برای بررسی و حسابرسی 

وجود دارد. 
- تراکنش ها از طریق توافق میان اعضای شبکه، 
را  تخلف  امکان  بنابراین  و  می شوند  تأیید  و  بازبینی 
تأمین  زنجیره های  بیشتر  )امروزه  می سازد.  مشکل تر 
فوق العاده پیچیده هستند و بایستی ذی نفعان در بسیاری 

کنند.( اعتماد  یکدیگر  به  موارد 
- ترتیب زمانی رویدادها )تراکنش ها( قابل ردیابی 
است، بنابراین امکان اینکه اعضاء از جمله مقامات قانون 

گذار مسیر تراکنش ها را ردیابی کنند فراهم می شود.
اگرچه فناوری بالک چین خصوصیات جالبی از نظر 
امنیت، عدم قابلیت دستکاری، شفافیت، قابلیت ردیابی 
از  وسیع  استفاده  ولی  ارائه می دهد؛  را  و خودکارسازی 
است  مواجه  متعددی  چالش های  با  حاضر  حال  در  آن 
فناوری  این  از  استفاده  توسعه  اکنون  دلیل  به همین  و 
دارای محدودیت بوده و شبکه های بالک چین موجود و 
پالتفرم ها گاهی اوقات هماهنگ نیستند و نیز مشکالت 
قانونی حل نشده وجود دارد. این مشکالت از وضعیت 
قانونی تراکنش های بالک چین تا قابلیت اعتماد آنها را 
شامل می شود.بعالوه، این موضوع باید روشن شود که 
آیا طراحان بالک چین را می توان از نظر نفوذ به شبکه 
کنترل کرد یا نه؟ یعنی اینکه موضوعات مربوط به امنیت 

شبکه فعاًل قطعیت نیافته است.

پنج اشتباه رایج در مورد باک چین:
1- بالک چین همان بیت کوین است. 

ارز  یک  فقط  کوین  بیت  که  است  این  واقعیت 
رمزنگاری شده در بالک چین است. بالک چین می تواند 

شود. استفاده  دیگر  اپلیکیشن های  از  بسیاری  برای 
۲- بالک چین بهتر از بانک های اطالعاتی موجود 

است. 

اطالعاتی  بانک های  برخی  که  است  این  واقعیت 
بالک چین  می کنند.  عمل  بالک چین  از  بهتر  موجود 
ارزشمند  دارد  وجود  کمتری  اعتماد  که  محیط هایی  در 
است. در محیط بالک چین واسطه ها وجود ندارند و اعضاء 

دهند.  انجام  ًتراکنش  مستقیما  می توانند 
3- بالک چین غیرقابل دستکاری است. 

بالک چین  در  داده  ساختار  که  است  این  واقعیت 
طوری است که فقط می توان داده را اضافه کرد و امکان 
با  می توانند  داده ها  بالک چین،  در  ندارد.  وجود  حذف 
همکاری بیش از 5۰ درصد اعضاء )بیش از نصف اعضاء( 

تغییر کند، بنابراین امکان تغییر اطالعات وجود ندارد.
4- بالک چین 1۰۰ درصد امنیت دارد.

ساختارهای  از  بالک چین  که  است  این  واقعیت 
رمزنگاری  مثل  استفاده می کند،  تغییر  غیرقابل  داده ای 
بستگی  بالک چین  سیستم  کامل  امنیت  شده.  حفاظت 

دارد. آن  کمکی  اپلیکیشن های  به 
5- بالک چین یک ماشین حقیقت یاب است. 

همه  می تواند  بالک چین  که  است  این  واقعیت 
تراکنش ها و داده ها را بازبینی کند. بالک چین نمی تواند 

کند. ارزیابی  را  ورودی  اطالعات  صحت 
از  یکی  را  بالک چین  گزارشی  در  جهانی  بانک 
این  می کند.  معرفی  صنعتی  چهارم  انقالب  ستون های 
فناوری مانند ماشین بخار و اینترنت در عصرهای گذشته 
دگرگونی عظیمی در عصر پیش رو ایجاد خواهد کرد. این 
فناوری، مدل های اقتصادی و تجاری را تغییر خواهد داد 
و پتانسیل قابل توجهی برای مبارزه با فساد مالی را دارد. 
بالک چین یک زنجیره از بلوک های دیجیتال است 
که حاوی اطالعات است. این اطالعات می تواند شامل نام 
فرستنده و گیرنده و میزان پول باشد. این فناوری نیاز به 
واسطه یعنی بانک را حذف می کند. به زبان ساده شفافیت 

را ارتقاء می دهد و شفافیت در واقع دشمن فساد است. 
منبع: وب سایت سازمان جهانی گمرک 
و بانک جهانی

کاربرد فناوری باک چین در گمرک- قسمت اول
مترجمین: عبدالعزیز یوسفی- مژده جلیل مژدهی
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مقاله

اســتراتژی یادگیــری و سیســتم آموزشــی دقیــق می توانــد کارایــی، تأثیــر، 
همســانی، اعتمــاد و رضایــت شــغلی را بــه ارمغــان آورد و ســبب تحقــق اهــداف 

ــود. ــازمان ش س

مهندسی مدیریت آموزش گمرک

پیاده سازی سیستم مبتنی بر شایستگی در گمرک 
مترجمان: وحید محمد تقوایی- مریم محبی *

فرصت ها و تهدیدهایی که گمرکات مدرن با 
آن مواجه هستند، ادارات گمرک را ناچار به واکنش 
سریع نسبت به تغییرات تجاری در سطح جهانی 
می نماید. از آنجا که سرمایه انسانی ارزشمندترین 
دارایی هر سازمان در ایجاد هماهنگی با محیط در 
حال تغییر است، لذا گمرک باید نیروی انسانی خود 
را به دانش و مهارت های الزم و کافی تجهیز نماید 
تا بتواند با کمک آنها با این تغییر سازگار شده و 
به موفقیت دست یابد دستورالعمل پیاده سازی 
سیستم مبتنی بر شایستگی در گمرک به همین 

موضوع پرداخته است. 
برای پاسخگویی به چالش های قرن۲1، ادارات گمرک 
نیازمند ارزیابی مستمر نیازهای استراتژیک و همچنین نیازهای 
مربوط به تجارت دائم التغییر به لحاظ شایستگی های اصلی، 
روی  زیادی  تأکید  باید  آنها  هستند.  مدیریتی  و  عملیاتی 
پیش بینی شایستگی های در حال ظهور داشته باشند. با این 
کار، ادارات قادر به طراحی، توسعه و اجرای سیاستی کارآمد 
برای تجهیز کارکنان خود با مهارت ها، دانش و توانمندی های 
اخالقی مرتبط با مشاغل، مسئولیت ها و وظایف تخصصی 

آنها خواهند بود.
آموزش، فرآیندها و زیرساخت های آن برای عملکرد 

سازمانی گمرک، ابزارهای اصلی هستند.
نقش آموزش، پشتیبانی از اهداف سازمانی و تضمین 
تبدیل سیاست های سازمان به فعالیت های اجرایی کارآمد 
است. این موضوع وقتی که وجود تکنولوژی های جدید و 
پیشرفته در گمرک بدون کارکنان ماهر و شایسته ناکارآمد 

می شود، حیاتی به نظر می رسد.
آموزش یکی از راه حل های توسعه سازمانی است که 
ادارات گمرک باید به منظور برآوردن تقاضاهای سازمانی و 
فردی بر آن تأکید داشته باشند. آموزش باید همیشه اولویت 
داشته باشد که البته این امر نیازمند تعهد استراتژیک از سوی 

مدیریت گمرک است.
توسعه نیروی کار گمرک و سیاست آموزش باید به صورت 
منسجم با ذی نفعان استراتژیک سازمان - چه داخلی و چه 
خارجی- توسعه یابد تا تضمین نماید که آموزش ملی مبتنی بر 
شایستگی است و یادگیری مادام العمر )یادگیری و توسعه مستمر( 
و سیستم های یادگیری خالقانه را در سازمان به همراه دارد. 
استراتژی یادگیری و سیستم آموزشی دقیق می تواند کارایی، 
تأثیر، همسانی، اعتماد و رضایت شغلی را به ارمغان آورد که خود 

به تحقق اهداف سازمان کمک خواهد کرد.
هدف این دستورالعمل، ارائه رهنمودهایی درخصوص 
چگونگی انسجام مراکز آموزش ملی و مدیریت یادگیری 
جهت پشتیبانی از مسیر استراتژیک گسترده تر گمرکی به 
اعضا است. همچنین هدف دیگر آن توضیح مفاهیم یادگیری 
مدرن و کارآمد جهت به کارگیری در ساختارهای آموزش ملی 

به منظور تضمین پاسخگویی به نیازهای سازمانی می باشد.
در این دستورالعمل، اصول و عملکردهای حرفه ای گرایی 
گمرک به صورت منسجم گردآوری شده و به ادارات گمرک 
ارائه می شود و آنها می توانند استراتژی و عملکرد مدیریت 
و  دهند  قرار  ارتقاء  و  اجرا  بازبینی،  مورد  را  خود  آموزشی 
رویکردی مبتنی بر شایستگی برای سیاست و طراحی آموزش 

خود داشته باشند.
این دستورالعمل چهار هدف کلی دارد:

1- ارائه راهنمایی کلی و کمک به کسانی که با مباحث 
آموزشی گمرک و مدیریت یادگیری سر و کار دارند.

به  سازمانی،  ثبات  به  دستیابی  در جهت  کمک   -۲
نیازهای  به  ایجاد شده و  شیوه ای که مراکز ملی آموزش 

استراتژیک سازمان پاسخ دهد.
3- ارائه عملکردهایی مفید برای بازبینی، طراحی، توسعه، 

اجرا و ارائه آموزش ملی و طرح های ارزشیابی.
4- کمک به دستیابی به استانداردهای جهانی آموزش 

در میان کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک.
این دستورالعمل بر مبنای کارشناسی و تجربه سازمان 
جهانی گمرک، عملکردهای مثبت جمع آوری شده از ادارات 
گمرک و همچنین استانداردهای شناخته شده جهانی آموزش 
از بخش خصوصی و متخصصان منابع انسانی تدوین شده 
و هدف این رهنمودها کمک به اعضا در ارتقای عملکرد، 
از  استفاده  با  مدیریت عملکرد  آموزش  کنترل هزینه های 

موارد زیر است:
 ارتقای فرهنگ تجارت، ارزش های سازمانی و محرک ها؛

 ارائه آموزش ضروری مرتبط با قانون، شغل و شخصیت 
و نیازهای شغلی؛

 ارائه تقویم آموزشی و رخدادهای یادگیری با گسترش 
روش های آموزشی مناسب و خالقانه؛ 

گسترش جوامع یادگیری گمرک )تبادل و مدیریت دانش 
با  اجرا  برای  مجازی  دریچه  به عنوان   CLiKC از طریق 

گنجینه ای موجود از عملکردهای گمرک(

تعهد سیاسی
گرایش قوی سیاسی برای تخصیص منابع مناسب جهت 
توسعه نیروی کار و به کارگیری سیاست منسجم نیروی انسانی 
ازجمله آموزش، امری حیاتی است. به دست آوردن و حفظ 
سطح باالیی از پشتیبانی سیاسی، نیازمند تحلیل سازمانی و 
سیستمی از منافع آموزشی است که بتوان آن را به صورت 

کمی وصف کرد.
آموزش،  فرآیند  و  سیاست  و  منسجم  انسانی  منابع 
ابزاری کارآمد برای این کارایجاد کرده و ارتباطی روشن میان 

شایستگی ها و عملکرد سازمانی برقرار می نماید.
همانطور که خدمات آموزشی و فرآیند تصمیم گیری، 
تعاملی بسیار نزدیک با خدمات نیروی انسانی دارند، خدمات 
سطح  در  تصمیم گیری  فرآیند  از  بخشی  باید  آموزشی 
استراتژیک باشد. این مسئله، پایداری آنها را در نظر مدیر 
در  را  مطلوب  شغلی  موقعیت های  و  کرده  تضمین  ارشد 
آموزش برای جذب و حفظ مربیان و مدیران آموزش شایسته 

و مجرب ایجاد می نماید.

رؤسای هریک از ادارات گمرک باید دریابند که آموزش:
 نقش مهمی در توسعه سازمان دارد؛

 در توسعه و عملکرد منابع انسانی مؤثر است؛ 
 سازمان را قادر به پیشبرد جذابیت ها و اصول حرفه ای 

می نماید.
آموزش، یکی از اجزای اصلی استراتژی سازمان در انتشار 
ارزش ها و توسعه روحیه تیمی است و همچنین برای عملیاتی 
کردن رویکرد بلندمدت رؤسای آن و رسیدن به اهداف سازمانی 

حائز اهمیت می باشد.

سازگاری سازمانی و ارزیابی عملکرد
 آموزش باید با هدف قرار دادن توسعه و ابقای توانمندی ها 
که  رفتارهایی  و  دانش  مهارت ها،  از  مجموعه ای  ازجمله 
پیش بینی کننده توانایی شخصی در تحقق نیازهای سازمانی 

هستند، توسعه یافته و ارائه شود.
 توسعه و ابقاء دانش، مهارت ها و شایستگی هایی که منحصراً 

به مشاغل گمرک اختصاص دارد را ضروری می نماید.
 انتقال شایستگی را به منظور تأکید بر اجرا در محیط کار و 
به منظور ارزیابی شدن در افزایش عملکرد شغلی افراد ممکن 
می سازد. فرآیندهای یادگیری برای توانمندسازی کارآموزان 
در به کارگیری مفاهیم و مهارت ها و همچنین حل مشکالت 

مربوط به امور شغلی آنان طراحی شده اند.
به  اخیر  سال های  طی  شایستگی  بر  مبتنی  رویکرد   
طور فزاینده ای توسط جامعه گمرکی به کار گرفته شده و 
از شایستگی های تخصصی مشاغل گمرکی  مجموعه ای 

توسط ادارات متعددی طرح ریزی شده است.
سازمان  پیکارد  حرفه ای  استانداردهای  سال ۲۰۰8،  از   
جهانی گمرک )برای مدیران استراتژیک و عملیاتی گمرک( 
استانداردهای توسعه بخش مشابهی را براساس شایستگی های 
مورد نیاز به منظور رهبری و مدیریت کارآمد گمرک در قرن 
۲1 برای سطح مدیریت ارائه نموده و پایه اقدامات متعددی 

را بنا نهاده اند.
اروپا  اتحادیه  گمرکی  شایستگی  دستورالعمل  اکنون 
مجموعه ای استاندارد از شایستگی های اصلی و تخصصی 
گمرک را به ۲8 عضو اتحادیه اروپا ارائه می نماید. به عنوان 
مثال ادارات گمرک بورکنیافاسو، گامبیا، موروکو و آفریقای 
جنوبی، دستورالعمل شایستگی خود را به عنوان بنیانی برای 
سیاست های آموزشی و منابع انسانی داخلی جهت ایجاد توسعه 

و برنامه های تحصیلی به کار گرفته اند.

توسعه شغلی و توانمندی فردی
که  است  این  یادگیری  فرهنگ  به  رسیدن  الزمه 
افراد با شناسایی آموزش مورد نیاز جهت تکمیل یا بهبود 
توانمندی هایشان خود جهت باال بردن عملکرد خود، در مقابل 

شغل و توسعه فردی، احساس مسئولیت کنند.
کارکنان )کارمند گمرک و دریافت کننده آموزش( بایستی 
در مرکز سیستم آموزش و مدیریت یادگیری باشد. وقتی که 
آموزش، جزء اصلی توسعه شغلی باشد، برنامه آموزش مفید 
واقع می شود و ایجاد انگیزش می نماید.انگیزه برای کارآموزان 
و افراد وابسته به آموزش مهم است. برنامه های آموزشی و 
برنامه های توسعه بخش هر دو برای پاسخگویی در مورد 
وظایف، نقش، سطح هر شغل و همچنین نمایه فردی مطابق 

با شغل مورد انتظار طراحی شده است.

خاقیت
سازمان  به  فرهنگ  ارتقای  در  به کارگیری خالقیت 
یادگیرنده، امری بنیادی و برای پاسخگویی به پیچیدگی 
وظایف گمرکی امری واجب و برای جذب و استخدام افراد 
امری مهم است. روش ها و ابزار یادگیری خالقانه زیادی 
موجود است و ترکیب کردن آنها با هم کمک می کند تا 
یک سیستم آموزش و مدیریت یادگیری کم هزینه، مرتبط 
و منعطفی به دست آید.استفاده از روش ها و تکنولوژی های 
یادگیری ترکیبی و خالقانه به سازمان ها در بهبود عملکرد، 
پاسخگویی سریع تر به تغییرات تجاری، سرعت بخشیدن به 
یادگیری حین کار و همچنین باال بردن تعهد و مدیریت استعداد 

کارمندان کمک شایانی خواهد کرد.
اجرای یادگیری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و انتشار 
روش های یادگیری به صورت گسترده در سازمان ها سرمایه 
رقابتی را معرفی می کند که برای حرکت به سمت درک 
منسجم و مدیریت مناسب دانش کمک کننده است. بعالوه، 
در پاسخ به نیروی انسانی در حال تحول و استفاده زیاد از 
تکنولوژی کارکنان را تشویق می نمایند تا به منظور افزایش 
فرآیند حل مسئله مبتنی بر همکاری، با رفتارهای رسانه 

اجتماعی همگام شوند.
* مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران
منبع: سازمان جهانی گمرک
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مــا بایــد در گمــرک بــه صــورت مســتمر هــدف مــان ایــن باشــد کــه بتوانیــم زمــان ترخیــص کاالهــا را 
بــه حداقــل برســانیم، چراکــه یافته هــا از ایــن حکایــت دارنــد کــه بــه ازای توقــف یــک شــبانه روزی 

کاال در گمــرک، یــک واحــد بــه هزینه هــای آن اضافــه می شــود.

محمد خلیلی مدیرکل گمرکات استان قم:

زمان تشریفات کاالهای صادراتی در گمرکات قم به سه ساعت کاهش یافته است

  با توجه به نامگداری سال  های 98 و 99 
به عنوان سال رونق تولید و جهش تولید، گمرک 
واحدهای  از  حمایت  برای  شما  مدیریت  تحت 
تولیدی و کمک به رونق تولید چه اقداماتی انجام 

داده و چه برنامه هایی دارد؟
تسریع در ترخیص کاالهای مربوط به واحدهای 
تولیدی، عمده هدف برنامه گمرکات استان به منظور 
ابتدای  از  منظور  همین  به  است.  تولید  رونق  تحقق 
سال جاری تاکنون به اتفاق تیم فنی گمرکات استان 
مسؤل  بازبینی،  مسؤل  گمرکی،  امور  معاون  شامل 
درب خروج، جانشین معاون فنی و کارشناس سرویس 
ارزیابی، بالغ بر ۲5 بازدید از واحدهای تولیدی استان 
چالش های  و  مشکالت  نزدیک  از  و  آمده  عمل  به 
پیش روی ترخیص مواد اولیه آنها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و تصمیمات مفیدی درباره حل مشکالت 
ترخیص واحدهای تولیدی مذکور اتخاذ شده است که 
انشاءاهلل این برنامه ادامه خواهد یافت. تالش و هدف 
حداقل  در  که  است  این  استان  گمرکات  مجموعه 
واحدهای  کاالهای  ترخیص  به  نسبت  ممکن،  زمان 

نماید.  اقدام  تولیدی 
و  گمرک  هماهنگی  و  همکاری  موضوع    
سازمان های همجوار برای خدمت رسانی مطلوب 
به فعاالن تجاری و تولیدی در حوزه مدیریت شما 

چگونه صورت می گیرد؟
همه سازمان های همجوار به صورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه جامع گمرکی اعالم نظر می کنند و 
هماهنگی الزم را با گمرک دارند. البته برخی از این 
سازمان ها روزهای پنج شنبه تعطیل هستند یا اینکه یک 
نفر کارشناسان را معرفی کرده اند که در صورت نبود 
کارشناس )مرخصی یا بیماری( عماًل فرآیند ترخیص 
متوقف می شود. با ابالغ بخشنامه معاونت محترم فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران و پیگیری های الزم از مبادی 

ذی ربط، مشکل فوق در حال برطرف شدن است.
  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؟

توزیع  باعث  گمرک  در  کارها  شدن  مکانیزه 
سراسر  گمرکی  امور  کارشناسان  میان  اظهارنامه ها 
با  رجوع  ارباب  روی  در  رو  ارتباط  قطع  کشور، 
ترخیص  مراحل  کلیه  زمان سنجی  امکان  پرسنل، 
به  بوط  مر مه های  نا ر ظها ا یع  ز تو ن  مکا ا ال،  کا
واحدهای تولیدی به مسیرهای سبز و زرد )مدیریت 
ریسک( با هدف کمتر کردن زمان ترخیص کاال در 
گمرک و جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور 
شده است. هدایت بیش از 8۰ درصد اظهارنامه های 
صادراتی مربوط به واحدهای تولیدی به مسیر سبز 
زمان  چشمگیر  کاهش  به  منجر  سلکتیوتی  زرد  و 
ساعت   3 به  روز   3 از  صادراتی  کاالهای  ترخیص 
زمان  قطعی  واردات  رویه  در  همچنین  است.  شده 
یافته  تقلیل  روز   3 به  ماه  یک  از  کاالها  ترخیص 
است. البته ما باید در گمرک به صورت مستمر هدف 
مان این باشد که بتوانیم زمان ترخیص کاالها را به 
حداقل برسانیم، چراکه یافته ها از این حکایت دارند 
گمرک،  در  کاال  شبانه روز  یک  توقف  ازای  به  که 
یک واحد به هزینه های آن اضافه می شود. اگر این 

تورمی  شکل  به  یادشده  هزینه  باشد  وارداتی  کاال 
در  )گرانی  می شود  منتقل  نهایی  مصرف کننده  به 
رقابتی  توان  باشد،  صادراتی  کاالی  اگر  و  بازار( 
رقبا  سایر  مقابل  در  را  تولیدکننده  و  صادرکننده 
بازارهای هدف صادراتی  ما  و عماًل  بین می برد  از 
خود را با تهدید مواجه کرده و یا از دست می دهیم.

رساندن  حداقل  به  برای  شما  نظر  به    
قاچاق مواد مخدر و کاال چه امکانات و شیوه هایی 
الزم است تا اقدامات ذی ربط اثربخشی بیشتری 

باشد؟ داشته 
ما باید به تقویت امکانات و اصالح قوانین و مقررات 
جاری بپردازیم. در این راه گمرکات مرزی و مهم کشور 
های دستگاه  همچنین  و  موادیاب  به سگ های   باید 

کامیونی، پالتی و مسافری تجهیز شوند و از 
پرسنل متعهد، کاربلد و عالقه مند به کار در حوزه های 
ارائه  و  دوایر  کردن  تخصصی  شود.  استفاده  مذکور 
آموزش های الزم به پرسنل درباره قوانین و مقررات 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبادل اطالعات و تجربیات 
میان نیروها و پرسنل آن دوایر، می تواند اثربخشی امور 

را افزایش دهد. 
بهره وری  و  انگیزش  افزایش  برای    

نیروهای شاغل در گمرکات تحت مدیریت خود 
برنامه هایی  چه  و  داده اید  انجام  اقداماتی  چه 

دارید؟
نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر 
منابع  مدیریت  طرفی  از  می شود.  محسوب  سازمان 
انسانی، دارای ظرافت و حساسیت خاصی است که باید 
با افزایش بهره وری  با در نظر گرفتن تمام شرایط و 
کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان گام برداریم. 
امور مربوط به گمرک به شکل تیمی ارائه می شود و هر 
چقدر این تیم هماهنگی بیشتری داشته باشد، به تبع 
آن بهره وری مجموعه افزایش خواهد یافت و برعکس. 
این گمرک و  با برگزاری جلسات ماهانه در  بنابراین 
تقدیر و تشکر از پرسنل فعال، ذکر نقاط قوت و ضعف 
عملکردی و... بر آن بوده ایم تا ضمن ایجاد انگیزش 
در پرسنل، بتوانیم بهره وری مجموعه را افزایش دهیم. 
همچنین در ادامه با برگزاری جلسات هفتگی به صورت 
با حضور معاون مربوطه تالش  رو در رو در دوایر و 
کردیم تا بیشتر از نظرات و دغدغه های همکاران مطلع 
شده و در جهت رفع آنها اقدام کنیم. ما با این حرکت 

توانستیم به این هدف دست یابیم. 
از  تا  ببریم  کار  به  بود  الزم  که  دیگری  اقدام 
مشارکت حداکثری همکاران استفاده کنیم، ایجاد اتاق 
فکر بود که ایده آن را چند نفر از دوستان به هنگام 
مذاکره در این جلسات مطرح کرده بودند. حسن جلسات 
کوچک این بود که توانستیم از نظرات کلیه همکاران 

آن قسمت بهره مند شویم.
مباحث  شنیدن  ضمن  جلسات  این  در  ما  البته   
همکاران، نظرات خود را ازجمله اینکه اقدامات آن واحد 
برای رفع موانع کار چیست و چه اقداماتی می توان به 
را  ارائه کرد  به مراجعان  تا خدمات بهتری  کار بست 
نیز مطرح می کردیم و در نهایت کل مباحث مطروحه 
به عنوان  از پرسنل واحد  صورتجلسه می شد و یکی 
تعیین  مصوبات  آن  شدن  اجرایی  و  پیگیری  مسئول 

می شد.

مقاله

مدیرکل گمرکات استان قم می گوید از زمان مکانیزه شدن امور 
گمرکی، زمان انجام تشریفات ترخیص کاال در این گمرکات به شدت 
کاهش یافته، به نحوی که زمان ترخیص کاالهای صادراتی از 3 روز 
به 3 ساعت و واردات قطعی از 30 روز به 3 روز رسیده است. وی 
می افزاید: از آنجا که هدف اصلی گمرکات استان قم تسریع در ترخیص 

کاالهای مربوط به واحدهای تولیدی است، از ابتدای سال جاری تاکنون 
25 مورد بازدید از شرکت های تولیدی این استان صورت گرفته  است.

محمد خلیلی در گفت وگو با نشریه گمرک به سئوال های مطرح 
شده درخصوص عملکرد و برنامه های آینده گمرکات استان قم پاسخ 

داده است که در پی می خوانید:

X-RAY
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گمــرکات اســتان گیــان بــه دلیــل تعــدد اماکــن گمرکــی و اجــرای موافقت نامــه گمرکــی بیــن ایران 

و کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا، بــا افزایــش فعالیت هــای گمرکــی مواجه شــده اســت.

 استاندار گیان در دیدار با ناظر گمرکات 
میلیون   600 هدف گذاری  گفت:  استان  این 
دالری صادرات غیرنفتی در سال جاری و تحقق 
آنکه از اهداف سال جهش تولید است، دور از 

دسترس نیست.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان گیالن، 
پرسنل  و  مدیران  مجموعه  تالش  زارع  ارسالن  دکتر 
گمرکات استان به خصوص در شرایط سخت و حساس 
حمایت  جهت  در  آنها  مضاعف  کوشش  و  کرونایی 
با  اهمیت خواند.وی  حائز  را  تولید  رونق  و  از صادرات 
اشاره به دستیابی گمرک و حوزه تجاری استان به رقم 
هدف گذاری شده برای صادرات در سال 98 یعنی 5۰۰ 
میلیون دالر افزود: باید تالش شود تا هدف گذاری 6۰۰ 

میلیون دالری تا پایان سال 99 تحقق یابد.
ابوالقاسم  جلسه  این  در  گزارش  این  براساس   
گمرک  مدیرکل  و  گیالن  گمرکات  ناظر  یوسفی نژاد، 
انزلی ضمن تشکر از حمایت همه جانبه استاندار، به تشریح 
وضعیت و عملکرد گمرکات استان و مشکالت مربوط به 
آن پرداخت و گفت: گمرکات استان گیالن به دلیل تعدد 
اماکن گمرکی و اجرای موافقت نامه گمرکی بین ایران و 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، با افزایش فعالیت های 

گمرکی مواجه شده است.
وی افزود: مشکالت زیرساختی در پایانه ریلی آستارا 
و امکانات مورد نیاز گمرک و دیگر سازمان های ذیمدخل 

از مشکالت این ستاد نظارت است.

تاش شبانه روزی کارکنان گمرک آستارا، 
نمونه بارزی از کار جهادی است

و  مدیران  جمع  در  گیالن  استان  گمرکات  ناطر 
مسئوالن گمرک مرزی آستارا گفت: تالش همکاران 

این گمرک در شرایط سخت کرونایی ستودنی و مایه 
است. افتخار 

به گزارش روابط عمومی گمرکات استان گیالن، در 
ابتداي این جلسه رسول امیدی مدیرکل گمرک آستارا به 
تشریح عملکرد این گمرک طی سال های اخیر پرداخت 
و گفت: نقش این گمرک به عنوان یکی از مهم ترین 
گمرکات شمال کشور در توسعه تجارت و حمایت از تولید 

و صادرات برجسته است. 
وی با اشاره به برخی مشکالت گذشته و پیش رو در 
روند اجرای پروژه محوطه سازی گمرک در مورد کمبود 
نیروی انسانی و نیازهای رفاهی و معیشتی پرسنل و سایر 

مسائل مرتبط با این گمرک مطالبی بیان کرد.
براساس این گزارش ناظر گمرکات این استان نیز 
ضمن تشکر از کارکنان گمرک آستارا گفت: انجام خدمات 
شبانه روزی همکاران این گمرک به خصوص فعالیت های 
ایام  و  ماه های گذشته  در  آنها  و چشمگیر  توجه  قابل 
کرونایی، نمونه بارزی از کار جهادی است که از چشم 
خدمت گیرندگان، مردم و مسئوالن دور نمانده و مسئوالن 
استانی، همواره به انجام خدمات شایسته همکاران در 
آستارا  گمرک  علی الخصوص  گیالن  استان  گمرکات 
اذعان دارند.وی افزود: استقرار گمرک در هر منطقه اي 
باعث توسعه و رشد آن منطقه می شود که این باعث 

افتخار گمرک است. 

بازدید از پروژه طرح جامع محوطه سازی 
گمرک مرزی آستارا 

ناظر گمرکات استان گیالن به همراه فرماندار آستارا 
و معاونان و مسئوالن و نمایندگان شرکت مشاور، پیمانکار 
و مدیر شرکت انبارهای عمومی از پروژه محوطه سازی 

گمرک آستارا بازدید کرد.
 در این بازدید که به منظور تسریع در اجرای پروژه 
و برنامه زمانبندی پروژه مذکور صورت گرفت، مقرر شد 
با همکاری مسئوالن شرکت مشاور، معارضات موجود در 
مورد تخریب ساختمان مربوط به جایگاه سوخت، تخلیه و 

تخریب هانگارهای واقع در مسیر اجرای پروژه و تخلیه و 
تخریب انبارهای 1و۲ گمرک و دیگر الزامات برطرف شود.

فرماندار شهرستان بندری آستارا هم ضمن استقبال 
ایجاد  اینکه  بر  تأکید  با  پروژه  این  دراجرای  تسریع  از 
زیرساخت های جدیددر محوطه گمرک مرزی آستارا و 
همچنین گمرک ریلی الزامی است، خواستار توجه بیشتر 

مسئوالن کشوری در این خصوص شد.

بازدید از گمرک امانات پستی رشت و 
فرودگاه

یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان از گمرک امانات پستی 
رشت و فرودگاه بازدید کرد. وی ضمن استماع مشکالت 
کارکنان این واحدها بر لزوم دقت و حساسیت نسبت به 
کنترل های گمرکی بسته های پستی و در عین حال تسریع 

در فرآیند تشریفات ترخیص این گونه بسته تأکید کرد.

استاندار گیان: 

تحقق صادرات 600 میلیون دالری در استان گیان دور از دسترس نیست

استان ها

توسعه  در جلسه  زنجان  مدیرکل گمرک 
و  نقش  محوریت  با  که  استان  این  صادرات 
عملکرد گمرک تشکیل شد ضمن ابراز خرسندی 
از توجه ویژه استاندار زنجان به گمرک و توسعه 
صادرات استان، اهم اقدامات گمرکی صورت 

گرفته در ماه های اخیر را تشریح کرد.
اخذ  و  پیگیری  گفت:  سیداحمدی  میرهاشم 
جامد  قیر  صادرات  برای  تخصصی  گمرک  مجوزهای 
و اسید سولفوریک، برگزاری جلسات هماهنگی جهت 
روان سازی تشریفات گمرکی با ادارات استاندارد، راه آهن، 
بانک ملی، اتاق بازرگانی، اموال تملیکی و مدیران عامل 
ایستگاه  در  استقرار  زنجان،  استان  فعال  شرکت های 

به  بارگیری  و  تخلیه  زنجان،  ایستگاه  و  بناب  راه آهن 
صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل و پیگیری وصول 
بدهی های معوقه سال های 96 تا آخر 98 از جمله این 

بود. اقدامات 
به گزارش روابط عمومی گمرک زنجان، در پایان این 
جلسه که با شرکت ادارات مرتبط با توسعه صادرات استان 
به صورت آنالین در سالن جلسات استانداری زنجان برگزار 
شد، استاندار ضمن تشکر از مدیرکل گمرک استان، اقدامات 
برای سایر دست اندرکاران  الگویی تمام عیار  را  گمرک 
صادرات عنوان کرد که ریشه در کار جهادی دارد، گفت: 
تمام تالش خود را در جهت رفع موانع موجود برای توسعه 

گمرک استان به کار خواهد بست.

گمرک  سرپرست  قنبری،  علیرضا 
قشم به همراه رئیس حراست، معاونین 
و رؤسای گمرکات پهل و الفت به مناسبت 
دادگستری  رئیس  با  قضاییه  قوه  هفته 
و  دیدار  قشم  شهرستان  دادستان  و 

کرد. گفت وگو 
به گزارش روابط عمومی گمرک قشم، وی 
در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
بهشتی و یارانش گفت: زحمات و خدمات دستگاه 
قضایی در تأمین آرامش و امنیت جامعه شایسته 
تقدیر و قدردانی است. قنبری گفت: پرونده های 
متشکله قاچاق کاال در سه ماهه اول سال جاری 
در گمرک قشم 5 فقره به ارزش 9 میلیارد و 854 

میلیون و 4۲۷ هزار ریال بوده است. 
دادستان  صفایی  گزارش  این  براساس 
شهرستان قشم نیز در این دیدار از تعامل و همکاری 
بین گمرک و دستگاه قضایی اعالم رضایت و بر 

تأکید کرد. بیشتر  هم افزایی 

دیدار سرپرست گمرک قشم 
با رئیس دادگستری 
و دادستان این شهر

استاندار زنجان:
اقدامات گمرک الگویی برای سایر دست اندرکاران صادرات است
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تســهیل در انجــام تشــریفات گمرکــی ایــن محموله هــا می توانــد قــدرت رقابــت 
پذیــری واحدهــای تولیــد و صــادرات فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی را 

ــش دهد. افزای

 ناظـر گمـرکات آذربایجـان 
غربی بـا اشـاره بـه هم مـرز بودن 
ایـن اسـتان با سـه کشـور خارجی 
گفـت: آذربایجـان غربـی نقـش 
مهمـی در صـادرات محصـوالت 

نفتـی و پتروشـیمی دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي حـوزه 
نظـارت گمـرکات اسـتان، توحیـد آذربـد 
در پایـان دوره آموزشـی ارزیابـی مشـتقات 
نفتـی و پتروشـیمی که بـه صـورت آنالین 
برگزار شـد، افـزود: برگزاری ایـن دوره های 
آموزشـی در ارتقـای توانمنـدی کارکنـان 
گمـرکات اسـتان و آشـنایی بیشـتر آنهـا با 
رویه هـای صادراتـی در ایـن بخـش مؤثر و 

ضـروری اسـت.
وی با بیان اینکه صـادرات محصوالت 
نفتی و پتروشیمی سـهم عمده ای در اقتصاد 
کشور و استان دارد، اظهارداشت: تسهیل در 
انجـام تشـریفات گمرکـی ایـن محموله ها 
می توانـد قـدرت رقابـت پذیـری واحدهای 
تولیـد و صـادرات فرآورده های نفـت، گاز و 

پتروشـیمی را افزایش دهد.
 آذربد اضافه کرد: آذربایجـان غربی به 
دلیل داشـتن سـه مجتمع بزرگ پتروشیمی 
و نیـز هـم مـرزی بـا سـه کشـور ظرفیـت 
باالیـی در زمینـه افزایـش میـزان مبادالت 

محصـوالت نفتـی و پتروشـیمی دارد.
براسـاس این گـزارش دوره آموزشـی 
آنالین ارزیابی مشـتقات نفتی و پتروشـیمی 

با حضـور ارزیابـان، کارشناسـان و کاردانان 
امـور گمرکـی و بازرسـان و حراسـت 
کارشناسـان آی تـی گمـرکات ارومیـه، 
پیرانشـهر، بـازرگان، سـرو و خـوی به مدت 
دو روز و بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی و 
پروتکل های بهداشـتی در سـالن اجتماعات 
حـوزه نظـارت گمـرکات آذربایجـان غربی 

برگـزار شـد.
روزه  دو  آموزشـی  دوره  ایـن  در 
شـرکت کنندگان بـه مـدت هشـت سـاعت 
بـا آخریـن اطالعـات درخصـوص انـواع 
فرآورده هـا و مشـتقات نفـت و گاز، ضوابـط 
مقـررات و بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مرتبـط بـا تشـریفات گمرکـی و رویه هـای 
صـادرات فرآورده هـای نفـت و گاز و 
محصـوالت پتروشـیمی، پنجـره واحـد و 
سـامانه جامـع گمرکـی و رویـه صـادرات 
محصوالت نفتـی و پتروشـیمی و تاریخچه 
و الزامـات قانونی پیاده سـازی سـامانه ثامن 
و رونـد کار بـا سـامانه ثبـت الکترونیکـی 

معامـالت نفتـی )ثامـن( آشـنا شـدند.

آذربد: آذربایجان غربی نقش مهمی 
در توسعه صادرات محصوالت نفتی و پتروشیمی دارد

واردات بیش از 244 میلیون دالر کاال از گمرکات 
استان مازندران در سه ماهه نخست امسال

طی سـه ماهـه نخسـت سـال جاری 180 هزار تـن انـواع کاال به 
ارزش 42 میلیون و 686 هزار دالر از طریق گمرکات نوشـهر، امیرآباد، 
آمـل، سـاری و فریدونکنـار صـادر شـد کـه عمـده آن به کشـورهاي 
عـراق، قزاقسـتان، فدراسـیون روسـیه، ترکمنسـتان، افغانسـتان و 

امـارات بوده اسـت.
به گـزارش روابط عمومی حـوزه نظارت گمـرکات اسـتان مازندران، اقـالم عمده 
صادراتـی در این مدت بـه ترتیـب فرآورده های لبنی بـه ارزش ۲3 میلیـون و 89۲ هزار 
دالر، سـیمان به ارزش 3 میلیـون و 114 هزار دالر، بسـتنی بـه ارزش ۲ میلیون و 1۰5 
هـزار دالر، آب میـوه بـه ارزش یـک میلیـون و 4۲4 هـزار دالر و کاغـذ بـه ارزش یک 

میلیـون و 3۲۲ هـزار دالر بود.
در ایـن مـدت از ۲3 کشـور مختلـف جهـان بیـش از ۷5۰ هزار تـن انـواع کاال به 
ارزش ۲44 میلیـون و ۲۷5 هزار دالر بـه گمرکات اسـتان مازندران )نوشـهر، امیرآباد و 

فریدونکنار( وارد شـد.
اقـالم عمـده وارداتـي بـه گمـرکات مازنـدران شـامل جـو دامـی بـه ارزش ۷3 
میلیون و 9۷6 هـزار دالر، ذرت دامی بـه ارزش 64 میلیون و ۲۲3 هـزاردالر، چربی ها و 
روغن های حیوانـی به ارزش 6۰ میلیـون و ۷۷6 هـزار دالر، دانه های روغنـی به ارزش 
۷ میلیون و 81۷ هزار دالر، گنـدم به ارزش 5 میلیون و 199 هـزار دالر و چوب به ارزش 

4 میلیـون و ۷3۰ هـزار دالر بود.
طی همیـن مـدت 44۲ تـن کانتینر خالـی، سـیگار، مصنوعـات پالسـتیکی، لوله 
حفاری، موادشـیمیایی و تخته نراد به ارزش ۲ میلیون و ۲69 هـزار و 568 دالر از طریق 
گمـرکات اسـتان مازنـدران به امـارات، مقصـد مناطق ویـژه اقتصـادی ایـران و عراق 

ترانزیـت خارجی شـد.

کشف 9/8 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
توسط مأموران گمرک قشم

بیـش از 9/8 میلیـارد ریـال کاالی قاچـاق توسـط مأمـوران گمرک 
قشـم در سـه ماهه نخسـت سـال جاری کشـف شـد که در مقایسـه با 
مدت مشـابه سـال گذشـته از نظر ارزش ریالی 95 درصد کاهش نشان 

می دهـد.
به گزارش روابط عمومی گمرک قشـم، در این مدت 5 فقره پرونده قاچـاق به ارزش 9 
میلیارد و 854 میلیون و 4۲۷ هزار ریال توسـط این گمرک تشکیل شـد که عمده کاالهای 

مکشـوفه شـامل مینی  لودر، قطعات رایانه، لوازم خانگی، رنگ گریم و سـیگار بود.

سرپرسـت گمرک منطقه ویژه 
اقتصـادی انـرژی پارس گفـت: در 
سـه ماه نخست امسـال 4 میلیون و 
391 هزار و 800 تـن کاال به ارزش 
یـک میلیـارد و 88 میلیـون و 940 
هـزار دالر از این منطقه صادر شـد.

امیرعبـاس حمیـدی بـا اشـاره بـه این 
کـه بـا وجـود محدودیت هـا و تحریم هـای 
آمریـکا، صـادرات از ایـن گمـرک رونـدی 
افزایشـی دارد، افـزود: ایـن کاال هـا شـامل 
متانـول، پروپـان، بوتـان، پلی اتیلـن سـبک 
و سـنگین، میعانـات گازی، آمونیـاک، 
گوگـرد، اسـتایرن و نفـت خـام اسـت کـه 
به کشـور های چیـن، امـارات، کـره جنوبی، 
هند، ژاپـن، هنگ هنـگ، اندونـزی، ایتالیا، 
آلمـان، ترکیـه، مصـر و کویـت صادر شـد.

وی اظهارداشـت: 4 هـزار و 6۲۲ تـن 
کاال بـه ارزش 1۰5 میلیـون و 818 هزار دالر 
نیـز بـه صـورت ترانزیـت خارجـی از طریق 
گمرک ایـن منطقه از کشـور خارج شـده که 

در مقایسـه با مدت مشابه سـال قبل از حیث 
ارزش ۲9 درصـد افزایـش نشـان می دهـد.

حمیـدی از افزایـش حمـل کاالی 
داخلـی بـه صـورت کابوتـاژ بـه میـزان 1 
میلیـون و ۲۰1 هـزار و ۲۷۰ تـن کاال بـه 

ارزش 564 میلیون و ۷51 هـزار و 393 دالر 
در مـدت مذکـور خبـر داد کـه در مقایسـه 
با مـدت مشـابه سـال قبـل از نظـر وزن 46 
درصـد و از حیـث ارزش 4۲ درصـد رشـد 

داشـته اسـت.

صدور بیش از 4/4 میلیون تن کاال از عسلویه
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ــک  ــی و کم ــدی عموم ــش رضایتمن ــا افزای ــتان جلف ــه شهرس ــام جمع ــنجری ام ــام س حجت االس
ــم و مشــکات اقتصــادی را مرهــون تاش هــای  ــه شــرایط تحری ــا توجــه ب ــدی ب ــه واحدهــای تولی ب

ــد. ــا خوان ــرک جلف ــان گم ــت و کارکن ــبانه روزی مدیری ش

جلسـه کمیتـه هماهنگـی مـرز 
و  مدیـران  باشـرکت  ماهیـرود 
نماینـدگان 12 سـازمان و نهـاد 
مسـئول در گمـرک مـرزی ماهیرود 

برگـزار شـد.
در این جلسـه بـا توجه به دپـوی حدود 
۲۰۰ هـزار تـن کاالی صادراتـی و ترانزیتی 
در مـرز ماهیـرود، مقرر شـد سـاعات کاری 
مجموعـه سـازمان های مـرز ماهیـرود از 

سـاعت 6 صبـح لغایـت 19 افزایـش یابد.
براسـاس ایـن گـزارش طی سـه ماهه 
سـال جاری صـادرات گمـرکات سـه گانه 
ماهیـرود نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

1۰۷ درصـد افزایش داشـته اسـت.
گمـرک ماهیـرود در سـه منطقـه ویژه 

اقتصـادی، بازارچـه مـرزی و پایانـه مـرزی 
مسـتقر اسـت و مدیریـت واحـد مـرزی 
مجموعـه سـازمان های مسـتقر در مـرز 
ماهیـرود بـه گمـرک واگـذار شـده اسـت.

بازدیـد هیأتـی از مسـئوالن 

شهرسـتان سربیشـه از گمـرک 
مـرزی ماهیـرود

هیأتـی مرکب از مسـئوالن شهرسـتان 
سربیشه در استان خراسـان جنوبی از گمرک 
مـرزی و مجموعـه مـرز ماهیـرود بازدیـد 

کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گمـرکات 
اسـتان خراسـان جنوبـی، نماینـده مـردم 
نهبنـدان و سربیشـه در مجلـس شـورای 
اسـالمی، فرمانـدار، امـام جمعـه و فرمانـده 
انتظامـی شهرسـتان سربیشـه بـا بازدیـد از 
ظرفیت هـا، زیرسـاخت ها و امکانـات مـرز 
ماهیرود، در مـورد پیگیری رفـع نیازمندی ها 

و مشـکالت مـرز قـول مسـاعد داده شـد.
همچنیـن مقامـات مـرزی منطقـه 
ماهیـرود در اسـتان خراسـان جنوبـی و 
بنـدر ابونصـر فراهی افغانسـتان بـا یکدیگر 
مالقـات و دربـاره رفـع مشـکالت دپـوی 
کاالهـای صادراتـی و ترانزیتـی در این مرز 

گفت وگـو کردنـد.

افزایش ساعت کاری سازمان های مستقر در مرز ماهیرود

تاج الدینـی،  اسـام  حجـج 
نماینـده مجلـس و سـنجری امـام 
جمعـه شهرسـتان جلفـا بـه اتفاق 
جمعی از مسئوالن استانی و اعضای 
اتـاق بازرگانی آذربایجان شـرقی از 

گمـرک جلفـا بازدیـد کردنـد.
حجت االسـالم تاج الدینی نماینده مردم 
تبریز در مجلس، شفاف و روشن سـازی و رفع 
اشـکاالت قانونـی در گمـرک جهـت رونـق 
اقتصادی در سـال جهـش تولیـد را از وظایف 

دولـت و مجلس برشـمرد.
حجت االسـالم سـنجری امـام جمعـه 
شهرسـتان جلفـا نیـز افزایـش رضایتمندی 
عمومـی و کمـک بـه واحدهـای تولیـدی 
بـا توجـه بـه شـرایط تحریـم و مشـکالت 
تالش هـای  مرهـون  را  اقتصـادی 
شـبانه روزی مدیریـت و کارکنـان گمـرک 

جلفـا خوانـد.
فتـح الـه حسـنلویی مدیـرکل گمرک 
جلفا نیـز طـی سـخنانی، حضور مسـئوالن 
را در مرزهـا مثمرثمـر خوانـد و بـر آمادگـی 

گمـرک بـرای حمایـت از تولید تأکیـد کرد.
در ایـن بازدیـد، تاج الدینـی و هیـأت 
همـراه از پـل چوبـی و آهنـی و سـالن 
مسـافری گمـرک جلفـا بازدیـد کردنـد.

خبر کوتاه

* هاشم سید احمدی مدیرکل گمرک 
زنجان و هیأت همراه با حضور در شرکت 
مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی از 
بخش آزمایشگاه و قسمت های مختلف 

شرکت بازدید کردند.
شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات 
و  مهندسی  بازوی  عنوان  به  غیرآهنی 
تحقیقاتی هلدینگ شرکت های سرب و 
روی در پروژه های مختلف سرب و روی 

نقش داشته و در شهر زنجان فعالیت دارد.
* برگزاری دوره آموزشی ارزیابی 
فرآورده ها و مشتقات نفت و گاز وثبت 
معامالت نفتی در سامانه ثامن به صورت 
گمرک  در  کنفرانس  ویدئو  و  وبیناری 

سرخس برگزار شد.

بازدید جمعی از مسئوالن از گمرک جلفا

موفقیت پژوهشی
تارا رئیسـی فرزنـد فردیـن رئیسـی، از کارکنـان حـوزه نظـارت گمرکات اسـتان کرمانشـاه 
در سـی و پنجمیـن دوره مسـابقات فرهنگـی و هنـری در رشـته مقالـه پژوهشـی، مقـام دوم را 
از آن خـود کـرد و موفـق بـه در یافـت لـوح تقدیـر از سـوی مدیر آمـوزش و پـرورش ناحیه سـه 

کرمانشـاه شـد.

کشف بیش از 16 تن کاالی ممنوعه صادراتی توسط 
مأموران گمرک باشماق

بیش از 16 تن کاالی ممنوعه و 
مشروط صادراتی به ارزش بیش از 
شش میلیارد ریال توسط مأموران 

گمرک باشماق کشف شد.
این اقالم شامل دفتر مشق و ماسک 
سه الیه پزشکی بود که در جوف یک 

محموله صادراتی جاسازی شده بود.

قدردانی
شـورای گفت  وگـوی 
دولـت و بخـش خصوصی 
اسـتان آذربایجان شرقی 
از ناظـر گمـرکات ایـن 
اسـتان به خاطر مشارکت 
فعـال در رزمایـش کمـک 
مؤمنانـه و رسـیدگی بـه 
خانواده هـای آسـیب دیده 

از کرونـا قدردانـی کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی 
گمـرکات آذربایجـان شـرقی، 
لـوح سـپاس مشـترک نماینـده 
ولـی فقیـه در اسـتان و اسـتاندار 

آذربایجـان شـرقی در نشسـت اخیـر ایـن شـورا بـه خانـم لیلـی اورنگـی اعطـا شـد.

رشد صادرات کاالهای غیرنفتی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی)ره(
امام  فرودگاه  گمرک  مدیرکل 
و  نامحسوس  کنترل  از  خمینی)ره( 
گمرک  دراین  مسافران  غیرمزاحم 
خبر داد و گفت: طی سه ماهه نخست 
سال جاری بیش از 65 هزار مسافر 
از مرز هوایی این گمرک تردد کردند 
که از این تعداد 46 هزار و 495 نفر 
مسافر ورودی و 18 هزار و 562 نفر 

مسافر خروجی بودند.
کاالی  گمرکی  تشریفات  افزود:  وی 
همراه مسافر این تعداد با کنترل نامحسوس 
و تجهیزات غیرمزاحم در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام شد.
غالمرضا صفاری طاهری اظهارداشت: 
در این مدت یک هزار و ۲84 تن کاال به 

ارزش ۲31 میلیون و 318 هزار دالر شامل 
زعفران، طال، فرش، گلیم و دارو به خارج 
کشور صادر شد که از لحاظ ارزش نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 1۲6 درصد رشد داشت.

وی افزود: در رویه واردات نیز 6 هزار و 
396 تن کاال به ارزش 8۲4 میلیون و ۷68 
هزار دالر شامل دارو، مواد اولیه دارو، قطعات 
چین،  کشورهای  از  پزشکی  تجهیزات  و 
گمرک  این  طریق  از  و  وارد  هند  و  آلمان 

ترخیص شد.
فعالیت  به  اشاره  با  صفاری  طاهری 
گمرک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی)ره(، 
آن را فرصتی مناسب در راستای ایجاد اشتغال 
مولد خواند و گفت: در بهار امسال از طریق 
گمرک منطقه آزاد فرودگاه امام 3۰ هزار تن 

کاال به ارزش 3 میلیون و 996 هزار دالر 
وارد و به سایر نقاط کشور ترانزیت شد که 
امید است این گمرک با بهره گیری از تمام 
ظرفیت و توان خود، نقش مهمی در جهت 

رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.
مدیرکل گمرک فرودگاه امام همچنین 
با  مقابله  وارداتی  داروهای  و  میزان کاالها 
 151 و  هزار  یک  را  گمرک  این  از  کرونا 
ماه سال  اسفند  از  افزود:  و  کرد  اعالم  تن 
ونتیالتور،  دستگاه  کاالهایی همچون  قبل 
ماسک، کیت های تشخیص  تولید  دستگاه 
آزمایشگاهی، دستگاه اسکن حرارتی و لوازم 
این  از  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  مرتبط 
گمرک ترخیص شده و در اختیار بیمارستان ها 

و سازمان های ذی ربط قرار گرفته است.
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گمرک جمهوری اسامی ایران 
فرم  توزیع  از  اطاعیه ای  طی 
مسافران  بین  مسافری  اظهارنامه 
هوایی قبل از رسیدن به گیت گمرک 

در فرودگاه های کشور خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: به منظور 
بهبود فرآیند نظارت و کنترل کاالی همراه 
مسافر و همچنین ساماندهی سیستم اظهار 
مرزهای  در  مستقر  گمرکات  در  مسافری 
هوایی کشور، فرم اظهارنامه مسافری قبل 
از ورود مسافران به گیت گمرک در اختیار 

آنها قرار داده می شود.
بر این اساس این گزارش این طرح 

الزم   هماهنگی های  از  پس  است  قرار 
امام خمینی)ره(  ابتدا در گمرک فرودگاه 

کشور  فرودگاه های  سایر  در  سپس  و 
اجرا شود.

انعکاس فعالیت های بین المللی گمرک ایران اطاعیه گمرک درباره فرم اظهارنامه مسافری
در خبرنامه سازمان جهانی گمرک

ک  گمر لمللی  بین ا ی  لیت ها فعا
شصتمین  در  ایران  اسامی  جمهوری 
شماره خبرنامه معاونت آسیا- اقیانوسیه 

سازمان جهانی گمرک انعکاس یافت.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این 
فعالیت که در صفحات 3۰ الی 33 خبرنامه فوق 
درج شده است به تشریح فعالیت های بین المللی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در دو بعد آموزشی 
و اجرایی پرداخته و تالش گمرک کشورمان در 

زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همکاری نزدیک با دفتر منطقه ای آسیا- اقیانوسیه 
سازمان جهانی گمرک )RILO( و شبکه مبارزه با تخلفات گمرکی )CEN( را مورد 

تمجید قرار داده است.

آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای پوشش 
ریسک صدور کاال به کشورهای همسایه

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
پوشش  برای  صندوق  این  آمادگی  از 
کشورهای  به  کاال  صادرات  ریسک 

همسایه خبر داد.
افروز بهرامی با اشاره به کاهش 3۲ درصدی 
اظهارداشت:   ۲۰۲۰ سال  در  جهانی  تجارت 
کشورهای هند و ترکیه در ماه آوریل به ترتیب 
6۰ و 4۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش صادرات داشتند و در مورد ایران نیز با 

بسته شدن مرزها، شاهد کاهش ناخواسته صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری 
بودیم. البته افزایش ۷1 درصدی وزنی و 6۰ درصدی ارزش صادرات اردیبهشت نسبت به 
فروردین، نشانه ای از احیای صادرات است که این روند با بازشدن مرزها بیشتر خواهد شد.

بهرامی افزود: یکی از اصلی ترین مواردی که می تواند منجر به جهش تولید شود، 
گسترش بازارهای هدف جدید است. اکثر صادرکنندگان تمایل دارند بازارهای هدف 
به 15 کشور  افزایش صادرات  وزارت صمت  استراتژی  و  کنند  را شناسایی  جدیدی 

همسایه است.
وی گفت: کشورهای همسایه عمدتاً پرریسک هستند و صادرکنندگان توان ورود 
به این بازارها را ندارند، مگر اینکه از طریق سازمان هایی که بیمه اعتبار صادرات ارائه 
می کنند، مانند صندوق ضمانت صادرات مورد حمایت قرار بگیرند. به همین منظور صندوق 
ضمانت صادرات در ایران نیز برای حمایت از صادرات وارد عمل شده و می تواند بسیاری 

از این ریسک ها را پوشش دهد.

ارسال  با  ایران  گمرک  بین الملل  همکاری های  دفتر 
فراخوان  انتشار  از  کشور  اجرایی  گمرکات  به  نامه ای 
سازمان جهانی گمرک برای تصدی پست معاون مدیرکلی 

ظرفیت سازی این سازمان خبر داد.
در این نامه آمده است:

نظر به اینکه پست معاون مدیرکل ظرفیت سازی سازمان جهانی 
گمرک )WCO( )5 Grade( به زودی بالتصدی خواهد شد، سازمان 
جهانی گمرک طی نامه شماره ۲۰A9۰E مورخ ۲9 /6 /۲۰۲۰ اقدام به 
درج فراخوان جهت تصدی پست مذکور نموده و از رؤسای گمرکات عضو 
درخواست نموده در صورت تمایل نسبت به معرفی احدی از کارکنان 

خود به عنوان کاندیدا اقدام نمایند.
با توجه به اینکه شرح وظایف این پست تحت نظارت و اختیارات 
 Deputy Director( نامه  ضمیمه  در  ظرفیت سازی  مدیرکل 
می باشد  دسترس  قابل   )۲۰۲۰  Capacity Building June
متقاضی  درخصوص صالحیت  پیوستی  در ضمائم  موجود  اطالعات 

به شرح زیر است:
- دارای تحصیالت دانشگاهی یا پیشینه معادل آن باشد.

- با هر دو زبان رسمی WCO )انگلیسی و فرانسه( به خوبی 
آشنایی داشته باشد و به یکی از این دو زبان تسلط کامل گفتاری و 
نوشتاری داشته باشد. )تسلط کامل به هر دو زبان امتیاز محسوب می شود(

در  یا  و  مرکزی  دفتر  در  گسترده  تجارب  و  عملکرد  سابقه   -
ظرفیت سازی بین المللی اداره خود در زمینه توسعه استراتژیک گمرک 

داشته باشد.
- تجربه گسترده فعالیت در سطح بین المللی در تأمین ظرفیت سازی 

پایدار داشته باشد.
- تجربه مدیریت، ترجیحا در پست های ارشد اداری در گمرک 

داشته باشد.
- موفقیت قابل مالحظه در کار برای یک سازمان بین المللی با 
مسئولیت های معادل آنچه که توسط این پست انجام می شود داشته باشد.
- تجربه قابل قبولی در پروژه های نوسازی گمرک داشته باشد.

- خصوصیات شخصی مانند ارتباطات عمومی در راستای دستیابی 
به کمک های فنی و اهداف WCO داشته باشد.

- در استفاده از تجهیزات اتوماسیون اداری مهارت داشته باشد.
- مدت زمان تصدی پست مذکور پنج سال می باشد که شش ماه 

اول به صورت آزمایشی است.
احراز پست  لذا خواهشمند است عالقه مندانی که واجد شرایط 
می باشند نسبت به مطالعه دقیق ضمائم پیوستی و تکمیل فرم مربوطه 
 )Application Form DD and TO.doc( در ضمیمه این نامه
و مدارک تحصیلی، گواهی نامه ها و مستندات شایستگی اقدام و طی نامه 
اداری واحد محل خدمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 
پانزدهم مرداد 99 به این دفتر جهت بررسی و اقدام بعدی معرفی و در 
صورت نیاز به راهنمایی و کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن 8۲99۲683 
با خانم غریب تماس حاصل نمایند. بدیهی است به تقاضاهای دریافت 

شده پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دعوت از عالقه مندان برای تصدی پست معاون مدیرکلی
 ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از سامانه 
واحد  پنجره  و  امورگمرکی  جامع 

تجارت فرامرزی گمرک بازدید کرد.
مهدی  حضور  با  که  بازدید  این  در 
میراشرفی رئیس کل گمرک ایران انجام شد، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت 
همراه با کارکردهای سامانه جامع امور گمرکی 
و پنجره واحد تجارت فرامرزی آشنا شدند و از 
نزدیک در جریان چگونگی انجام تشریفات 
گمرکی در چارچوب گمرک الکترونیک قرار 

گرفتند.
 چگونگی انجام کنترل های گمرکی 
با کمک این سامانه ها شامل نحوه ورود 
مانیفست  الکترونیک،  بارنامه  اطالعات، 

الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی 
الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدأ، 
قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی 
سازمان های همکار گمرک، مهمترین بخش 
این بازدید بود که توسط کارشناسان تشریح و 

به صورت عملیاتی نمایش داده شد. 
مجمع  دبیر  گزارش،  این  براساس 
مشاهده  از  پس  نظام  مصلحت  تشخیص 
اقدامات گمرک در حوزه الکترونیکی کردن 
رویه ها که با هدف کاهش زمان و ایجاد 
سرعت و سهولت در انجام تشریفات ترخیص 
کاال صورت گرفته است، از تالش و زحمات 
کارکنان خدوم و زحمتکش گمرکات کشور 
تقدیر و اقدامات انجام شده را قابل تحسین 

توصیف کرد. 

 بازدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی


