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

راه اندازی مرکز نوآوری امور گمرکی
 و مدیریت یکپارچه مرزی

 با همکاری گمرک و دانشگاه صنعتی شریف

   10 مرداد مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  933    قیمـت 5000 تومـان

یک تیر و دو نشان
سازمان جهانی گمرک از نخستین 
روزهای شیوع کووید-19 در سطح جهان 
به طور فعال در صحنه مقابله با آثار و 
تبعات این بیماری حضور داشته و با صدور 
دستورالعمل هایی تالش کرده است تا از 
یک سو کشورهای عضو این سازمان را 
نتقال  ا و  نقل  برای  کامل  به همکاری 
محموله های بهداشتی و تجهیزات پزشکی 
)جهت مداوای مبتالیان به کووید-19( 
تشویق کند و از سوی دیگر به اعضای 
با رعایت کامل  خود توصیه نموده که 
پروتکل های بهداشتی، مرزهایشان را برای 
تبادل کاال و تجارت بازنگه دارند. عالوه بر 
این با برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین، 
مانع از توقف فرآیند اطالع رسانی و کمک به 
اجرای طرح ها و پروژه های مدرن سازی در 
گمرکات جهان، به ویژه کشورهای کمتر 

توسعه یافته و در حال توسعه شده است.
مجموعه این اقدامات سبب شده تا 
رائه خدمات  لمللی و ا چرخه تجارت بین ا
گمرکی در شرایط کرونایی با مشکالت 
زیادی مواجه نشود که نمونه آن را می توان 
در عملکرد گمرک جمهوری اسالمی ایران 
برای ترخیص اقالم بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی مقابله با کرونا و همچنین کاالهای 

اساسی مورد نیاز جامعه مشاهده کرد.
با  گمرک  جهانی  سازمان  دبیرکل 
حضور در مجامع مختلف و تأکید بر نقش و 
اهمیت گمرکات در تسهیل تجارت، دوره 
تازه ای از همکاری و همراهی این سازمان 
با سازمان های بین المللی مرتبط با تجارت 
 )WTO( ازجمله سازمان جهانی تجارت
به منظور تسهیل شرایط اجرای موافقت نامه 
TFA( را آغاز کرده و با  تسهیل تجارت )
استفاده از ابزارها و امکانات تسهیل کننده، 
ازجمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو 
RKC( می کوشد تا ضمن جلوگیری از  (
کاهش حجم مبادالت تجاری در سطح 
بین المللی و منطقه ای، شرایط بهتری را 
برای ارائه تسهیالت و خدمات گمرکی به 
کسب وکارهای تجاری و تولیدی فراهم سازد. 
ادامه در صفحه 2

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

مرکز نوآوری امور گمرکی و مدیریت یکپارچه 
مرزی با همکاری گمرک جمهوری اسالمی 

ایران و دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد.
در نخستین جلسه رسمی هیأت امنای 
این مرکز که با حضور دکتر مهدی میراشرفی، 
رئیس کل گمرک ایران و دکتر محمود فتوحی 
رئیس دانشگاه صنعتی شریف بر گزار شد، پس 
از امضای اساسنامه مرکز، اعضای هیأت امنا 

انتخاب شدند.
صفحه 2

ماشین آالت وارداتی خط تولید در مراحل بهره برداری هم
 از پرداخت حقوق ووردی معاف است

ذاکری: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان
 راهبردی دائمی در گمرک است

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع گمــرک ایــران در مراســم تکریــم و معارفــه ذیحســاب این ســازمان گفــت: تالش 
بــرای بهبــود وضعیــت درآمــدی و معیشــتی کارکنــان گمــرک، راهبــردی مســتمر و دائمی اســت و می کوشــیم تا متوســط 

ــان افزایــش یابد. ــی کارکن دریافت

3 نگاه هفته
ترخیص کاالهای اساسی
 و تولیدی از گمرک 

سرعت می گیرد
گفت:  ایران  گمرک  گمرکی  امور  و  فنی  معاون   
کاالهای  ترخیص  درخصوص  ایران  گمرک  پیشنهادهای 
اساسی و اقالم مورد نیاز واحدهای تولیدی مورد پذیرش رئیس 

جمهوری قرار گرفته است.

7گزارش هفته
ضوابط جدید رتبه بندی فعاالن 
اقتصادی مجاز برای بهره مندی

 از تسهیالت گمرکی

12رویداد هفته
آموزش 

کیف پول الکترونیک مانیزی
با گسترش کاربر در کیف پول الکترونیکی که به اشخاص این 
امکان را می دهد تا تراکنش های الکترونیکی را انجام دهند و این 
تراکنش ها می تواند شامل خرید اقالم گوناگون از یک فروشگاه 
به صورت آنالین و با استفاده از گوشی تلفن همراه هوشمند یا 
رایانه باشد، آموزش نحوه استفاده از این ابزار الکترونیکی ضروری 

به نظر می رسد. 

براساس بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ماشین آالت خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن نیز مشمول 
معافیت از پرداخت حقوق ورودی خواهند بود، این تصمیم جایگزین تصمیمی خواهد شد که در سال 93 اتخاذ شده بود و برمبنای 

آن، ماشین آالت خطوط تولید بعد از بهره برداری مشمول معافیت فوق نمی شدند.
صفحه 4
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مشارکت اعضای سازمان همکاری های اسالمی
 در وبینار دیجیتالی کردن رویه های گمرکی

 به دعوت مرکز اسالمی توسعه تجارت )ICDT( و نهاد تجارت سازمان همکاری های اسالمی )OIC( مستقر 
در مراکش، کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک در یک وبینار با موضوع "تأثیر دیجیتالی کردن رویه های 

گمرکی در تسهیل تجارت داخل OIC و کاهش اثرات آن پس از کووید- 19" شرکت کرد.

سیستم آموزشی مبتنی بر شایستگی در گمرک
بخش پایانی مقاله "آموزش مبتنی بر شایستگی در گمرک" که از سوی سازمان جهانی گمرک منتشر 

شده است، به "تقویم آموزشی" می پردازد.
یکی از عناصر مهم در مرکز آموزش، طراحی تقویم آموزشی به صورتی کارآمد برای آموزش شغلی می باشد. 

تقویم آموزشی، روش ها و عناصر اصلی آموزش مبتنی بر شایستگی در گمرک را نشان می دهد.
صفحات 11-10

در دیدارهای جداگانه رئیس کل گمرک ایران و مقامات عراقی و آذربایجان مطرح شد

توسعه همکاری های گمرکی و تجاری ایران
 با عراق و جمهوری آذربایجان

صفحه 6

صفحه 2

صفحه 16

 گمرک جمهوری اسالمی ایران با بازنگری معیارها و الزامات 
انتخاب شرکت های متقاضی جهت برخورداری از تسهیالت 
مربوط، رتبه بندی فعاالن اقتصادی مجاز را برای کسب وکارهای 

کوچک، متوسط و بزرگ در دستور کار قرار داد.

 توسعه همکاری های گمرکی و ترانزیتی بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در 
دیدار رؤسای گمرکات دو کشور که به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد، مورد تأکید قرار گرفت.

 وزیر دارایی عراق و رئیس کل گمرک ایران 
بر لزوم تقویت همکاری های گمرکی و مرزی 
دو کشور و همچنین بازگشایی مرزهای عراق 

تأکید کردند. 
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در گفت وگوی ویدئو کنفرانسی رؤسای گمرکات دو کشور، صورت گرفت
توسعه همکاری های گمرکی و ترانزیتی بین ایران و جمهوری آذربایجان

ــا جمهــوری آذربایجــان بــرای مــا از اهمیــت باالیــی  توســعه همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری ب
ــاری و  ــط تج ــطح رواب ــم س ــا بتوانی ــان دوره کرون ــس از  پای ــم پ ــت و امیدواری ــوردار اس برخ

ــم. ــش دهی ــش افزای ــش از پی ــی را بی ــای گمرک همکاری ه

خبر

 توسـعه همکاری هـای گمرکـی 
و ترانزیتـی بین جمهوری اسـالمی 
ایـران و جمهـوری آذربایجـان در 
دیـدار رؤسـای گمرکات دو کشـور 
کـه بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس 
برگـزار شـد، مـورد تأکیـد قـرار 

گرفـت.
مهـدی میراشـرفی، معـاون وزیـر 
اقتصـاد و رئیـس کل گمـرک ایـران در این 
دیـدار بـا یـادآوری پیشـینه همکاری هـای 
گمرکـی و تجـاری بیـن ایـران و جمهوری 
آذربایجـان، درخصـوص درخواسـت ایـن 
کشـور برای ترانزیـت دام زنده بـه نخجوان 
از قلمـرو جمهوری اسـالمی ایـران گفت: با 
رایزنی هایـی کـه بیـن مسـئوالن گمرک و 
وزارت جهاد کشـاورزی صورت گرفته، قرار 
اسـت درخصوص تهیـه پروتکل بهداشـتی 
طی دو هفتـه آینـده بـا مقامـات آذربایجان 

گفت وگـو شـود.
نشسـت  برگـزاری  مـورد  در  وی 
مـرزی مشـترک بیـن مسـئوالن دو کشـور 
در مـرز بیله سـوار )ایـران( و »یاردیملـی« 
)آذربایجـان( اظهارداشـت: پـس از انجـام 
بازدیدهـای الزم، موضوع تعییـن مرز جدید 
در ایـن منطقـه کـه می توانـد بـه افزایـش 
مبادالت تجـاری بین دو کشـور کمک کند، 

مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
رئیس کل گمرک ایـران، ضمن اعالم 
آمادگی مجدد بـرای توسـعه همکاری های 
ترانزیتی بیـن ایـران و آذربایجان افـزود: ما 
نهایـت همـکاری را در ایـن زمینه بـه عمل 
خواهیـم آورد و اطمینـان داریم کـه با توجه 
بـه ظرفیت هـای بالفعـل و بالقـوه در ایـن 
حوزه، ازجملـه کریدور شـمال- جنوب، این 

موضـوع بـرای هـر دو کشـور دارای منفعت 
خواهـد بود.

رئیـس  و  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 
کل گمـرک ایـران تأکیـد کـرد: توسـعه 
همکاری هـای اقتصـادی و تجـاری بـا 
جمهـوری آذربایجـان بـرای مـا از اهمیـت 
باالیـی برخـوردار اسـت و امیدواریـم پـس 
از  پایـان دوره کرونـا بتوانیـم سـطح روابـط 
تجـاری و همکاری هـای گمرکـی را بیـش 

از پیـش افزایـش دهیـم.
»صفـر  گـزارش  ایـن  براسـاس 
مهـدی اف«، رئیـس کمیتـه درآمـدی و 
گمـرک جمهـوری آذربایجـان نیـز بـا ابراز 
خرسـندی از توسـعه همکاری های گمرکی 
بـا ایـران، درخصـوص درخواسـت گمـرک 
کشـورمان بـرای حمـل یکسـره کاالهـای 
صادراتـی ایران بـه مبـادی گمرکـی داخل 
آذربایجـان، )بـدون ترانشـیپمنت در مـرز( 
تـا مشـکالت  گفـت: تـالش می کنیـم 
مربـوط به ایـن موضـوع برطرف شـود. وی 

همچنین در مورد کاهش عـوارض ترانزیتی 
در گمـرک مـرزی مقابـل گمرک پلدشـت، 
اظهارداشـت: وضـع عـوارض جدیـد در این 
مـرز مربـوط بـه یـک مقطـع زمانـی خاص 
بـود کـه بـا رفـع مشـکل، االن بـه حالـت 

عـادی بازگشـته اسـت.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت رؤسـای 
گمـرکات ایـران و آذربایجـان در ایـن دیدار 
مجـازی همچنیـن درخصـوص امضـای 
تفاهم نامـه ترانزیتـی سـه جانبـه ایـران، 
روسـیه و آذربایجـان گفت وگـو و آمادگـی 
خـود را بـرای افزایـش همکاری هـای 

گمرکـی و ترانزیتـی اعـالم کردنـد.
مقامـات  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
جمهـوری آذربایجـان بـه ویـژه مسـئوالن 
گمـرک ایـن کشـور، تاکنـون چندیـن 
توسـعه  بـه  را  خـود  عالقه منـدی  بـار 
همکاری هـای اقتصـادی و تجـاری بـا 
ایـران ازجمله امضـای موافقت نامـه تجارت 

نـد. کرده ا بیـان  ترجیحـی 

راه اندازی مرکز نوآوری امور گمرکی 
و مدیریت یکپارچه مرزی

 با همکاری گمرک و دانشگاه صنعتی شریف

 مرکز نوآوری امور گمرکی و مدیریت یکپارچه مرزی با همکاری گمرک جمهوری 
اسالمی ایران و دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد.

در نخستین جلسه رسمی هیأت امنای این مرکز که با حضور دکتر مهدی میراشرفی، رئیس 
کل گمرک ایران و دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف بر گزار شد، پس از امضای 

اساسنامه مرکز، اعضای هیأت امنا انتخاب شدند.
براساس این گزارش، دکتر مهدی میراشرفی به عنوان رئیس هیأت امنا، دکتر محمدرضا 

موحدی به عنوان نایب رئیس و دکتر محمد وصال به عنوان رئیس مرکز یادشده برگزیده شدند.
این گزارش حاکی است، دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ابتدای این 
جلسه درباره پیشینه همکاری دانشگاه و گمرک و نقش مؤثر گمرک در اقتصاد کشور مطالبی 
بیان کرد و در ادامه، دکتر مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به اقدامات انجام شده در حوزه های فناوری و نوآوری در گمرک گفت: سازمان جهانی گمرک 
در تو صیه های هفت گانه خود این اقدامات را با هدف پیشرفت سامانه های گمرکی مورد تأکید 

قرار داده است.
میراشرفی، استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی دانشگاه ها برای جلوگیری از کنترل های 
مزاحم در فرآیند گمرکی را از نکات مهم همکاری گمرک و دانشگاه برشمرد و افزود: فرآیندهای 

موجود در گمرک باید به سمت غیرملموس و غیرمزاحم بودن حرکت کند.
برپایه این گزارش، مرکز نوآوری امور گمرکی و مدیریت یکپارچه مرزی با هدف آموزش های 
تخصصی گمرک، پژوهش، مطالعه و تأمین نیازهای فناورانه گمرک با مشارکت دانشگاه صنعتی 
شریف و گمرک ایران راه اندازی شده است و از هشت عضو هیأت امنای این مرکز چهار عضو از 

گمرک و چهار عضو از دانشگاه صنعتی شریف هستند.
این مرکز همچنین در راستای مطالعه و اجرای آخرین دستاوردهای نوین گمرکی در جهان به 
ویژه سازمان جهانی گمرک شکل گرفته است و برای بهینه سازی و اجرای این اقدامات به عنوان 

مرجع ملی امور گمرکی و امور یکپارچه مرزی برای همه دستگاه ها ایفای نقش خواهد کرد.
گفتنی است، در اولین جلسه هیأت امنای مرکز نوآوری امور گمرکی و مدیریت یکپارچه 
مرزی دکتر عبدالرضا سلیمانی، مدیرکل مرکز آموزش تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک، دکتر 
مسعود نیلی رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت امنای مرکز، 
دکتر جعفر حبیبی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و عضو 
هیأت مدیره مرکز، دکتر حسین مختاری رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف، دکتر 
حداد کشاورز معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مهندس 
حسین شاهرخی سرپرست توسعه بازار دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر جلسه، حضور داشتند.

یک تیر و دو نشان
ادامه از صفحه اول

براساس برآورد بانک جهانی، عملکرد بخش تجارت در سال 2020 به علت شیوع کووید-19 با کاهشی بین 
15 تا 20 درصد نسبت به سال 2019 مواجه خواهد شد اکثر کشورها ازجمله اقتصادی های بزرگ مانند آمریکا و چین 

شرایط بدتری را تجربه خواهند کرد. 
به گفته کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک ، تعداد زیادی از گمرکات عضو این سازمان هنوز هم 
از روش های سنتی و قدیمی برای خدمات رسانی به جامعه تجاری استفاده می کنند که در صورت ایجاد تحول در 
روش های جاری و حرکت به سمت نوین سازی، می توانند از نتایج مطلوب تری در معامالت تجاری خود، حتی در 

شرایط شیوع بیماری کووید-19 بهره مند شوند.
جمهوری اسالمی ایران ازجمله کشورهایی است که در راستای هماهنگی و همکاری با سازمان جهانی گمرک 
و عمل به توصیه های فنی و آموزشی این نهاد بین المللی، از حدود سه دهه قبل، مکانیزاسیون رویه ها و فعالیت های 
گمرکی خود را آغاز کرده و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف توسعه برنامه مدرن سازی، هم اکنون برنامه 
هوشمندسازی گمرک و انطباق روش های اجرایی با دستورالعمل های WCO برای ارائه خدمات به جامعه تجاری 
و در عین حال حمایت از بخش تولید )به دلیل نیاز کنونی کشور به تقویت این بخش برای مقابله با آثار تحریم های 
آمریکا( را با جدیت دنبال می کند. در واقع گمرک ایران با یک تیر دو نشان را هدف گرفته است. هم به تحقق اهداف، 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت در حوزه تجارت و تولید کمک می کند و هم در اجرای دستورالعمل ها و 

توصیه های سازمان جهانی گمرک برای ایفای نقش و مسئولیت های تازه در قرن بیست و یکم پیشگام است.

 وزیـر دارایی عـراق و رئیس 
کل گمـرک ایران بـر لـزوم تقویت 
همکاری هـای گمرکـی و مـرزی 
دو کشـور و همچنیـن بازگشـایی 

مرزهـای عـراق تأکیـد کردند. 
وزیـر  عـالوی  عبداالمیـر  علـی 
دارایـی عـراق در ایـن دیـدار که در حاشـیه 
گفت وگـوی نخسـت وزیـر عـراق و رئیـس 
جمهور کشـورمان انجام شـد، بـر همکاری 
مشـترک و عالقه منـدی دولـت عـراق 
بـرای اسـتفاده از تجـارب گمـرک ایـران، 
به خصـوص در زمینـه الکترونیکـی شـدن 

رویه هـا تأکیـد کـرد. 
وی همچنیـن از تصمیـم ایـن کشـور 
بـرای بازگشـایی هر چـه سـریع تر مرزهای 

جنوبی عـراق خبـر داد. 
عـالوی همچنین اعـزام کارشناسـان 
و کارمنـدان گمـرک عراق بـه ایـران برای 
اسـتفاده از تجـارب فنـی گمـرک ایـران را 

خواسـتار شـد. 

عالقه مندی عراق به تقویت همکاری های گمرکی با ایران

براسـاس ایـن گـزارش ایجـاد دروازه 
مشـترک تجاری از دیگر مـوارد مـورد تأکید 
وزیر دارایی عراق و رئیـس کل گمرک ایران 
بود که مهدی میراشـرفی، رئیس کل گمرک 

ایـران، ضمـن اسـتقبال از موارد مطرح شـده 
در مورد اجـرای اقدامـات مشـترک در تبادل 
اطالعـات گمرکـی و بازگشـایی مرزهـای 

مشـترک، اعـالم آمادگـی کرد.



 

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

ــرک  ــارت گم ــت نظ ــد تح ــازمان ها مکلفن ــی س ــی تمام ــور گمرک ــام ام ــریع در انج ــور تس ــه منظ ب
اقــدام کننــد تــا گمــرک بتوانــد تشــریفات گمرکــی را انجــام دهــد و در صــورت همــکاری 

ــید.  ــد رس ــل خواه ــه حداق ــرک ب ــتایی در گم ــرک ایس ــا گم ــازمان ها ب س

 معـاون فنی و امـور گمرکی گمرک 
ایـران گفـت: پیشـنهادهای گمـرک 
ایـران درخصوص ترخیـص کاالهای 
اساسـی و اقالم مورد نیـاز واحدهای 
رئیـس  پذیـرش  مـورد  تولیـدی 

جمهـوری قـرار گرفته اسـت.
مهـرداد جمـال ارونقـی افـزود: بـه ایـن 
ترتیـب ترخیص کاالهـای اساسـی و تولیدی 

از گمـرک سـرعت می گیـرد.
حاضـر  حـال  در  اظهارداشـت:  وی 
موجـودی کاالهـای اساسـی در بنـادر و 
گمرکات کشـور بیش از 5/۳ میلیون تن اسـت 
و حـدود ۳/۳ میلیـون تـن کاالی غیراساسـی 
غیرکانتینـری نیـز در بنـادر و گمـرکات 
کشـور وجـود دارد کـه حـدود 80 درصـد آنها 
کاالهـای تولیـدی، سـرمایه ای و یـا مربـوط 
بـه پروژه هـای مختلـف اسـت. موجـودی 
کانتینرهای ُپـر وارداتـی نیز بیـش از ۳0 هزار 

دسـتگاه بـرآورد می شـود.
ارونقـی گفـت: دالیـل ایسـتایی، دپـو و 
رسـوب کاالهـا در بنـادر و گمـرکات کشـور 
احصاء و بـه همـراه راهکارها و پیشـنهادهای 
الزم بـه مراجـع ذی ربـط و ذی صـالح اعالم 
شـد. ایـن دالیـل در ۴ مقطـع، قبـل از اظهار 
کاال به گمـرک، بعـد از اظهار کاال بـه گمرک 
و در حیـن انجـام تشـریفات گمرکـی؛ بعـد از 
صـدور پروانـه و قبـل از خـروج کاال از گمرک 
و بعـد از ترخیص کاال اسـت که مورد بررسـی 
قرارگرفتـه و بـرای هـر مقطـع پیشـنهادهای 

الزم داده شـده اسـت.

در صورت همکاری سازمان ها با 
گمرک، ایستایی کاال به حداقل 

می رسد
معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمـرک 
ایـران گفت: بـا توجه بـه ارتباط گمـرک با ۳5 
دسـتگاه مختلـف، طوالنـی شـدن تشـریفات 
کاال بـرای اخـذ مجوزهـای قانونـی، موجـب 

ایسـتایی کاال در گمـرک می شـود.
مهرداد جمـال ارونقی افـزود: اگر کاالیی 
شـرایط ترخیـص از گمـرک را داشـته باشـد، 
ترخیـص می شـود، امـا بـه طـور کلـی یـک 
فرصت دو ماهـه بـرای صاحبـان کاال در نظر 

گرفته شـده اسـت کـه می تواننـد کاالی خود 
را در گمـرک نگـه دارند.

وی افـزود: اگر در تشـریفات کاال موانعی 
وجـود داشـته باشـد، موجـب رسـوب کاال در 
بندر و گمـرک خواهد شـد و تا موانـع برطرف 
نشـود، کاال در گمرک می مانـد و صاحب کاال 
باید نسـبت به خـروج و امحای آن اقـدام کند. 
ارونقـی اظهارداشـت: ممکن اسـت قبل 
از ثبت سـفارش، کاال حمـل و در گمرک بماند 
کـه در صـورت نداشـتن شـرایط تشـریفات 

گمرکـی، کاال در گمـرک می مانـد.
کـرد:  تأکیـد  گمـرک  فنـی  معـاون 
گمرک تـا مجوزهـای قانونی را کسـب نکند، 
نمی توانـد اجازه ترخیـص کاال را صـادر نماید. 
وی افـزود: 10 تـا 20 درصـد صاحبـان 
کاال، کاال خـود را در گمـرک نگـه می دارنـد 
و 80 درصـد بقیـه بـه دلیـل مشـکالتی که از 
سـوی سـازمان های مختلـف پیـش می آیـد 
نمی تواننـد کاال را از گمـرک خـارج کننـد، در 
حالـی که صاحبـان کاال بایـد با آرامـش خاطر 

کاال را از گمـرک خـارج نماینـد. 
ارونقی گفـت: به منظور تسـریع در انجام 
امور گمرکـی تمامی سـازمان ها مکلفند تحت 
نظارت گمـرک اقـدام کنند تـا گمـرک بتواند 
تشـریفات گمرکـی را انجام دهـد و در صورت 
همـکاری سـازمان ها بـا گمـرک ایسـتایی در 

گمرک بـه حداقـل خواهد رسـید. 

رشد 3۰ درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی

معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمـرک 
درصـدی صـادرات   ۳0 رشـد  از  ایـران 
محصـوالت کشـاورزی از طریـق گمـرکات 

کشـور خبـر داد.
مهـرداد جمـال ارونقـی گفـت: میـزان 
صادرات اقـالم و محصوالت کشـاورزی در ۴ 
ماهـه نخسـت سـال جاری بیـش از 2 میلیون 
و ۷06 هـزار تن بـه ارزش یک میلیـارد و 690 
میلیـون دالر بـود کـه نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل از نظـر وزن ۳0 درصـد و از لحـاظ 

ارزش 6/8 درصـد رشـد داشـت.
وی کاالهـای کشـاورزی صادر شـده را 
شـامل پسـته، گوجه فرنگی، هندوانه، سـیب، 

رب گوجـه فرنگـی، مغـز پسـته، شـکالت، 
بیسـکویت، سـیب زمینی و پنیر خواند و گفت: 
عمده ایـن محصوالت بـه کشـورهای عراق، 
چیـن، افغانسـتان، روسـیه و امـارات متحـده 

عربـی صادر شـده اسـت.
معـاون فنـی گمـرک بـا اشـاره بـه 
اقدامات گمـرکات اجرایی کشـور درخصوص 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی از جملـه، 
اختصـاص مسـیر سـبز بـرای اظهارنامه های 
صادراتـی اقالم کشـاورزی، ارزیابـی در محل 
محصـوالت صادراتـی، انجـام تشـریفات 
گمرکی رویـه صـادرات کاالهای کشـاورزی 
به صـورت شـبانه روزی و پذیـرش حمـل 
یکسـره بـرای ایـن کاالهـا، اظهارداشـت: 
علی رغـم شـرایط تحریـم، شـیوع کرونـا و 
بـه تبـع آن محدودیت هایـی کـه در مرزهای 
کشـور به وجود آمده اسـت رایزنی های الزم از 
سـوی گمرک و مراجع ذی ربط صورت گرفته 
تـا اقـالم کشـاورزی و فسـادپذیر بـا رعایـت 
پروتکل های بهداشـتی، اجازه صدور از کشـور 
را داشـته باشـند و از این جهت می توان گفت، 
شـیوع ویـروس کرونـا و شـرایط تحریم های 
اقتصـادی نتوانسـته آثـار منفـی بـر صـادرات 

ایـن کاالهـا و محصـوالت داشـته باشـد.

عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش 
اقالم مشمول گروه یکم کاالیی

معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمـرک 
ایـران همچنیـن گفـت: بـا عنایـت بـه اینکه 
ترخیص اقـالم مشـمول گـروه یکـم کاالیی 
مشـمول اخـذ و ارائـه مجوزهـای قانونـی 
مختلـف بـوده و سـازمان های متولـی صـدور 
بررسـی  قانونـی، در هنـگام  مجوزهـای 
موضـوع جهـت صـدور مجوزهـای مربوطـه، 
ثبـت سـفارش معتبـر از نظـر زمانـی مطالبـه 
می کننـد، ایـن امـر تسـهیالت ارائـه شـده در 
این زمینـه را تحت الشـعاع قـرار می دهـد، لذا 
ثبت  سـفارش معتبـر از نظر زمانی بـرای گروه 

کاالیـی اولویـت اول الزامـی نیسـت. 
مهرداد جمـال ارونقی معـاون فنی و امور 
گمرکـی گمـرک ایـران در نامه ای بـه مدرس 
خیابانـی سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و 
تجارت در این خصوص نوشـت: نظـر بر اینکه 

گمرک جمهـوری اسـالمی ایران در راسـتای 
سیاسـت های اتخـاذ شـده در ایـن خصـوص، 
مطالبه ثبـت سـفارش معتبـر از نظـر زمانی را 
بـرای انجـام تشـریفات گمرکـی و ترخیـص 
کاالهای مشـمول گروه 1 کاالیـی را ضروری 
نمی دانـد، بـا ایـن وجـود، بـا عنایت بـه اینکه 
ترخیص اقـالم مشـمول گـروه یکـم کاالیی 
مشـمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مختلف 
بوده و سـازمان های متولی صـدور مجوزهای 
قانونـی، در هنـگام بررسـی موضـوع جهـت 
صـدور مجوزهـای مربوطـه، ثبـت سـفارش 
معتبـر از نظـر زمانـی مطالبـه می نماینـد کـه 
ایـن امر تسـهیالت ارائـه شـده در ایـن زمینه 
را تحت الشـعاع قـرار می دهـد، مسـتدعی 
اسـت در راسـتای تسـهیل و تسـریع در انجام 
تشـریفات گمرکـی و ترخیـص کاالهـای 
اساسـی و ضـروری و حتـی مـواد اولیـه 
واحدهـای تولیـدی و جلوگیری از بروکراسـی 
زایـد اداری و ایسـتایی های به وجـود آمده، در 
صـورت صالحدید، دسـتور فرماینـد مراتب به 
کلیه سـازمان های همجوار جهت اقـدام الزم 

و پذیـرش موضـوع ابالغ گـردد.

گمرک برای صادر کنندگان، چراغ 
سبز است 

محصـوالت  ملـی  اتحادیـه  رئیـس 
کشـاورزی گفت: اگر گمـرک نیز ماننـد دیگر 
نهادها ایسـت مـی داد، االن صـادرات تعطیل 

شـده بـود.
رضا نورانـی با بیـان ایـن مطلـب افزود: 
حـدود 10 تـا 20 درصـد صـادرات غیرنفتـی 
را محصـوالت کشـاورزی تشـکیل می دهـد 
و بهتریـن جایگزیـن بـرای نفـت، همیـن 

با پذیرش پیشنهادهای گمرک ایران از سوی ریاست جمهوری

ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی از گمرک سرعت می گیرد

تشکر و اعتذار
بدینوسـیله از کلیه همکاران گرامی و دوسـتان و آشـنایان که به انحـای مختلف از 
جمله ارسـال پیام تسـلیت و یا تمـاس تلفنی، به مناسـبت در گذشـت پدرم، بـا اینجانب 
ابـراز همـدردی نمودنـد، سپاسـگزاری می نمایـم و از اینکـه به دلیـل شـرایط کرونایی 
نمی توانـم بـه طـور حضـوری از یکایـک عزیـزان قدردانـی کنم، پـوزش می طلبـم. از 

خداوند منان سـالمتی،  شـادکامی و توفیـق همـگان را خواهانم. 
محمدرضا جعفری

محصوالت اسـت. براسـاس فرمایشـات مقام 
معظـم رهبری که امسـال را به عنـوان جهش 
تولید نامگـذاری کردند، باید به سـمت جهش 
تولیـد حرکـت کنیـم، امـا بـا ایـن قوانیـن و 
مقرراتـی کـه درحال وضع اسـت راه بـه جایی 
نخواهیـم بـرد. وی اظهارداشـت: متأسـفانه 
قوانیـن و مقـررات یـک شـبه وضع می شـود 
که این امـر دسـت صادرکننـدگان را می بندد.

محصـوالت  ملـی  اتحادیـه  رئیـس 
کشـاورزی افزود: خوشـبختانه گمرک ایران و 
گمرکات تابعه برای صادرکنندگان چراغ سـبز 
بوده انـد. گمـرک نیـز مانند سـایر نهادهـا اگر 
ایسـت می داد، کاًل صـادرات تعطیل می شـد. 
اگـر االن صادراتـی صـورت می گیرد، بـه این 
دلیل اسـت کـه گمرک به صـورت چراغ سـبز 
عمـل می کنـد و صادرکننـدگان به صـورت 

شـبانه روزی می تواننـد صـادر کننـد.
نورانـی، صـدور بخشـنامه های مقطعـی 
بـدون اخـذ نظـر از تشـکل ها؛ مشـکالت 
برگشـت ارز صادراتی محصوالت کشـاورزی 
بـه کشـور؛ کمبـود کانتینرهـای یخچالـی؛ 
مهیـا نبـودن زیرسـاخت های صادراتـی؛ عدم 
وجود واگـن یخچالدار؛ نبود بیمه فسـادپذیری 
کاال وعـدم پرداخـت جایزه هـای صادراتـی 
را از موضوعـات مبتـال بـه صادرکننـدگان 

محصـوالت کشـاورزی عنـوان کـرد.
معـاون امـور گمرکـی گمـرک ایـران 
نیـز محصـوالت کشـاورزی را در سـه دسـته 
تقسـیم بندی کـرد و گفـت: دسـته اول، 
کاالهـای اساسـی اسـت کـه صـادرات آنهـا 
ممنـوع می باشـد؛ دسـته دوم، کاالهـای 
ضـروری اسـت کـه صـادرات ایـن اقـالم بـا 
رعایـت شـرایطی مجاز اسـت و دسـته سـوم، 
محصـوالت اسـتراتژیک مانند زعفران اسـت 
کـه صـادرات آنهـا هـم بـا اخـذ مجوزهـای 

قانونـی و رعایـت شـرایطی مجـاز اسـت.
ارونقی با اشـاره به اختصاص مسـیر سـبز 
بـرای محصـوالت کشـاورزی اظهارداشـت: 
گمـرک مصمـم اسـت کـه اظهارنامه هـای 
محصوالت کشاورزی در مسـیر سبز قرار گیرد؛ 
اما بعضی از ایـن محصوالت نیاز به اخـذ و ارائه 
مجوزهـای قانونـی دارنـد کـه گمـرک مجبور 
می شـود این اظهارنامه ها را در مسیرهای زرد و 
قرمز تعریف کنـد؛ موضوع دیگر اعمال لیسـت 
صادرکنندگانی اسـت که نسـبت به برگشت ارز 
خود اقـدام ننموده اند و مطابق بسـته سیاسـتی 

بانـک مرکزی در مسـیر قرمز هسـتند.
در  ارزیابـی  گمـرک،  فنـی  معـاون 
محـل؛ شـبانه روزی کـردن و حمـل یکسـره 
بـرای صـدور کاالهـای کشـاورزی و رایزنـی 
بـا کشـورهای مقابـل جهـت صـدور اقـالم 
کشـاورزی در ایـام شـیوع کرونـا را از اقدامات 

گمـرک در ایـن خصـوص خوانـد.
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بخشنامه

مجوزهـاي معافیت صادره توسـط وزارت صمت، عمومـاً متضمن ارزش سـیف )CIF( کاال 
)ارزش بهاي خریـد کاال در مبـدأ به اضافـه هزینه بیمـه و حمل ونقل( مي باشـد

تسهیالت تازه گمرک و وزارت صمت برای واحدهای تولیدی

ماشین آالت وارداتی خط تولید در مراحل بهره برداری 
و پس از آن از پرداخت حقوق ورودی معاف است

ص 4
933/53 عکس واحد تولیدی

933/21 عکس ماشین حساب یا کامپیوتر
933/16 عکس دارد- سوتیتر دارد

 براساس بخشنامه معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران، ماشین آالت 
خط تولید در مراحل بهره برداری و پس 
از آن نیز مشمول معافیت از پرداخت 
حقوق ورودی خواهند بود، این تصمیم 
جایگزین تصمیمی خواهد شد که در 
93 اتخاذ شده بود و برمبنای  سال 
آن، ماشین آالت خطوط تولید بعد از 
فوق  معافیت  مشمول  بهره برداری 

نمی شدند.
متن بخشنامه به این شرح است: 

 98 با عنایت به نامه شماره 12۴9۳29/
مورخ 98/9/26 با عنوان حوزه معاونت محترم 
حقوقي ریاست جمهوري مبني بر تشکیل جلسه 
مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
راستاي بررسي موضوع معافیت از حقوق ورودي 
بند )غ( ماده 119قانون امور گمرکي، نامه هاي 
صادره به شماره هاي 12۷۴28مورخ 98/10/۴ و 
1۴6990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم 
حقوقي ریاست جمهوري با عنوان معاون محترم 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه 
شماره 60/5۴۴9۴ مورخ 99/2/28 رئیس محترم 
مرکز ساخت داخل ماشین سازي و تجهیزات 

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ رونوشت نامه
شماره 60/65529 مورخ 99/۳/1۳ معاون 
محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت 
شفاف سازي و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و 
اعمال مجوزهاي معافیت از پرداخت حقوق ورودي، 
جلسه مشترکي در معاونت امور صنایع وزارت صمت 

با حضور نمایندگان گمرک جمهوري اسالمي ایران 
تشکیل شد. ذیاًل مفاد صورتجلسه مذکور جهت 

اقدام الزم ابالغ مي شود:
مراحل  در  تولید  خط  ماشین آالت   -1
بهره برداري و پس از آن مشمول معافیت بند "غ" 
ماده 119 قانون امور گمرکي مي شود. لذا مفاد 
صورتجلسه مورخ 9۳/5/1۴ في مابین گمرک و 
وزارت صمت )موضوع عدم صدور معافیت بعد از 
بهره برداري( که در محل معاونت حقوقي ریاست 
جمهوري برگزار گردید و نامه شماره 5۳851 
9۳ مربوطه کان لم یکن تلقي و  /5 مورخ 18/
مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن مي گردد؛

تجهیزات  تولید،  خط  ماشین آالت   -2
اصلي و جانبي خط تولید، انواع قالب، ابزارآالت 
مخصوص و ملزومات سرمایه اي خط تولید با 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز 
گمرک جمهوري اسالمي ایران مشمول معافیت 
از پرداخت حقوق ورودي، موضوع بند )غ( ماده 
119 قانون امورگمرکي مي باشند؛ به عنوان 
مثال آجر نسوز براي راه اندازي کوره، قسمتي 
از خط تولید تلقي و مشمول معافیت از پرداخت 
حقوق ورودي مي گردد. بدیهي است صرفًا اجزاء 
و قطعات یدکي و مواد مصرفي، مشمول معافیت 
نمي شوند. در صورت ابهام و تردید براي گمرکات 
اجرایي در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و 

اعالم نظر نهایي، وزارت صمت خواهد بود.
۳- ماشین آالت کمکي خط تولید که حالت 
انحصاري داشته و در جابه جایي اقالم موجود در 
خط تولید مورد استفاده قرار مي گیرند، ازجمله 
لیفتراک مخصوص جابه جاکننده پاتیل ذوب، 

ماشین هاي جابه جاکننده تجهیزات، پالت تراک 
مخصوص، مورد استفاده در خط تولید، بیل 
مکانیکي مخصوص بارگیري ضایعات فلزي و 
ماشین آالت انحصاري و مخصوص و از این قبیل 
که مصرف عمومي ندارند و به همراه ماشین آالت 
خط تولید و به تعداد متعارف وارد مي گردند با 
تشخیص وزارت صمت و تصریح در مجوز معافیت 
از پرداخت حقوق ورودي، مشمول معافیت صادره 
مي شوند. بدیهي است ماشین آالت راهسازي به 
مفهوم عام و یا ماشین آالت کمکي اخیرالذکر، 
چنانچه به تنهایي وارد شوند، مشمول معافیت 
از پرداخت حقوق ورودي بند )غ( ماده 119قانون 
امور گمرکي نشده و ذیل ردیف تعرفه مربوط به 
خود طبقه بندي و مشمول پرداخت حقوق ورودي 

مأخذ مربوطه خواهند بود.
۴- در متن مجوزهاي معافیت از پرداخت 
حقوق ورودي صادره از وزارت صمت که به 
همراه اطالعات واحد تولیدي از طریق سامانه 
ارسال مي گردد  به گمرک  معافیت گمرکي 
علت شمول معافیت از پرداخت حقوق ورودي 
ماشین آالت و تجهیزات مزبور براي واحد تولیدي 
)اعم از بازسازي و نوسازي، توسعه، جایگزیني، 
تکمیل خط و...( قید مي شود و نیازي به دریافت 
مجوزهاي مرتبط با این بند، از واحد تولیدي 
مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودي توسط 

گمرک نمي باشد.
5- درخصوص مواردي که به دالیل مختلف 
ازجمله شرایط تحریم، واردات ماشین آالت 
و تجهیزات خط تولید، به نیابت از واحدهاي 
)شخصیت  بازرگاني  واحد  توسط  تولیدي 

حقوقي غیرتولیدي( صورت مي پذیرد، وزارت 
صمت در متن مجوز ارسالي به گمرک و یا در 
زمان ارسال سیستمي اطالعات واحد تولیدي 
از طریق سامانه معافیت گمرکي، اطالعات 
بازرگان )شخصیت حقوقي غیرتولیدي( را همراه با 
درخواست واحد تولیدي به گمرک اعالم مي نماید. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، اعمال معافیت از 
پرداخت حقوق ورودي براي شخصیت حقوقي 

غیرتولیدي، توسط گمرک بالمانع خواهد بود.
6- چنانچه براي ماشین آالت مستعمل خط 
تولید، با درج وضعیت مستعمل بودن کاال در مجوز 
ثبت سفارش و رعایت مقررات ماده ۴2 آیین نامه 
اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات، با قید 
عبارت »مستعمل«، مجوز معافیت از پرداخت 
حقوق ورودي از سوي وزارت صمت صادر شود، 
گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره 
اقدام مي نماید و مستعمل بودن کاال مانع از اعمال 
معافیت از پرداخت حقوق ورودي مربوطه صادره 

از سوي مرجع ذي صالح مربوطه نخواهد بود.
۷- در صورتي که به نظر گمرک، ارزش 
اظهاري ماشین آالت خط تولید مشمول معافیت 
از پرداخت حقوق ورودي نازل تشخیص داده شود، 
نیازي به اصالح ارزش اولیه مندرج در مجوز معافیت 
صادره توسط صمت نداشته و گمرک ضمن اعمال 
معافیت از پرداخت حقوق ورودي به صورت کامل 
و ترخیص کاال، ارزش استنباطي را جهت درج در 

سابقه وزارت صمت اعالم مي نماید.
8- مجوزهاي معافیت صادره توسط وزارت 
صمت، عمومًا متضمن ارزش سیف )CIF( کاال 
)ارزش بهاي خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه 
بیمه و حمل ونقل( مي باشد، با این وجود چنانچه 
هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از 
پرداخت حقوق ورودي صادره قید نگردد، نیاز به 
اصالح مجوز صادره نبوده و هزینه بیمه و کرایه 
حمل نیز به تبع ارزش بهاي خرید کاال، مشمول 

اعمال معافیت صادره مي گردند.
 16 ۴قسمت  یادداشت  مفاد  وفق   -9
توصیف  شده  هماهنگ  سیستم  نمانکالتور 
و کدگذاري کاال "هر گاه یک ماشین )شامل 
ترکیبي از ماشین ها( متشکل از اجزاي جداگانه اي 
باشد، خواه به صورت مجزا بوده یا از طریق 
نتقال دهنده، کابل برق یا  لوله کشي، وسایل ا
سایر ابزارآالت به همدیگر متصل شوند و با هم 
به طور واضح انجام یک عمل مشخص شده در 
یکي از فصول 8۴و 85 را عرضه نمایند، کاًل تحت 
ردیفي طبقه بندي مي گردند که براي آن عمل 
مشخص شده است." فارغ از بحث طبقه بندي 
کاال، صدور مجوز و اعمال معافیت براي این 
 ،)Functional Units( واحدهاي عمل کننده
تجهیزات و اجزاي منفصله موضوع یادداشت 
16نیز بالمانع مي باشد؛ همچنین  ۴ قسمت 
 Part حمل اقالم مشمول معافیت به دفعات )
shipment(، مانع صدور و اعمال معافیت از 

پرداخت حقوق ورودي صادره نخواهد بود.
10- در صورت وجود هرگونه ابهام براي 
گمرک درخصوص موارد معنونه )عنوان شده(، این 
تردید و ابهام مانع از ترخیص کاالهاي مشمول 
نیاز  نبوده، مقتضي است در صورت  معافیت 
با تصویربرداري از کاال، اخذ کاتالوگ مربوطه و 
قطع مرور زمان قانوني، نسبت به ترخیص کاالي 
مشمول معافیت اقدام و ابهامات مربوطه به همراه 
نظر کارشناسي مستند و مستدل به دفتر واردات 
گمرک ایران منعکس گردد. دفتر واردات گمرک 
ایران نیز در صورت بقاي اختالف، مراتب را از وزارت 
صمت استعالم و پاسخ حاصله را مبناي تصمیم گیري 
قرار داده و در صورت نیاز، استنادات گمرک را در این 
خصوص به مرجع مربوطه اعالم مي دارد. بدیهي 
است در صورت اعتراض صاحب کاال به نظر نهایي 
گمرک، مراتب قابل طرح در مراجع رسیدگي به 
اختالفات گمرکي، وفق مقررات مربوطه خواهد بود.

11- براي صدور معافیت از پرداخت حقوق 
ورودي و ارسال آن به گمرک، مهلت و مدت 
زمان مقرر در تبصره )۳( ماده )1۳5( قانون امور 
گمرکي )حداکثر 6ماه پس از ترخیص کاال از 
گمرک(، از سوي وزارت صمت ملحوظ نظر قرار 
گرفته و سازوکار آن از سوي آن مرجع ذي صالح 
پیش بیني مي گردد. در موارد استثناء، سازمان هاي 
صمت استاني با دریافت مدارک و مستندات از 
متقاضي، نسبت به مکاتبه )و اعالم در شرف صدور 
بودن معافیت( با گمرکات اجرایي قبل از مهلت 
قانوني اقدام مي نمایند. در هر صورت باید توجه 
داشت احکام معافیت هاي صادره پس از ترخیص 
کاال، ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته 

گمرکي، باید به گمرک تسلیم شود.
12- در تمامي مفاد این تفاهم نامه منظور 
از »گمرک«، گمرک ایران و گمرکات اجرایي 
مربوطه؛ منظور از »وزارت صمت«، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مرکز ساخت داخل، ماشین سازي 
و تجهیزات و سازمان هاي استاني مربوطه و منظور 
از »معافیت« ، معافیت از پرداخت حقوق ورودي 
موضوع بند )غ( ماده 119قانون امور گمرکي 
مي باشد که تعریف حقوق ورودي وفق مفاد بند )د( 
ماده 1قانون امور گمرکي، حقوق گمرکي معادل ۴ 
درصد ارزش گمرکي کاال به اضافه سود بازرگاني 
که توسط هیأت وزیران تعیین مي گردد به عالوه 
وجوهي است که به موجب قانون، گمرک مسئول 
وصول آن است و به واردات قطعي کاال تعلق 
مي گیرد، ولي شامل هزینه هاي انجام تشریفات 
نمي شود. بدیهي است موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده متعلقه، وفق قوانین و مقررات مربوطه 

بررسي مي گردد.
مسئولیت حسن اجراي مفاد تفاهم نامه 
ابالغي، برعهده باالترین مقام اجرایي گمرکات 
و مسئولیت نظارت بر اجراي آن برعهده ناظرین 
محترم حوزه هاي نظارت گمرکات استان ها و دفتر 
واردات گمرک جمهوري اسالمي ایران مي باشد.

طی  ایران  گمرک  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی  دفتر  مدیرکل   
بخشنامه هایی، شیوه نامه های "فرآیند نحوه بازرسی و حسابرسی و نحوه 
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در گمرک جمهوری اسالمی ایران" را به 

دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
در بخشنامه مربوط به شیوه نامه نحوه بازرسی و حسابرسی آمده است: 

در راستای اجرای مؤثر و کارآمد نظارت و کنترل ها در سازمان و شناسایی و احصاء نقاط 
قابل بهبود و انجام اقدامات )اصالحی و یا پیشگیرانه( صحیح و به موقع به منظور رفع آسیب ها 
و چالش های شناسایی شده که در نهایت منتج به تسهیل و تسریع در حصول اهداف و تعالی 
سازمانی می گردد؛ شیوه نامه »فرآیند نحوه بازرسی و حسابرسی در گمرک جمهوری اسالمی 

ایران با کد شناسایی QW-IP-00« جهت بهره برداری و اجرا ایفاد می گردد. 

ضروری است با مدنظر قرار دادن مفاد شیوه نامه و بهره گیری از آن در امور محوله اجرایی 
حوزه تحت مدیریت، اهتمام الزم را معمول داشته و در صورت وجود پیشنهادها و نقطه نظرها در 
این زمینه که منشأ اثربخشی مضاعفی در حصول نتایج بهینه در سازمان داشته و موجب بهبود 

مستمر در امر نظارت می گردد را به این دفتر منعکس نمایند.
همچنین در بخشنامه مربوط به شیوه نامه فرآیند نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، 
ضمن اشاره به اینکه از چهار کانال، نهاد مردمی ریاست جمهوری )سامد(، بازرسی کل کشور، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و پورتال گمرک جمهوری اسالمی ایران می توان، شکایت از 
گمرک را مطرح کرد، آمده است: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد به عنوان دبیرخانه، مسئول 
رسیدگی به شکایات تا حصول نتیجه نهایی است. عالوه براین شاکیان می توانند از طریق 

صندوق صوتی یا حضوری )با رعایت نکات و موارد بهداشتی( شکایت خود را مطرح نمایند.

ابالغ شیوه نامه های »فرآیند نحوه بازرسی و حسابرسی« و »نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات« در گمرک
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بخشنامه

وزیـر جهـاد کشـاورزی طـی نامـه ای خواسـتار انتقـال کلیـه مـوارد مرتبـط بـا ثبـت سـفارش 
نهاده هـای کشـاورزی از وزارت صمـت بـه ایـن وزارتخانـه شـد.

صدور پروانه ورود موقت برای پردازش
 مستلزم ثبت آماری در سامانه تجارت است

  از این پس انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه ورود موقت برای پردازش 
)موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی( عالوه بر رعایت کلیه قوانین، ضوابط و مقررات 

مربوط، مستلزم ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت است.
این موضوع را مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی ابالغ 
کرد. در این بخشنامه با استناد به نامه های  دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران  درخصوص »بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 
1۳99 و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی ایفاء نشده سال های 1۳9۷ و 1۳98 صادرکنندگان«  امده 
است: با توجه به بند 6 بسته موصوف تأکید می گردد، از این پس انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه 
ورودموقت برای پردازش )موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی(، عالوه بر رعایت کلیه قوانین، ضوابط و 

مقررات مربوطه، مستلزم ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت می باشد. 
لذا شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابالغ نموده و بر 

حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

   هیئـت وزیـران بـا اصـالح مصوبه مربـوط بـه ترخیص 
ماشـین آالت و تجهیـزات وارداتـی کـه بـا اسـتفاده از 
تسـهیالت ارزی صنـدوق توسـعه ملـی تـا تاریـخ ابـالغ 
ایـن تصویب نامـه به کشـور وارد شـده و دارای قبـض انبار 

هسـتند، موافقـت کـرد.
 بـه موجـب ایـن اصالحیـه، ماشـین آالت و تجهیـزات وارداتـی بـا 

اسـتفاده از تسـهیالت ارزی صنـدوق توسـعه ملـی بـا رعایـت مـاده )8( 
قانـون مقـررات صـادرات و واردات که تـا تاریخ ابـالغ ایـن تصویب نامه 
به کشـور وارد شـده و دارای قبض انبار هسـتند، مشـروط بـه رعایت مواد 
)۴( و )6( قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی در تأمیـن 
نیاز هـای کشـور و تقویـت آنهـا در امـر صـادرات و اصـالح مـاده )10۴( 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم، مصـوب1۳91 قابـل ترخیـص می باشـند.

اصالح مصوبه ترخیص ماشین آالت وارداتی
 از محل تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی

   دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامه ای از گمرکات اجرایی خواست تا در 
مورد ثبت اطالعات مربوط به کیل مصرف محصوالت تولید داخل براساس "راهنمای 
کاربری ثبت فرمول محصوالت تولیدی" توسط خدمت گیرندگان از گمرک ازجمله 

واحدهای تولیدی اطالع رسانی کنند.
در این بخشنامه آمده است: از آنجا 
که در راستای اجرای سیستمی فرآیندها، 
مراحل سیستمی نمودن فرآیندهای استرداد 
حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در تولید 
محصوالت صادراتی )موضوع ماده 66 
قانون امور گمرکی( و تسویه ورود موقت 
برای پردازش )موضوع ماده 51 همان 
قانون( در دست اقدام می باشد و با عنایت 
به نامه شماره 185۴68 /99 مورخ 28 /2 /99 
مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات مبنی بر راه اندازی آزمایشی امکان ثبت اطالعات کیل 
مصرف محصوالت تولید داخل در سامانه جامع مدیریت کاال و خدمات، به پیوست »راهنمای کاربری 
ثبت فرمول محصوالت تولیدی« ارسال می گردد. شایسته است دستور فرمایید به نحو مقتضی مراتب به 
کلیه خدمت گیرندگان آن گمرک اعم از واحدهای تولیدی )که قصد انجام ورود موقت یا استرداد حقوق 
ورودی را دارند( اطالع رسانی گردد تا با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کاال و خدمات )wms( به 
آدرس www.wms.ir یا آدرس wms.irica.co و مطابق فایل راهنمای پیوست، نسبت به ثبت 
کیل مصرف )ثبت فرمول محصوالت تولیدی( به نحوی که برای هر محصول صرفًا یک بار ثبت گردد، 
اقدام نمایند. بدیهی است پس از اجرایی شدن کامل فرآیند سیستمی استرداد وتسویه ورود موقت، انجام 
فرآیندهای اشاره شده صرفاً از طریق سامانه میسر خواهد شد. شایان ذکر است که راهنمای کاربری ثبت 

فرمول محصوالت تولیدی به طور کامل در نشریات شماره 92۷ و 928 چاپ شده است.

نحوه ثبت اطالعات مربوط به کیل مصرف 
محصوالت تولید داخل

   کاظم خـاوازی، وزیر جهاد کشـاورزی 
طی نامـه ای بـه حسـین مـدرس خیابانی، 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  سرپرسـت 
تجـارت، خواسـتار انتقـال کلیـه مـوارد 
و  سـفارش  ثبـت  فرآینـد  بـا  مرتبـط 
تخصیص ارز بـرای نهاده های کشـاورزی 

بـه ایـن وزارتخانـه شـد.
در این نامه آمده است:

بـا عنایـت بـه تصویـب نامـه شـماره 6۴015/
ت568۷۳هــ مـورخ 1۳98/5/2۴ هیـأت محتـرم 
بـازار  تنظیـم  مسـئولیت  درخصـوص  وزیـران 

نهاده هـای کشـاورزی و نامـه شـماره 199۴۷ مـورخ 99/2/۳0، متضمـن دسـتور معـاون اول محتـرم رئیـس جمهـور، 
مقتضـی اسـت مقـرر فرماییـد نسـبت بـه انتقـال کلیـه مـوارد مرتبـط بـا فرآینـد ثبـت سـفارش و تخصیـص ارز بـرای 
نهاده هـای دامـی، شـامل ذرت، جـو، کنجاله، سـویا و همچنیـن دانه هـای روغنی وارداتـی )با توجـه به اینکـه ۷8 درصد 

آن کنجالـه اسـتحصالی اسـت( بـه وزارت متبـوع اقـدام الزم معمـول گـردد.
شـایان ذکر اسـت که تأمین نهاده هـای دامـی و توزیع به موقـع آنها بیـن واحدهـای تولیـدی از مهمتریـن راه های 
جلوگیـری از افزایـش قیمـت بی رویـه محصـوالت و فرآورده هـای دامـی و طیـور اسـت کـه متأسـفانه در برهه هایی از 

زمـان بـا مشـکل مواجه می شـود.

   صـادرات گوشـت مـرغ از اول مرداد 
پرداخـت  مشـمول  سـال جاری  مـاه 
عوارض صادراتـی به میزان هـر کیلوگرم 

پنجـاه هـزار ریال شـده اسـت.
مدیـرکل دفتر صـادرات گمـرک ایران در 
ایـن خصـوص بخشـنامه زیـر را به گمـرکات 
اجرایـی ابـالغ کـرد: پیـرو بخشـنامه شـماره 
28/99/2۷02۴۳ مـورخ 99/۳/20، موضـوع 
تعییـن عـوارض صادراتـی گوشـت مـرغ، بـه 
پیوسـت تصویـر نامـه شـماره 60/10189۳ 
مـورخ 99/۴/2۳ دفتـر مقـررات صـادرات و 

واردات وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت درخصـوص اخذ عـوارض صادراتی گوشـت مـرغ )مطابـق کدهای 
طبقه بنـدی مذکـور در آن نامـه( از تاریـخ 1۳99/5/1 )اول مـرداد ماه سـال جاری( به میـزان تعیین شـده )هر 
کیلو پنجاه هزار ریـال( در نامـه شـماره 60/1۴8۴۳6 مـورخ 98/5/28 وزارت صنعت، معدن و تجـارت )ابالغ 
شـده طـی بخشـنامه شـماره 1۳5/98/۷2۷660 مـورخ 98/6/۳( جهت اطـالع و اقـدام الزم وفق مفـاد نامه 

مزبـور بـا رعایـت کلیـه قوانیـن و مقـررات و ضوابـط جـاری ارسـال می گردد.
شایان ذکر است که پیش از این عوارض صادرات گوشت مرغ به  ازای هر کیلوگرم 1500 تومان بود.

درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال کلیه موارد 
مرتبط با ثبت سفارش نهاده های کشاورزی به این وزارتخانه

افزایش عوارض صادرات گوشت مرغ
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فراسو

عکس ارسـالی از گمـرک قزاقسـتان بـه مسـابقه سـاالنه عکس سـازمان جهانـی گمـرک برنده 
مسـابقه سـال 2020 این سـازمان شـد.

مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی 
در وبینار دیجیتالی کردن رویه های گمرکی

 بخش خدمات گمرکی کشور اوکراین 
مدیریت  سیستم  نوسازی   )SCSU(
منابع انسانی خود را به عنوان یک اولویت 
استراتژیک برای همکاری با سازمان جهانی 
گمرک مشخص کرده است. این بخش 
به طور خاص قصد دارد از پشتیبانی مشورتی 
WCO برای طراحی و اجرای سیستم 

HRM مبتنی بر شایستگی بهره ببرد.
بدین منظور سازمان جهانی گمرک یک 
HRM مبتنی بر  کارگاه مجازی در زمینه 
شایستگی برگزار کرد و 1۴ شرکت کننده )10 
زن و ۴ مرد( از اداره منابع انسانی گمرکات کیف، 
اودسا و ولین و همچنین وزارت آموزش تخصصی 
و خدمات SCSU )مرکز آموزش منطقه ای 
WCO در اوکراین( در این کارگاه شرکت کردند.

این کارگاه الکترونیکی با هدف تجهیز و 
توانمندسازی بخش مدیریت منابع انسانی و ترویج 
استفاده از HRM مبتنی بر شایستگی در دولت 
برگزار و به منظور اطمینان از اثربخشی آن برای 
شرکت کنندگان به طور مؤثر از آموزش های ارائه 

شده توسط نرم افزار وب سایت WCO ازجمله 
تخته وایت برد آنالین استفاده شد.

در پایان کارگاه، شرکت کنندگان متعهد 
شدند که تدوین برنامه مدرنیزاسیون HRM را 
به طور واقع بینانه و قابل اندازه گیری و مبتنی بر 
شایستگی انجام دهند. سازمان جهانی گمرک با 
توجه به اهمیت تداوم مشاغل، ارائه خدمات از راه 

دور و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش خدمات 
گمرکی اوکراین، اهداف خود را به ویژه در مورد 
نهایی کردن ابزارهای مبتنی بر شایستگی دنبال 

خواهد کرد.
 SCSU مشتاقانه منتظر است تا از WCO
در دستیابی به اهداف نوسازی HRM پشتیبانی 

کند.

با همکاری WCO انجام شد
آموزش آنالین برای مبارزه با قاچاق اشیای فرهنگی در آفریقا

ــه دعــوت مرکز اســالمی توســعه   ب
تجــارت )ICDT( و نهــاد تجــارت 
ســازمان همکاری هــای اســالمی 

ــو  ــش، کونی ــتقر در مراک )OIC( مس
ــی  ــازمان جهان ــرکل س ــا دبی میکوری
ــوع  ــا موض ــار ب ــک وبین ــرک در ی گم

ــای  ــردن رویه ه ــی ک ــر دیجیتال "تأثی
ــل  ــارت داخ ــهیل تج ــی در تس گمرک
OIC و کاهــش اثــرات آن پــس از 

ــرد. ــرکت ک ــد- 19" ش کووی
 هــدف از ایــن وبینــار مطــرح کــردن 
رویه هــای  شــدن  دیجیتالــی  اهمیــت 
ــر ــاری همه گی ــیوع بیم ــال ش ــه دنب ــی ب  گمرک

 COVID -19 و گســترش تجــارت و تبــادل 
اطالعــات الکترونیکــی )EDI( و خدمــات 

دورکاری بــود.
دبیــرکل ســازمان جهانــی گمــرک در 
ــی شــدن تجــارت  ــورد دیجیتال ــار در م ــن وبین ای
و اهمیــت پنجــره واحــد )SW( و اتصــال 
آژانس هــای دولتــی و بهره بــرداران اقتصــادی 
بــه آن بــه منظور تســهیل تجــارت گفــت: اهمیت 
فنــاوری و اســتانداردهای بین المللــی ماننــد 
ــن  ــتفاده از بهتری ــزوم اس ــدل داده WCO و ل م
ــگام  ــه هن ــن زمین ــده در ای ــه ش ــیوه های ارائ ش
شــروع فرآیندهــای دیجیتالــی کــردن بایــد برای 

ــود. ــریح ش ــو OIC تش ــرکات عض گم
 WCO ــه بیــان اقدامــات وی در ادامــه ب
 COVID -19 ــر ــاری همه گی ــول بیم در ط
بــا هــدف ترویــج فاصله گــذاری اجتماعــی 
ــذ و  ــدون کاغ ــارت ب ــهیل تج ــارت، تس در تج
 ،)CBM( تقویــت مدیریــت هماهنــگ مــرزی
ــد  ــواردی مانن ــورد م ــی در م ــن راهنمای همچنی
ترخیــص "کاالهــای اساســی" پرداخــت. 
ــده  ــه پدی ــی گمــرک ب ــرکل ســازمان جهان دبی
ــی در  ــارت الکترونیک ــتفاده از تج ــش اس افزای

ــرد  ــاره ک ــرانCOVID -19 اش ــول بح ط
و برخــی از اقدامــات WCO در رابطــه بــا 
چارچــوب اســتانداردهای تجــارت الکترونیکــی 

ــمرد. ــرزی را برش م
ــدگان بخــش آداب و  ــار نماین ــن وبین در ای
رســوم و تجــارت از مراکــش )تجــارت آفریقــا و 
عــرب(، ســنگال )غــرب و آفریقــای مرکــزی(، 
موزامبیــک )شــرق و آفریقــای جنوبــی( و عمان 
)منطقــه خلیــج فــارس(، تجربیــات خــود را 
ــتفاده  ــا اس ــاط تجــاری ب ــت ارتب ــورد تقوی در م
ــارت  ــد تج ــره واح ــردن و پنج ــی ک از دیجیتال
)SWS( بــه اشــتراک گذاشــتند و آراء و نظرات 
خــود را در مــورد چالش هــای دیجیتالــی 
ــن  ــرب و همچنی ــا و ع ــق آفریق ــدن در مناط ش
راه هــای تأمیــن پرداخــت هزینه هــای آن 
ــد. نماینــده انجمــن صادرکننــدگان  بیــان کردن
ــار  ــری وبین ــه مج ــش )ASMEX( ک مراک
ــه  ــا ب ــل چالش ه ــه تبدی ــان اینک ــا بی ــود ب ب
فرصت هــا از طریــق اســتفاده از فنــاوری، 
ــی و  ــری سیاســی، همکاری هــای بین الملل رهب
اتخــاذ اســتانداردهای بین المللــی مهــم اســت، 

ــرد. ــدی ک ــار را جمع بن ــن وبین ــج ای نتای
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــن نشســت مجــاز ب ای
همــکاری در زمینــه دیجیتالــی شــدن و ترویــج 
ــو  ــور عض ــن 5۷ کش ــل OIC بی ــارت داخ تج

ــان داد. ــود پای ــه کار خ ب

  متخصصان میراث فرهنگی، مقامات 
گمرکی و افسران پلیس شش کشور 
غرب و شمال آفریقا، یعنی بورکینافاسو، 
مالی، مراکش، موریتانی، نیجر و سنگال، 
دانش خود را در مورد چگونگی تقویت 
شبکه های عملیاتی برای مبارزه با قاچاق 
اموال فرهنگی در یک کارگاه آموزشی به 

اشتراک گذاشتند.
در این کارگاه، نمایندگان کشورهای فوق و 
مجامع ذی ربط ازجمله یونسکو، سازمان جهانی 
WCO( و هماهنگ کننده آثار واحد  گمرک )
هنری INTERPOL در دفتر منطقه ای یونسکو 

در داکار به صورت مجازی شرکت کردند.
با  هفته  دو  مدت  به  شرکت کنندگان 
موضوعات عملی و متنوع از جمله قوانین مربوط 
به میراث فرهنگی، مدیریت خطر و شرایط 
اضطراری حمایت از نسخه های خطی آشنا شدند. 
در این کارگاه موارد دیگری تحت عنوان پیگیری 
فعالیت های عملیاتی از جمله عملیات "آتنا دو" در 
 INTERPOL و WCO سراسر جهان که توسط
در پاییز سال 2019 برگزار شد، بحث های بیشتر در 
مورد روش های عملیاتی قاچاقچیان و ابزارهای 
مؤثر برای جلوگیری از قاچاق، ترویج استفاده از 
اطالعات اختصاصی برای مأموران گمرک و 
پلیس، پایگاه داده INTERPOL در مورد آثار 
دزدیده شده هنری و سایر موضوعات مرتبط مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی 15 

ساعت کار عملی انجام دادند، بیش از 1۳ ساعت 
در جلسات زنده شرکت و 12 ساعت فیلم مشاهده 
کردند و مطالب آموزشی و همچنین تجربیات 
خود را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک 
گذاشتند. این کارگاه گرچه به صورت آنالین 
برگزار شد و چالش هایی از لحاظ اتصال به آن 
وجود داشت، اما شرکت کنندگان قادر به برقراری 
ارتباط مطلوب با یکدیگر بودند و این تجربه ای 
موفقیت آمیز بود که نشان داد روش های مختلفی 
برای دستیابی به فعالیت های ظرفیت سازی 

وجود دارد.
کارگاه  این  ملموس  نتایج  از  یکی 
آموزشی آنالین، بهبود عملکرد بین سازمانی 
برای هماهنگی نرم در سطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی بود. ارنستو اتون، دستیار مدیرکل 
فرهنگ یونسکو در این باره گفت: این برنامه 
عالوه بر تسهیل در تبادل تجربه و توسعه 
رویه های عملیاتی، راهی برای گسترش هر چه 
بیشتر گفت وگو و بهبود هماهنگی بین نیروی 
انتظامی و سازمان های امنیتی، وزارتخانه های 
فرهنگ و متخصصین میراث فرهنگی در سطح 

ملی بود.
این جلسه آموزشی در ادامه دوره ای بود که 
توسط سازمان جهانی گمرک در دسامبر سال 
2018 در داکار برگزار شد و فرصتی بود تا اولین 
چارچوب ظرفیت سازی به طور خاص برای گمرک 
در زمینه مبارزه با قاچاق اشیای فرهنگی در سراسر 

جهان آزمایش شود.

کارگاه آنالین WCO برای نوسازی سیستم مدیریت منابع انسانی اوکراین

 عکسی که توسط گمرک قزاقستان به 
مسابقه ساالنه عکس سازمان جهانی گمرک 
ارسال شده بود به عنوان برنده مسابقه 2۰2۰ 

شناخته شد.
 عکس برنده نشان می دهد که یک افسر گمرک 
در کنار سگ خود آماده است تا با وجود خطرات ناشی از 
گسترش COVID-19، فعالیت روزانه خود را شروع کند.

دبیرخانه سازمان جهانی گمرک ضمن تبریک 
به برنده عکس سال 2020 و قدردانی از 58 کشور که 
عکس هایی در مورد فعالیت گمرکی ارسال کرده بودند، 

از ۷6 داور این مسابقه نیز قدردانی کرد.
هدف سازمان جهانی گمرک از برگزاری این مسابقه، 
فراهم کردن امکان رقابت برای نشان دادن فعالیت 
کارکنان گمرک و موفقیت های آنها در ارائه خدمات به 

جامعه تجاری است.

گمرک قزاقستان برنده مسابقه عکس سازمان جهانی گمرک در سال 2۰2۰ شد
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گزارش

گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران بـا بازنگـری معیارهـا و الزامـات انتخـاب شـرکت های متقاضـی جهـت 
برخورداری از تسـهیات مربـوط، رتبه بنـدی فعاالن اقتصـادی مجـاز را برای کسـب وکارهای کوچک، متوسـط 

و بـزرگ در دسـتور کار قـرار داد.

از سوی مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی گمرک اعالم شد

ضوابط جدید رتبه بندی فعاالن اقتصادی مجاز برای بهره مندی از تسهیالت گمرکی

  گمرک جمهوری اسالمی ایران با بازنگری 
معیارها و الزامات انتخاب شرکت های متقاضی 
مربوط،  تسهیالت  از  برخورداری  جهت 
رتبه بندی فعاالن اقتصادی مجاز را برای 
کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ در 

دستور کار قرار داد.
حسن علیدوستی مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات 
و برنامه ریزی گمرک ایران با بیان مطلب فوق گفت: 
به منظور توسعه تسهیالت قابل ارائه توسط گمرک به 
واحدهای کوچک و متوسط فعال واحدهای تولیدی و 
بازرگانی در حوزه صادرات و واردات و در راستای اجرای 
بند 5 بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه 

طرح رتبه بندی فعاالن اقتصادی مجاز، این طرح به مدت 
۳ ماه به طور آزمایشی اجرا خواهد شد. نکته قابل توجه 
اینکه در این طرح میزان اشتغالزایی واحدهای برای 

برخورداری از تسهیالت مورد نظر لحاظ گردیده است.
وی اظهارداشت: متقاضیان می توانند درخواست خود 
را از طریق پرتال گمرک به نشانی www.irica.ir به 
دبیرخانه مرکزی فعاالن اقتصادی مجاز )دفتر مدیریت 

اطالعات و برنامه ریزی( ارائه دهند.
مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی 
برای  مجاز، صرفًا  اقتصادی  فعاالن  اظهارداشت: 
برخورداری از تسهیالت در رویه واردات و صادرات نسبت 
به ارائه درخواست به دبیرخانه مرکزی فعاالن اقتصادی 
مجاز اقدام نمایند. وی افزود: ارائه تسهیالت در رویه 

ترانزیت نیز در حال بررسی است. 
علیدوستی با تأکید بر اطالع رسانی این طرح از 
سوی گمرکات اجرایی به ذی نفعان متقاضی گفت:  
ارائه تسهیالت مورد نظر با در نظر گرفتن قانون مداری 
واحدهای متقاضی و رعایت الزامات مصوب صورت 

خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی 
ضوابط رتبه بندی واحدهای تولیدی در رویه های واردات 

و صادرات را به شرح زیر اعالم کرد:
رتبه بندی واحدهای تولیدی در رویه های واردات و صادرات

 سطحردیف
گواهی

الزام
 سابقه فعالیت/ حجم تجارت

 معیار
رعایت موارد قانون مداری

یک1

زمینه در  فعالیت  سال  سه  داشتن   -1 
 واردات و صادرات

 2- دارا بودن حداقل 5 میلیون دالر واردات
 ظرف یک سال گذشته

یا
  – دارا بودن حداقل 2 میلیون دالر صادرات

ظرف یک سال گذشته

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال گذشته
یا پرونده مفتوح

● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا پرونده مفتوح
● عدم وجود بدهی قطعی

● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده
● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری

● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور گمرکی و ترخیص

کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده

دو2

زمینه در  فعالیت  سال  سه  داشتن   -1 
 واردات یا صادرات

 2- دارا بودن حداقل ۳ میلیون دالر واردات
ظرف یک سال گذشته یا

دالر میلیون   1/5 حداقل  بودن  دارا   - 
صادرات ظرف یک سال گذشته

۳- دارا بودن حداقل 20 نفر کارگر بیمه شده
بر مازاد  شده  بیمه  کارگر  هر  ازاء  به   - 
از کمتر  دالر  هزار  نفر(، 50   20(  سقف 
 حجم تجارت بند 2 مورد پذیرش خواهد بود
 )در هر صورت حجم تجارت در واردات
 حداقل یک میلیون دالر و حجم تجارت
 در صادرات حداقل ۷00 هزار دالر کمتر
از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.(

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال گذشته
یا پرونده مفتوح

● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا پرونده مفتوح
● عدم وجود بدهی قطعی

● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده
● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری

● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور گمرکی و ترخیص

کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده

سه۳

زمینه در  فعالیت  سال  سه  داشتن   -1 
 واردات یا صادرات

 2- دارا بودن حداقل 2 میلیون دالر واردات
ظرف یک سال گذشته یا

 - دارا بودن حداقل 1 میلیون دالر صادرات
ظرف یک سال گذشته

۳- دارا بودن حداقل 10 نفر کارگر بیمه شده
بر مازاد  شده  بیمه  کارگر  هر  ازاء  به   - 
از کمتر  دالر  هزار  نفر(، 50   10(  سقف 
 حجم تجارت بند 2 مورد پذیرش خواهد بود
 )در هر صورت حجم تجارت در واردات
تجارت و حجم  دالر  هزار   ۷00  حداقل 
 در صادرات حداقل 500 هزار  دالر کمتر
از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.(

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال گذشته
یا پرونده مفتوح

● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا پرونده مفتوح
● عدم وجود بدهی قطعی

● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده
● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری

● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور گمرکی و ترخیص

کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده

ــا  ــن واردات ی ــک ســال گذشــته، میانگی ــن شــده در ی * در صــورت عــدم حصــول حــد نصــاب واردات/ صــادرات تعیی
ــرد. ــرار گی ــور ق ــد نصــاب مذک ــرای ح ــل ب ــالک عم ــد م ــه درخواســت می توان ــخ ارائ ــته از تاری ــال گذش صــادرات در 2 س

رتبه بندی واحدهای بازرگانی در رویه های واردات و صادرات  

 سطحردیف
گواهی

 الزام
سابقه فعالیت/ حجم تجارت

 معیار
رعایت موارد قانون مداری

یک1

و واردات  زمینه  در  فعالیت  سال  داشتن سه   -1 
 صادرات

 2- دارا بودن حداقل 12 میلیون دالر واردات ظرف
یک سال گذشته

 یا
  – دارا بودن حداقل 5 میلیون دالر صادرات ظرف

یک سال گذشته

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه
سال گذشته یا پرونده مفتوح

 ● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا
پرونده مفتوح

● عدم وجود بدهی قطعی
● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده

● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری
● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور

گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده
● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده

● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده های متفاوت

دو2

یا واردات  زمینه  فعالیت در   1- داشتن سه سال 
 صادرات

 2- دارا بودن حداقل 8 میلیون دالر واردات ظرف
یک سال گذشته

 یا
 - دارا بودن حداقل ۳ میلیون دالر صادرات ظرف

یک سال گذشته
۳- دارا بودن حداقل 15 نفر کارگر بیمه شده

 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف )15
 نفر(، 50 هزار دالر کمتر از حجم تجارت بند 2 مورد

 پذیرش خواهد بود
 )در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل سه
 میلیون دالر و حجم تجارت در صادرات حداقل
 یک میلیون دالر کمتر از میزان تعیین شده مورد

پذیرش باشد.(

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه
سال گذشته یا پرونده مفتوح

 ● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا
پرونده مفتوح

● عدم وجود بدهی قطعی
● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده

● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری
● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور

گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده
● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده

● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده های متفاوت

سه۳

یا واردات  زمینه  فعالیت در   1- داشتن سه سال 
 صادرات

 2- دارا بودن حداقل 5 میلیون دالر واردات ظرف
یک سال گذشته

 یا
 - دارا بودن حداقل 2 میلیون دالر صادرات ظرف

یک سال گذشته
۳- دارا بودن حداقل 10 نفر کارگر بیمه شده

 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف )10
 نفر(، 50 هزار دالر کمتر از حجم تجارت بند 2 مورد

 پذیرش خواهد بود
 )در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل 2
 میلیون دالر و حجم تجارت در صادرات حداقل
تعیین شده مورد از میزان   500 هزار دالر کمتر 

پذیرش خواهد بود.(

 ● عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه
سال گذشته یا پرونده مفتوح

 ● عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا
پرونده مفتوح

● عدم وجود بدهی قطعی
● عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده

● عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری
● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته
 ● عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت های امور

گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته
● تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

● عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده
● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده

● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده های متفاوت
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گزارش

بنگاه هـای تولیـدی صادراتـی بـه منظـور تأمیـن نیازهـای وارداتـی خـود می تواننـد حداکثر ۳0 
درصـد منابـع ارزی صـادرات خـود را اسـتفاده نمـوده و الزم اسـت مابقـی ارز حاصـل از صـادرات 

)حداقـل ۷0 درصـد( را بـه صـورت حوالـه ارزی در بـازار ثانویـه به فـروش برسـانند.

  بسته سیاستی نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال 1399 و رفع 
تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 
1398 طی جلسه ای با حضور وزرای 
نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور 
رئیس  معاون  دارایی،  و  اقتصادی 
برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور 
بانک  کل  رئیس  و  کشور  بودجه  و 

مرکزی به تصویب رسید.
این جلسه  اهم تصمیمات و مصوبات 

به این شرح است: 
 80 حداقل  می باید  1- صادرکنندگان 
درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت 
به  را  آن  درصد   20 حداکثر  و  ارزی  حواله 
صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و 

صرافی های مجاز به فروش برسانند.
ارز  فروش  مصوبه،  این  مفاد  کلیه  در 
به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه 
نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه 

نظارت ارز )سنا(" ثبت گردد.
تبصره 1- بنگاه های تولیدی صادراتی 
خود  وارداتی  نیازهای  تأمین  منظور  به 
ارزی  منابع  درصد   ۳0 حداکثر  می توانند 
صادرات خود را استفاده نموده و الزم است 
 ۷0 )حداقل  صادرات  از  حاصل  ارز  مابقی 
بازار  در  ارزی  حواله  صورت  به  را  درصد( 

ثانویه به فروش برسانند.
ز  ا گروهی  رز  ا تأمین   -2 تبصره 
به  صادرات  از  حاصل  ارز  با  واردکنندگان 
توافق  با  مورد  حسب  مستقیم،  صورت 
وزارت  یا  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما 

امکان پذیر است.
2- کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر 
صادراتی  پروانه  صدور  از  پس  ماه  چهار 
خود  ارز  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک 
بند  مطابق  کشور  اقتصادی  چرخه  به  را 

فوق برگردانند.
تبصره 1- امکان تمدید مهلت مذکور 
دقیق  ارائه مستندات  با  و  استثناء  موارد  در 
در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه های 

محدود کاالیی وجود دارد.

ظرف  که  صادرکنندگانی   -2 تبصره 
ارز  صادراتی  پروانه  صدور  از  بعد  ماه  سه 
خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای 

90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت 
تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت 
اقدام  اقتصادی  چرخه  به  ارز  برگشت  به 
نکرده اند، مکلفند باقي مانده تعهدات خود را 
در بازار دوم )سامانه نیما( به نرخ روز پایانی 
با  نیما(  )سامانه  دوم  بازار  در  مزبور  مهلت 
به  باشد،  کمتر  کدام  هر  بازار،  روز  قیمت 

بانک مرکزی به فروش رسانند.
۳- به منظور تقویت و ارتقای صادرات 
ارز حاصل  بازگشت  از  اطمینان  غیرنفتی و 
کشور،  اقتصادی  چرخه  به  صادرات  از 
بر  عالوه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
پایش کارت های بازرگانی موجود، اقدام به 
رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه 
اعتباری، موضوع  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی 
بند )ت( ماده )6( قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و ماده )۴( آیین نامه اجرایی مواد )5( و 
)6( قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس 
از  بیش  صادرات  منظور  به  صادرکنندگان 
سقف اعتباری خود، می باید نسبت به ایفای 

تعهد ارزی اقدام نمایند.
۴- ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای 
غیردولتی  یا  دولتی  بخش  با  داخلی  ارزی 

بایستی
برای  سفارش  ثبت  طریق  از  الف( 
مذکور  قراردادهای  وارداتی  نیازهای  تأمین 

استفاده شود.
ب( مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به 

فروش رسانده شود.
"صنعت،  "نفت"،  وزارتخانه های   -5
رفاه  و  کار  "تعاون،  تجارت"،  و  معدن 
نیروهای  پشتیبانی  و  "دفاع  اجتماعی"، 
نهادهای  "سایر  "کشاورزی"،  مسلح"، 
عملکرد  به  توجه  با  غیردولتی"  عمومی 
صادراتی شرکت های تحت پوشش / مدیریت 
خود و برآورد درآمدهای ارزی سال 1۳99، 
از  حاصل  ارز  برگشت  پیگیری  مسئولیت 
همکاری  با  مصوبات  این  مطابق  صادرات 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

دستگاه های نظارتی و قضایی را دارند.
ورود  محل  از  منظور صادرات  به   -6

موقت:
1- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود 
کاال اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت 

در سامانه جامع تجارت نمایند.
اقدام  اسالمی،  جمهوری  گمرک   -2
به صدور پروانه واردات موقت براساس ثبت 

آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از 
محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع 
تعهدات ارزی موضوع بند 1 این ماده ، الباقی 
ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه 

رفع تعهد نماید.
تبصره: درخصوص پروانه های صادرات 
از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از 
این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر 
ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش 
50 درصد ارزش پروانه های صادراتی مزبور 
تعهد  رفع  متعاقبًا  و  صورت  ثانویه  بازار  در 

انجام گیرد. 
بند  ذیل   )2( تبصره  به  توجه  با   -۷
شورای   1۳9۷/۷/10 مورخ  مصوبه   )1(
گونه  هر  ارائه  اقتصادی،  هماهنگی  عالی 
خدمات توسط کلیه دستگاه ها و سازمان های 
اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها 
بسته  این  مبنای  بر  که  صادرکنندگانی  به 
م  قدا ا رز  ا برگشت  به  نسبت  سباستی 
نمی نمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم برگشت 
ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور 
ارزی  تعهد  ایفای  زمان  تا  دارند،  مشارکت 

امکان پذیر نمی باشد.
مذکور  اشخاص  اسامی   -1 تبصره 
در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای 
اجرایی  به دستگاه های  استخراج و  نظارتی 
قضایی  مراجع  به  مورد  حسب  و  ذی ربط 

منعکس خواهد شد.
و  آمار  مرکزی  بانک   -2 تبصره 
را  فوق الذکر  اشخاص  به  مربوط  اطالعات 
به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه 
ارسال  مرتبط  دستگاه های  و  سازمان ها 

می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:
● عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
● عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش

● عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و 
صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن

به  مرتبط  خدمات  سایر  از  محدودیت   ●
تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسالمی ایران
و  تسهیالت  از  استفاده  امکان  عدم   ●
خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها 

و نظایر آن
● عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی
● لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی

بانک مرکزی
● عدم صدور گواهی ثبت آماري )تخصیص ارز(

● ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک 
به نهادهای ذی ربط
بانک های عامل:

● عدم اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های 
ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی ها
و  نقل  و  فروش  خرید،  خدمات  ارائه   ●
انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور 
یا  مستقیم  صورت  به  صادرکنندگان  به 
عدم  راستای  در  )تراستی ها(  غیرمستقیم 
تخلف  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو 
مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی 
متخلف به مراجع قضایی معرفی می گردند.

صندوق ضمانت صادرات
مرتبط  خدمات  گونه  هر  ارائه  عدم   ●
و  بیمه نامه ها  صدور  اعتبارسنجی،  نظیر 

ضمانت نامه های صادراتی
و  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان   

سازمان بنادر و دریانوردی
بارنامه های  اعمال محدودیت در صدور   ●

داخلی و خارجی
ارائه کلیه خدمات  اعمال محدودیت در   ●

بندری و تسهیالت مرتبط
به  نسبت  است  موظف  مرکزی  بانک   -8
دستگاه های  کلیه  به  مصوبه  این  ابالغ 

ذی ربط اقدام نماید.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 
و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398

پیشنهادهای 13گانه 
اتاق بازرگانی ایران 

در مورد ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان

و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  ارزی  کمیته     
معادن و کشاورزی ایران در نشستی با حضور 
ضمن  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
ارائه 13 پیشنهاد برای ایفای تعهدات ارزی 
که  ارزی  مجموع  کرد:  اعالم  صادرکنندگان 
به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود 
تنها  این رقم  از  که  میلیارد دالر است   8/7
2/5 میلیارد دالر متعلق به بخش خصوصی 

است.  واقعی 
پیشنهادات ارائه شده

1- تمدید زمان اعالم شده برای ایفای تعهدات ارزی 
حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهر ماه 1۳99

2- تمدید زمان اعالم شده برای ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و خدمات فنی و 
مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش افزوده 
حداقل تا پایان آذرماه 1۳99 برای سال های 9۷ و 98

به   9۷ سال  ارز  برگشت  و  تسویه  حساب  اجازه   -۳
صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین شده نرسیده اند 
داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد 
معافیت های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

اعالم شود.
۴- منظور کردن 20 درصد تعدیل پایه ارزش گمرک 
با توجه به عدم اعالم قبلی و فاصله موجود کنونی بین 

قیمت های واقعی و اعالمی گمرک برای سال 1۳98
انتقال  سریع  تأیید  و  مرکزی  بانک  رویه  تغییر   -5
پروانه های صادراتی برای خود و غیرتوسط اشخاص 

حقوقی و  حقیقی 
6- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مرکزی،  بانک  ایران،  اتاق 
تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان 
امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به 
پرونده های صادرکنندگان برای رفع اختالف و تسریع 

در امر بازگشت ارز )مانند ستادهای تسهیل(
صادرات  برای  بازرگانی  کارت های  سطح بندی   -۷
اتاق ها،  به  ابالغ  و   99 سال  ماه  مرداد  ابتدای  از 

کشور گمرکات  و  صمت  سازمان های 
8- معرفی صرافی های مورد وثوق بانک مرکزی به 
اتاق برای اعالم به صادرکنندگان با هدف تسریع در 
بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی ها؛ 
9- تعیین تکلیف واردات موقت و ابالغ آیین نامه آن 
در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

برای  تنها  تعلیقی  کارت های  کلیه  تعلیق  رفع   -10
واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین شده تا پایان 

99 مهر 
تسهیل  و  تسریع  برای  مشوق هایی  برقراری   -11
اقتصادی کشور  به چرخه  ارزهای صادراتی  بازگشت 
در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به 

ترجیحی نرخ های 
12- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی 
به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش های 
اعالمی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان )واردات 
در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک ها و صرافی های 

مجاز، سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها و غیره(
کاالهای  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  تأمین   -1۳
محل  از  دالر  میلیارد   10 میزان  به  غیره  و  اساسی 
صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش 
ارزی  تعهدات  ایفای  چگونگی  مورد  در  خصوصی 

است. صادرکنندگان 



 

جمهوری اسالمی ایران
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آموزش

دو مشـخصه اساسـی اسـتفاده از باک چیـن یعنی کاهـش هزینه هـا و قابلیـت ردیابـی می تواند 
تجـارت را تسـهیل کنـد و قانون مـداری را افزایـش دهـد. فنـاوری باک چیـن می توانـد مکمـل 

پاتفرم هـای بانکـداری موبایلـی باشـد.

کاربرد در بخش مالی
 )DLT ( شده  توزیع  دفترکل  فناوری 
می تواند اساساً بخش های مالی را متحول و آن 
را کارآمدتر و قابل اعتمادتر سازد. این فناوری 
را  مالی  بخش  در  موجود  چالش های  می تواند 
برطرف و نقش های ذی نفعان این بخش را تغییر 
دهد. همچنین پتانسیل آن را دارد که بخش های 
دیگر مثل بخش تولید، سیستم های مدیریت مالی 

دولتی و انرژی های پاک را متحول سازد.
با توجه به اینکه این فناوری در حال حاضر 
نوپاست، بانک جهانی )سال 2018( توصیه ای 
بین المللی  از آن برای توسعه  در مورد استفاده 
با نهادهای  بانک در حال گفت وگو  این  ندارد. 
مرکزی،  بانک های  دولت ها،  استاندارد،  تعیین 
و سایر ذی نفعان برای نظارت، تحقیق و کاربرد 
آزمایشی بالک چین می باشد. بانک جهانی یک 
سال بعد )2019( اعالم کرد که بخش خدمات 
مالی اولین آزمایش کننده و استفاده کننده از این 

فناوری بوده است.
 مؤسسات مالی در سراسر دنیا مدل های 
کاری خود را با این فناوری آزمایش کردند و به 
این نتیجه رسیدند که فناوری های مالی دیجیتالی 
)fintech( از جمله بالک چین بازیگران سنتی 

بخش مالی را به چالش کشیده است. 
دو مشخصه اساسی استفاده از بالک چین 
یعنی کاهش هزینه ها و قابلیت ردیابی می تواند 
تجارت را تسهیل کند و قانون مداری را افزایش 
مکمل  ند  می توا بالک چین  فناوری  دهد. 
پالتفرم های بانکداری موبایلی باشد. اپلیکیشن 
اروپا،  در  به سرعت  بر بالک چین  مبتنی  های 
آمریکا، آسیا و چین، و نیز در آفریقا و آمریکای 
التین در حال گسترش است. در دو سال اخیر 
استفاده از این فناوری به سرعت افزایش یافته و 
به آن "نوآوری رادیکال" یا فناوری چند منظوره 

اطالق می کنند.
بیت کوین  قالب  در  بار  اولین  بالک چین 
ظاهر  است  الکترونیکی  پول  سیستم  یک  که 
شد. حجم بازار بیت کوین تقریباً ۴2 میلیارد دالر 
بوده و توسط میلیون ها نفر برای پرداخت و به ویژه 

انتقال پول استفاده می شود. 
مشترک المنافع  بانک   2016 سال  در 
استرالیا و مؤسسه مالی "ولز فارگو" و شرکت 
"پنبه بریگان" اولین معامله تجاری را بین دو 
انجام  بالک چین  از  استفاده  با  مستقل  بانک 
دادند. این معامله در مورد یک محموله پنبه از 
تگزاس آمریکا به کینگ دائو در چین با استفاده 
شده صورت  توزیع  کل  دفتر  الگوریتم  یک  از 
گرفت. طبق نظر بانک مشترک المنافع، استفاده 
و  خریدار  بین  شفافیت  بالک چین  فناوری  از 
فروشنده، امنیت باالتر، و قابلیت ردیابی محموله 
در لحظه را فراهم کرد. همچنین خطاها را حذف 
و زمان تراکنش ها را از چند روز به چند دقیقه 

داد.  کاهش 
مثل  دنیا  معروف  بانک های  مروزه  ا
 Natixis ، HSBC ، Societe General
 ، UniBank ، RaboBank ، Deutsche
Bank با یکدیگر تفاهم نامه جهت استفاده از 

کرده اند.  امضاء  بالک چین 

استفاده بالقوه در گمرک 
و مدیریت مرزی

این فناوری هم برای گمرک و هم برای 
تجارت، محیطی ایده آل است، چراکه طرف های 
مرتبط با یک تراکنش یا معامله، نیاز به تبادل 
این فناوری که به  از طریق  اطالعات دارند و 
از دفترکل می باشد، مستقیمًا  عنوان یک کپی 
 )node( گره های  در  بخشی  هر  به  می توان 
مختلف به مطمئن ترین، به روزترین و امن ترین 

به  نیاز  روش  این  کرد.  پیدا  دسترسی  روش 
نگهداری مکرر یک دفترکل جداگانه برای هر 
طرف و بابت هر تراکنش را برطرف می سازد. 
و  بالک چین  پتانسیل  گرفتن  نظر  در  با 
گمرک  جهانی  سازمان  اخیر،  پیشرفت های 
استفاده از این فناوری را در حوزه گمرک آغاز 
کرده و در اولویت چشم انداز این سازمان بدین 

است: شمرده  الزم  شرح 
فرآیندهای  در  فناوری  این  از  استفاده   ●
اعمال مقررات برای بهبود قانون مداری، تسهیل 

تجارت، کشف تخلفات،
تجارت  زمینه  در  نظارتی  چالش های   ●

بالک چین براساس  الکترونیک 
● جلوگیری از سوءاستفاده از بالک چین 
فرار  غیرقانونی،  تجارت  بیت کوین(،  )ازجمله 
مالیاتی، نقض حقوق مالکیت فکری، پولشویی 

و سایر جرایم مالی.
در ماه آوریل 201۷ گفت و گوی مقدماتی 
در کمیته فنی دائمی انجام گرفت، به طوری که 
شرکت IBM تجربیات و نتایج حاصل از تجارت 
جهانی دیجیتالی خودش را در زنجیره بلوکی به 

اشتراک گذاشت.
این  سال 201۷  می  ماه  در  آن،  متعاقب 
موضوع از لحاظ فنی در نشست کمیته فرعی 
مدیریت اطالعات، کنفرانس فناوری اطالعات 
سازمان جهانی گمرک در 201۷ و 2018 مورد 
بحث قرار گرفت، و در اجالس فناوری اطالعات 
از  استفاده  درخصوص  بحث   201۷ سال  در 
سایر  جایگزین  گمرک  حوزه  در  بالک چین 
سازمان جهانی گمرک شد. موضوعات مطرح 

جهانی  سازمان   2018 سال  ژوئن  در 
گمرک مقاله علمی شماره ۴5 با عنوان »معرفی 
پتانسیل بالک چین در گمرک« را منتشر کرد. 
این سازمان در واقع مطالعه موردی استفاده از 

کاربرد فناوری بالک چین در گمرک- قسمت دوم

بالک چین، ابزاری مطمئن برای گمرک و تجار
تهیه: عبدالعزیز یوسفی- مژده جلیل مژدهی

بالک چین در گمرک و سایر سازمان های مرزی 
قانون مداری، تسهیل تجارت،  بهبود  به  با نظر 
اصالحات  به  توجه  همزمان  و  تخلفات  کشف 
را  مقرراتی  و  قانونی  چارچوب های  به  مربوط 
آغاز نموده است. در ماه می 201۷ کمیته فرعی 
مدیریت اطالعات )IMSC( فرصت های ممکن 
برای استفاده از بالک چین را مورد بررسی قرار 
نتایج  و  موردی  مطالعات  کرد  پیشنهاد  و  داد 
نگرانی های  و  آزمایشی  کاربردهای  از  حاصل 
پدید آمده متأثر از کاربرد آن در فرآیند مدیریت 
زنجیره تأمین بررسی شود. همچنین تعدادی از 
فرآیندهای  در  بالک چین  فناوری  کاربردهای 
جهت  تأمین  زنجیره  کلی  مدیریت  و  گمرکی 
با  تعامل  طریق  از  آینده  در  آن  پیاده سازی 
ذی نفعان مربوط و کارشناسان ارائه کننده راه حل، 

محقق شد.
استفاده از فناوری بالک چین نه تنها کارایی 
زنجیره تأمین را در کاهش واسطه ها و عملیات 
کاغذی و دستی بهبود می بخشد، بلکه موجب 
با  پیش بینی  قابلیت  و  اطمینان  سطح  ارتقای 
استفاده از داده های لحظه ای قابل دسترس همه 
در  )بازیگران  تأمین  زنجیره  یک  در  ذی نفعان 
بالک چین( می شود. این فناوری امکان ردیابی و 
مشاهده پیوسته را فراهم می کند، بنابراین امنیت 
و تسهیل زنجیره تأمین را افزایش می دهد. به هر 
حال برای شروع کار باید عناصر داده ای ورودی 
در نقاط مختلف زمانی و اینکه در چه سطحی 
باشند و نیز چگونگی خروجی ها در سطوح مختلف 

مشخص شوند. 
سایر  و  گمرکات  برای  که  آنجایی  از 
سازمان های همجوار مرزی، راه حل هایی براساس 
بالک چین وجود دارد، انتظار می رود بهبودی در 
نیز  مؤثر  هدف گیری  و  ریسک  تحلیل  زمینه 
به وجود آید و بالک چین موجبات تسهیل بیشتر 

آورد.  را فراهم  تجارت 
فناوری بالک چین به طور بالقوه نقش اعتبار 
تراکنش های  و  گمرکی  فرآیندهای  در  بخشی 
ایفا  را  تأمین  زنجیره  در  مختلف  طرف های 
مجوز  با  بالک چین های  طرفی  از  می کند، 
)خصوصی( به طور شفاف وظایف، مسئولیت ها، 
از  یک  هر  قانونی  حقوق  و  دسترسی  سطوح 
اعضاء در زنجیره را مشخص می نماید. این امر 
گمرک را به ابزار ضروری جهت برطرف کردن 
مجهز  قوانین  رعایت  عدم  از  ناشی  مشکالت 
ساخته و این امکان را فراهم می سازد که با ابزاری 
مستقل، به ویژه طراحی شده برای بارگذاری و 
اشتراک گذاری اطالعات بین طرف های نامرتبط 
را برطرف سازد. این موضوع در مدیریت زنجیره 
تأمین یکپارچه و پیوسته و با روشی شفاف و قابل 
پیشنهاد  طبق  بود.  خواهد  کمک کننده  اعتماد 
کمیته فرعی مدیریت اطالعات، استفاده از این 
فناوری در گمرک و موارد ذیل در آینده در نظر 

گرفته شده است:
 

اظهارنامه گمرکی 
تنظیم اظهارنامه گمرکی وظیفه ای پیچیده 
است که امور مختلفی را شامل می شود. در این 
موضوع چالش هایی در زمینه تطبیق اطالعات 
ذی نفعان  به  مربوط  مختلف  اسناد  از  صحیح 
متفاوت همچون ارائه دهندگان داده ها، اطالعات 
و  تولید  به  مربوط  جزئیات  و  کاال  به  مربوط 
اطالعات مربوط به حمل ونقل وجود دارد. به دلیل 
خدمات برون سپاری شده و منابع مختلف داده ها، 
بالقوه ای در  این فرآیند پیچیده بوده و ریسک 
هم  موارد  بیشتر  در  دارد.  قانون گریزی  مورد 
تجار از شخص ثالثی برای فرآیندهای مربوط 

به اظهارنامه گمرکی بهره می گیرند. 
بالک چین قادر است تمامی اطالعات مورد 
نیاز از ثبت سفارش گرفته تا آماده سازی و حمل 
محصوالت را در یک دفترکل مشترک جمع آوری 
می تواند  گمرک  اینها،  از  فراتر  حتی  نماید. 
اطالعات الزم برای یک اظهارنامه گمرکی را 
از منابع اولیه به صورت خودکار دریافت کند که 
این امر کیفیت داده ها و عدم قابلیت تغییرپذیری 

داده ها را نیز ارتقاء خواهد داد. 
توجه  قابل  کاهش  لحاظ  به  مطلب  این 
اطالعات  جمع آوری  برای  انرژی  و  کار  حجم 
الزم گمرکی برای تجار ضروری است و برای 
گمرک نیز موجبات کاهش فرآیند بازبینی دستی 
این  می آورد.  فراهم  را  تأیید الزم  و  اظهارنامه 
موضوع به پردازش سریع تر اظهارنامه گمرکی و 

کاهش معطلی منجر خواهد شد. 

همکاری بین سازمانی، تبادل اطالعات 
دریافت  در  بسیاری  چالش های  اساسًا 
به  و  ورود  از  قبل  اطالعات  لکترونیکی  ا
اشتراک گذاری این اطالعات با سایر سازمان های 
دولتی وجود دارد. این چالش ها می تواند در رابطه 
با کیفیت داده ها و عدم ارائه اطالعات در زمان 
الزم، و خطاهای غیرعمدی و عمدی در داده ها 
باشد که به واسطه دست به دست شدن داده ها 

تغییر می شوند.  به  منجر 
بالک چین می تواند این چالش را برطرف 
کند. اشتراک گذاری داده ها از طریق بالک چین 
روشی  با  شده(  توزیع  معماری  )یک  مجوز  با 
قابل اعتماد و مطمئن، می تواند جریان پیوسته 
داده ها را میسر سازد. این نوع بالک چین می تواند 
توسط کنسرسیوم زنجیره تأمین به کار گرفته شود 
و برای همه اعضای بالک چین در دسترس و 
به روزرسانی گردد. گمرکات و سایر سازمان های 
دولتی می توانند داده های صحیح و دقیق دریافتی 
از منبع را ایمن کنند. به هر حال این نکته باید 
تأمین  زنجیره های  همه  که  گیرد  قرار  مدنظر 
بیشتری  پیچیدگی  می تواند  و  نیستند  خطی 

داشته باشند. 
با توجه به شرایط امنیت جهانی و تمرکز 
بیشتر بوجود آمده بر تسهیل تجارت از طریق 
سازمان  تجارت  تسهیل  موافقت نامه  اجرای 
برای  بیشتری  نیاز   ،)TFA( تجارت  جهانی 
ایجاد  دولتی  سازمان های  موثرتر  همکاری 
برای  جدیدی  امکانات  بالک چین  است.  شده 
سازمان های دولتی مختلف ازجمله گمرک برای 
تبادل اطالعات و اشتراک گذاری منابع از طریق 
توزیع  مشترک  فنی  پالتفرم  یک  از  استفاده 
شده، به ویژه در محیط پنجره واحد تجاری و نیز 
مرزی  داده های  تبادل  برای  جدید  گزینه های 
فراهم کرده است. در صورتی که همه اعضاء در 
یک بالک چین، یک شناسه هویتی در تراکنش ها 
داشته باشند، این امر می تواند استفاده مناسب از 
فناوری بالک چین را فراهم آورد. به خاطر داشته 
باشید که یکی از چالش های معمول این است که 
اغلب اعضاء با نام ها یا شناسه های مختلفی از 
طرف سازمان های متفاوتی وارد سیستم می شوند.

این  دیجیتالی،  اقتصاد  رشد  با  همزمان 
تبادل  و  همکاری  می تواند  همچنین  فناوری 
توسعه  را  مالیات  سازمان  و  گمرک  اطالعات 
دهد و یک رویکرد هماهنگ تری برای وصول 
درآمدها، حسابرسی و مدیریت ریسک ایجاد کند 
و راه حل مناسبی برای تعیین ارزش گمرکی و 

نماید.  ارائه  انتقالی  قیمت گذاری 
جهانی  سازمان  سایت  وب  منبع: 

جهانی بانک  و  گمرک 

  در قسمت قبل اشاره شد که بالک چین یک نوع دفتر 
توزیع  کل  دفاتر  است.  غیرمتمرکز  یا  شده  توزیع  کل 
شده از کامپیوترهای مستقل )گره یا node( برای ثبت و 
اشتراک گذاری تراکنش ها در دفاتر کل الکترونیکی شان 
)به جای نگهداری داده ها به صورت متمرکز در یک دفتر 
کل سنتی( استفاده می کنند. بالک چین داده ها را در داخل 

بلوک ها که به هم زنجیر هستند سازماندهی می کند.
ه  شد یع  ز تو کل  فتر د ی  ر و فنا یا  ک چین  بال

عنصر   )distributed  ledger  technology (
 )internet of value( تشکیل دهنده یک اینترنت ارزش
است که در آن ثبت تراکنش ها و انتقال ارزش به صورت 
نظیر به نظیر و بدون نیاز به یک سازماندهی کننده مرکزی 
انجام می شود. ارزش یعنی هرگونه سوابق مالکیت دارایی 
نیز  و  مالکیت زمین و مستغالت  بهادار،  اوراق  مثل پول، 
مالکیت اطالعات مشخص مثل هویت، اطالعات پزشکی 

است. شخصی  داده های  سایر  و 
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در یک محیط گمرکی که دائم در حال تکامل است، ضروری  است که آموزش به طور پیوسته، 
نوآوری را ترویج دهد تا عملکرد آموزش ارتقاء یابد و راه حل هایی ارائه گردد که هزینه ها را 

کاهش دهد.

تقویم آموزشی
در  شایستگی  بر  مبتنی  "آموزش  مقاله  پایانی  بخش 
شده  منتشر  گمرک  جهانی  سازمان  سوی  از  که  گمرک" 

پردازد. می  آموزشی"  "تقویم  به  است، 
تقویم  آموزش، طراحی  مرکز  در  از عناصر مهم  یکی 
آموزشی به صورتی کارآمد برای آموزش شغلی می باشد. تقویم 
آموزشی، روش ها و عناصر اصلی آموزش مبتنی بر شایستگی 

در گمرک را نشان می دهد.
به منظور تقویت شایستگی های شغلی و اجرای روش 
دستورالعمل های  گمرک  ادارات  خدمت،  طول  در  یادگیری 
آموزش را به اجرا می گذارند که باعث ایجاد برنامه های آموزشی 
کارآمدتر و پویاتری براساس موقعیت شغل در نقشه راه توسعه 
شغلی می گردد: شناسایی، یادگیری پایه، اجرا، انتقال، استغناء، 

ارتباط میان آموزش و توسعه شغل.
آموزش توجیهی

هدف اصلی این دوره ها، معرفی رویه های گمرکی پایه ای 
به مأمورین جدیداالستخدامی می باشد که برای اولین بار جهت 
کار کردن در ادارات گمرک گماشته خواهند شد. محتوای اصلی 

دوره معمواًل شامل موارد زیر است:
● ساختارها،  نقش ها، ارزش ها، اخالقیات و عملکرد 

ادارات
اعمال،  و  رویه ها  قوانین،  مورد  در  پایه  اطالعات   ●
موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی و محیط 

و غیره. گمرک 
هر چند در مورد طول مدت دوره و میزان رضایت از 
آن، اختالفات و تفاوت هایی وجود دارد، اما براساس دوره های 
دوره های  هدف  که  می رسد  نظر  به  شده  انجام  آموزشی 
توجیهی عمدتاً برخوردار کردن افراد استخدام شده با حداقل 
شایستگی هاست تا مسئولیت تکمیل امور را برعهده گرفته و 

رفتارهای خود را با شرایط، سازگار کنند:
گمرکی  قوانین  و  محیط  اساسی  اصول  دانش   ●
)واقعیت ها، اصول، فرآیندها و مفاهیم کلی در فرآیندها، رویه ها 

اطالعات فناوری  سیستم های  و  گمرکی(  اصول  و 
● محدوده ای از مهارت های شناختی و عملی مورد نیاز 
جهت انجام کارها و حل مشکالت با انتخاب و به کارگیری 

روش ها، ابزار و اطالعات پایه؛
● اجرای مالیات های گمرکی با درجه ای از استقالل

برخی از افراد که به خاطر احراز شایستگی های خاص و 
مورد نیاز در سطوح فنی و مدیریتی استخدام شده است ممکن 
است از چنین برنامه های آموزشی تبعیت نکنند، اما باید از یک 

دوره توجیهی تعدیل یافته بهره مند شوند.
غالباً پس از برنامه آموزش توجیهی، یک دوره کارورزی 
دوره  برای  استاندارد  و  سازگار  روش  می شود.یک  برقرار 
آزمایشی باید اتخاذ شود که استخدام شده ها در کل کارهای 
و  مهارت ها  بین  و  پشتیبانی شده  خود  اولیه  ضمن خدمت 
شایستگی ها از اردوی آموزشی تا به کارگیری در زندگی واقعی 

و عملکرد شغلی ارتباط برقرار شود.
آموزش تخصصی و کارشناسی

هدف این دوره ها، مامورین گمرکی است که می بایست 
شایستگی های جدیدی را کسب نموده و آنها را تقویت نمایند 
تا عملکرد خود و سازمان را باال نگه دارند. این دوره ها، بخشی 
از فرآیند یادگیری مادام العمری است و می تواند در مراحل 
متفاوتی از شغل مأمور گمرک انتقال داده شود:  هنگام احراز 
با تغییر در رویه ها، وضع  یک سمت جدید، هنگام مواجهه 

قوانین جدید و غیره؛ به دلخواه یا به اجبار.
نمود.  ایجاد  را  تفاوت هایی  موضوع، می توان  به  بسته 
تفاوت ها می تواند براساس حوزه فنی، حالت عملکرد و عملیات 
سطح  میانی،  سطح  پایه،  سطح  باشد:  کارشناسی  سطح  و 
پیشرفته. دوره های بازآموزی جهت بهبود آموزش توجیهی یا 
آموزش تخصصی پیشین نیز در این طبقه بندی قرار می گیرد.

برنامه های آموزش تخصصی و حرفه ای عمدتًا  هدف 
آماده کردن مأمورین جهت اجرای اموری است که مرتبط 
با یک حالت خاص از عملکرد و عملیات می باشد که ممکن 

است شامل موارد ذیل باشد:
● دانش جامع، تخصصی، واقعی و نظری )برای سطوح 
پایینتر( تا یک دانش کارشناسی )برای سطوح پیشرفته( در مورد 
فرآیندها، رویه ها و اصول گمرکی و آگاهی از مرزهای آن دانش

● طیفی جامع از مهارت های شناختی و عملی مورد 
نیاز جهت ایجاد راه حل هایی خالقانه برای مشکالت اساسی، 
مهارت های پیشرفته، تسلط و نوآوری چشمگیر جهت حل 
مشکالت پیچیده و بی سابقه در یک زمینه تخصصی از کار 

یا مطالعه و تعلیم،  مربیگری و آموزش مهارت ها.
پیچیده،  موردی  کارهای  گرفتن  عهده  به  ● ظرفیت 
با  ارتباط  موردی،  کارهای  گسترده تر  داللت های  بررسی 
سیستم ها حسابرسی های  سطح،  باالترین  در  سهامداران 

برخی از دوره هایی که بسیار خاص و غیرمرتبط با گمرک 
را  قبیل  این  از  و  زبان، حسابداری، حسابرسی  هستند مثل 

می توان با سخنرانان  برون سپاری برگزار کرد.
آموزش توسعه مدیریت و رهبری

هدف توسعه مدیریت و رهبری عمدتاً رسیدن به اهداف 
زیر است: 

● مشارکت در ایجاد سازمان هایی که بتوانند به صورتی 
که  معنی  این  به  کنند  عمل  خود  توسعه  در  خودکفاتر 
پیش بینی های بهتری داشته باشند، به طور موثرتری به تغییرات 
محیطی واکنش نشان دهند  و بهتر بتوانند مطابق با اهداف 
سازمان که توسط دولت متبوعشان وضع شده عمل کنند.

● شناسایی و توسعه رهبرانی که می توانند و می توانند 
نسبت به آینده چشم اندازی را ایجاد کرده و در صورت تغییر 

شرایط سازمان ها را هدایت کنند.
● توسعه مدیرانی که شرایط گمرک و چالش های آن 
را درک کرده و بتوانند توسعه راه حل ها و اجرایی کردن آنها 

را رهبری کنند.
● توسعه مدیرانی که مسئولیت حوزه خود را برعهده 
بگیرند، برای نتایج حاصل شده پاسخگو باشند، نقش خود در 
ایجاد دیدگاه  سازمانی را درک کنند و در نائل شدن به اهداف 

اختصاصی خود نقشی فعال ایفا کنند.
تشکیل  به منظور  مدیران  برای  فرصت هایی  ایجاد   ●
ارتباطات داخلی و همچنین کسب مهارت هایی  و  شبکه ها 

ذی نفعان با  دیگری  مشارکت های  برقراری  جهت 

اداره بایستی به منظور تقویت ظرفیت رهبری و مدیریت 
سازمانی، رویکردی تکاثری را در پیش گیرد که تأثیری پایدار 
و همه جانبه بر مدیران داشته باشد. چنین رویکردی می بایست 

شامل موارد زیر باشد:
برنامه های توسعه اجرایی ارشد

توسعه  بر  ویژه  تمرکزی  باید  دستورالعمل هایی  چنین 
ظرفیت رهبری مدیران اجرایی ارشد داشته باشند. این برنامه ها 

ممکن است شامل ترکیبی از موارد ذیل باشند:
● جلساتی با ساختارهای رسمی که طی آنها مدیران 
اجرایی توسط مربیان حرفه ای هدایت می شوند تا یک بعد 
ویژه از رهبری را براساس بررسی قبلی تقویت کرده و نقاط 

ضعف آنها شناسایی شود.
● جابه جایی های دوره ای شغلی )مثاًل هر 2۴ ماه( جهت 
احراز موقعیت های شغلی مختلفی که به مدیران اجرایی امکان 

کسب تجربیات جدید و توسعه ظرفیت رهبری را می دهد.
گمرک  رؤسای  با  نظر  تبادل  جدید  فرصت های   ●
درخصوص مسائل استراتژیک گمرکی که دیدگاه هایی را در 

کرد. خواهد  ایجاد  اجرایی  سطح 
و  داده  تعلیم  را  آنها  بتواند  که  مخصوصی  مربی   ●
توصیه های شخصی و حرفه ای در مورد چالش های مدیران 

دهد.  ارائه  اجرایی 
توسعه مدیران ارشد و میانی

شامل موارد زیر می باشد:
● کارگاه های آموزشی رسمی که مدیریت نوین را به 
مدیران نشان داده و آنها طی آن دوره روش های جدیدی را 
بایستی  می کنند.  کشف  مدیریتی شان  ظرفیت  بهبود  برای 

تمرکز ویژه ای نیز بر توسعه خودآگاهی شود.
جهت  مدیران  برای  رسمی  آموزش  کارگاه های   ●
شرح مسئولیت مدیریت و توسعه افراد که طی آن مدیران 
می آورند. به دست  مسئولیت  آن  ادای  برای  را  مهارت هایی 

● تدارک خدمات مربیگری جهت تقویت جنبه ای خاص 
شناسایی  را  ضعف ها  که  بررسی  یک  براساس  مدیریت  از 

کرده است.
● مربی یا تعلیم دهنده ای که برای مدیران به خدمت 
گرفته می شود تا به آنها تعهد سنگین مدیران ارشد و اجرایی 

را شرح دهد.
● سیاست های کاریابی جانبی که به مدیران این امکان 

را می دهد که مسئولیت های مختلفی را برعهده بگیرند.
آموزش افرادی با ظرفیت های باال

این روش به شرح زیر است:
● اداره بایستی در ابتدا مکانیسمی جهت شناسایی افراد 

با ظرفیت باال براساس رتبه های آنها به کار گیرد.
● پس از شناسایی این افراد، بایستی به آنها آموزش داده 
شود و فرصت های کاریابی جهت توسعه مهارت های مدیریتی 

و ظرفیت مدیریتشان به آنها داده شود.
● اداره می تواند افرادی را نیز شناسایی کند که استعداد 
خاصی در شرکت در برنامه هایی به نام پیشرفت کاری دارند 
داده  پرچالشی  فرصت های  شرکت کنندگان  به  آن  در  که 
می شود تا از طریق احراز موقعیت های ارشد شغلی و عملکرد 

مدیریت، آموزش داده شوند.
آموزش ناظر مقدم

این آموزش بایستی یکی از برنامه های عادی و معمول 
اداره جهت آماده کردن ناظرانی با فنون پایه ای نظارت و 
مدیریت باشد. در این آموزش بایستی مواردی که در ادامه 
آنها اشاره خواهد شد آموزش داده شود: مدیریت زمان،  به 
چگونگی برگزاری جلسات، اعطای نمایندگی، مشخص کردن 
نقش ناظر و سایر مسائل خاص اداره که مربوط به سیاست های 

اداری و منابع انسانی می باشد.
برنامه آموزش مربیان

کیفیت  تضمین  منظر  از  مربیان  شایستگی  بهبود 
اجرای  در  رویه  و وحدت  اثربخشی  و  آموزشی  فعالیت های 
برنامه آموزش ملی برای مراکز ملی آموزش اهمیت زیادی 
دارد. باید استانداردها و انگیزه های مربی توسعه داده شده و 

تا: شود  دیده  تدارک  مربی  پیشرفت  جهت  برنامه هایی 
● توانمندی های طراحی و تدریس بهبود یابد.

● روش ها و ابزارهایی جهت تدریس خالقانه به اجرا 
گذاشته شود.

● نظریه آموزش نوین، نوآوری در آموزش و مسائلی از 
این دست به اشتراک گذاشته شود.

برنامه های بین المللی آموزش
برنامه های بین المللی آموزش عمدتاً براساس برنامه ای 
یکسان سازی  و  اداره گمرک  بهبود  و جهت  فنی  مشارکت 

سیستم جهانی گمرک  می باشد.
هر چند سازمان های بین المللی مختلفی همچون سازمان 
جهانی گمرک و شبکه مراکز آموزش منطقه ای و انجمن های 
منطقه ای در حال برگزاری دوره های بین المللی هستند، اما 
برخی ادارات گمرک )مثل بورکینوفاسو، چین، فرانسه، ژاپن، 
مالزی، مراکش و برخی کشورهای دیگر( در حال گشودن 

سیستم آموزشی مبتنی بر شایستگی در گمرک- بخش پایانی

آموزش های گمرکی باید به طور پیوسته نوآوری را ترویج کند
مترجمین: وحید محمد تقوایی- مریم محبی
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مقاله

شــواهد به دســت آمــده راجــع بــه مشــارکت زیــاد شــخص وابســته در و یــا تمایــل 
ــت  ــن اس ــده ممک ــای عم ــن برآورده ــا تعیی ــابداری ی ــای حس ــاب رویه ه ــه، انتخ ب

نشــانگر احتمــال گزارشــگری مالــی متقلبانــه باشــد.

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت بیست و پنجم

مشخصات و ویژگی های اشخاص وابسته- بخش اول

اشخاص وابسته بسیار با نفوذ
اشخاص وابسته، به دلیل توانایی اعمال کنترل یا نفوذ قابل مالحظه، ممکن 
است در موقعیتی باشند که نفوذ بسیار زیادي بر واحد تجاری یا مدیران اجرایي آن 
اعمال کنند. توجه به چنین وضعیتي هنگام تشخیص و ارزیابي خطرهای تحریف 
بااهمیت ناشی از تقلب، ضروري است. تسلط شخص یا گروه کوچکی از اشخاص 
بر مدیران اجرایي، در غیاب کنترل های جایگزین، یک عامل خطر تقلب محسوب 

می شود. نشانه های نفوذ بسیار زیاد یک شخص وابسته شامل موارد زیر است:
● شخص وابسته  تصمیم های عمده تجـاری مدیران اجرایی یا ارکان راهبري 

را وتو کرده باشد.
● قطعیت انجام معامالت عمده منوط به تأیید شخص وابسته باشد.

● درخصوص طرح های تجاری ارائه شده توسط شخص وابسته، میان مدیران 
اجرایی و ارکان راهبري واحد تجاری مذاکرات کمی صورت  گیرد یا اصاًل مذاکره ای 

انجام نشود.
● معامالت با شخص وابسته )یا خویشاوندان نزدیک شخص وابسته(، به ندرت 

به طور مستقل بررسی و تأیید  شود.
تجاری  واحد  و مدیریت  تأسیس  در  وابسته  همچنین در صورتی که شخص 
نقش تعیین کننده ای را ایفا کند، ممکن است نفوذ بسیار زیادي وجود داشته باشد.

در صورت وجود سایر عوامل خطر، وجود یک شخص وابسته بسیار با نفوذ ممکن 
است نشان دهنده خطرهای عمده تحریف بااهمیت ناشی از تقلب باشد. برای نمونه:

● تغییرات زیاد و غیرمعمول مدیران ارشد اجرایي یا مشاوران حرفه ای ممکن 
است نشانگر رویه ای غیراخالقی یا متقلبانه در جهت تأمین اهداف اشخاص وابسته 

باشد.
برای معامالت عمده ای که منطق تجاری  از واسطه های تجاری  استفاده   ●
در  می تواند  وابسته  که شخص  باشد  این  نشانگر  است  ممکن  نیست،  روشن  آنها 
چنین معامالتی، از طریق کنترل این واسطه ها برای تأمین اهداف متقلبانه، منافعی 

باشد. داشته 
● شواهد به دست آمده راجع به مشارکت زیاد شخص وابسته در و یا تمایل به، 
انتخاب رویه های حسابداری یا تعیین برآوردهای عمده ممکن است نشانگر احتمال 

گزارشگری مالی متقلبانه باشد.
در برخی شرایط، واحد تجاري علي رغم مالکیت بخش ناچیزي از سرمایه یک 
واحد تجاري با مقاصد خاص یا حتي نداشتن مالکیت در آن، ممکن است به لحاظ 
محتوایي بر آن واحد کنترل داشته باشد و در نتیجه واحد تجاري با مقاصد خاص 

شخص وابسته محسوب  شود.

شناخت روابط و معامالت با اشخاص وابسته
حسابرسی با این فرض انجام می شود که مدیران اجرایی و ارکان راهبري 

استانداردهای  طبق  مالی  صورت های  ارائه  و  تهیه  مسئولیت  تجاری،  واحد 
حفظ  و  اعمال  طراحی،  شامل  مسئولیت  این  دارند.  به عهده  را  حسابداری 
این  که  گونه ای  به  است  مالی  صورت های  تهیه  به  مربوط  داخلی  کنترل های 
مدیران  لذا،  باشد.  اشتباه  یا  تقلب  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  از  عاری  صورت ها 
اجرایی با نظارت ارکان راهبري مسئولیت دارند طراحی، اعمال و حفظ کنترل های 
این  که  شود  انجام  گونه اي  به  وابسته  اشخاص  با  معامالت  و  روابط  بر  کافی 
و  درستی مشخص  به  مربوط  استانداردهاي حسابداري  معامالت طبق  و  روابط 
افشا شود. ارکان راهبري واحد تجاری در نقش نظارتی خود، مسئول نظارت بر 
ایفای مسئولیت مدیران اجرایی در قبال چنین کنترل هایی هستند. صرف نظر از 
هر گونه الزامی که در استانداردهای حسابداری مقرر شده است، ارکان راهبري 
را  نظارتی خود، اطالعاتی  انجام مسئولیت های  برای  واحد تجاري ممکن است 
و  روابط  آورند که در درک ماهیت و منطق تجاری  به دست  اجرایی  از مدیران 

کند. آنها کمک  به  وابسته  اشخاص  با  معامالت 

مذاکره بین اعضای گروه حسابرسی
مطرح  حسابرسی  گروه  اعضای  بین  مذاکره  در  است  ممکن  که  موضوعاتی 

از: عبارتند  شود 
● ماهیت و میزان روابط و معامالت واحد تجاری با اشخاص وابسته )برای 
مثال، استفاده از سوابق حسابرسی موجود در مورد اشخاص وابسته مشخص شده 

که بعد از هر حسابرسی به روز شده است(.
حسابرسی  مراحل  تمام  در  حرفه ای  تردید  نگرش  حفظ  اهمیت  بر  تأکید   ●
درخصوص احتمال تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته.

● وجود شرایط یا موقعیت هایی برای واحد تجاری که ممکن است حاکي از 
وجود روابط و معامالت با اشخاص وابسته اي باشد که مدیران اجرایي آنها را برای 

حسابرس مشخص یا افشا نکرده اند.
با  معامالت  یا  روابط  وجود  از  حاکي  است  ممکن  که  مدارکی  یا  سوابق   ●

باشد. وابسته  اشخاص 
● اهمیتی که مدیران اجرایی و ارکان راهبري واحد تجاری نسبت به تشخیص و 
افشای روابط و معامالت با اشخاص وابسته قائل هستند و خطر زیرپاگذاري کنترل های 

مربوط توسط مدیران اجرایي.
عالوه بر این، مذاکره در رابطه با تقلب ممکن است شامل توجه ویژه به نحوه 

مشارکت اشخاص وابسته در تقلب باشد. برای مثال:
با مقاصد خاص تحت کنترل  تجاری  واحدهای  از  احتمالی  استفاده  نحوه   ●

سود. مدیریت  تسهیل  برای  اجرایي  مدیران 
انجام معامالت بین واحد تجاری و شرکای تجاری مدیران کلیدي  ● نحوه 

تجاری. واحد  دارایی های  از  تسهیل سوءاستفاده   برای 

امیر حیدری

درهای مراکز ملی آموزش خود به روی افسران گمرکی در 
سایر ادارات می باشند.

جمع بندی
بر  آمدن  فائق  برای  توصیه هایی  و  آینده  مسیرهای 
چالش ها و شکاف های شناخته شده یا توسط برخی ادارات 
و یا براساس تجربه سایر سازمان ها یا بخش خصوصی ارائه 

است. شده 
در یک محیط گمرکی که دائم در حال تکامل است، 
ضروری  است که آموزش به طور پیوسته، نوآوری را ترویج 
کند تا عملکرد آموزش ارتقاء یابد و راه حل هایی ارائه گردد که 
هزینه ها را کاهش دهد. برخی رویکردها، ابزارها و روش ها را 
می توان هم در سطح سیاستگزاری و هم در سطح عملیاتی 

برجسته نمود.
سطح سیاستگزاری

● تقویت همکاری بین المللی با مراکز آموزش ملی سایر 
ادارات، مراکز آموزش منطقه ای و سازمان جهانی گمرک؛

● تقویت همکاری با سایر دفاتر مرزی از دید تقویت 
درک  و  زبان  یک  ایجاد  و  مرزی  شده  هماهنگ  مدیریت 

مشترک؛
سایر  و  دانشگاه ها  با  مشارکت  و  تبادل  افزایش   ●
مؤسسات یادگیری که از سوی چارچوب پیکارد در سازمان 
)ارتباطات  گرفته اند  قرار  تشویق  مورد  گمرک  جهانی 
و  آموزش  برای  که  گمرک  و  دانشگاه ها  میان  استراتژیک 
تحقیقات گمرک هم در سطح ملی و هم در سطح  بین المللی 

است.( گرفته  قرار  تأکید  مورد 
● ترویج اعتبار و شناخت آکادمیک آموزش حرفه ای 

گمرک
در حال حاضر برخی ادارات گمرک، اندیشیدن درمورد 
چگونگی یکپارچه سازی فعالیت ها و برنامه های آموزشی خود با 
آموزش شناخته شده از سوی هیئت آموزش ملی یا هر موسسه 
مشابهی را آغاز نموده است. این امر باعث ارتقاء مشخصات 
ادارات آنها از طریق برجسته نمودن احتمال وجود و جابجایی 

استعدادها می گردد.
سطح عملیاتی

● تقویت استانداردهای کیفیت آموزش گمرک از طریق 
تداوم آموزش برای برنامه های مربیان و توسعه مشارکت با 

سخنرانان خارجی و مربیان حرفه ای؛
آموزش شبیه سازی شده در  بیشتر  توسعه  و  تداوم   ●
شرایط عملیاتی و در یک محیط امن و از لحاظ فرآیند یادگیری 

به عنوان یک توالی پیوسته در سراسر دوره شغلی؛
● تمرکز آموزش بر مهارت حل مسئله برای حداکثرسازی 

ظرفیت های عملیاتی و چاالکی نیروی کار؛
خالقانه  آموزش  فناوری های  از  استفاده  گسترش   ●
گسترش  پیوسته:  فرآیند  یک  به  یادگیری  تجربه  ارتقاء  و 
استفاده از یادگیری الکترونیکی و یادگیری موبایلی )استفاده از 
تلفن های همراه( جهت برقراری ارتباط نزدیک میان مأمورین 

گمرک در محیط کاری؛ و 
اجتماعی  یادگیری  بسترهای  بیشتر  یکپارچه سازی   ●
و ابزارهای عمومی در اینترانت گمرک مربوطه جهت ترویج 
یادگیری مشارکتی و عملیاتی نمودن فرآیندهای مدیریت و 

توسعه دانش.
هدف آموزش گمرک، ارتقاء عملکرد سازمانی از طریق 
توسعه شغلی و فردی است. این امر به یک رویکرد مبتنی بر 

شایستگی و نتیجه نیاز دارد.
فعالیت های آموزشی بر اجرایی کردن امور متمرکز است 
بدان معنی که درصدد پرکردن خالءهای عملکردی بوده )هم 
در سطح فردی و هم در سطح سازمانی( و مسئولیت کارآموزان 
را تا ایجاد تغییر در محیط کاری خود افزایش می دهد. آموزش 
و توسعه می بایست از سوی تصمیم گیرندگان اداره گمرک 

به عنوان یک استراتژی جهت تغییر تلقی گردد.
به منظور فراگیری و توسعه آموزش مبتنی بر شایستگی، 
تراز  می نماید:  ضروری  بسیار  کلیدی  عناصر  برخی  وجود 
چارچوب  یک  اتخاذ  انسانی،  منابع  و  آموزش  استراتژیک 

عملکرد. ارزیابی خالهای  و  دائمی  تحلیل  شایستگی، 
* مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی 

منبع: سازمان جهانی گمرک
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نــام کاربــری بایــد دارای شــماره ثبــت در EPL و ثبــت شــماره حتمــاً بایــد بــه التیــن باشــد. ضمنــاً 12
رمــز عبــور بــرای ورود بــه نرم افــزار مانیــزی بایــد 8 رقمــی و یــا بیشــتر باشــد.

آموزش کیف پول الکترونیک مانیزی
)www.moneasy.ir( به صورت آنالین از طریق درگاه وب

آموزش

مراحل ثبت نام در مانیزی
ابتدا وارد گوگل شده و در قسمت جستجو تایپ کنید "مانیزی"

با ورود به سایت مانیزی www.moneasy.ir بر روی گزینه ورود در باال سمت چپ صفحه کلیک کنید.

سپس بر روی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک می کنیم. در صفحه جدید طبق عکس روی ادامه کلیک کنید.

در صفحه جدید، مشخصات خود را وارد کنید.
توجه فرمایید نام کاربری باید شماره ثبت شده در epl باشد و در ثبت شماره حتمًا اعداد به التین باشد.

رمز عبور برای ورود به نرم افزار مانیزی می باشد و باید 8 رقم و یا بیشتر باشد.

با گسترش کاربر و کیف پول الکترونیکی که به اشخاص این امکان را می دهد تا تراکنش های الکترونیکی انجام دهند و این 
تراکنش ها می تواند شامل خرید اقالم گوناگون از یک فروشگاه به صورت آنالین و با استفاده از گوشی تلفن همراه هوشمند 
یا رایانه باشد، آموزش نحوه استفاده از این ابزار الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. راهنمای کیف پول الکترونیکی )مانیزی( 

به همین منظور در زیر درج شده است.

پس از ورود به مانیزی، طبق مرحله شماره 1 روی تصویر پروفایل کلیک کرده و سپس طبق مرحله 2 روی مشخصات کلیک نمایید.

سپس طبق مرحله 1 روی کد امنیتی کلیک کرده
طبق مرحله 2 یک کد امنیتی 5 رقمی وارد نمایید )به عنوان مثال 1 تا 5(

سپس طبق مرحله ۳ رمز ورود به مانیز را در کادر اضافه نمایید. 
طبق مرحله ۴ روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

سپس وارد epl خود شوید.
طبق مرحله 1 روی منوی کاربر کلیک کنید. 

طبق مرحله 2 روی گزینه کیف پول کلیک کنید.

سپس طبق مرحله 1 بر روی تأیید ایجاد اشتراک کیف پول الکترونیکی کلیک کرده
طبق مرحله 2 وارد حساب کاربری مانیزی می شوید.

طبق مرحله ۳ وارد گزینه بله کلیک کنید

سپس کد امنیتی 5 رقمی که داخل مانیزی ثبت گردید را طبق مرحله 1 داخل کادر وارد نمایید و روی دکمه ادامه 

پس از ثبت نام، کد ارسال پیامک شده به موبایل 
خود را وارد کادر کد دریافتی کرده و سپس دکمه 

ثبت را بزنید.
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13  برداشــت وجــه نیازمنــد تأییــد هویــت کاربــر در سیســتم کیــف مانیــزی اســت. ایــن کار پــس از 
بارگــذاری مــدارک هویتــی در قســمت مشــخصات و ارســال مــدارک امکان پذیــر اســت.

آموزش
کلیک کنید.

کیف پول شما با موفقیت به epl لینک شد.

نحوه اتصال کیف پول در مرحله اظهار
مرحله مشاهده وضعیت اظهار در دوراظهاری های صادرات، واردات، ترانزیت و ورود موقت و خروج موقت و... اتصال 

کی پول به سریال را تأیید می کنیم.
صادرات

واردات

ترانزیت

ورود موقت

نحوه اتصال کیف پول به اظهارنامه
وارد epl شده، سپس از منوی کاربر، اتصال کیف پول به اظهارنامه را انتخاب نمایید.

سپس طبق مرحله 2 شماره سریال اظهارنامه را داخل کادر وارد نمایید. )شماره کوتاژ- کد واردات یا صادرات( سپس طبق 
مراحل شماره گذاری شده ادامه دهید.

پس از این مرحله، طبق روال گذشته عمل نمایید.

نحوه شارژ کردن مانیزی
ابتدا وارد مانیزی شده، سپس طبق مراحل عکس زیر اقدام نمایید.

سپس در قسمت مبلغ، مانند مرحله 1 عدد مبلغ مورد نظر را وارد کرده و روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
مانیزی  برای شارژ  را  مبلغ  و  وارد  را  اطالعات کارت خود  بانکی  درگاه  در  اینترنتی  ۳ همانند خرید  سپس طبق مرحله 

پرداخت نمایید.

حل مشکل فراموشی رمز عبور
وارد سایت مانیزی شده

سپس طبق مرحله 1 روی گزینه فراموشی رمز عبور کلیک کرده
طبق مرحله 2 شماره موبایل خود را به التین وارد کرده و روی گزینه ادامه کلیک نمایید.

یک کد برای موبایل شما پیامک می شود، آن را داخل کادر ۴ وارد نمایید و در ادامه روی گزینه ثبت کلیک نمایید.

نحوه تأیید احراز هویت
جهت برداشت وجه، نیازمند تأیید هویت خود در مانیزی می باشید.

پیامکی  سامانه  به  مدارک  تأیید  جهت  مدارک،  ارسال  مشخصات←  قسمت  در  هویت  مدارک  بارگذاری  از  پس 
۳000500600۴82۷ متن ذیل را ارسال فرمایید:

نام و نام خانوادگی
درخواست تأیید اطالعات هویتی از سامانه مانیزی

سپس منتظر تماس کارشناسان مانیزی باشید.
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استان ها

هم اکنــون کاالهــای تولیــد شــده در اســتان ایــام بــه ۱2 کشــور صادر می شــود 
ــرب  ــاب غ ــیمی و خوش ــیمان ، پتروش ــه س ــوالت کارخان ــا محص ــن آنه ــه از مهمتری ک

ــت. اس

  ناظر گمرکات استان و مدیرکل 
گمرک بوشهر گفت: صادرات کاال از 
این گمرکات طی سه ماهه نخست 
سال جاری حدود 5 میلیون و 7۰8 هزار 
تن به ارزش حدود 1 میلیارد و 184 

میلیون دالر بود.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات استان بوشهر، بهروز قره بیگی 
افزود: میزان صادرات با احتساب میعانات 
گازی طی مدت یادشده بالغ بر 5 میلیون و 
۷15 هزار تن به ارزش حدود 1 میلیارد و 188 

میلیون دالر بود.
کاالهای  عمده  کرد:  اضافه  وی 
شامل  استان  گمرکات  از  صادراتی 
گازی،  میعانات  پتروشیمی،  محصوالت 
نواع آبزیان و سبزیجات و  مواد معدنی، ا
صیفی جات بود که عمدتا به کشورهای 
چین، امارات متحده عربی، مناطق ویژه، 
افغانستان، هند، کره جنوبی، قطر، پاکستان، 

ترکیه و برزیل صادر شد.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر با اشاره به آمار واردات قطعی گمرکات 

استان طی مدت مذکور گفت: طی این مدت 
بالغ بر 106 هزار تن کاال به ارزش بالغ بر 218 
میلیون و 1۳5 هزار دالر از طریق گمرکات 
استان بوشهر به کشور وارد شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزنی 5 درصد افزایش و از نظر ارزشی 1۷ 

درصد کاهش نشان می دهد.
قره بیگی افزود: عمده کاالهای وارداتی 

از گمرکات استان شامل موز، الستیک 
خودروی سواری، کره، چای سیاه، قطعات 
خودرو، برنج، یراق آالت، شیرآالت صنعتی و 

قطعات درب اتوماتیک بوده است.
کشورهای چین، امارات متحده عربی، 
هند، فیلیپین، نیوزیلند، آلمان، سریالنکا، 
ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا عمده کشورهای 

مبدا وارداتی گمرکات استان بوشهر بودند.

ناظر گمرکات استان بوشهر:
تراز تجاری گمرکات بوشهر در فصل بهار، حدود یک میلیارد دالر 

به نفع صادرات بود
رشد 24 درصدی حجم کاالهای صادراتی 

از گمرک مرزی مهران
 مدیرکل گمرکات استان 
ابتدای  از  گفت:  ایالم 
تا  مهران  گمرک  تشکیل 
پایان سال گذشته، بیش 
از 14 میلیارد دالر کاال به 
شده  صادر  عراق  کشور 

است.
افزود:  غالمی  روح اهلل 
مجموع صادرات انجام شده از 

گمرک مهران از سال 82 تا پایان سال 98 بیش از 1۴ میلیارد دالر و عمدتًا شامل 
محصوالت پالستیکی و فلزی، کاشی و سرامیک، سنگ و مصالح ساختمانی، تره بار، 

کولرهای گازی و قطعات خودرو بوده است.
وی اظهارداشت: سال گذشته 2 میلیون و ۷9 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
182 میلیون دالر )با توجه به کاهش ۳0 درصدی ارزش پایه صادراتی( از کمرک مهران 

به عراق صادر شد که از لحاظ حجمی 2۴ درصد رشد نشان می دهد.
مدیرکل گمرک استان ایالم یادآور شد: ارزش ریالی صادرات کاال از مرز مهران با 
ارز نیمایی سال گذشته 1۳0 هزار میلیارد ریال بود که رشد ۴8 درصدی را نشان می دهد.

غالمی همچنین گفت: با توجه به زیرساخت هایی که از طرف عراقی روبروی پایانه 
مسافری مهران در حال ایجاد است، طرح جامع توسعه گمرک مهران در دستور کار قرار 
گرفته است و در رایزنی با طرف عراقی و سفیر ایران در عراق در حال برنامه ریزی برای 

توسعه تجاری مرزی به سمت پایانه مسافری هستیم.
غالمی اظهارداشت: 6 میلیون و ۳۷0 هزار مسافر و زائر سال گذشته از مرز مهران 

تردد کردند که نسبت به سال 9۷ افزایش ۴6 درصدی داشت.
وی افزود: هم اکنون کاالهای تولید شده در استان ایالم به 12 کشور صادر می شود 

که از مهمترین آنها محصوالت کارخانه سیمان ، پتروشیمی و خوشاب غرب است.
مدیرکل گمرک مهران از صدور 90 میلیون دالر با حجم 162 هزار تن محصوالت 
کشاورزی از گمرک مهران در سال 98 خبر داد و گفت: این مرز ظرفیت بسیار خوبی برای 

صادرات اقالم کشاورزی دارد.
مدیرکل گمرک مهران با اشاره به اینکه تا 21 خردادماه سال جاری به علت بسته 
بودن مرز هیچ فعالیت صادراتی از مرز مهران صورت نگرفت، اظهارداشت: از 21 خرداد تا 

پایان تیرماه حدود ۷5 میلیون دالر کاال به این کشور صادر شده است.
غالمی افزود: هم اکنون 11 دستگاه ایکس ری شامل 10 دستگاه چمدانی و پالتی 
و یک دستگاه کامیونی در گمرک مهران وجود دارد و این گمرک از نخستین گمرکات 

کشور است که ایکس ری کامیونی در سال 90 در آن مستقر شد.
مدیرکل گمرک مهران اظهارداشت: تعداد باسکول های مستقر در گمرک مهران نیز 

از 2 به چهار دستگاه افزایش یافته که در صورت نیاز اضافه خواهد شد.
مدیرکل گمرک ایالم از تشکیل 88 فقره پرونده قاچاق کاال در گمرک مهران طی 
سال گذشته به ارزش 28 میلیارد ریال خبر داد و افزود: کاالهای ضبط شده در اختیار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قرار گرفته است و پس از فروش به 

سرجمع درآمدهای استان واریز می شود.

صادرات 710 میلیون دالری از گمرکات آذربایجان شرقی 

امسال  نخست  ماهه  سه   طی 
بالغ بر 417 هزار تن کاال به ارزش 
بیش از 71۰ میلیون دالر از گمرکات 
استان آذربایجان شرقی به خارج از 

کشور صادر شد. 
استان  گمرکات  ناظر  اورنگی  لیلی 
آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز 
با اعالم این خبر گفت: در رویه واردات نیز در 
این مدت بیش از 26 هزارتن کاال به ارزش 
افزون بر 6۴ میلیون دالر از طریق گمرکات 

استان وارد کشور شد.
وی درخصوص عمده مقاصد صادرات 
کاال از گمرکات استان اظهارداشت: پنج 
کاالهای  صادرات  مقصد  عمده  کشور 
غیرنفتی در این مدت به ترتیب ترکیه، عراق، 

ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان 
بودند. 

اورنگی افزود: پنج کشور نخست واردات 

کاال از طریق گمرکات استان نیز ترکیه، 
امارات متحده عربی، آلمان، چین و گرجستان 

بودند.

 در چهار ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی 
از گمرکات استان گیالن، معادل 296 هزار و 875 تن به ارزش 
162 میلیون و 12 هزار دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 22 درصد و از حیث ارزش دالری 26 درصد 

افزایش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان گیالن، عمده ترین کاالهای 
صادراتی این استان شامل میوه و سبزیجات، نمک، گچ، سیمان، سنگ 
ساختمانی، سنگ مرمر، کاشی و سرامیک، بیسکوییت، کلوچه، رب، انواع 
نوشیدنی، البسه، پارچه، توری و گونی خالی از جنس پروپیلن بود که به 
کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان و عراق صادر 

شد.
براساس این گزارش در همین مدت 590 هزار و 12۴ تن به ارزش 2۷۷ 
میلیون و ۷15 هزار و 682 دالر کاال از طریق گمرکات استان وارد شد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش دالری 25 درصد و از نظر وزن 5۷ 

درصد رشد داشت.
عمده کاالهای وارداتی شامل ذرت و جو دامی، نخود، عدس، ارزن، 
گوشت، کنجاله سویا، روغن، تخته نراد، کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ، ماشین آالت 

صنعتی و قطعات آن بود.
این گزارش حاکی است: سهم گمرکات استان گیالن در این مدت در 
صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از کل صادرات کشور از 
لحاظ وزن 29 درصد و از حیث ارزش دالری ۳9 درصد بود. در زمینه واردات از 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز گمرکات استان از لحاظ وزن 20 درصد و 

از حیث ارزش 25 درصد بوده است. 

بیشترین میزان صادرات به اتحادیه اوراسیا
 مربوط به گمرکات گیالن است

استاندار گیالن گفت: در شرایط تحریم و کمبود ارز، راهکار اصلی برای 
جبران کمبود نقدینگی ارزی در کشور، صادرات غیرنفتی است.

 دکتر ارسالن زارع در جلسه کارگروه مشترک توسعه صادرات غیرنفتی و 
شورای مبادالت مرزی استان ضمن یادآوری زحمات ناظر و کارکنان گمرکات 
استان گیالن در راستای خدمات شبانه روزی در ایام کرونایی و تعطیالت، 
به ویژه ترخیص کشتی های حامل کاالهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله گندم 
و عملیات تخلیه و حمل یکسره آن به انبارهای اختصاصی و سیلوهای شرکت 
بازرگانی دولتی واقع در سراوان رشت با کمترین توقف و حداکثر تسهیالت 
اظهارداشت: گمرکات استان گیالن در این ایام همچنین بیشترین کاالهای 

صادرشده به اتحادیه اقتصادی اروسیا را داشته است.
وی به فعال شدن میز دبیرخانه اوراسیا در این استان اشاره کرد و افزود: این 
موضوع بیانگر توجه جدی فعاالن بخش خصوصی استان و نیز تالش و اهتمام 

دستگاه های ذی مدخل به توسعه تجارت است و باید استمرار یابد.
زارع با اشاره به اینکه نباید در استان برای صادرکنندگان وقفه ای ایجاد 
شود، ادامه داد: در بندر باید به سراغ تنوع کاالیی و تنوع مقاصد صادراتی برویم 

و بندر باید به عنوان مرکز اقتصادی عمل کند و صرفًا خدمات دهنده نباشد.

رشد صادرات غیرنفتی از گمرکات گیالن در چهار ماهه امسال
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استان ها

مأمــوران گمــرک مــرز بیله ســوار در اســتان اردبیــل از دو کامیــون خروجــی از این 
مــرز بیــش از دو کیلــو و 800 گــرم هروئیــن و شیشــه کشــف کردند.

بررسی مشکالت گمرکات مرزی میلک ایران و زرنج افغانستان
  مسئوالن گمرکات مرزی میلک 
نقطه  در  افغانستان  زرنج  و  ایران 
و  دیدار  یکدیگر  با  مرزی  صفر 

گفت وگو کردند.
در این دیدار که بر روی پل ابریشم انجام 
در ساعت  تأخیر  شد، موضوعاتی همچون 
شروع به کار و توقف رانندگان ایرانی در کشور 
افغانستان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و 
در ادامه بر همکاری بیشتر جهت استانداردسازی 
کامیون های افغانستانی ورودی به ایران و تالش 

برای رفع مشکالت آنها تأکید شد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرستان جدید گمرکات 
عسلویه و نخل تقی 

 مراسم تکریم و معارفه سرپرستان 
گمرکات بنادر عسلویه و نخل تقی با 
حضور امیرعباس حمیدی، سرپرست اداره 
کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس و نمایندگان فرمانداری شهرستان 
عسلویه و رئیس شورای لنج داران و دیگر 

بخش های دولتی برگزار شد. 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه  گمرک منطقه 

در این مراسم از زحمات آقایان داریوش باقری و حمید انصاری مدیران گمرکات عسلویه و نخل تقی تقدیر و آقایان مهرداد 
گودرزی و اسماعیل شادخو به عنوان سرپرستان جدید گمرکات عسلویه و نخل تقی معرفی شدند. 

  سرپرست بازرسی استان زنجان و 
هیأت همراه از گمرک این استان بازدید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک زنجان، وی 
در این بازدید از بخش های مختلف گمرک ازجمله 
محوطه، بارانداز در حال احداث، ساختمان های 
درب خروج و نگهبانی در حال احداث و انبارهای 
تجاری دیدن کرد و از نزدیک با نحوه انجام 

تشریفات گمرکی آشنا شد.
براساس این گزارش هاشم سیداحمدی 
مدیرکل گمرک زنجان ضمن ارائه توضیحات 
الزم به بازدیدکنندگان و تشریح بسته حمایتی 
گمرک از کسب و کارهای تولیدی، در جلسه ای 
که در پایان این بازدید تشکیل شد به اتفاق 
مدیرکل بازرسی استان به بررسی همکاری های 
از  بیشتر  حمایت  راهکارهای  و  دوجانبه 

تولیدکنندگان پرداخت.

کشف دو کیلو و 8۰۰ گرم مواد مخدر بازدید سرپرست بازرسی استان زنجان از گمرک این استان
از سوی مأموران گمرک بیله سوار

 مأموران گمرک مرز بیله سوار در استان اردبیل از دو کامیون خروجی از این مرز 
بیش از دو کیلو و 8۰۰ گرم هروئین و شیشه کشف کردند.

براساس این گزارش از این میزان مواد مکشوفه یک کیلو و ۷50 گرم هروئین در قسمت زاپاس یک 
کامیون جاسازی شده بود که توسط مربیان سگ های موادیاب و گارد حفاظت گمرک بیله سوار قبل از 

خروج کامیون از مرز کشف و تحویل مقامات قضایی شد.
همچنین ۴8۷ گرم هروئین و 580 گرم شیشه از یک تانکر که به صورت ماهرانه در داخل بسته 

فویل آلومینیومی با الیه آغشته به فلفل جاسازی شده بود، کشف شد.

کشف 13جلیقه آغشته به تریاک در گمرک بازرگان

  مأموران گمرک یگان حفاظت گمرک بازرگان 13 جلیقه آغشته به تریاک و شیره 
تریاک به وزن 3۰ کیلوگرم را کشف کردند.

این جلیقه ها قبل از آنکه فرد حمل کننده بتواند آنها را به ترکیه انتقال دهد با کمک مربیان سگ های 
موادیاب کشف و ضبط شد.

  با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت 
شهرستان بیرجند و کلیه مدیران مرزی، جلسه ای در سالن 
جلسات گمرک مرزی ماهیرود برگزار و با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی بر گندزدایی و ضدعفونی مکرر معابر، اماکن و 

همچنین آموزش های تکمیلی در این مرز تأکید شد.
د فاقد ماسک و  فرا ز ورود کلیه ا در پایان این جلسه مقرر شد ا
تجهیزات بهداشتی به اماکن ۳ گانه گمرکی مرز ماهیرود )منطقه ویژه، 
بازارچه مرزی و پایانه مرزی( توسط مرزبانی و یگان حفاظت گمرک 

ممانعت به عمل آید.

تدابیر و اقدامات بهداشتی در گمرک مرزی ماهیرود

  بانوان شاغل در گمرکات استان قم همزمان با گرامیداشت 
هفته عفاف و حجاب از نمایشگاه عفاف و حجاب در اداره کل امور 

اقتصادی و دارایی استان بازدید کردند. 
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان قم، بانوان شاغل همچنین با 

مدیرکل این گمرکات دیدار کردند. 
محمد خلیلی، ضمن قدردانی از زحمات بانوان گفت: کارمندان شریف 
ادارات استان قم باید در این زمینه، سرآمد و الگوی خوبی برای سایرین باشند. در 
پایان نیز با اهدای لوح تقدیر و یک قواره چادر مشکی از بانوان شاغل تقدیر شد.

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

برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می کنیم.
- جناب آقای علی ابره دری از گمرک ایران در گذشت یکی از اقوام

- جناب آقای حسین فالحتی از گمرک استان لرستان درگذشت مادر
- جناب آقای محمد حسین علیزاده از گمرکات خراسان رضوی درگذشت پدر

- جناب آقایان هادی و محسن آرین مهر از گمرکات خراسان رضوی 
درگذشت پدر

- جناب آقای حسینی راد از گمرکات خراسان رضوی درگذشت مادر
- جناب آقای حسن رسولی از حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی 

درگذشت پدر
- جناب آقای نادر سعادتجوی عصر از حوزه نظارت گمرکات آذربایجان 

شرقی درگذشت پدر

تسلیت

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در گمرکات استان قم 
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نشانی:  باالتر از میدان ولیعصر)عج(، نرسیده به زرتشت، ساختمان گمرک ایران، روابط عمومي
فکس: 888۰5395  تلفن: 82992625

نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.

مقاالت رسیده مسترد نمی  شود و مطالب منتشره لزوماً منعکس  کننده مواضع نشریه نیست.

نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشریه گمرک از انعکاس دیدگاه های متفاوت استقبال می کند.

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

 اقتصاد مقاومتی تنها راه حل برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور است از کالم رهبري:           

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

  معاون توسعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران در مراسم تکریم و معارفه 
ذیحساب این سازمان گفت: تالش 
برای بهبود وضعیت درآمدی و معیشتی 
کارکنان گمرک، راهبردی مستمر و 
دائمی است و می کوشیم تا متوسط 

دریافتی کارکنان افزایش یابد.
احمد ذاکری معاون توسعه مدیریت و 
منابع گمرک ایران با اشاره به اقداماتی که ظرف 
یکی دو سال گذشته در جهت بهبود و ارتقای 
وضعیت درآمدی و معیشتی کارکنان گمرک 
صورت گرفته است، اظهارداشت: با تالش 
و پیگیری های انجام شده، متوسط دریافتی 

کارکنان افزایش یافته است. 
وی افزود: گمرک در کنار دیگر وظایف 
سازمانی، جزو سازمان های درآمدزا برای دولت 
محسوب می شود، اما میزان دریافتی کارکنان 
آن از متوسط دریافتی بسیاری از سازمان ها 
پایین تر است و هر چند طی یکی دو سال 
گذشته اقدامات خوبی برای ترمیم حقوق و 
دستمزد کارکنان انجام شده، اما هنوز هم با 
توجه به سنگینی وظایف و دشواری کار آنها 

به خصوص در مناطق مرزی و دور افتاده، این 
موضوع نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در 
بخش دیگری از سخنان خود به تالش برای 
افزایش انگیزه و نشاط در بین کارکنان گمرک 
اشاره کرد و در ادامه با قدردانی از زحمات 
قاسم تقی زاده، ذیحساب سابق گمرک، وی را 
همکاری شایسته، مسئولیت پذیر و دلسوز خواند 
که در راستای به روزرسانی و ارتقای عملکرد 

حوزه مالی خدمات زیادی داشته است.

خواندن  توانمند  با  همچنین  ذاکری 
علیرضا مهران پور، ذیحساب جدید گمرک، 
خواستار همکاری و همفکری کارکنان امور 

مالی با وی شد.
براساس این گزارش، قاسم تقی زاده، 
ذیحساب و مدیرکل سابق امور مالی نیز با 
قدردانی از همکاری و مساعدت رئیس کل، 
معاون توسعه مدیریت و منابع و سایر کارکنان 
ز عملکرد و  گمرک، به بیان خالصه ای ا
قدامات خود در دوره خدمت در گمرک  ا

پرداخت و به مواردی ازجمله افزایش توان 
مالی گمرک، کاهش مصرف کاغذ، تشکیل 
کمیته درآمد، مکانیزه کردن امور سپرده ها و 
سیستمی شدن کارهای سند مالی اشاره و 
برای ذیحساب و مدیرکل جدید امور مالی 

آرزوی موفقیت کرد. 
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر 
و هدایایی از قاسم تقی زاده قدردانی و حکم 
علیرضا مهران پور به عنوان ذیحساب جدید 

گمرک به وی اعطا شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در مراسم تکریم و معارفه ذیحساب گمرک ایران

صادرات چای ایرانیارتقا و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، راهبردی دائمی در گمرک است
 به 12 کشور جهان

ــت:  ــرک گف ــخنگوی گم   س
ــه ارزش  ــن ب ــر 575 ت ــغ ب بال
493 هــزار و 785 دالر چــای 
ایرانــی طــی 3 ماهــه اول ســال 
99 بــه 12 کشــور جهــان 

ــد. ــادر ش ص
ســید روح الــه لطیفــی افــزود: 
ــا خریــد 18۳ تــن چای  کشــور عــراق ب
ایرانــی بــه ارزش 2۳۷ هــزار و500 دالر 
ــا واردات 112  ــتان ب ــه اول و قزاقس رتب
تــن چــای ایرانــی بــه ارزش 126 هــزار 
و 9 دالر، دومیــن مقصــد صادراتــی 
ــا 69  ــود و افغانســتان ب ــی ب چــای ایران
ــا ۳5  ــد ب ــن، هن ــا ۳۷ ت ــان ب ــن و آلم ت
ــیه  ــن، روس ــا 29 ت ــتان ب ــن، تاجیکس ت
ــن و  ــا 10 ت ــتان ب ــن، ازبکس ــا 12 ت ب
ترکیــه 6 تــن در رتبه هــای بعــدی 
واردکننــده چــای کشــورمان قــرار 

داشــتند.
میــزان  درخصــوص  لطیفــی 
ــت:  ــز گف ــور نی ــه کش ــای ب واردات چ
در ۳ ماهــه اول ســال جاری، حــدود 
ــه ارزش  ــای ب ــن چ ــزار و ۳5۴ ت 1۴ ه
68 میلیــون و890 هــزار و ۷9۴ دالر از 
گمــرکات کشــور ترخیص شــده اســت.

ســخنگوی گمــرک همچنیــن 
ــه نخســت امســال  ــت: در ســه ماه گف
صــادرات مــرغ بــه بیــش از هفــت هزار 
ــزار و  ــون و 28۴ ه ــن و ارزش 1۳میلی ت

12۷ دالر رســید.

تألیف کتاب
 توسط فرزند همکار 

گمرکی

»نامه های خیس«، عنوان کتابی 
است که توسط »زهرا ریاحی مهر« فرزند 
خانم مریم زویداویان پور، از همکاران 
گمرک شلمچه تألیف شده است. این کتاب 
حاوی مجموعه اشعار و قطعات ادبی است 
که در 5۷ صفحه چاپ و منتشر شده است.

  جلسه هماهنگی و بررسی راه های 
توسعه همکاری سازمان های مستقر 
در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با 
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری تهران، معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرری و هیأت همراه 
در گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 

برگزار شد.
غالمرضا صفاری طاهری مدیرکل گمرک 
فرودگاه امام)ره( در این جلسه ضمن بیان 
مطالبی در مورد آمار و اطالعات مربوط به حجم 
باالی فعالیت ها و ترخیص کاالهای دارویی و 
بهداشتی و پزشکی کشور و کاالها و قطعات 
خط تولید از این گمرک گفت: گمرک فرودگاه 
امام)ره( به عنوان بزرگ ترین مرز هوایی کشور 
به صورت شبانه روزی در خدمت بازرگانان، 
تجار، صاحبان کاال و مشاغل و مسافران ایفای 

نقش می نماید.
وی با اشاره به راه اندازی گمرک منطقه آزاد 
شهر فرودگاهی امام)ره( آن را پتانسیلی مثبت با 
قابلیت های ویژه در راستای ایجاد اشتغال مولد 
در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: در ۳ ماهه 
اول سال جاری از این گمرک بالغ ۳0 هزار تن 
کاال به ارزش ۳ میلیون و 996 هزار دالر وارد، 
ترخیص و یا به سایر نقاط کشور ترانزیت شده 

است.
وی در این نشست با اشاره به ارائه پیشنهاد 
تشکیل کمیته هماهنگی امور اقتصادی شهر 
فرودگاهی، خواستار استقرار دائمی سازمان های 
همجوار در امر ترخیص کاال در گمرک فرودگاه 
امام)ره( شد و افزود: حضور دائمی نمایندگان 

وزارت بهداشت، مخابرات، مالیات و... در این 
اداره کل در تسهیل و سرعت بخشی انجام 
فرآیندهای گمرکی و ترخیص کاال اط این 

گمرک نقش مهم و بسزایی خواهد داشت.
براساس این گزارش فرزاد یادگاریان، 
مدیرکل امور مناطق آزاد و ویژه تجاری شهر 
فرودگاهی نیز با اشاره به این که هر منطقه آزاد 
تجاری با حضور گمرک راه اندازی می شود و 
مشروعیت قانونی پیدا می کند، اظهارداشت: 
از 1۴ هزار هکتار وسعت شهر فرودگاهی، 1 
هزار و 500 هکتار آن به منطقه آزاد و 2 هزار 
و 500 هکتار به منطقه ویژه اختصاص داده 
شده و گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی با 
همکاری بی دریغ گمرک فرودگاه امام)ره( در 
دی ماه سال 98 آغاز به کار کرده و در این منطقه 

شرکت های دولتی و خصوصی فعال می باشند.
حشمت اله عسگری، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری تهران نیز ضمن استقبال از 
برگزاری این نشست و تأکید بر اهمیت مجموعه 
شهر فرودگاهی در اسناد باال دستی گفت: تأمین 
نیازهای میان مدت و بلندمدت سازمان های 

مستقر و متولی در شهر فرودگاهی امام از سوی 
استانداری تهران می تواند کمک شایان توجهی 

در پیشبرد اهداف موجود باشد.
ستاد  تشکیل  پیشنهاد  همچنین  وی 
راهبردی توسعه منطقه آزاد و ویژه شهر 
فرودگاهی با حضور نماینده استانداری را ارائه 

کرد.
و  استاندار  معاون  توکلی،  ادامه  در 
فرماندار ویژه شهرری با اشاره به ظرفیت ها و 
توانمندی های موجود در این منطقه، بر ضرورت 
همکاری و تعامل مستمر سازمان های مستقر در 

شهر فرودگاهی تأکید کرد.
شایان ذکر است در این جلسه، مدیرکل 
جذب و سرمایه گذاری استانداری، عضو هیأت 
مدیره و معاون بهره برداری شهر فرودگاهی 
امام)ره(، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی 
و خدمات گمرکی، حجت االسالم والمسلمین 
نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس 
شورای اسالمی و دهنادی نماینده وزیر و 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران 

نیز حضور داشتند.

بررسی راه های افزایش همکاری سازمان های مستقر 
در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(

اطالعیه گمرک 
فرودگاه امام)ره( 
در مورد رجیستری 

گوشی اتباع غیرایرانی

  روابط عمومی گمرک فرودگاه 
امام خمینی)ره(، طی اطالعیه ای 
بر لزوم ثبت، رجیستری و پرداخت 
همراه  گوشی  عوارض  و  حقوق 
تمامی مسافران غیرایرانی، قبل از 

خروج از سالن فرودگاه تأکید کرد.
در این اطالعیه آمده است: تمامی 
مسافران غیرایرانی توجه داشته باشند 
قبل از خروج از سالن فرودگاه، با مراجعه 
به گیت گمرک نسبت به ثبت، رجیستری 
و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
گوشی خود اقدام نمایند. در صورت 
خروج از فرودگاه و مراجعه مجدد این کار 

امکان پذیر نمی باشد.


