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

تعیین تکلیف برنج های موجود در گمرکات
 پس از ممنوعیت فصلی

   10 شهریور مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  936    قیمـت 5000 تومـان

در حاشیه بزرگداشت هفته دولت

آزمون خدمتگزاری
هفته دولت که هر سال به منظور 
گرامیداشت دو اسوه و الگوی عرصه خدمت، 
یعنی شهید رجایی و شهید باهنر از دوم تا هشتم 
شهریور ماه برگزار می شود، فرصتی است تا 
ضمن ارزیابی کارنامه یک ساله دستگاه های 
اجرایی، نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت مورد 
بررسی قرار گیرد و با رفع نواقص و کاستی ها، 
گام های بلندتری در جهت خدمتگزاری به 
مردم و انجام بهینه وظایف و مسئولیت های 

محوله برداشته شود.
متأسفانه دولت تدبیر و امید اندکی بعد از 
آغاز دوره دوم فعالیت خود با خروج آمریکا از 
توافق نامه برجام و متعاقب آن فشارهای ناشی 
از تحریم های اقتصادی روبه رو شد و همین 
امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد 
دولت دوازدهم به ویژه در بعد اقتصادی تأثیر 
گذاشته و عواملی همچون کاهش فروش 
نفت، مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول 
از طریق شبکه بانکی خارج از کشور و عمل 
نکردن دولت های اروپایی به تعهدات برجامی 
خود باعث ایجاد تنگناهای جدی برای کشور، 
به خصوص در حوزه درآمد ارزی شده است که 

کماکان ادامه دارد. 
با این حال دولت سعی کرده است با 
برنامه ریزی و تالش شبانه روزی مانع از بروز 
بحران در زمینه خدمات رسانی به جامعه و 
برآوردن نیازهای ضروری زندگی مردم شود. 
تأمین کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی، دو اولویت اصلی دولت 
در نزدیک به دو سال گذشته بوده است که 
بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات 
صورت می گیرد و سازمان های زیادی ازجمله 
گمرک در تسریع و تسهیل ورود و ترخیص 
اینگونه کاالها نقش آفرینی می کنند. در گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، صدور بخشنامه و 
دستورالعمل های تسهیل کننده که تعدادی از 
آنها با قید فوریت همراه بوده، نشان می دهد که 
بحث تنظیم بازار و رساندن کاالهای وارداتی 
مورد نیاز خطوط تولید به شدت مورد توجه و 

تأکید مسئوالن این سازمان است.
ادامه در صفحه  2

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهارداشت: بعد از 
اجرا شدن »ممنوعیت فصلی ورود برنج« به کشور، اگر 
مشکالت واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، 

ترخیص برنج امکان پذیر نخواهد بود.
جمال ارونقی گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن 
برنج به ایران وارد و عملیات ترخیص آن انجام شد. وی با 
اشاره به اینکه واردات برنج به ایران امسال حدود 2۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است، افزود: حدود ۳۹۰ هزار تن برنج 
از طریق گمرک ترخیص شد و مقداری دیگری هنوز در 

گمرک دپو شده است.
صفحه ۳

چگونگی ثبت آماری کاالهای ورود موقت

انتخاب بیمه آسیا 
به عنوان بیمه تکمیلی کارکنان گمرک

 بیمه آسیا به عنوان بیمه تکمیلی کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
در پی فراخوان گمرک مبنی بر تعیین بیمه مناسب برای انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان این سازمان و بررسی های صورت گرفته، 
شرکت بیمه آسیا به عنوان بیمه تکمیلی کارکنان انتخاب شد و طی نشستی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و مدیرعامل 

شرکت بیمه آسیا قرارداد همکاری طرفین در این زمینه به امضا رسید.

13 نگاه هفته
اتمام پروژه های عمرانی گمرک اصفهان 

در اولویت است

علیرضا مهران پور ذیحساب و مدیرکل امور مالی و 
فوزیه رسته مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک جمهوری 
اسالمی به همراه معاونین و کارشناسان از پروژه عمرانی 
محوطه سازی، دیوارکشی و ساختمان های باسکول، درب 

خروج و انتظامات گمرک اصفهان بازدید کردند.

3گزارش هفته
 تبیین نقش و اقدامات گمرک 

در نشست تخصصی اوراسیا

16رویداد هفته
رونمایی از چند پروژه گمرک 
هوشمند همزمان با هفته دولت

 همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در راستای 
طرح  چندین  از  گمرکی،  رویه های  هوشمندسازی 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  در  فنی  پروژه  و 

رونمایی خواهد شد.

دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای، اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود 
موقت برای پردازش و اظهارنامه صادرات در مــورد 90 ردیف کاالی صادراتی را به گمرکات 

اجرایی ابالغ کرد.
صفحه 5
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 WCO پروژه بزرگ ظرفیت سازی
برای غرب و آفریقای مرکزی

 )WCA-SP( پــروژه بــزرگ ظرفیت ســازی ســازمان گمــرک جهانــی بــرای غــرب و آفریقــای مرکــزی
در 30 ژوئــن 2020 بــه پایــان رســید. ایــن پــروژه کــه بیــش از دو ســال بــه طــول انجامیــد، توانســت قابلیت 

امنیتــی 14 اداره گمرکــی عضــو در آفریقــای غربــی و مرکــزی را ارتقــا بخشــد.

مدیرکل گمرک سرخس:
 رفع نیازهای مالی انگیزه خدمت در مرز را افزایش می دهد

در بین سازمان های دولتی مستقر در مرز به جرأت می توان گفت گمرک یکی از محروم ترین و مظلوم ترین آنها 
چه از لحاظ برخورداری از امکانات خدمتی و چه نیازهای رفاهی و معیشتی است. مقایسه حقوق و مزایای دریافتی 
کارکنان گمرکات مرزی با سایر سازمان ها و نهادهای مستقر در مرز موضوعی است که مسئوالن امر به ویژه سازمان 

برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باید به جد به آن توجه کنند و درصدد اصالح وضعیت موجود باشند. 
صفحه 12

 بهبود تدریجی روند تجارت خارجی ایران در سال 99 

مبادالت تجاری پنج ماهه ایران با کشورهای خارجی
 به 24/6 میلیارد دالر رسید

صفحه 6

صفحه 2

صفحه 16

 مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک 
ایران ابراز امیدواری کرد که میزان مبادالت تجاری 
ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

بیش از پیش افزایش یابد.
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

2
مبــادالت تجــاری ایــران بــا کشــورهای خارجــی در پنــج ماهــه نخســت ســال جاری بــه 24 میلیــارد 
و 600 میلیــون دالر رســید کــه در مقایســه بــا چهــار ماهــه نخســت امســال، حــدود 5 میلیــارد 

دالر افزایــش نشــان می دهــد.

خبر

با  ایران  تجاری  مبادالت   
ماهه  پنج  در  خارجی  کشورهای 
نخست سال جاری به 24 میلیارد 
600 میلیون دالر رسید که در  و 
مقایسه با چهار ماهه نخست امسال، 
حدود 5 میلیارد دالر افزایش نشان 
می دهد. در این مدت 52 میلیون 
تن انواع کاال بین ایران و کشورهای 

دیگر مبادله شده است.
گمرک  کل  ئیس  ر شرفی،  میرا مهدی 
سهم  گفت:  خبر  ین  ا عالم  ا با  ن  یرا ا
به  نفتی ) ات قطعی کاالهای غیر در صا
نفت  و  ه  کور نفت  م،  خا نفت  ستثنای  ا
سفید و همچنین بدون احتساب صادرات 
ین مدت  ر ا نی( د ز محل تجارت چمدا ا
 1۰ رزش  ا به  تن  میلیون   ۳۸ بر  لغ  با
میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر بود. بنزین، 
پلی اتیلن، گرید فیلم، گاز طبیعی، پروپان 
یر روغن های سبک و  یع شده و سا ما
عمده  قلم   5 بنزین  جز  به  ورده ها  فرآ
. وی  ین مدت بود ر ا ن د یرا تی ا ا ر د صا
ت بنزین  ا در : در همین مدت صا د فزو ا
یران به  به عنوان کاالی اول صادراتی ا
مر  ین ا یک میلیارد دالر رسید که دلیل ا
یش میزان  فزا خلی و ا کاهش مصرف دا

تولید بوده است.
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: 
پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی 
مدت مذکور به ترتیب چین با 1۰ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تن کاال به ارزش بیش از ۳ 
میلیارد دالر و سهم 2۸ درصدی، عراق 
ر تن به ارزش 2  با 7 میلیون و ۸۰۰ هزا
رد و 4۰6 میلیون دالر و سهم 22  میلیا
درصدی، امارات متحده عربی با 5 میلیون 
ر تن به ارزش یک میلیارد و  و ۹۰۰ هزا
554 میلیون دالر و سهم 14 درصدی، 
افغانستان با 2 میلیون و 6۰۰ هزار تن به 
ارزش ۸71 میلیون دالر و سهم ۸ درصدی 
ر تن به  و ترکیه با یک میلیون و 6۹ هزا
 4 /7 51۳ میلیون دالر و سهم  رزش  ا

درصدی بودند.
وی افزود: واردات کاال از کشورهای 
خارجی نیز طی پنج ماهه نخست امسال 
به 1۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش 1۳ 

میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر رسید.
مه گفت: چین با  دا میراشرفی در ا
ر تن کاال به  صدور 1 میلیون و ۳۳7 هزا
رد و 552 میلیون دالر و  رزش ۳ میلیا ا
سهم 25/۹ درصدی، امارات متحده عربی 
با صدور یک میلیون و 7۰۰ هزار تن کاال 
رد و 1۸6 میلیون دالر  رزش ۳ میلیا به ا
و سهم 2۳ درصدی، ترکیه با صدور 2 
رد و  رزش یک میلیا میلیون تن کاال به ا
475 میلیون دالر و سهم 1۰/7 درصدی، 
هند با صدور یک میلیون و یکصد هزار تن 
کاال به ارزش ۹41 میلیون دالر و سهم 
6 درصدی و آلمان با صدور 54۸ هزار  /۸
تن کاال به ارزش 661 میلیون دالر و سهم 
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 مبادالت تجاری پنج ماهه ایران با کشورهای خارجی
به 24/6 میلیارد دالر رسید

4/۸ درصدی، پنج کشور عمده صادرکننده 
کاال به ایران بودند.

به گفته وی از کل 1۳ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن کاالی وارداتی به ایران در پنج 
 7۰۰ ۹ میلیون و  مسال  ماهه نخست ا
ر تن آن را کاالهای اساسی تشکیل  هزا
می داد. عالوه بر این ۸5 درصد از واردات 
در مدت مذکور مربوط به کاالهای اساسی 
ده ها و ماشین آالت خطوط تولید  و نها

بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش 
ثرات کرونا بر تجارت، اضافه  تدریجی ا
1۹ بر  ثیر شیوع بیماری کووید- : تأ کرد
ز 54 درصد در  ن ا یرا تجارت خارجی ا
ردیبهشت ماه سال جاری به 27 درصد  ا
در مرداد ماه رسیده و به طور میانگین این 
ز 4۰ درصد به ۳۸ درصد کاهش  ثیر ا تأ

یافته است.

پیام رئیس کل گمرک ایران 
به مناسبت هفته دولت

 و روز کارمند

 رئیس کل گمرک ایران طی 
پیامی با گرامیداشت هفته دولت و یاد 
و خاطره شهیدان واالمقام رجایی و 
باهنر، روز کارمند را به کارکنان دفاتر 
ستادی و گمرکات اجرایی تبریک 
آنان  و خدمات  از زحمات  و  گفت 
قدردانی نمود. وی در این پیام ابراز 
امیدواری کرد که با بهبود وضعیت 
اقتصادی و افزایش بودجه و اعتبارات 
مورد نیاز، شرایط مطلوب تری از لحاظ 
معیشت و رفاه کارکنان گمرک فراهم 

شود.
متن پیام مهدی میراشرفی به این شرح 

است:
با وجود پیشرفت های شگرفی که امروزه 
در زمینه الکترونیکی کردن امور و کاهش 
دخالت نیروی انسانی صورت گرفته، کارمندان 
همچنان محور اصلی و عامل تأثیرگذار در ارائه 
خدمات به شمار می روند و بدون حضور و نقش 
فعال آنان دستیابی به اهداف سازمان ازجمله 

مکانیزاسیون امکان پذیر نخواهد بود.
در گمرک جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یک سازمان حاکمیتی، طی سال های 
اخیر تالش های گسترده ای برای مکانیزه کردن 
رویه های گمرکی صورت گرفته که منجر به 
ایجاد تحوالت مثبت در عرصه خدمات رسانی به 
ذی نفعان شده است، اما بدون تردید عامل مهمی 
که باعث موفقیت این برنامه شده، نیروی انسانی 
متخصص، ماهر و توانمند بوده است و به همین 
دلیل اینجانب همواره قدردان زحمات و خدمات 
این قشر شریف، نجیب و زحمتکش بوده و هستم.

از سویی نیک می دانم آنچه که به عنوان 
دسترنج در قبال زحمات و خدمات کارمندان 
عزیز گمرک پرداخت می شود به هیچ عنوان 
جبران کننده تالش های بی دریغ و ارزشمند آنان 
به ویژه در شرایط کنونی که مشکالت اقتصادی 
فشار زیادی بر کارمندان و خانواده های آنان وارده 
می سازد، نیست. خوشبختانه با پیگیری های 
مستمر مسئوالن ذی ربط، تالش های صورت 
گرفته برای ترمیم حقوق و مزایای کارکنان به 
نتایج خوبی رسیده و به طور نسبی سبب افزایش 
دریافتی ها شده که امیدواریم با بهبود وضعیت 
اقتصادی و تخصیص بودجه و اعتبارات مورد نیاز 
در آینده، بتوانیم شرایط مطلوب تری را از لحاظ 
مسائل معیشتی و رفاهی برای همکاران گرامی 

فراهم نماییم.
ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد 
و خاطره شهیدان واالمقام، رجایی و باهنر 
که طی دوره کوتاه خدمتگزاری، الگوهای 
ارزشمندی برای ما در عرصه خدمت به مردم به 
یادگار گذاشتند، روز کارمند را به همه همکاران 
ارجمند و خانوده های محترم آنان تبریک گفته، 
از خداوند متعال تندرستی و توفیق روزافزون 

همگان را خواستارم.
مهدی میراشرفی
رئیس کل گمرک ایران

با صدور حکمی از سوی رئیس کل گمرک ایران، 
محمدعلی باقری با حفظ پست سازمانی به سرپرستی 

گمرک لطف آباد در استان خراسان رضوی منصوب شد.

همچنین طی حکمی از سوی مهدی میراشرفی، محمد خلیلی 
با حفظ پست سازمانی به سرپرستی گمرک منطقه آزاد ارس- جلفا 

منصوب شد. 

فقدان همکار

"میالد محمدی"،  درگذشت مرحوم 
کارمند ستاد مرکزی گمرک ایران که در اثر ابتال 
به کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد، دردناک و 
تأثرانگیز است. فقدان این همکار شریف، دلسوز 
و پرتالش را به خانواده محترم ایشان، همکاران 
گمرکی و سایر بازماندگان تسلیت عرض می کنیم. 
از خداوند متعال می خواهیم که روح آن مرحوم را 
قرین شادی و شمول رحمت بیکران خود گرداند.
روابط عمومی گمرک ایران

ادامه از صفحه اول

 از سـوی دیگـر شـیوع ویـروس کوویـد-1۹ و بـه دنبـال آن بـه وجـود آمـدن 
محدودیت هـای جـدی در حـوزه فعالیت هـای اقتصـاد ازجملـه تعطیلـی بسـیاری از 
کسـب وکارها و بیکار شـدن افـراد را باید بـر دشـواری کار دولت افـزود. البتـه تصمیمات 
متخذه در مـورد بازگشـایی مراکـز عرضه خدمـات بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی و 
نـکات ایمنـی در جلوگیـری از تشـدید رکـود اقتصـادی و کاهش آثـار منفی کرونـا مؤثر 
بوده و بگفتـه رئیس دولـت تنها حدود سـه درصد اقتصـاد کشـور را تحت ثأثیر قـرار داده 

اسـت. بنابراین شـاید بتوان این طـور ارزیابـی کرد کـه عملکرد دولـت دوازدهم بـا توجه 
بـه کاهـش منابـع درآمـدی و ثابـت بـودن هزینه هـای جـاری و عملیاتـی، صرف نظر از 
بحث گرانی کاالهـا که خـود تابعـی از متغیرهایی همچون نـرخ ارز، تصمیمات سیاسـی 
و تحـوالت بین المللـی و منطقـه ای می باشـد، بـه طـور نسـبی قابل قبـول بوده اسـت.

نکتـه مهم دیگر آن اسـت که دولـت در سـال پایانی فعالیـت خـود، همچنانکه رهبر 
معظم انقـالب در دیدار بـا اعضای هیـأت دولت اشـاره کردند، مانند گذشـته بـا جدیت و 
اهتمـام، اجـرای طرح هـا و برنامه های مصـوب را با همان حساسـیت و پشـتکار گذشـته 

ادامـه می دهد تـا از آزمـون خدمتگزاری سـربلند خارج شـود.

آزمون خدمتگزاری

طی احکامی از سوی رئیس کل گمرک ایران

سرپرستان گمرکات لطف آباد و منطقه ویژه ارس- جلفا منصوب شدند

رئیس کل گمر ک ایران طی حکمی، ابراهیم نقدی 
را به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک 

ایران منصوب کرد. 
در این حکم آمده است: نظر به تجربیات و شایستگی جنابعالی به 
موجب این حکم با حفظ پست سازمانی، سرپرستی معاونت حقوقی و 

نظارت به مدت چهار ماه به شما محول می گردد. امید است با اتکال به 
خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید. 

ابراهیم نقدی پیش از این مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران 
بود و سال های متمادی در حوزه امور حقوقی مشغول خدمت بوده 

است.

با صدو حکمی از سوی رئیس کل گمرک ایران 

 ابراهیم نقدی سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران شد
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ــادل ۳55  ــی مع ــا ارزش ــج ب ــن برن ــزار ت ــش از ۳۹2 ه ــون بی ــال تاکن ــدای امس از ابت
میلیــون دالر بــا انجــام تشــریفات گمرکــی و پرداخــت حقــوق ورودی از گمــرک ترخیــص 

قطعــی شــده اســت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعالم کرد:

تعیین تکلیف برنج های موجود در گمرکات پس از ممنوعیت فصلی
  معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
شدن  اجرا  از  بعد  اظهارداشت: 
»ممنوعیت فصلی ورود برنج« به 
کشور، اگر مشکالت واردکنندگان 
برنج در حوزه ارز برطرف شود، 
ترخیص برنج امکان پذیر نخواهد 

بود.
جمال ارونقی گفت: سال گذشته حدود 
۸۰۰ هزار تن برنج به ایران وارد و عملیات 

ترخیص آن انجام شد.
وی با اشاره به اینکه واردات برنج به 
ایران امسال حدود 2۰ درصد کاهش پیدا 
کرده است، افزود: حدود ۳۹۰ هزار تن برنج از 
طریق گمرک ترخیص شد و مقداری دیگری 

هنوز در گمرک دپو شده است.
بخش  کرد:  تصریح  ارونقی  جمال 
عمده ای از برنج های وارداتی در حال حاضر 
یا در صف تخصیص ارز قرار دارد یا در مرحله 

تأمین ارز است.
وی افزود: صاحبان کاالهایی که در 
صف تخصیص ارز هستند باید به نحوی 
منشأ ارز خود را از طرف بانک مرکزی به 

تأیید برسانند.
معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: 
رز هستند، تا  کسانی که در صف تأمین ا
زمانی که وجه کاال جابه جا نشود و تأمین 
رز صادر  ا تأمین  اعالمیه  نیافتد،  تفاق  ا
نمی شود و اگر اعالمیه و کد رهگیری بانک 
صادر نشود، گمرک نمی تواند اجازه ترخیص 

را صادر کند.
وی با اشاره به اینکه اکثر کاالها به 
طور کانتینری حمل می شوند، اظهارداشت: 
گمرک به طور مرتب مکاتبات مختلف را 
انجام می دهد تا وزارت صمت و ستاد تنظیم 
بازار و بانک مرکزی در مورد میزان واردات به 

تصمیم های درست برسند.
جمال ارونقی با بیان اینکه از ابتدای 
مردادماه سازمان گمرک باید ممنوعیت 
فصلی ترخیص برنج را اجرا می کرد، توضیح 

داد: این ممنوعیت فصلی با یک ماه تأخیر به 
اول شهریور ماه موکول شده است.

وی افزود: بعد از اجرا شدن ممنوعیت 
فصلی ورود برنج به کشور، اگر مشکالت 
رز برطرف  ردکنندگان برنج در حوزه ا وا
هد  مکان پذیر نخوا شود، ترخیص برنج ا

بود.
معاون فنی سازمان گمرک با اشاره به 
کاالهای اساسی، گفت: 5 قلم از کاالهای 
اساسی عمده که به نحوی مورد نیاز بودند، 
امروزه بدون کد رهگیری اجازه ترخیص 

پیدا کرده اند.
وی در مورد کاالهای غیراساسی، 
توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون 
غیراساسی  کاالهای  تن  هزار   ۳۰۰ و 
یا غیرکانتینری در گمرک هستند که ۸5 
درصد از آنها مواد اولیه واحدهای تولیدی یا 
ماشین آالت مرتبط با تولید هستند که باید در 

مدت زمانی کوتاهی ترخیص شوند.

150 هزار تن برنج وارداتی در صف 
تخصیص ارز و تشریفات گمرکی است

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
گفت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برنج در 
صف تخصیص ارز قرار دارد که بخشی از آن 
با مشکل عدم انتقال مالکیت کاال به دلیل 

عدم انتقال ارز مواجه است.
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به پایان 
مهلت ترخیص این کاال از گمرک )اول شهریور( 
افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۹2 هزار 
تن برنج با ارزشی معادل ۳55 میلیون دالر 
با انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق 

ورودی از گمرک ترخیص قطعی شده است.
وی با اشاره به موجودی برنج های 
ترخیص نشده، اظهارداشت: طبق آمار و 
رائه شده در حال حاضر بیش از  مدارک ا
15۰ هزار تن برنج به گمرک اظهار شده 
که در صف تخصیص ارز و انجام تشریفات 
گمرکی قرار دارد و مشکل ارز آنها هنوز حل 

نشده است. از سوی دیگر 15۰ هزار تن دیگر 
هنوز به گمرک اظهار نشده؛ چراکه آنها هم 
مشکل تأمین ارز داشته و حتی بخشی هنوز 
اسناد مالکیت ندارند. همچنین 5۰ هزار تن 
دیگر که قباًل در گروه 1 قرار داشت تأمین ارز 
شده و باید در اختیار شرکت بازرگانی دولتی 
یا ستاد تنظیم بازار قرار می گرفت که فعاًل 
تحویل نشده و در شرف اقدام الزم قرار دارد.

ارونقی افزود: بنابراین حدود ۳5۰ هزار 
تن برنج ترخیص نشده از گمرک وجود 
دارد که همراه با ۳۹2 هزار تنی که تاکنون 
ترخیص شده به حدود 742 هزار تن از ابتدای 
سال جاری تاکنون می رسد. این در حالی 
است که در مدت مشابه سال قبل ۸۹1 هزار 
تن برنج با ارزشی معادل ۹5۰ میلیون دالر 
واردات قطعی داشتیم که 2۰ درصد بیشتر از 
امسال بوده است. به عبارت دیگر سال قبل 
در این مدت ۸۹1 هزار تن برنج ترخیص شده 
بود ولی امسال فقط ۳۹2 تن برنج تاکنون 

ترخیص شده است که البته این تنزل، تحت 
تأثیر توجه به وضعیت تولید داخل و کاهش 

واردات در این کاال قرار دارد.
معاون فنی گمرک در ادامه به موانع 
ترخیص برنج های مانده در گمرک اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر دو مشکل اصلی 
درباره دپوی برنج های وارداتی وجود دارد 
که موضوع اول به برنج هایی که در صف 
تخصیص ارز قرار دارند برمی گردد و گمرک 
تا زمانی که برای برنج تأمین ارز نشده و 
اعالمیه تأمین ارز آن را ندارد نمی تواند نسبت 
به ترخیص اقدام کند. با این حال اعالم 
مسئوالن بانک مرکزی از این حکایت دارد 
که تمام برنج هایی که درخواست تخصیص 
ارز آنها مربوط به سال قبل است در صف 
تخصیص ارز قرار دارد و تأمین ارز خواهد شد.

وی ادامه داد: اما یکی از مشکالت اصلی 
در رابطه با برنج های در صف تخصیص ارز به 
موضوع عدم انتقال اسناد مالکیت برمی گردد؛ 
به طوری که قسمتی از برنج هایی که در صف 
تخصیص ارز هم قرار دارند، با توجه به عدم 
انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی هنوز 
انتقال مالکیت اتفاق نیفتاده است.ارونقی با 
اشاره به شروع ممنوعیت فصلی ترخیص برنج 
از اول شهریور ماه سال جاری گفت: زمان این 
ممنوعیت اول مرداد بود که با تصمیم ستاد تنظیم 
بازار تا اول شهریور تمدید شد ولی در صورتی که 
از این تاریخ، ممنوعیت اعمال شود، عماًل بیش 
از ۳۰۰ هزار تن برنج دپو شده و رسوبی خواهیم 

داشت که مجوز ترخیص ندارند.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود 
ممکن است تصمیماتی توسط مراجع ذی ربط 
ازجمله ستاد تنظیم بازار، با عنایت به حقوق 
مکتسبه در این خصوص، در رابطه با صاحبان 
برنج هایی که قبل از ممنوعیت نسبت به 
واردات این کاال اقدام کرده اند، اتخاذ و 
ابالغ شود. بدیهی است گمرک ایران در 
این خصوص پیگیری های الزم را انجام 

داده است.

   مدیـرکل دفتـر همکاری هـای بین الملـل گمـرک ایران 
ابراز امیـدواری کـرد که میـزان مبـادالت تجاری ایـران با 
کشـورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا بیـش از پیش 

افزایـش یابد.
براسـاس ایـن گـزارش حسـین کاخکـی در همایـش تخصصـی 
"اوراسـیا پلـی بسـوی تجـارت جهانـی" کـه بـا حضـور مسـئوالن 
بخش هـای مختلـف خصوصـی و دولتـی و مقامـات دیپلماتیـک 
کشـورهای عضـو اوراسـیا برگزار شـد، ضمـن تشـریح نقـش و جایگاه 
گمـرک در موافقت نامـه اوراسـیا، گزارش مبسـوطی از آخریـن اقدامات 
گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران در راسـتای اجـرای موافقت نامـه 
اوراسـیا کـه از آبان ماه سـال گذشـته به صورت قانـون برای اجـرا ابالغ 

شـده اسـت، ارائـه کرد. 

طبـق آمارهای اعالم شـده حجم مبـادالت تجاری ایـران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسـیا در مدت مذکور بیـش از 2/6 میلیارد دالر بوده اسـت.

این گـزارش حاکی اسـت مدیـرکل دفتـر همکاری هـای بین الملل 
گمـرک همچنیـن با حضـور در پنـل تخصصـی ایـن همایش به سـئوال  

شـرکت کنندگان پاسـخ داد.
شـایان ذکر اسـت کـه ایـن نشسـت تخصصی یـک روزه بـه همت 
مرکز آمـوزش بازرگانی ایران وابسـته بـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
بـا همـکاری مؤسسـه مطالعـات خلیج فـارس بـه عنـوان دبیرخانـه و بـا 
حمایـت سـازمان توسـعه تجـارت ایـران برگـزار شـد. در ایـن همایـش 
رایزنـان بازرگانـی، مسـئوالن میزهـا و اتاق هـای مشـترک کشـورهای 
5گانه عضـو اتحادیـه و فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصی نیـز حضور 

داشـتند.

از سوی مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران صورت گرفت

تبیین نقش و اقدامات گمرک در نشست تخصصی "اوراسیا 
پلی به سوی تجارت جهانی"
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تا زمـان حصـول نتیجـه نهایـی و طراحـی و پیاده سـازی نحوه صـدور مجـوز ثبت آمـاری از 
محـل ورود موقـت در سـامانه تجـارت، واردات کاالهـای ورود موقـت بـه روال قبلـی انجـام 

شود.

چگونگی ثبت آماری کاالی ورود موقت
   مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک ایران اعالم کرد: تا زمان حصول نتیجه 
نهایی و طراحی و پیاده سازی نحوه صدور مجوز ثبت 
آماری از محل ورود موقت در سامانه تجارت، واردات 

کاالهای ورود موقت به روال قبلی انجام شود.
متن نامه به این شرح است: بازگشت به نامه شماره ۹۹/5۳1۰7۸ 
1۳۹۹ موضوع ابالغ نامه شماره 12۳152 مورخ  /5 مورخ 12/
1۳۹۹/4/25 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین تأکید 
آن دفتر در بخشنامه شماره ۹۹/4۸55۸4 مورخ 1۳۹۹/5/1 مبنی بر 
ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت به اطالع 

می رساند، موضوع نحوه ثبت آماری در سامانه مذکور در این دفتر در 
دست بررسی بوده لذا مقتضی است دستور فرمایید تا حصول نتیجه 
نهایی و طراحی و پیاده سازی نحوه صدور مجوز ثبت آماری در سامانه 

موصوف، واردات کاالهای ورود موقت طبق روال قبلی انجام گردد.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز طی بخشنامه ای به گمرکات 
اجرایی نوشت: پیرو بخشنامه شماره ۹۹/4۸55۸4 مورخ ۹۹/5/1 و 
در ارتباط با بند 6 »بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات 
در سال 1۳۹۹« به پیوست تصویر نامه شماره 6۰/1265۰۳ مورخ 
۹۹/5/21 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت جهت اطالع و اقدام الزم وفق نامه مزبور و با رعایت کلیه 

قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

   مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: سیاست این سازمان 
معطوف بر تشویق است تا تنبیه، 
اما نظر وزارت صمت این است که 
کارت های  ماه  پایان شهریور  تا 
بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی 

تعلیق و ابطال نخواهد شد.
وی افزود: کارت بازرگانی واحدهای 
بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات 
آنها برای سال های ۹7 و ۹۸ تقریباً صفر است 
تعلیق خواهند شد و تاکنون حدود 25۰۰ 

کارت بازرگانی تعلیق شده است.

تعلیق 2500 کارت بازرگانی  تصمیم سازمان ملی استاندارد برای سهولت 
ترخیص کاالهای اساسی و ضروری

ــان کاال  ــرد: صاحب ــالم ک ــران اع ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل   س
ــا انجــام  ــه اخــذ گواهــی بازرســی در مقصــد ب ــد نســبت ب می توانن
ــل  ــیوه حم ــه ش ــه و ب ــن تخلی ــار، حی ــل از اظه ــرداری قب نمونه ب

ــد. ــدام کنن ــره کاال اق یکس
ــه ای  ــی نام ــارت ط ــدن و تج ــت، مع ــازار وزارت صنع ــم ب ــروه تنظی ــر کارگ دبی
ــورخ  ــماره 26۹/1/5۰141/م م ــه ش ــه نام ــه ب ــا توج ــت: ب ــوص نوش ــن خص در ای
ــره کاال و  ــل یکس ــت حم ــر موافق ــی ب ــران مبن ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ۹۹/۳/7 س
نمونه بــرداری قبــل از اظهــار در حیــن تخلیــه بــه منظــور انطبــاق کاال در مقصــد و بــا 
عنایــت بــه محدودیت هــای ایجــاد شــده در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا و بــه منظــور 
جلوگیــری از تأخیــر در ورود کاالهــای اساســی و ضــروری مورد نیاز کشــور و تســهیل 
در رونــد فرآینــد تأمیــن کاالی اساســی و ضروری کســری نیــاز بــازار و تکمیــل ذخایر 
اســتراتژیک کشــور توســط بخــش خصوصــی و دولتــی، وفــق اعــالم ســازمان ملــی 
اســتاندارد عــالوه بــر پذیــرش بارگــذاری گواهــی بازرســی در مبــدأ بــرای ترخیــص، 
آن دســته از صاحبــان محمولــه کــه ایــن امــکان را ندارنــد می تواننــد نســبت بــه اخــذ 
ــرداری قبــل از اظهــار/ حیــن تخلیــه و  ــا انجــام نمونه ب گواهــی بازرســی در مقصــد ب

بــه شــیوه حمــل یکســره کاال اقــدام نماینــد.

   امکان ابطال ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت 
فراهم شده و از این پس برای انجام این کار نیازی به 
مراجعه حضوری به دفتر مقررات صادارات و واردات 

نیست.
سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه ای با اعالم مطلب فوق 

نوشت:
روال ابطال ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به این صورت 

است:

1- کاربر در صفحه جزئیات پرونده، گزینه ابطال ثبت سفارش 
را انتخاب می نماید.

2- کاربر کد اعتبارسنجی پیامک شده به شماره تلفن همراه خود 
را به همراه علت ابطال ثبت سفارش در کادر مربوطه وارد نموده و 

گزینه تأیید را انتخاب می نماید.
۳- در صورتی که با توجه به شرایط ابطال ثبت  سفارش، ابطال 
ثبت سفارش انتخاب شده، امکان پذیر باشد سیستم پس از ابطال ثبت 

سفارش، وضعیت ثبت سفارش را به "ابطال شده" تغییر می دهد.

ــرد:  ــالم ک ــران اع ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل   س
از اول مهــر مــاه ســال جاری پرداخــت کارمــزد 

اظهارنامه هــای وارداتــی بــه 
صــورت الکترونیکــی انجــام 
می شــود و امــکان پذیــرش 
وجــود  بانکــی  فیش هــای 

نــدارد.
در اطالعیــه ایــن ســازمان آمــده 
ــت  ــداف دول ــرای اه ــتا اج ــت: در راس اس
ــص  ــان ترخی ــش زم ــک و کاه الکترونی
کاالهــای وارداتــی و بــا توجــه بــه 
شــرایط موجــود در کشــور و کاهــش 
تــردد ارباب رجــوع، امــکان پرداخــت 

ــتر  ــی در بس ــای واردات ــی اظهارنامه ه ــزد خدمات ــی کارم الکترونیک
ــده  ــم ش ــتاندارد فراه ــی اس ــازمان مل ــادرات واردات س ــامانه ص س

اســت.
مراحــل پرداخــت الکترونیــک بدیــن صــورت اســت کــه پــس 

از محاســبه کارمــزد خدماتــی توســط ســامانه، اطالعــات پرداختی از 
طریــق پیامــک بــرای نماینــده صاحــب کاال ارســال شــده و نماینــده 
اظهارکننــده از طریــق صفحــه اصلــی 
COC. ســامانه صادرات واردات بــه آدرس

ــه پرداخت  ــه صفح iriri.gov.ir و ورود ب
الکترونیکــی، بــا وارد کــردن شــماره کوتاژ 
و کــد ملــی اظهارکننــده، اطالعــات مالــی 
ــه  ــرای پرداخــت ب ــده را مشــاهده و ب پرون
ــک مرکــزی هدایت خواهد شــد.  درگاه بان
پــس از پرداخــت کارمــزد نیــز مشــخصات 
پرداختــی بــه صــورت خــودکار در ســامانه 
ثبــت شــده و لزومــی بــرای مراجعــه 

ــدارد. ــود ن ــوع وج ــدد ارباب رج مج
ــخ  ــنامه از تاری ــن بخش ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
۹۹/7/1 پرداخــت کارمــزد کلیــه اظهارنامه هــای وارداتــی بایــد بــه 
ــای  ــرش فیش ه ــکان پذی ــود و ام ــام ش ــک انج ــورت الکترونی ص

ــدارد. ــود ن ــی وج بانک

نحوه ابطال ثبت سفارش بدون مراجعه حضوری

سازمان ملی استاندارد:
پرداخت کارمزد اظهارنامه های وارداتی از اول مهر ماه الکترونیکی می شود



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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ثبـت سـفارش گوشـت کوب برقـی، همـزن برقـی، آسـیاب الکترونیکـی و مخلوط کـن 
الکترونیکـی در ذیـل کـد تعرفـه 850۹4000 منـوط بـه اخـذ شناسـه کاال اسـت.

لزوم اخذ شناســه برای واردات برخی از کاالهای آشپزخانه ای

شرح تعرفهHSکد 
 --- شیر خشک اطفال در بسته بندی های تحت خالء و یک کیلوگرم۰4۰21۰1۰

و کمتر

--- شیر خشک صنعتی از گاو۰4۰21۰1۰
--- شیر خشک صنعتی از شتر۰4۰21۰۳۰
--- سایر۰4۰21۰۹۰
 --- شیر خشک اطفال در بسته بندی های تحت خالء و یک کیلوگرم۰4۰2211۰

و کمتر
--- مواد اولیه شیر خشک اطفال )پایه( حاوی چربی گیاهی۰4۰2212۰
--- شیر خشک صنعتی از گاو۰4۰221۳۰
--- شیر خشک صنعتی از شتر۰4۰2214۰
--- سایر۰4۰221۹۰
--- سایر۰4۰2۹۹۰۰
--- کره بسته بندی شده به صورت بسته های 5۰۰ گرمی و کمتر۰4۰51۰1۰
--- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 5۰۰ گرم۰4۰51۰2۰
.)Meslin(آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار 11۰1۰۰۰۰
 کاه و پوست غالت، آماده نشده، حتی قطعه قطعه شده، آسیاب شده،121۳۰۰۰۰

.)Pressed(فشرده شده 
- روغن خام، حتی صمغ گرفته15۰71۰۰۰
- روغن خام15111۰۰۰
1511۹۰1۰ ---R.B.D
1511۹۰2۰ ---R.B.Dمورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی 
--- سایر1511۹۰۹۰
-- روغن خام151211۰۰
 ( آن گرفتهGossypol-- روغن خام، حتی ماده سمی )گوسیپول 151221۰۰

شده
--- استئارین151۳2۹11
--- پالم کرنل استئارین151۳2۹12
--- سایر151۳2۹1۹
--- سایر151۳2۹۹۰
-- روغن خام151411۰۰
 سایر15141۹۰۰
-- روغن خام151521۰۰
سایر15152۹۰۰
مارگارین15171۰۰۰
-- از چغندر17۰112۰۰

-- از نیشکر17۰1111۳۰۰
-- از سایر نیشکرها17۰114۰۰
-- که به آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده17۰1۹1۰۰
-- سایر17۰1۹۹۰۰
 -- از لحاظ وزن حاوی ۹۹ درصد یا بیشتر الکتوز، موسوم به الکتوز17۰211۰۰

 محاسبه شده)Anhydre(بی آب 
- از ذرت2۳۰21۰۰۰
- از گندم2۰2۳۰۰۰

- از سایر غالت2۳۰24۰۰۰
- از نباتات غالفدار2۳۰25۰۰۰
- تفاله نشاسته سازی و تفاله های همانند2۳۰۳1۰۰۰
- تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال های قندسازی2۳۰۳2۰۰۰
- تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر2۳۰۳۳۰۰۰
  و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به)Oil- cake(کنجاله 2۳۰4۰۰۰۰

 هم فشرده به شکل حبه یا گلوله

 کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به2۳۰5۰۰۰۰
شکل حبه یا گلوله

- از پنبه دانه2۳۰61۰۰۰
- از دانه کتان2۳۰62۰۰۰
- از تخم آفتابگردان2۳۰6۳۰۰۰
-- از دانه های کلزا یا کونوال دارای مقدار کمی اسید اروسیک2۳۰641۰۰
-- سایر2۳۰64۹۰۰
)Cipra(- از نارگیل یا از کپرا 2۳۰65۰۰۰
- از مغز هسته و میوه نخل2۳۰66۰۰۰
--- کنجاله گلرنگ2۳۰6۹۰1۰
--- سایر2۳۰6۹۰۹۰
 مواد نباتی و تفاله های نباتی، آخال و محصوالت فرعی نباتی حتی به2۳۰۸۰۰1۰

 هم فشرده به شکل حبه یا گلوله از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد
 استفاده قرار می گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر

تعرفه نشده باشد.

سایر2۳۰۸۰۰۹۰
خوراک آماده آبزیان2۳۰۹۹۰1۰
--- افزودنی های خوراک آبزیان2۳۰۹۹۰2۰
--- افزودنی های خوراک آماده دام و طیور2۳۰۹۹۰۳۰
--- خوراک آماده دام و طیور2۳۰۹۹۰4۰
کنسانتره خوراک طیور2۳۰۹۹۰5۰
--- سایر2۳۰۹۹۰۹۰
با قطر 1۳ اینچ4۰111۰1۰
با قطر 14 اینچ4۰111۰2۰
با قطر 15 اینچ4۰111۰۳۰
سایر4۰111۰۹۰
R--- با سایز 4۰112۰1۰۸۰-۳155/22
R--- با سایز 4۰112۰2۰65-۳۸55/22

R--- با سایز 12 4۰112۰۳۰24
--- سایر4۰112۰۹۰
--- دارای تولید داخلی مشابه4۰117۰1۰
--- سایر4۰117۰۹۰
--- دارای تولید داخلی مشابه4۰11۸۰1۰
--- سایر4۰11۸۰۹۰
--- دارای تولید داخلی مشابه4۰11۹۰1۰
--- سایر4۰11۹۰۹۰
 -- از انواع مورد استفاده در اتومبیل های سواری )همچنین استیشن4۰1211۰۰

واگن و اتومبیل های مسابقه(
)Lorry(-- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری 4۰1212۰۰
-- سایر4۰121۹۰۰
- الستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل4۰122۰۰۰
 - از انواعی که برای اتومبیل سواری )همچنین اتومبیل های استیشن4۰1۳1۰۰۰

واگن و اتومبیل های مسابقه( و اتوبوس ها استفاده می شود
سرب تصفیه شده7۸۰11۰۰۰
دارای آنتیموان به عنوان عنصر دیگری که برحسب وزن اولویت دارد.7۸۰1۹۰۰

 برای تصفیه محتوی ۰/۰2 درصد وزنی یا بیشتر نقره و کمتر از 7۸۰1۹۹1۰2
درصد نقره

آلیاژهای سرب7۸۰1۹۹2۰
سایر7۸۰1۹۹۹۰
روی غیرممزوج ۹۹/۹۹ یا بیشتر7۹۰111۰۰
 روی غیرممزوج محتوی ۹۹/۹5 درصد وزنی یا بیشتر ولی کمتر از7۹۰1121۰

۹۹/۹۹
 روی غیرممزوج محتوی ۹۹/۹۰ درصد وزنی یا بیشتر ولی کمتر از7۹۰1122۰

۹۹/۹5

روی غیرممزوج کمتر از ۹۹/۹۰ درصد وزنی روی7۹۰112۹۰

ــت،  ــادرات و واردات وزارت صنع ــررات ص ــر مق   دفت
معــدن و تجــارت ثبــت ســفارش برخــی از اقــالم تحت 
ــه  ــذ شناس ــه اخ ــوط ب ــه 85094000 را من ــد تعرف ک

ــرد.  ک
ــور مناطــق  ــرکل مرکــز واردات و ام ــه مدی ــر ب ــن دفت ــه ای در نام

ــماره  ــه ش ــه نام ــف ب ــت: عط ــده اس ــران آم ــرک ای ــژه گم آزاد و وی
6۰/114۹۰2 مــورخ 1۹۹/5/6 مدیــرکل محتــرم دفتــر امــور خدمــات 
بازرگانــی وزارت متبــوع، ثبــت ســفارش گوشــت کوب برقــی، همــزن 
برقــی، آســیاب الکترونیکــی و مخلوط کــن الکترونیکــی در ذیــل کــد 

ــه اخــذ شناســه کاال اســت. تعرفــه ۸5۰۹4۰۰۰ منــوط ب

اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش در مورد 90 ردیف کاال
  دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای، اعمال قفل 
سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و 
اظهارنامه صادرات در مورد 90 ردیف کاالی صادراتی را به 

گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
متن بخشنامه و فهرست کاالهای یادشده به این شرح است: 

۹۹ مبنی بر »اجرایی  /۳ ۹۹ مورخ 27/ پیرو بخشنامه شماره ۳11۸27/
نه های ورود موقت برای  رتباط پروا شدن آزمایشی قفل سیستمی ا
پردازش )موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی( و اظهارنامه صادرات 
برای محموله های صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم، با توجه به 
اعالم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات از مورخ ۹۹/4/17 اعمال قفل 

سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه صادرات 
برای محموله های صادراتی ۹۰ ردیف کاالی مندرج به شرح ذیل صورت 
می گیرد. لذا شایسته است عالوه بر اعمال مفاد بخشنامه صدراالشاره توسط 
گمرکات مربوطه، نسبت به اطالع رسانی موضوع به ذی نفعان در اسرع وقت 

اقدام گردد.



 

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

 )WCA-SP( پروژه بزرگ ظرفیت سـازی سـازمان گمرک جهانی بـرای غرب و آفریقـای مرکزی
در ۳0 ژوئـن  2020 به پایان رسـید. ایـن پروژه که بیش از دو سـال بـه طول انجامید، توانسـت 

قابلیـت امنیتی 14 اداره گمرکـی عضو در آفریقـای غربی و مرکزی را ارتقا بخشـد.

پروژه بزرگ ظرفیت سازی WCO برای غرب و آفریقای مرکزی
ــازی  ــزرگ ظرفیت س ــروژه ب   پ
ــرای  ــی ب ــرک جهان ــازمان گم س
مرکــزی  آفریقــای  و  غــرب 
ــن 2020  )WCA-SP( در 30 ژوئ
ــروژه  ــن پ ــید. ای ــان رس ــه پای ب
ــول  ــه ط ــال ب ــش از دو س ــه بی ک
قابلیــت  توانســت  انجامیــد، 
امنیتــی 14 اداره گمرکــی عضــو 
ــزی را  ــی و مرک ــای غرب در آفریق

ارتقــا بخشــد.
ــارت 14  ــر تج ــارت ب ــروژه نظ ــن پ ای
مــاده شــیمیایی کــه می تواننــد جهــت 
اســتفاده در ســاخت غیرقانونــی مــواد 
منفجــره )IEDs( و همچنیــن تجارت مواد 
ــا  ــد ت ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــره م منفج
مــورد تأکیــد قــرار می دهــد. در ایــن زمینــه 
ــی از  ــش آگاه ــرای افزای ــی ب همایش های
ــه  ــخ ب ــرک در پاس ــه گم ــی ک ــش مهم نق
ــزار  ــد، برگ ــازی می کن ــا ب ــد IEDه تهدی
شــد و مأمــوران گمــرک آموزش هایــی 
ــکان را  ــن ام ــا ای ــه آنه ــه ب ــد ک را فراگرفتن
ــواد  ــاق م ــرای قاچ ــالش ب ــا ت ــد ت می دهن

ــای  ــایر مؤلفه ه ــاز و س ــیمیایی پیش س ش
ــد IED را شناســایی  مورد اســتفاده در تولی

ــد. کنن
ماننــد ســایر پروژه هــای ســازمان 
جهانــی گمــرک در ایــن پــروژه را رویکــرد 
آمــوزش مربــی اســتفاده شــده اســت 
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ادارات 
ــام  ــود را انج ــی خ ــوزش مل ــد آم می توانن
دهنــد و پایــداری پــروژه را تضمیــن 
ــام  ــده را از تم ــروژه ۳7 نماین ــن پ ــد. ای کنن
ــرای  ــم آورد و ب ــو گرده ــورهای عض کش
تقویــت بیشــتر ظرفیت ســازی بــه افســران 
عملیاتــی طیــف وســیعی از تجهیــزات 
 IED بــرای کمــک بــه تشــخیص اجــزای
و مــواد شــیمیایی پیش ســاز ازجملــه حــدود 
ــاال  ــوژی ب ــا تکنول ــان ب ــنج رام 2۰ طیف س
ــش   ــیمیایی پی ــواد ش ــایی م ــرای شناس ب
مــاده منفجــره توزیــع شــد. ۹ هــزار و 
ــرای  ــرف ب ــار مص ــت یکب ــت تس ۹۰۰ کی
ــه  ــن زمین ــابه در ای ــی مش ــش توانای افزای
طراحی شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، 64۰ 
ــه کشــف  ــرای کمــک ب ــاب دســتی ب فلزی

ــوص  ــازنده آن به خص ــزای س ــلحه و اج اس
در مرزهــای زمینــی و بنــادر دریایــی نصــب 

ــد. ش
ــه دولت هــای  در اوایــل ســال 2۰2۰ ب
ــروژه فرصــت داده  ــن پ شــرکت کننده در ای
ــی  ــد عمل ــه آموخته ان ــه را ک ــا آنچ ــد ت ش
کــرده و توانایــی خــود را در شناســایی 
طــول  در  غیرقانونــی  محموله هــای 
 WCO عملیــات هماهنــگ شــده بــا
ــان  ــد. در زب ــش کنن ALAMBA آزمای
ــا"  ــان جنــوب چــاد، کلمــه "المب ــا، زب مارب
ــراد  ــط اف ــی توس ــرد جمع ــای نب ــه معن ب

ــت. ــر اس ماه
ایــن عملیــات منجــر بــه کشــف 11۹ 
ــزای  ــف و اج ــیمیایی مختل ــواد ش ــوع م ن
ــک،  ــیانید متری ــن س ــه ۳۹ ت IED ازجمل
۸ تــن مــواد منفجــره، 52۰۰ متــر  /7
ســیم های انفجــاری؛ 52/1 لیتــر اســید 
ــر  ــتعال و 22۰ لیت ــزء اش ــک، 66۰ ج نیتری

ــد. ــدروژن ش ــید هی پراکس
دکتــر کونیــو میکوریــا دبیــرکل 
ســازمان جهانــی گمــرک در ایــن بــاره 

 WCO گفــت: "ایــن پــروژه آنچــه را کــه
ــه  ــارت ب ــت تج ــه امنی ــد در زمین می توان
گمــرکات نشــان دهــد، آشــکار کــرد. 
رویکــردی پایــدار در جهــت ایجــاد 
ظرفیــت و تضمیــن توانایــی ضد تروریســم 
گمــرکات در غــرب و منطقــه آفریقــای 
ــود. " ــد ب ــد خواه ــه رش ــه رو ب ــزی ک مرک

وی از 14 اداره گمــرک بخاطــر تعامــل 
ــرای  ــد ب ــا WCO و ســپردن تعه ــوی ب ق

ــی تشــکر  ــای امنیت ــه تهدیده ــیدگی ب رس
ــرد ک

ــن  ــت ژاپ ــط دول WCA-SP توس
تأمیــن مالــی شــد و گمــرکات بنیــن، 
ــا فاســو، کامــرون، چــاد، جمهــوری  بورکین
آفریقــای مرکــزی، ســاحل عــاج، جمهوری 
ــی،  ــا، مال ــه، لیبری دموکراتیــک کنگــو، گین
نیجــر، نیجریــه، ســنگال و توگــو از آن 

بهره منــد شــدند.

 سازمان جهانی گمرک با همکاری 
وزارت کار و امور خارجه فنالند یک کارگاه 
آموزشی مجازی در مورد طرح فعاالن 
مجاز اقتصادی )AEO( برای کمیسیون 
درآمد جزایر سیشل )مجمع الجزایری در 

قاره آفریقا و اقیانوس هند( برگزار کرد.
از  پشتیبانی  کارگاه  این  اصلی  هدف 
SRC( برای ایجاد  کمیسیون درآمد سیشل )
 AEO ظرفیت در راستای اجرای یک برنامه
متناسب با مفاد چارچوب استانداردهای ایمن و 
 )TFA( ماده 7.7 موافقت نامه تسهیل تجارت
سازمان جهانی تجارت بود.شرکت کنندگان در 
 ،SAFE این کارگاه در مورد چارچوب استاندارد
سازمان جهانی گمرک معیارها و الزامات مربوط 
به طرح AEO و مزایای آن، روند اعتبارسنجی 
تورهای اقتصادی به عنوان یک  پرا و مجوز ا

 AEO برگزاری کارگاه آموزشی مجازی
WCO برای مجمع الجزایر سیشل توسط

رویکرد کلی زنجیره تأمین آموزش دیدند.
عالوه بر این، بحث های مفصلی با توجه به 
مراحل آینده برنامه AEO برای SRC ازجمله 
تشکیل تیم پروژه، مشاوره با ذی نفعان، ایجاد یک 

مبنای قانونی، تنظیم فریم و معیارها، الزامات و 
روند اعتبارسنجی، اجرای یک طرح آزمایشی و 
تدوین یک برنامه اجرایی با کلیدهای تحویل پذیر 

و جدول زمانی در این کارگاه انجام شد.

افزایش حمایت سازمان جهانی گمرک
 از اقتصاد جزایر کوچک در اقیانوس آرام

 )SIEs( سازمان جهانی گمرک حمایت خود را از اقتصادهای جزایر کوچک  
افزایش داده و به عنوان بخشی از تالش های خود در این زمینه با همکاری آژانس 
همکاری بین المللی ژاپن )JICA( و گمرک این کشور یک کارگاه آموزشی وبیناری 

مقدماتی برای جزایر اقیانوس آرام برگزار کرد.
در این کارگاه از مدیران مسئول توسعه منابع انسانی از 6 اداره گمرکی در اقیانوس آرام یعنی 
فیجی، پاپوا گینه نو، تیمورلست، ساموآ، تونگا و وانواتو و همچنین نمایندگان دبیرخانه سازمان گمرک 

اقیانوسیه )OCO( و دبیرخانه جایکا و گمرک ژاپن دعوت شده بود.
بخشی از ابتکار عمل WCO SIEs و گفت وگوهای منطقه ای در این زمینه در سال 2۰1۹ 
صورت گرفت که شماری از موضوعات و چالش های منحصر به فرد SIE و اقدامات پیشنهادی 
برای انجام این کار ازجمله تقویت همکاری با نهادهای بین المللی یا منطقه ای و توسعه منطقه ای 
تعداد کارشناسان مشخص شد. سازمان جهانی گمرک به دنبال امکان تحقق چنین استراتژی بوده 
و با کمک JICA و همچنین شرکای WCO از طریق پروژه مشترک WCO / JICA، به توافق 

رسیده است تا این وبینار را برای جستجوی راه پیش رو سازماندهی کند.
وبینار با هدف توسعه ظرفیت آموزش پایدار توسط ایجاد مجموعه ای از مربیان با تجربه و مواد و 
برنامه های آموزشی ویژه منطقه ای که توسط این مربیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت به کار خود 
ادامه داد و پس از اتمام آن، پیش بینی می شود فارغ التحصیالن موفق، به یک دارایی منطقه ای تبدیل 
شوند و آموزش هایی را به نفع گمرک در جزایر اقیانوس آرام ارائه دهند. وبینار همچنین فرصتی 
 MTP عالی برای همه اداره های گمرکی شرکت کننده در اقیانوس آرام بود تا درک کنند که برنامه
)َمسترترینر( چیست و چگونه به ایجاد ظرفیت پایدار در اقیانوس آرام کمک می کند. همچنین 
فرصتی عالی برای WCO و JICA بود تا آخرین مسائل و چالش هایی را که گمرک در اقیانوس آرام 
با آن روبه رو بوده و همچنین عالقه و پشتیبانی شدید آنها از MTP را درک کند. در پایان این وبینار، 
همه شرکت کنندگان توافق کردند که اقدامات الزم را برای راه اندازی MTP در جزایر اقیانوس آرام 
انجام دهند.هم WCO و هم JICA از عالقه شدید و تعهد ابراز شده توسط گمرکات واقع شده در 
جزایر اقیانوس آرام استقبال و توافق کردند که برای راه اندازی MTP و اطمینان از توسعه ظرفیت 

پایدارتر در جزایر اقیانوس آرام با آنها همکاری کنند.

 به دعوت انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان آمریکا 
)AAEI(، "ریکاردو ترویو چاپا"، معاون دبیرکل سازمان 
جهانی گمرک )WCO(، در کنفرانس ساالنه AAEI شرکت 
کرد. این کنفرانس با حضور بیش از 400 نفر و با هدف فراهم 
کردن زمینه ای برای سیاست گذاران جهت گفت وگوی مستقیم 
با متخصصان تجارت بین المللی در مورد مزایا و کاستی های 

سیستم تجارت چندجانبه بود.
آلن وولف، معاون مدیرکل سازمان جهانی تجارت )WTO( و ترویو 
چاپا معاون دبیرکل WCO در پنل زنده با عنوان "آینده تجارت، چندجانبه 
یا دو جانبه" درمورد امور تجارت و گمرک به بحث و گفت وگو پرداختند. 
تفاوت های بین روش ها و ساختارهای WCO و WTO و همچنین اهداف 

اصلی این دو سازمان از موضوعات مورد بحث در این پنل بود.
معاون دبیرکل WCO با تشریح فعالیت های سازمان متبوع خود گفت: 
همه اعضای WCO می توانند به توسعه استانداردها و ابزارهای سازمان 
جهانی گمرک کمک کنند و این امر برای سازمان بسیار مهم است، زیرا 
به کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه و با محیط های مختلف تجاری 
فعالیت می کنند، اجازه می دهد به طور جمعی بر روی استانداردهای قابل 

قبول برای اکثریت اعضا توافق کنند و گامی در جهت هماهنگی هر چه بیشتر 
رویه های به خصوص امور گمرکی در مرزها بردارند.

وی افزود: اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل تجارت و تجارت 
الکترونیکی، نه فقط اعضای WCO، بلکه سایر ذی نفعان تجارت بین المللی 
را نیز دربرمی گیرد.معاون دبیرکل سازمان جهانی گمرک همچنین به تعدد 
توافق نامه های دو جانبه و چندجانبه اشاره و در زمینه چارچوب استانداردها 
MRAs( برای اپراتورهای مجاز  و توافق نامه های تشخیص دوجانبه )

اقتصادی )EEO( مطالبی بیان کرد. 
وی به اهمیت بسیار زیاد چارچوب استانداردهای ایمن اشاره کرد و 
افزود: تا امروز 171 عضو، توافق نامه برای اجرای این استانداردها را امضا 
کرده اند. ۹5 برنامه عملیاتی AEO وجود دارد و 2۰ مورد دیگر در حال توسعه 
است. همچنین ۸5 مورد توافق نامه تشخیص تجارت دوجانبه )MRA( که 
مزایای زیادی برای تجار و بازرگانان دارد هم در کشورهای مبدأ و هم در 
کشورهای مقصد کاال، مورد استفاده قرار می گیرد. معاون مدیرکل سازمان 
جهانی تجارت نیز بر همکاری تنگاتنگ بین WTO و WCO و ارتباط 
این دو سازمان در مواردی از قبیل تسهیل تجارت، تعرفه ها، ارزیابی و منشأ 

تأکید کرد.

AAEI بررسی راه های توسعه تجارت دو یا چندجانبه در کنفرانس ساالنه



 

جمهوری اسالمی ایران
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در راستای برنامه برون سـپاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بخشی از نیازهای فنی گمرک 
ازجملـه تهیـه پلمـپ هوشـمند و سـاخت دسـتگاه های ایکس ری بـه بخـش خصوصی سـفارش داده 

شـده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل گمرکات استان قم

حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از اهداف گمرک در برنامه برون سپاری است
 معــاون توســعه مدیریــت و 
ــت: در  ــران گف ــرک ای ــع گم مناب
ــپاری و  ــه برون س ــتای برنام راس
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی، 
ــرک  ــی گم ــای فن ــی از نیازه بخش
ــمند و  ــپ هوش ــه پلم ــه تهی ازجمل
ــس ری  ــتگاه های ایک ــاخت دس س
ــفارش  ــی س ــش خصوص ــه بخ ب

ــت. ــده اس داده ش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گمــرکات اســتان قــم، احمــد ذاکــری کــه 
ــم و  ــم تکری ــرکت در مراس ــور ش ــه منظ ب
ــتان  ــن اس ــرکات ای ــرکل گم ــه مدی معارف
ــاره  ــن ب ــود، در ای ــرده ب ــفر ک ــم س ــه ق ب
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــرک ب ــزود: گم اف
BOT و BOO تــالش می کنــد تــا 
ــا  ــا، از ظرفیت ه ــش هزینه ه ــن کاه ضم
و قابلیت هــای تولیدکننــدگان داخلــی 

اســتفاده کنــد.
ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــون  ــه تاکن ــم ک ــتان ق ــرک اس ــع گم جام
75 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
اســت، اظهارداشــت: تــالش می کنیــم 

ــه  ــز از بودج ــده نی ــد باقی مان ــا 25 درص ت
ســال آتــی تأمیــن و طــرح مذکــور اجرایی 

ــود. ش
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
گمــرک ایــران گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــم  ــتان ق ــرکات اس ــال در گم ــدود 15 س ح
ــمت های  ــرده ام و در س ــام وظیفــه ک انج
ــت  ــتان فعالی ــطح اس ــز در س ــری نی دیگ
داشــته ام، بــه خوبــی از ظرفیت هــا و 
قابلیت هــای گمــرکات ایــن اســتان 
ــار  ــل انتظ ــن دلی ــه همی ــع هســتم و ب مطل
دارم در دوره جدیــد مدیریــت گمــرکات 
ــاری  ــای تج ــد آماره ــاهد رش ــتان ش اس
کــه  باشــیم  صــادرات  به خصــوص 
ــع  ــد و رف ــت از تولی ــه آن حمای ــه الزم البت

مشــکالت تولیدکننــدگان اســت.
ذاکــری در ادامــه، اهمیــت توســعه 
همــکاری و هماهنگــی بیــن ســازمان های 
اقتصــادی در ســطح اســتانی بــه ویــژه 
ــت  ــرک در جه ــوار گم ــازمان های همج س
بهبــود وضعیــت تجــاری و اقتصــادی را 
ــدف  ــرد: ه ــان ک ــد و خاطرنش ــادآور ش ی
ــرای هماهنگی  اصلــی گمــرک از تــالش ب

ــر  ــل در ام و یکپارچگــی ســازمان های دخی
تجــارت، کمــک بــه رشــد اقتصادی اســتان 

ــت. ــی اس ــاد مل ــت اقتص و در نهای
 معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
گمــرک ایــران در پایــان این مراســم ضمن 

قدردانــی از زحمــات محمد خلیلــی مدیرکل 
ســابق گمرکات اســتان قــم و آرزوی توفیق 
خدمــت بــرای وی در مســئولیت جدیــد 
)سرپرســت گمــرک منطقــه ویــژه آزاد 
ــه  ــدی را ب ــفندیار دریکون ــا( اس ارس- جلف

عنــوان سرپرســت جدیــد گمــرکات اســتان 
ــت  ــرای وی آرزوی موفقی ــی و ب ــم معرف ق
ــن  ــش از ای ــدی پی ــرد. اســفندیار دریکون ک
ــت  ــه خدم ــزی ب ــتان مرک ــرکات اس در گم

ــود. ــغول ب مش

  بــا توجــه بــه الحــاق دولــت جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه کنوانســیون اســتانبول بــه 
عنــوان یــک ســند بین المللــی واحــد بــه ویــژه 
در زمینــه ورود موقــت کــه در گســترش تجارت 
ــتورالعمل  ــزایی دارد، دس ــر بس ــل تأثی بین المل
مربــوط بــه نحــوه اقــدام گمــرکات در پذیرش 
ــور  ــه منظ ــه A.T.A ب ــه کارن ــویه دفترچ و تس

اجــرا در گمــرکات مجــاز ابــالغ شــد.
معــاون فنــی و امــور گمرکــی 
ــر  ــن خب ــان ای ــا بی ــران ب ــرک ای گم
اعــالم کــرد: کاالی وارده تحــت 
پوشــش دفترچــه A.T.A صرفــًا جهت 
ــده  ــت ش ــدودی ورود موق ــدت مح م
ــور  ــه در کش ــروش و عرض ــل ف و قاب
و یــا ترخیــص قطعــی نمی باشــد. 
واردات قطعــی کاالی ورود موقــت 
شــده تحــت صحابــت دفترچــه مزبــور 
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــاص من ــرایط خ در ش
ــالم آن  ــداء و اع ــور مب ــت کش موافق
از طریــق اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران و پــس 
از ارائــه ثبــت ســفارش و انجــام 

تشــریفات گمرکــی واردات کاال می باشــد.
ــد  ــه بن ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــال ارونق ــرداد جم مه
الــف مــاده 4۰ قانــون امــور گمرکــی، پذیــرش کاال تحــت 
پوشــش کارنــه A.T.A نیــازی بــه تنظیــم اظهارنامــه ورود 
ــن  ــه پوشــش کامــل تضامی ــا توجــه ب موقــت نداشــته و ب
A.T.A بــرای کاالی تحــت صحابــت، اخــذ ســایر تضامین 
ــاز  ــی نی ــور گمرک ــون ام ــک قان ــاده ی ــد ح م ــق بن طب

نمی باشــد.
ــده  ــرد: عم ــان ک ــران خاطرنش ــرک ای ــاون گم  مع
مصــارف دفترچــه A.T.A در تمــام کشــورهای عضــو 
ــد  ــرح می باش ــن ش ــه ای ــا ب ــته از کااله ــد دس ــرای چن ب

کــه ضــرورت دارد بــا رعایــت کلیــه مقــررات در گمــرکات 
ــردد: ــدام گ ــط اق ذی رب

ــه  ــه ب ــاری ک ــای تج ــا نمونه ه ــا و ی ــف: کااله ال
ــرکت  ــا ش ــی و ی ــی، بازاریاب ــرداری صنعت ــور الگوب منظ
ــدت  ــت م ــی جه ــا بین الملل ــی ی ــگاه های داخل در نمایش

محــدودی وارد می گــردد.
ب: دســتگاه ها و تجهیــزات حرفــه ای از جملــه 
ــط  ــی وارده توس ــی و تحقیقات ــی، علم ــای پژوهش ابزاره

ــز علمــی دانشــگاهی، اســاتید، دانشــجویان و ســایر  مراک
دســتگاه های پزشــکی، زیست شناســی، زمین شناســی، 
مطبوعاتــی، شــبکه های تلویزیونــی، ســینما، ســمینار 
و جلســات، دســتگاه های تســت کننده ماشــین آالت، 

ــی ــوازم برق ل
ج: ابــزار و لــوازم ورزشــی کــه توســط فدراســیون ها و 
کمیته هــای ورزشــی یــا ورزشــکاران بــه منظــور برگزاری 

و یــا شــرکت در مســابقات ورزشــی وارد می گردنــد.
ــت  ــا ثب ــالک ی ــد پ ــابقه ای فاق ــای مس د: اتومبیل ه

ــر. ــا خــودرو ب نشــده ورودی روی وســیله حمــل ی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــئول اف ــام مس ــن مق ای

ــه A.T.A )یکســال(، کاالهــا  ــار کارن در طــول مــدت اعتب
ــد  ــه در قلمــرو گمرکــی چن ــد تحــت همــان کارن می توانن
ــد،   ــل باش ــده آن مای ــه دارن ــع ک ــر موق ــو و ه ــور عض کش
به طــور موقــت وارد شــوند، پذیــرش بیــش از یکبــار 
ــار  ــدت اعتب ــد در م ــک کاالی واح ــرای ی ــه ب ــک کارن ی
ــه  ــا ک ــت از آنج ــه داش ــد توج ــد. بای ــع می باش آن بالمان
ــه از  ــی ک ــخصات کاالهای ــا مش ــده ی ــاق ش ــپ الص پلم
ــورد  ــد م ــه شــده اســت می توان ــی ارائ طــرف گمــرک قبل
شناســایی گمــرکات کشــورهای عضو 
ــت  ــور کاالی تح ــیر عب ــر در مس دیگ
ــرش  ــرد، پذی ــت A.T.A قرارگی صحاب
کاالی واصلــه بــا پلمــب کشــور مبــدأ 
ــاز  ــیر ب ــول مس ــورهای ط ــه در کش ک

ــد.  ــع می باش ــت بالمان ــده اس نش
ارونقــی تصریــح کــرد: گمــرکات 
کشــور مکلفنــد از پذیــرش کارنــه 
A.T.A جهــت ورود کاالهــای ســاخت 
کشــورآمریکا و رژیــم اشــغالگر قــدس 
ــردد  ــد می گ ــد و تأکی ــودداری نماین خ
ــز  ــادی نی ــای صــادره از آن مب کارنه ه

ــد. ــرش نمی باش ــل پذی قاب
ــران در  ــرک ای ــی گم ــاون فن مع
 A.T.Aــات ــه عملی خاتمــه گمــرکات اختصاصــی مجــاز ب
را شــامل: نمایشــگاه تهــران، غــرب تهــران، تهــران، 
ــر،  ــام خمینــی)ره(، شــهیدرجایی، شــهید باهن ــرودگاه ام ف
ــز،  ــرون، تبری ــاد، اینچــه ب ــهر، امیرآب ــتارا، نوش ــی، آس انزل
ــار،  ــدان، چابه ــن، زاه ــازرگان، قزوی ــا، ب ــهالن، جلف س
ــادان،  میرجــاوه، اصفهــان، دوغارون، مشــهد، ســرخس، آب
خرمشــهر، بندرامام خمینی)ره(، خســروی، شــیراز، بوشهر، 
اراک، نــوردوز، خرمشــهر، انزلــی، کرمــان برشــمرد و اعالم 
ــا ابــالغ بخشــنامه مربوطــه از ســوی دفتــر واردات  کــرد ب
ــد  ــوم جــاری گمــرکات می توانن ــران، ظــرف ی گمــرک ای

ــد. ــدام نماین ــه اق ــن روی تحــت ای

چگونگی رفع تعلیق 
کارت بازرگانی صادرکنندگان

 سازمان توسعه تجارت ایران طی اطالعیه ای 
نحوه رسیدگی به درخواست صاحبان کارت های 
بازرگانی تعلیق شده را اعالم کرد. در این 
اطالعیه از صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
خواسته شده است برای رفع تعلیق کارت 
بازرگانی خود با در دست داشتن مستندات به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر 
توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت 

ایران واقع در تهران مراجعه نمایند. 
در ایــن اطالعیــه همچنیــن آمــده اســت: 
ــا ۳۰ درصــد  ــن 1 ت ــه بی ــدی ک ــدگان غیرتولی صادرکنن
ــا تاریخ 1۳۹۹/6/15 نســبت  دارای تعهد ارزی هســتند ت
بــه رفــع آن بــا در دســت داشــتن مســتندات به ســازمان 
ــعه  ــر توس ــا دفت ــتان ی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــی س ــات بازرگان خدم
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــه نماین ــران مراجع ــع در ته واق
ــا تاریــخ یــاد شــده کارت بازرگانــی مربوطــه  مراجعــه ت

ــد. ــد ش ــق خواه تعلی
صادرکننــدگان تولیــدی نیز کــه دارای تعهــد ارزی 
ــا در  ــه رفــع آن ب ــا تاریــخ ۹۹/6/۳1 نســبت ب هســتند ت
دســت داشــتن مســتندات بــه ســازمان صنعــت، معــدن 
ــی  ــر توســعه خدمــات بازرگان ــا دفت و تجــارت اســتان ی
ســازمان توســعه تجارت ایــران واقــع در تهــران مراجعه 
ــده  ــخ یادش ــا تاری ــه ت ــدم مراجع ــد. در صــورت ع نماین

ــق خواهــد شــد. ــی مربوطــه تعلی کارت بازرگان
ــا 6۹  ــن ۳1 ت ــه بی ــدی ک ــدگان غیرتولی صادرکنن
ــا تاریــخ 1۳۹۹/6/۳1  ــوده ت درصــد دارای تعهــد ارزی ب
نســبت بــه رفــع آن بــا در دســت داشــتن مســتندات بــه 
ــر  ــا دفت ــتان ی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــی س ــات بازرگان ــعه خدم توس
ایران واقــع در تهــران مراجعــه نماینــد. در صــورت عدم 
ــه  ــی مربوط ــده کارت بازرگان ــخ یادش ــا تاری ــه ت مراجع

ــد شــد. ــق خواه تعلی

تدابیر ویژه گمرک ایران برای رویه ورود موقت ، بدون اخذ تضمین بانکی یا سپرده نقدی 



 

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

1 3 9 9 ه   ما ر  یو شهر  1 0
سـال بیست و دوم - شماره  936
W W W . I R I C A . I R

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

8

مقاله

شـرکت علی بابا، شرکت پسـت اسـترالیا، و شـرکت بلک مورز تولیدکننده ویتامین روی 
یک برنامه آزمایشـی بـرای پیشـگیری از تقلب در مـواد غذایی بـا اسـتفاده از بالک چین کار 

می کننـد.

 کاربرد فناوری بالک چین در گمرک- قسمت پنجم

امضای قراردادهای تجاری هوشمند براساس فناوری بالک چین
  در بخش پنجم از سلسله مطالب مربوط به 
چگونگی  گمرک،  در  بالک چین  فناوری  کاربرد 
فناوری در  این  از  اروپا  اتحادیه گمرکی  استفاده 
زمینه حمل ونقل کاال و امضای قرادادهای تجاری 

است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  هوشمند 

تجربیات کشورها
اتاق بین المللی بازرگانی )ICC( می گوید: ما بالک چین 
را انتخاب نکردیم، بلکه دنیا آن را انتخاب کرده و اکنون نیاز 

به استانداردسازی احساس می شود.
شاید بهترین فرصتی که توسط فناوری دفترکل توزیع 
شده در حوزه تجارت و حمل ونقل بین المللی ایجاد می شود، 
توانایی آن در تقویت فرآیندهای خسته کننده و زمان بر، ارتقای 

کارآیی و کاهش هزینه ها باشد. 
دفترکل  فناوری  براساس  هوشمند  قراردادهای  ادغام 
 )IOT( اشیاء  اینترنت  به  مربوط  تجهیزات  با  شده  توزیع 
و  می کند  فراهم  را  ترانزیت  فرآیند  در  کاال  ردیابی  امکان 
شفافیت الزم برای تصمیم گیری در مورد محموله را قبل از 

می سازد. ممکن  آن  ورود 
در  فزآینده  روند  یک  بین المللی  تجاری  معامالت  در 
به وجود   )open account( باز  حساب  روش  از  استفاده 
آمده است. این روش برای صادرکننده یک بازی خطرناک 
محسوب می شود و چالش هایی در مورد شناسایی و پیشگیری 
بانک ها،  با  چالش ها  این  می آورد.  به وجود  کالهبرداری  از 
استارت آپ ها، و شرکت های فناوری اطالعات را بر آن داشته 
که پتانسیل های بالک چین را در معامالت حساب باز و حوزه 

جابه جایی پول در زنجیره تأمین بررسی کنند. 
و  سنتی  اسنادی  اعتبارات  و  تجارت  در  پول  انتقال 
تراکنش های غیردیجیتالی مربوطه، 7 تا 1۰ روز در تعامالت 
بانکی زمان می برد. در دنیای دیجیتالی برمبنای فناوری دفتر 
کل توزیع شده این فرآیند سریع تر انجام می شود و حتی زمان 

الزم را به کمتر از 4 ساعت کاهش داده است.
کاال  حمل  مسیر  در  که  پیچیده ای  مراحل  و  بارنامه 
ذی نفعان  وجود  و  می آید  وجود  به  گیرنده  تا  فرستنده  از 
الکترونیکی  بارنامه های  که  شده  باعث  آنها  بین  در  متعدد 
)eBL( ظهور کنند. لذا بانک ها و شرکت های کشتیرانی و 
 Bolero. essDOCS. شرکت های فناوری اطالعات نظیر
CargoX روی راه حل های مبتنی بر بالک چین کار می کنند.

تاجران الماس نیز یک نسخه از بالک چین را برای کنترل 
منشاء )کشور مبداء و اصالت( سنگ های قیمتی و پیشگیری از 
مشکل تقلب در الماس بررسی کردند. یک شرکت در لندن به 
نام اورلجر بیش از 1/6 میلیون الماس را در یک بالک چین 
قرار داده است. داده ها در سوابق دیجیتالی در یک بالک چین 
شامل مشخصات هر قطعه الماس از جمله رنگ، وزن، شماره 

گواهی حک شده توسط لیزر می باشد. 
تقلب در مواد غذایی به دلیل ریسک های بالقوه مربوط به 
کیفیت و آسیب به مصرف کنندگان و دولت ها یکی از بزرگترین 
مشکالت در صنعت غذایی دنیاست. شرکت علی بابا، شرکت 
پست استرالیا، و شرکت بلک مورز تولیدکننده ویتامین روی 
یک برنامه آزمایشی برای پیشگیری از تقلب در مواد غذایی 
با استفاده از بالک چین کار می کنند. این پروژه فواید استفاده 
از بالک چین را آشکار خواهد کرد. در این پروژه اطالعات الزم 
از عرضه کنندگان در مورد محصوالت غذایی )محل و چگونگی 
تولید( و نقشه سفر آنها در زنجیره تأمین جمع آوری می شود. 

تولیدکنندگان هواپیما نیز استفاده از بالک چین را برای 
شناسایی قطعات غیراصلی، از کارخانه تا استفاده در جت ها 

در دست بررسی دارند. 
سیتا یک شرکت ارائه کننده راه حل های فناوری اطالعات 
برای ۹۰ درصد شرکت های خطوط هوایی است. این شرکت 
با همکاری "شوکارد" برای شرکت های خطوط هوایی یک 
اپلیکیشن مدیریت شناسه مسافر ایجاد کرد. این اپلیکیشن، 

بالک چین  برمبنای  داده های  با  را  چهره  شناسایی  فناوری 
ادغام کرده تا فرآیند کنترل مسافر در فرودگاه ها ارتقاء یابد. 
بانک بارکلیز در گزارشی اعالم کرد که اولین بار انتقال 
پول مربوط به تجارت خارجی براساس بالک چین را در سپتامبر 
2۰16 انجام داده است. فرآیند پرداخت از طریق اعتبار اسنادی 
معمواًل 7 تا 1۰ روز طول می کشد ولی در شبکه بالک چین 

به کمتر از 4 ساعت کاهش یافته است. 
برخی سازمان های نظارتی در هلند استفاده از فناوری 
بالک چین را برای جایگزینی گواهی های کاغذی با راه حل های 

الکترونیکی مدت ها قبل آغاز کرده اند.

هوشمند  قراردادهای  و  گرجستان  گمرک 
بالک چین  براساس 

دولت  پیشگامان  از  گرجستان  در  دولتی  سازمان های 
درآمدها  سازمان  اولویت  می شوند.  محسوب  الکترونیک 
خدمت رسانی با استفاده از فناوری های نوین می باشد. هدف 
این رویکرد ویژه، توسعه رویه های بدون معطلی و براساس 
اعتماد برای تجارت است. با این دیدگاه، سازمان درآمدهای 
گرجستان فعاالنه با دانشگاه های برتر و شرکت های معتبر در 

داخل و خارج گرجستان همکاری می کند. 
درآمدها،  سازمان  عالقه  مورد  موضوعات  از  یکی 
قراردادهای هوشمند براساس بالک چین است. با همکاری 
انجام  حال  در  پایلوت  پروژه  یک  گرجستان،  دانشگاه های 
مدیریت  و  صدور  کردن  دیجیتالی  پروژه  این  هدف  است. 

است.  هوشمند  قراردادهای  براساس  مبداء  گواهی 
معرفی  در دسامبر 2۰1۸  این سیستم  آزمایشی  نمونه 
شد. این سیستم قادر است با استفاده از قراردادهای هوشمند 
در بالک چین اتریوم، گواهی مبداء را از زمان صدور ردیابی 

و کنترل کند. 
یافته های این پروژه پایلوت مبنایی برای تحلیل عمیق 
و جامع تر ریسک و فرصت های مربوط به توسعه قراردادهای 
هوشمند ایجاد کرد. همچنین، یافته ها می تواند اجرای مؤثر 
راه حل های مبتنی بر فناوری بالک چین را در خدمات دولت 

الکترونیک پشتیبانی نماید.

استفاده از فناوری بالک چین برای اطمینان از 
دیجیتالی کردن رویه گمرکی: 

توجه  با   ATA برای کارنه  اثبات مفهوم بالک چین 

به نقش سیاست گذاری و توسعه سیستم های عملیاتی برای 
اتحادیه گمرکی اروپا با همکاری کشورهای عضو در اوایل 
سال 2۰17، سازمان گمرک و مالیات اروپا یک بررسی و 
بالک چین  فناوری  به کارگیری  قابلیت  مورد  در  مطالعه 
گمرک،  حوزه  در  کرد.  آغاز  مالیات  و  گمرک  حوزه  در  را 
گواهی  خدمات  روی  بالک چین  فناوری  پتانسیل  بررسی 
امضاء متمرکز شده بود. در این پروژه، پالتفرم بالک چین 
می تواند به عنوان شخص ثالث اثبات کننده حقیقت در مورد 
اطالعات ارائه شده توسط ذی نفعان فعال در زنجیره تأمین 
با یک کد  فقط  رویکردی  قرار گیرد. چنین  استفاده  مورد 
هش )hash( از داده های واقعی ذخیره شده در بالک چین، 
نسخه واقعی یک سند را در هر زمان تضمین می کند. در 
این حالت، تابع هش یک قسمت بنیادی فناوری بالک چین 
است که به عنوان انگشت نگاری دیجیتالی یک سند شناخته 
می شود. تابع هش که توسط یک الگوریتم به دست آمده، 
و  نمی دهد  را  واقعی  سند  یک  معکوس  مهندسی  اجازه 
اگر حتی یک کاما در یک  کد هش اطمینان می دهد که 
انگشت نگاری  در  اساسی  تغییر  به  منجر  کند  تغییر  سند 

می شود.  کامپیوتری 
در مرکز پیچیدگی یک زنجیره تأمین، عدم اطمینانی 
و...(  واردکننده  حمل کننده،  )فروشنده،  ذی نفعان  میان 
امضاء  گواهی  خدمات  دارد.  وجود  دولتی  سازمان های  و 
بین  دقیق  توازن  آوردن  به دست  در  می تواند  بالک چین 
اطمینان  ایجاد  طریق  از  مرزی  امنیت  و  تجارت  تسهیل 
این  در  باشد.  داشته  نقش  مرتبط  ذی نفعان  برای  بیشتر 
حالت، کارکرد گواهی امضاء، پتانسیل آن را دارد که چندین 
کاربرد را ارائه نماید و سازمان گمرک و مالیات اروپا فقط 
شروع کننده مسیر برای کشف فواید بیشتر باشد. بدین منظور، 
سازمان های گمرک در اروپا این فناوری را با یک نگاه تجاری 

می کنند.  ارزیابی 
مطالعات برای ارزیابی موارد عملی همچنان ادامه دارد 
تا استفاده های این فناوری در کاهش پیچیدگی زنجیره تأمین 
و بهبود روابط بخش خصوصی و دولت برای منافع فعاالن 

اقتصادی، شهروندان و سازمان های دولتی مشخص شود.
دفترچه آت آ به عنوان پاسپورت کاال )برای ورود موقت( 
یک سند کاغذی گمرکی بین المللی است که اجازه می دهد 
کاال تا مدت یک سال به صورت موقت بدون پرداخت حقوق 
گمرکی وارد کشور شود. دفترچه آت آ امروزه در بیش از 71 

کشور صادر و پذیرفته می شود.
دیجیتالی   )eATA( الکترونیکی  آ  آت  پروژه  هدف 
کردن فرآیند ورود موقت از طریق فراهم کردن امکان تبادل 
داده های الکترونیکی بین گمرکات کشورها و اتحادیه های 

گمرکی است. 
در ژوئن سال 2۰17 یک پروژه همکاری بین سازمان 
آغاز شد.  بازرگانی  بین المللی  اتاق  اروپا و  گمرک و مالیات 
برنامه  یک  اروپا  مالیات  و  گمرک  سازمان  پروژه،  این  در 
از  استفاده  با  را   )proof of concept( مفهوم  اثبات 
فناوری بالک چین برای ارتباط با برنامه پایلوت مرکوری 2 
)Mercury II( اتاق بین المللی بازرگانی معرفی کرد. هدف 
تجاری این برنامه اثبات مفهوم، باال بردن اطمینان و اعتماد 

در تبادل داده ها است. 
اتاق  توسط  شده  پیشنهاد  معماری  رأس  در  بنابراین 
بین المللی بازرگانی، یک الیه مستقل و اضافی اطمینان در 

گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مفهوم  اثبات  برنامه 
این برنامه در اواسط سال 2۰1۸ با موفقیت خاتمه یافت 
و نشان داد که فناوری دفتر کل توزیع شده )در این مورد 
شبکه آزمایشی اتریوم( می تواند برای اطمینان از اصالت و 
قابلیت ردیابی کارنه ها و تراکنش ها از طریق یک مکانیزم 
ادغام شده  در یک پالتفرم خصوصی بالک چین  پشتیبانی 
با پشتیبانی دوره ای در یک بالک چین عمومی مورد استفاده 
قرار گیرد. در این پروژه، گواهی کردن اصالت کارنه تیر به 

صورت مستقل و مؤثر اثبات شد.
آزمایشی بالک چین  اطالعات ذخیره شده در شبکه 
فراداده ها  برخی  و  تراکنش ها  یا  کارنه ها  هش  کد  فقط 
)metadata( هستند که این امکان را به وجود می آورد 
داده ها در هنگام  انسجام  تا کنترل های خودکار در مورد 
این  از  که  دیگری  موضوع  شود.  انجام  کارنه  جابه جایی 
فناوری  که  است  این  نتیجه گیری می شود،  مفهوم  اثبات 
قابل  فرآیند  این  در  اتریوم  بالک چین  هوشمند  قرارداد 

است.  استفاده 
سازمان گمرک و مالیات اروپا تشخیص داد که نتایج 
به دست آمده از این برنامه اثبات مفهوم می تواند برای ذی نفعان 

فعال در دیجیتالی کردن رویه کارنه های آت آ مفید باشد. 
منبع: سایت سازمان جهانی گمرک و 
سازمان جهانی تجارت

تهیه: عبدالعزیز یوسفی – مژده جلیل مژدهی
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مقاله

در سـال 201۹ حدود 50 میلیـون تن ضایعـات الکترونیکـی که رده بنـدی اختصاص نداشـتند 
تحت کدهـای مختلـف از مرزهـا عبور داده شـدند.

محیطی  زیست  خطرات  درباره 
کاالها با وجود آنکه مقررات سیستم 
هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کاال 
)HS( توانسته است کاالهای مرتبط 
را در گستره ای از یک رده بندی قرار 
آنها  برای  یکسان  مقرراتی  و  دهد 
وضع نماید. احتماالً کاالهای ناشناخته 
در  پنهان  و  نامعلوم  نیز  شماری  و 
طبقه بندی کاالهای یک ردیف تعرفه 
نظارت  دارند. عدم شناسایی،  وجود 
قانونی  تجارت  الزم،  کنترل های  و 
مشکل  بسیار  را  کاالهایی  این چنین 
می سازد. این امر همچنین بر کاالهای 
با ارزش از نظر زیست محیطی تأثیر 
ایجاد  برای  را  گزینه ها  و  می گذارد 
کاالهایی  صادرات  و  واردات  انگیزه 
محیط  نظر  از  می شود  وانمود  که 
)اگر  هستند  بهتری  گزینه  زیست 
در  راحتی  به  نتوانند  کاالها  این گونه 
داده  مرزی تشخیص  اظهارنامه های 

می دهد. تقلیل  شوند( 
نگرانی و مشکالت مربوط به جابه جایی 
کاالهای مخرب محیط زیست باعث می شود 
این  به  سیاستگذاران  و  آمارگران  مسئوالن، 
گمرک  جهانی  سازمان  کنند.  توجه  موضوع 
)WCO( در هر دو مورد، یعنی کاالهایی با 
خطرات زیست محیطی و کاالهای باارزش از 
نظر محیط زیست در معامالت تجاری کارهایی 
انجام داده و تالش زیادی در این زمینه صورت 

گرفته است.

کاالهای خطرآفرین برای محیط 
زیست

شده  هماهنگ  سیستم  ویرایش  هر  در 
برای  را  کار  گرفته،  صورت  تغییرات   )HS(
کنترل  و  نظارت  جهت  )گمرک(  ادارات 
معامالت و موقعیت کاالها در زمینه خطرات 
عنوان  به  می سازد.  ساده تر  محیطی  زیست 
آفت کش ها  خطرناک،  شیمیایی  مواد  مثال 
عنوان  به   )POP( پایدار  آلی  آالینده های  و 
کاالهای ویژه در حوزه تجارت بین المللی و 
کنوانسیون استکهلم افزوده و به ویرایش بعدی 
HS اضافه  شدند. به عبارت دیگر کاالهایی که 
به منظور حفظ محیط زیست نیاز به نظارت 
اگرچه  اضافه می شوند.   HS به  دارند مکرراً 
گستره نسخه H.S 2۰22 با توجه به الزامات 
بیشتر  قبلی  ویرایش  از  زیست  محیط  حفظ 
است، اما نگرانی و توجه به محیط زیست یکی 
بوده  آن  تغییرات  برای  اولیه  محرک های  از 
است. H.S 2۰22 سبزترین HS تاریخ است. 
با این حال برای بیان تغییرات عنوان شده در 
جهت محیط زیست ارائه یک مقاله در مورد 
ویرایش جدید کافی نیست. این مقاله فقط به 
تعدادی از تغییراتی که باالجبار در اول ژانویه 
2۰22 پیش خواهد آمد اشاره دارد. شاید یکی از 
مهمترین شاخص ها، ایجاد مجموعه ای جدید و 
کامل از مقررات مربوط به برق تولید شده از 
ضایعات و تجهیزات الکترونیکی است که به 
عنوان زباله الکترونیکی شناخته می شوند. این 
یکی از گسترده ترین دسته بندی های ضایعات 

الکترونیکی،  محصوالت  عنوان  به  و  است 
شامل موادی است که برای سالمت انسان و 
محیط زیست خطرناکند، به ویژه در جایی که 
سیستم رسمی در محل برای بازیافت و انتقال 
وسایل کهنه و مستعمل وجود ندارد. البته برخی 
از این وسایل می توانند بازیافت شوند. ضایعات 
الکترونیکی ارزش اقتصادی قابل توجه دارند 
دو  در  کاالیی  شکل  به  را  آن  امر  همین  و 
جریان تجارت قانونی و قاچاق قرار می دهد. 
در مورد این دسته از کاالها فقط ضایعات و 
قراضه باتری ها و خازن ها اخیراً به طور مجزا 

در ویرایش جدید HS رده بندی شدند.
از  تن  میلیون   5۰ تقریبًا  گذشته  سال 
که  شده  تولید  قراضه های  و  ضایعات  چنین 
کدهای  تحت  نداشتند،  اختصاصی  رده بندی 
مختلف از مرزها عبور داده شدند. این نه تنها 
خارجی  یا  داخلی  تجارت  حجم  اندازه گیری 
کشورها در مورد این کاالها، بلکه حتی ایجاد 
مقررات برای کاهش ریسک و دریافت سود 
مواجه  مشکل  با  را  طریق  این  از  اقتصادی 
موردی  همان  دقیقًا  وضعیت  این  می سازد. 
جهت  بازل  کنوانسیون  الزام  به  که  است 
و  خطرناک  ضایعات  فرامرزی  سیر  کنترل 
مدیریت آنها منجر شده است. در این زمینه 
بخش هایی به دبیرخانه کنوانسیون بازل ارائه 
برای چنین  اساسی  پیشنهادی  تا طرح  شده 
ضایعاتی در HS اضافه و ضایعات به عنوان 
یک کاالی متفاوت در تعیین )تعرفه( محسوب 
شوند. کمیته HS، کمیته فرعی تجدیدنظر، 
از  بازل  دبیرخانه  و   WCO عضو  گمرکات 
قابلیت  با  راه حلی  ایجاد  جهت  قبل  سال ها 
 H.S اجرا در این زمینه تالش می کنند. نسخه
2۰22 رده جدید ۸5/4۹ را برای قراضه های 
الکترونیکی و ضایعات جهت اصالح و اعمال 
مدیریت و نظارت وسیع بر تجارت فرامرزی 

ارائه کرده است. چنین ضایعاتی 
اساساً رده بندی موجود شامل عنوان های 
فرعی ویژه ضایعات، حاوی پیل ها و باطری های 
الکتریکی، سوئیچ جیوه ای،  اولیه، خازن های 

دیگر  یا  کاتدی  اشعه  لوله های  از  شیشه 
شیشه های فعال شده یا اجزای الکترونیکی و 
برقی حاوی کادمیوم، جیوه، سرب یا پلی کلرید 
که  جدیدی  معیارهای  است.   )PCB( فنیل 
کاالها  این  قانونی  تجارت  به  موجب کمک 
و وضوح بیشتر آنها خواهد شد و کنترل های 
 HS ضروری را آسان می سازد. در حالی که
قانونی  تجارت  به  مربوط  مقدماتی  طور  به 
که  دارد  وجود  مجزا  طبقه بندی  یک  است، 
با توجه به چشم انداز تخلفات جانبی و جدید 
)با  غیرقانونی،  تجارت  قانونی  پیگیری  برای 
توجه به تالش افراد برای دوری از بازرسی 
و اظهار به طبقه بندی چنین کاالهایی( مورد 
به  مربوط  عمده  هزینه های  بود.  خواهد  نیاز 
اصالحیه  تحت  که  است  )گازها(  کاالهایی 
کیگالی در پروتکل مونترال الیه اُزن را تخریب 
می کنند. این موضوع فرصتی بود که اعضای 
در  را  گسترده ای  و  مضاعف  WCO تالش 
مورد HS به منظور آسان کردن کارها تحت 
به  گازها  این  دهند.  انجام  مونترال  پروتکل 
طور معمول به صورت ترکیبی وارد می شوند. 
بنابراین عالوه بر زیرعنوان جدید تحت عنوان 
2۹/۰۳ و یادداشت جدید شماره 4 در بخش 
VI، عنوان جدید ۳۸/27 برای آنها ایجاد شده 
است. همچنین بندهای ویژه ای برای گازهای 
مخلوط تحت پروتکل مونترال تهیه شده است. 
کار در زمینه پروتکل مونترال یکی از بهترین 
 HS برای پشتیبانی WCO الزامات شورای

از مسائل زیست محیطی است.
بستگی  پروتکل  این  به  که  قوانینی 
اما  شدند،  منعکس   HS در  تاکنون  دارند 
از  قبل  باالجبار  است  ممکن  جدید  الزامات 
انتشار ویرایش جدید سیستم هماهنگ شده 
به  توجه  با   WCO شورای  بنابراین  بیاید. 
اختالفات موجود و کمک به ایجاد انسجام بین 
اعضای خود در انجام تعهدات تحت پروتکل 
مونترال و انجام ویرایش  بعدی HS، در سال 
2۰1۹ توصیه هایی را جهت درج در فهرست 
اصطالحات ملی عنوان های فرعی برای ساده 

کردن مجموعه و مقایسه داده ها در بین المللی 
کنترل کاالها با اولویت اصالحیه های پروتکل 
مونترال برای زیرعنوان هایی که الیه اُزن را از 
بین می برد منتشر ساخت. این توصیه نامه ها در 
سیستم هماهنگ شده با لیست حاوی راهنماها 
و ۸ عدد عنوان فرعی مطرح شده است که 
نظارت  زمینه  در  کشورها  توسط  می تواند 
یکپارچه بین المللی )با مجموعه داده های قبلی( 
برای ورود به الزامات HS جدید به کار رود.

کشورها  از  اساساً   HS توصیه نامه های 
برای  را  قانونی  اصطالحات  تا  می خواهد 
تعرفه های خارج از ویرایش جدید HS وضع 
بندرت  بنابراین چنین توصیه نامه هایی  کنند. 
ایجاد می شوند و مقررات مربوط به پروتکل 
توصیه نامه های  درخصوص  فقط  مونترال 
چندگانه HS شورا است که گاه به گاه ایجاد 

شده اند.

کاالهای مغایر با محیط زیست
پروتکل  مفاد  و  ضایعات  که  حالی  در 
تغییرات  روی  بر  کار  از  نمونه هایی  مونترال 
گسترده در H.S 2۰22 برای کاالهای مغایر 
با محیط زیست هستند. برخی از تقاضاهای 
مبدل های  برای  جدید  بندهای  مثل  تکی 
وسایل  به  مربوط  ذرات  فیلتر  و  کاتالیزوری 
نقلیه می باشد. در حالی که برخی دیگر برای 
ایجاد همکاری نزدیک طی سال ها در چارچوب 
شده  هماهنگ  سیستم  به روزرسانی  فرآیند 

شده اند. ایجاد 
انرژی  بازیافت  لمللی  بین ا نهادهای 
)IRENA( و شبکه بین المللی بامبو و خیزران 
)INBAR( دو مورد از ساختارهایی است که 
مقارن با هم در ذیل فرآیند تغییرات H.S و 

آمده اند. آن  چندگانه  نسخه های 

توسعه پایدار
توسعه  ایجاد  برای  بین المللی  تجارت 
به  دسترسی  به  نیاز  آن  بر  نظارت  و  پایدار 
جزئیات داده های تجاری در رابطه با کیفیت 

کاال دارد. یک مثال از همکاری رو به توسعه 
در به روزرسانی H.S برای ارائه چنین داده ها، 
کاری است که در ارتباط با سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )FAO( انجام می شود. 
نیاز به نظارت های تجاری توأم با نگرانی در 
امنیت  تهدیدات  طبیعی،  منابع  تقلیل  مورد 
غذایی و تالش در زمینه بهبود تجارت انبوه 
محصوالت چوبی و غذایی منطقه ای دالیل 
اصالحات  و  تغییرات  که  است  ارزشمندی 
این  می سازد.  اجتناب ناپذیر  را   H.S سیستم 
 H.S از برخی تغییرات البته ذکر مختصری 
2۰22 است. مجموعه کامل اصطالحات همراه 
با توصیه نامه های H.S 2۰22 در وب سایت 

ارائه شده است.  WCO

پیشروی
نجام  ا ز  ا حمایت  در   H .S قواعد 
کنترل های زیست محیطی در مرزها با هدف 
محافظت از سالمت انسان ها و امنیت به طور 
جدی دنبال می شود و سازمان جهانی گمرک 

افتخار می کند.  کار خود  به  زمینه  این  در 
کارهای مرتبط با چرخه جدید هم اکنون 
در سیستم هماهنگ شده آغاز شده و کمیته 
و  زیست  محیط  با  مغایر  کاالهای  فرعی، 
پیشنهادات مهم در مورد کاالهای مرتبط با 

بررسی می کند. را  محیط زیست 
 اکنون زمانی است که اعضای WCO به 
منظور تسهیل تعهدات زیست محیطی، آنچه 
دارند  نیاز  شده  هماهنگ  سیستم  در  که  را 
با همکاری جمعی  بررسی قرار دهند.  تحت 
قابل  و  گسترده  تجارت  جریان  در  می توان 
رؤیت با مطالعه کاالهای مرتبط و کاالهایی 
میزان  از  هستند  زیست  محیط  با  مغایر  که 

کاست. ناشناخته ها 

منبع:
- WCO Secretariat (2020) 

shining a light on dangerous 
commodit ies;  WCO  news , 
February, No 91.

آثار تجارت کاالهای خطرناک بر محیط زیست
مترجم: شکوفه زند
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آموزش

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، رویکردی است براساس منابع انسانی که بر استفاده 
بهینه از شایستگی های کارمندان جهت افزایش عملکرد سازمان تأکید دارد.

چارچوب شایستگی گمرکی 
اتحادیه اروپا

و  دولتی  بخش  گمرکی  ادارات  چرا 
خصوصی باید با استفاده از مدیریت منابع 
شوند؟ مدرن  شایستگی  بر  مبتنی  انسانی 

گمرک  دیگری،  عامل  هر  از  بیش 
نقشی حیاتی در دنیای دائم التغییر تجارت 
و  اروپا  گمرک  قانون  دارد.  بین المللی 
منظور  به  بین المللی  تجارت  سیاست های 
هماهنگی با رویدادهای اخیر که بر الگوها 
و  به روز  تأثیرگذارند،  تجاری  رفتارهای  و 
کسانی  و  گمرک  ادارات  می شوند.  مدرن 

که در سازمان های بخش خصوصی مشغول 
به فعالیت و با گمرکات در ارتباط هستند، 

ندارند. مدرن شدن  چاره ای جز 
با  که  است  این  اروپا  اتحادیه  هدف 
ارائه خدمات گمرکی، جهان مکانی رقابتی 
برای انجام تجارت باشد. برای این منظور، 
کمیسیون اروپایی به همراه نمایندگان خود 
شایستگی  چارچوب  عضو،  کشورهای  در 
مدیریت  اجرای  اساس  که  اروپا  اتحادیه 
منابع انسانی مبتنی بر شایستگی می باشد 

را توسعه داده است.
اروپا  اتحادیه گمرک  ارزیابی  بررسی 

که در سال 2۰1۳ انجام شد، نشان داد که 
عدم وجود یکپارچگی و برخورد متناقض در 
مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بر هزینه ها 
و رضایت مشتری در تجارت های اروپایی 
این  تأثیر می گذارد. یک راه برای کنترل 
موارد، توانمندسازی نیروی کار در گمرک 
کار  نیروی  مهارت های  سطح  افزایش  با 
اروپا  اتحادیه  استاندارد  حد  باالترین  به 

می باشد.
اتحادیه  گمرکی  شایستگی  چارچوب 
و  می کند  دنبال  را  کار  این  اساس  اروپا 
مهارت ها و شایستگی ها را برای کارکنان 

بخش دولتی و خصوصی گمرک که مناسب 
زمان حال و آینده است اعالم می دارد. این 
چارچوب برای چالش های آتی که ممکن 
است نیازمند افزودن شایستگی هایی باشد 

نیز مناسب خواهد بود.
بر  مبتنی  نی  نسا ا بع  منا مدیریت 
ساس  برا است  رویکردی  یستگی،  شا
از  بهینه  استفاده  بر  که  انسانی  منابع 
افزایش  جهت  کارمندان  شایستگی های 

دارد. تأکید  سازمان  عملکرد 
بخش  سازمان های  و  گمرک  ادارات 
خود  منافع  ادغام  با  می توانند  خصوصی 

مزایای  ز  ا نسانی،  ا منابع  مدیریت  در 
اروپا  اتحادیه  چارچوب شایستگی گمرکی 
پس از استخدام و انتخاب برای آموزش و 
توسعه شغلی بهره جویند. وقتی سازمان ها 
انسانی خود  را در کانون منابع  شایستگی 
قرار می دهند، می توانند ماحصل چارچوب 
به  را  اروپا  اتحادیه  گمرکی  شایستگی 

برسانند. ممکن  حد  باالترین 
بر  مبتنی  نی  نسا ا بع  منا مدیریت 
شایستگی می تواند راه حلی همه جانبه برای 
عملکرد گمرک در بخش دولتی و خصوصی 
و ارائه بهتر خدمات در اتحادیه اروپا باشد.

چارچوب شایستگی گمرکی 
اتحادیه اروپا چیست؟

اتحادیه  گمرکی  شایستگی  ساختار 
خدمات  ارائه  برای  است  مکانیزمی  اروپا 
و  عضو  کشورهای  در  گمرکی  برجسته 
ادارات بخش خصوصی. این ساختار، بنیانی 

است برای افزایش سطح عملکرد 
استانداردهای  هماهنگ سازی  و 

مدرن سازی گمرک از طریق مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
*مترجم: مریم محبی

گمرک اروپا با محیط به سرعت در حال تغییر مواجه است که تکامل تولید و 
الگوهای مصرف، افزایش تجارت بین المللی، تغییرات آب و هوا و تهدیدهایی همچون 
تروریسم و جنایات سازماندهی شده از آن جمله است. اینجاست که گمرک باید 
تعادل میان حفاظت از منافع اتحادیه و شهروندانش و همچنین تسهیل تجارت 
قانونی را تضمین کند. بدیهی است که سرمایه گذاری توسعه ای و استراتژیک در 
مهارت ها، شایستگی ها و منابع می تواند منجر به بقا و پیشرفت کارایی و کارامدی 

گمرک شود.

اصلی در  از محرک های  اروپا یکی  اتحادیه  در  چارچوب شایستگی گمرکی 
مدرن سازی گمرکات سراسر اروپا است. با معرفی مدیریت منابع انسانی مبتنی 
بر شایستگی در گمرکات اروپا، گام های ضروری برای تضمین تداوم ارائه خدمات 
گمرکی در سراسر اتحادیه اروپا هم در شرایط فعلی و هم آینده برداشته خواهد شد.

برای  است  مجالی  اروپا  اتحادیه  گمرکی  شایستگی  چارچوب  مجموع،  در 
مدیریت  ابزارهای  و  تکنیک ها  پیشرفته ترین  از  استفاده  با  تا  عضو  کشورهای 

نمایند.  خود  انسانی  نیروی  مدرن سازی  به  شروع  شایستگی، 

ارزشهایاصلیگمرکشایستگیهایشغلیشایستگیهایاجراییشایستگیهایمدیریتیشایستگیهایحرفهای

شایستگیهایمشابهبرای
کارشناسانسطح4.این

شایستگیهاشغلیومخصوص
مشاغلگمرکیهستند.

شایستگیهایمخصوص
مدیریتپایه،میانیوارشد

شایستگیهایخاص
شاغالندرگمرک

مجموعهایازشایستگیهایمورد
نیازافرادمشغولبهشغلیخاص

ارزشهایموردنیاز
شاغالندرگمرک

نظری اجمالی بر شایستگی ها
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مقاله

انــدازه  و پیچیدگــي ، ماهیــت  و شــرایط  فعالیــت  تجــاري  واحــد مــورد رســیدگي  و 
ــاره   ــر قضــاوت  درب ــرون  ســازماني ، همگــي  ب ــري  آن  از عوامــل  ب ــزان  تأثیرپذی می

ــر می گــذارد. ــا شــرایط  اث پیامــد رویدادهــا ی

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت بیست و هشتم

تداوم فعالیت
مسئولیت   بررسی  مقاله،  این  ز  ا هدف 
مالي   صورت هاي   حسابرسي   در  حسابرس  
تهیه   در  فعالیت   تداوم   فرض   از  استفاده   با  
صورت هاي  مالي ، شامل  بررسي  ارزیابي  مدیریت  
از توانایي  واحد تجاري  برای ادامه  فعالیت، است .

تهیه   در  بنیادي   یک اصل   فعالیت ،  تداوم   فرض  
واحد  فعالیت ،  تداوم   فرض   طبق   است .  مالي   صورت هاي  
مورد رسیدگي  معمواًل به عنوان  واحدي  فرض  مي شود که  
در آینده  قابل  پیش بیني  به  فعالیت  خود ادامه  مي دهد و قصد 
یا الزامي  براي  انحالل ، توقف  فعالیت ، یا کاهش  قابل  توجه  

در حجم  عملیات  را ندارد. 
بنابراین ، دارایي ها و بدهي ها بر مبناي  توانایي  واحد مورد 
رسیدگي  در بازیافت  دارایي ها و تسویه  بدهي ها در جریان  

عادي  فعالیت هاي  تجاري ، ثبت  مي شود.
ارزیابي  مدیریت  از فرض  تداوم  فعالیت ، مستلزم  قضاوت ، 
یا  رویدادها  آتي   پیامدهاي   درباره   مشخص ،  زمان   هر  در 
شرایطي  است  که  به طور ذاتي  مبهم  مي باشند. عوامل  مربوط  

در این  باره  ازجمله  شامل  موارد زیر است :
● به  طور کلي ، هرچه  قضاوت  درباره  پیامد رویدادها یا 
شرایط ، مربوط  به  آینده اي  دورتر باشد، میزان  ابهام  مرتبط  
مالحظه   قابل   به گونه اي   شرایط ،  یا  رویدادها  آن   پیامد  با 

افزایش  مي یابد.
آینده ، براساس  اطالعات   ● هر گونه  قضاوت  درباره  
موجود در زمان  انجام  قضاوت  صورت  مي گیرد. رویدادهاي  
بعدي  مي تواند قضاوتي  را که  در زمان  انجام  آن  معقول  بوده  

است ، نقض  کند.
● اندازه  و پیچیدگي ، ماهیت  و شرایط  فعالیت  تجاري  
واحد مورد رسیدگي  و میزان  تأثیرپذیري  آن  از عوامل  برون  
سازماني ، همگي  بر قضاوت  درباره  پیامد رویدادها یا شرایط  

اثر می گذارد.
نمونه هایي  از رویدادها یا شرایطي  که  به  تنهایي  یا در 
مجموع  ممکن  است  تردیدي  عمده  درباره  وجود فرض  تداوم  

فعالیت  ایجاد کند، به  شرح  زیر است . این  فهرست ، تمامي  
موارد ممکن  را دربرنمي گیرد و وجود یک  یا چند مورد از آنها 
نیز لزوماً به  معناي  وجود ابهام  بااهمیت  یا اساسي  نمي باشد.

نشانه هاي  مالي 
فزوني   یا  دارایي ها  کل   بر  بدهي ها  کل   فزوني    ●

جاري . دارایي هاي   بر  جاري   بدهي هاي  
● نزدیک  شدن  سررسید بدهي هاي  با شرایط  غیرقابل  
تغییر که  دورنمایي  واقع بینانه  براي  پرداخت  یا تمدید آنها 
وجود ندارد یا اتکاي  بیش  از حد بر استقراض  کوتاه مدت  

براي  تأمین  مالي  دارایي هاي  بلندمدت .
● نشانه هاي  قطع  حمایت  مالي  از جانب  دولت  و یا 

بستانکاران .
● فزوني  جریان هاي  خروجي  بر جریان هاي  ورودي  
وجوه  نقد حاصل  از عملیات ، طبق  صورت هاي  مالي  تاریخي  

یا پیش بیني  شده .
● نامساعد بودن  نسبت هاي  مالي  اصلي .

● زیان هاي  عمده  عملیاتي  یا کاهش  عمده  در ارزش  
دارایي هاي  مورد استفاده  در ایجاد جریان هاي  وجوه  نقد.

● نپرداختن  سود سهام  یا تاخیر طوالني  در پرداخت  آن .
● ناتواني  در پرداخت  به موقع  حساب هاي  پرداختني .
● ناتواني  در رعایت  شرایط  مقرر در قراردادهاي  وام .

● تغییر شرایط  خرید کاال و دریافت  خدمات  از اعتباري  
به  نقدي .

● ناتواني  در تأمین  منابع  مالي  الزم  براي  تولید و عرضه  
محصول  اصلي  جدید یا سایر سرمایه گذاري هاي  ضروري .

نشانه هاي  عملیاتي 
● از دست  دادن  مدیران  کلیدي  بدون  جایگزیني  آنان .

محصوالت ،  فروش   عمده   بازار  دادن   دست   از   ●
اصلي   تأمین کننده   یا  اهمیت   با  ساخت   امتیاز  یا  مجوز 

خدمات . و  کاال 

● مشکالت  کارگري  یا کمبود مواد اولیه  و قطعات  مهم .
سایر نشانه ها 

سایر  یا  سرمایه   به   مربوط   الزامات   رعایت   عدم    ●
قانوني . الزامات  

مورد  واحد  علیه   جریان   در  حقوقي   دعاوي   وجود   ●
واحد  محکومیت   به   رأي   صدور  صورت   در  که   رسیدگي  
مورد  واحد  توان   از  خارج   احتمااًل  آن   نتایج   تحمل   مزبور، 

است . رسیدگي  
● تغییر قوانین  یا سیاست هاي  دولت  به  گونه اي  که  آثار 

مالي  منفي  بر واحد مورد رسیدگي  داشته  باشد.
اهمیت  چنین  رویدادها یا شرایطي  اغلب  مي تواند توسط  
عوامل  دیگري  کاهش  یابد. براي  مثال ، آثار ناشي  از ناتواني  واحد 
مورد رسیدگي  در پرداخت  به موقع  بدهي هاي  خود، مي تواند با 
برنامه هاي  خاص  مدیریت  براي  تأمین  وجوه  نقد کافي  از طریق  
شیوه هاي  جایگزیني  چون  فروش  دارایي ها، استمهال  وام ها یا 
افزایش  سرمایه ، تعدیل  شود. به  همین  ترتیب ، از دست  دادن  
یک  تأمین کننده  اصلي  کاال و خدمات  ممکن  است  از طریق  

دسترسي  به  تأمین کننده  جایگزین  مناسب ، جبران  شود.

مسئولیت  حسابرس 
استفاده   بودن   مناسب   بررسي   حسابرس ،  مسئولیت  
مدیریت  از فرض  تداوم  فعالیت  در تهیه  صورت هاي  مالي  و 
بررسي  احتمال  وجود ابهام هاي  با اهمیت  یا اساسي  درباره  
توانایي  ادامه  فعالیت  واحد مورد رسیدگي  به عنوان  یک  واحد 

دایر است  که  نیاز به  افشا در صورت هاي  مالي  دارد.
که   را  آتي   شرایط   یا  رویدادها  نمي تواند  حسابرس  
ممکن  است  موجب  توقف  فعالیت  واحد مورد رسیدگي  شود، 
تداوم   درباره   ابهام   به   اشاره   بنابراین ، عدم   پیش بیني  کند. 
تضمین   به عنوان   نمي تواند  حسابرس ،  گزارش   در  فعالیت  
توانایي  واحد مورد رسیدگي  به  ادامه  فعالیت  محسوب  گردد.

* کارشناس دفتر بازبینی و حسابرسی

امیر حیدری*

مهم  ابزاری  و  اروپا  اتحادیه  در  مهارتی 
کار  نیروی  مدرن سازی  از  حمایت  برای 
قدامات  ا و  آموزش  طریق  ز  ا گمرک 
برای  مهم  عامل  همچنین  توسعه ای. 
مطلوب  برجسته،  گمرکی  خدمات  ارائه 
استفاده  با  کارکنان  توانمندسازی  برای 
ارائه  جهت  نیاز  مورد  شایستگی های  از 
که  معناست  بدان  این  است.  این خدمات 
در  را  خاص  شایستگی های  باید  کارکنان 
گمرک فرا بگیرند و برای این منظور ابتدا 
باید این شایستگی ها شناسایی شوند. این 
مجموعه کامل از شایستگی های مورد نیاز 
که در کل اروپا مورد تأکید می باشد، همان 
چیزی است که چارچوب شایستگی گمرکی 

می دهد. تشکیل  را  اروپا  اتحادیه 
درک  و  معنا  کامل  انعکاس  برای 
گمرکی  شایستگی  چارچوب  از  کاملی 
موضوعات  از  مجموعه ای  اروپا،  اتحادیه 
اروپا  اتحادیه  پروژه  گروه  اعضای  میان 
که برای این منظور ایجاد شده بود مورد 
این موضوعات  با ذکر  توافق قرار گرفت. 
دانش  و  مهارت ها  به کارگیری  اهمیت  بر 
تأکید شد. متخصصان گمرک نه تنها باید 
از مهارت و دانش برخوردار باشند، بلکه باید 
توانایی به کارگیری مهارت و دانش را در 

باشند. داشته  روزمره  وظایف  انجام 
از  مجموعه ای  شایستگی،  چارچوب 
به کارگیری  و  بصیرت  رویکرد،  مهارت ها، 
دانش مورد نیاز جهت رسیدن به موفقیت 

در شغلی خاص است.
وظیفه  انجام  در  موفقیت  منظور  به 
در گمرک، نه تنها شایستگی های اجرایی 
ز  ا ی  مجموعه ا بلکه  گمرک،  خاص 
شایستگی های مدیریتی و حرفه ای دارای 
شایستگی های  ین  برا بنا است.  اهمیت 
شناسایی شده توسط اتحادیه اروپا به سه 

می شوند: تقسیم  دسته 
- شایستگی های تخصصی گمرک

- شایستگی های اجرایی گمرک
 - شایستگی های مدیریتی گمرک

هر یک از این دسته ها، هدف خاص 
تخصصی  شایستگی های  دارند.  را  خود 
میان وظایف در گمرک و خارج از آن قابل 

است. تبدیل 
به  مربوط  مدیریتی،  شایستگی های   
یا  مدیریتی  تأکید  آن  در  که  است  وظایفی 
رهبری مستقیم وجود دارد و شایستگی های 
اجرایی، مخصوص وظایفی است که در آن 
کارکنان مستقیماً امور گمرکی را انجام می دهند.

سط  تو یستگی ها  شا ین  ا م  تما
انجام  گمرکی  ارزش های  از  مجموعه ای 
رایجی  موضوعات  ارزش ها،  این  می شود. 
هستند که اصول اخالقی اداری کارمند و 
هم محوری آن با وظیفه گمرک را تعیین 
ارزش ها، تعریف معنای کار  این  می کنند. 

است. اروپا  گمرک  در 

* مرکز آموزش، تحقیقات و 
ظرفیت سازی 
منبع: اتحادیه اروپا
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بــه منظــور حفــظ عدالــت ســازمانی و افزایــش انگیزه خدمــت در گمــرکات محروم و مــرزی، امکانات 12
رفاهــی و ورزشــی، ســرویس ایــاب و ذهــاب بــا توجــه بــه فاصله 10-12 کیلومتری شــهر ســرخس 

بــا منطقــه ویــژه و راه آهــن بــه شــدت مــورد نیاز اســت.

مدیرکل گمرک مرزی سرخس در گفت وگو با هفته نامه گمرک:

رفع نیازهای مالی و رفاهی کارکنان گمرک، انگیزه خدمت در مرز را افزایش می دهد

استان ها

گفت  می توان  جرأت  به  مرز  در  مستقر  دولتی  سازمان های  بین  در 
گمرک یکی از محروم ترین و مظلوم ترین آنها چه از لحاظ برخورداری 
مقایسه  است.  معیشتی  و  رفاهی  نیازهای  چه  و  امکانات خدمتی  از 
حقوق و مزایای دریافتی کارکنان گمرکات مرزی با سایر سازمان ها 
و نهادهای مستقر در مرز موضوعی است که مسئوالن امر به ویژه 

سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باید به جد به آن توجه 
این گمرکات  از  یکی  باشند.  و درصدد اصالح وضعیت موجود  کنند 
است  رضوی  خراسان  استان  در  سرخس  گمرک  محروم،  مرزی 
عملکرد  تشریح  به  گمرک  هفته نامه  با  گفت وگو  در  آن  مدیرکل  که 

و اقدامات و همچنین نیازها و مشکالت این گمرک پرداخته است.

مدیریت هماهنگ مرزی در گمرک مرزی حوزه 
مسئولیت شما چگونه اجرا می شود؟

با برگزاری جلسات کمیته هماهنگ مرز هر دو هفته 
یک بار با مدیریت گمرک، موضوعات مختلف مربوط به 
ارباب رجوع، مسائل بین سازمانی و گمرک کشور مقابل 
و  کمیته  اعضای  نظرات  ارائه  و  بررسی  از  بعد  و  مطرح 
سایر مدعوین متناسب با موضوعات مطرح شده نسبت به 

پیگیری ورفع مسائل موصوف اقدام می شود.

چه رویه هایی در گمرک مرزی شما جاری است 
و میزان رضایت مرزنشینان از عملکرد گمرک در 

این زمینه چقدر است؟
از صادرات،  اعم  گمرکی،  تشریفات  و  رویه ها  تمام 
مرز  حوزه  سه  در  مسافری  مرجوعی،  ترانزیت،  واردات، 
گمرک  و  راه آهن  ریلی  گمرک  سرخس،  گمرک  زمینی 
منطقه ویژه جاری و در حال انجام است. با توجه به اینکه 
تعداد زیادی از اهالی این شهرستان ازجمله کارگزاران امور 
گمرکی، نمایندگان شرکت ها و قسمت تخلیه و بارگیری در 
گمرک مشغول به فعالیت بوده و از این طریق امرار معاش 
می کنند، از عملکرد گمرک رضایت دارند و تمام تالش ما 
در جهت رفع مشکالت ذی نفعان و تسهیل در امر تجارت 

و امور گمرکی به کار گرفته می شود.

نحوه ارتباط و همکاری گمرک با سازمان های 
مستقر در مرز چگونه است؟

ارتباط و همکاری گمرک با سازمان های همجوار در 
مرز سرخس در حد مطلوب و براساس دستورالعمل ها و 

ضوابط اجرایی است.

کشور  مرزی  گمرکات  مدیران  با  شما  ارتباط 
توسعه  و  و فصل مشکالت  برای حل  همسایه 

می گیرد؟ صورت  چگونه  همکاری ها 
ایران  سرخس  گمرک  دو  بین  گمرکی  ارتباطات 
کاری  تعیین ساعات  منظور  به  ترکمنستان هر سال  و 
انجام و  ثابت  بار به صورت  و پروتکل های موجود دو 
سال  ایام  طول  در  آمده  پیش  موضوعات  به  توجه  با 
با برگزاری جلسات  موضوعات و مشکالت پیش آمده 
سرخس  گمرک  مدیر  با  مشترک  مرزی  مالقات 

می شود. رفع  ترکمنستان 

وضعیت معیشتی و مالی همکاران شما با توجه 
به قرار گرفتن در مناطق مرزی و احتماالً محروم 

چگونه است و چه امکاناتی دارید؟
شهر مرزی سرخس فاقد امکانات رفاهی و درمانی 
مناسب است و با توجه به محدودیت های موجود در مناطق 
مرزی و محروم، اختالف چندانی در پرداخت های مالی از 

لحاظ رفاهی، اضافه کار و بهره وری با مراکز استان ها وجود 
ندارد و همین موضوع عدم انگیزه کارکنان برای خدمت 
در مناطق مرزی و درخواست انتقال به مراکز استان ها را 
به دنبال دارد. همچنین در مرزها برای کارکنان گمرک، 

کمترین امکانات رفاهی و ورزشی وجود دارد.

در حال حاضر مهمترین نیاز شما چیست؟
افزایش  حاضر  حال  در  سازمان  این  نیاز  مهمترین 
تخصیص  عدم  و  بخش ها  تمامی  در  انسانی  نیروی 
پست های سازمانی این گمرک به کارکنان سایر گمرکات 
انگیزه  افزایش  و  منظور حفظ عدالت سازمانی  به  است. 
و  رفاهی  امکانات  مرزی،  و  در گمرکات محروم  خدمت 
ورزشی، سرویس ایاب و ذهاب با توجه به فاصله 12-1۰ 
کیلومتری شهر سرخس با منطقه ویژه و راه آهن به شدت 

نیاز است. مورد 

گمرک  در  الکترونیکی  سامانه های  وضعیت 
زیرساخت  نظر  از  شما  مدیریت  تحت  مرزی 

است؟  چگونه 
تمام رویه های موجود در سامانه جامع امور گمرکی 
در این گمرک پیاده سازی و اجرا شده است، لیکن برخی 
اوقات به علت ضعف زیرساخت های مخابراتی، سامانه ها 
دچار کندی سرعت و قطعی می شوند که الزم است در 

این زمینه توجه و اقدامات الزم صورت گیرد.

در  مخدر  مواد  و  کاال  قاچاق  کشفیات  آمار 
گمرک شما در سال جاری چه میزان است و چه 
پیشنهادی در مورد کاهش میزان قاچاق دارید؟

از ابتدای سال جاری با توجه به تعطیلی مرز از سوی 
کشور ترکمنستان به دلیل شیوع ویروس کرونا، هیچ ترددی 
صورت نپذیرفته است و آمار کشفیات قاچاق در این مدت 
صفر است. با توجه به سوابق قاچاق در سال های گذشته 
پیشنهاد می شود به منظور کاهش میزان قاچاق، بازنگری، 
اصالح و متمرکز نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل های 
مربوط به تشریفات گمرکی و برگزاری دوره های تخصصی 

آموزش برای کارکنان صورت پذیرد.

از  حفاظت  و  کرونا  بیماری  با  مقابله  برای 
داده اید؟ انجام  اقداماتی  چه  همکارانتان 

به  هفتگی  صورت  به  ماسک  و  دستکش  تحویل 
کارکنان، ضدعفونی کردن روزانه اماکن گمرکی، آموزش 
راه های پیشگیری و انتقال بیماری کرونا برای کارکنان، 
رانندگان و ارباب رجوع و نصب بنر حاوی راه های پیشگیری، 
اداری،  ساختمان  ورودی  در  ضدعفونی  دستگاه  نصب 
اعالم مستمر پروتکل های بهداشتی به کارکنان و نظارت 
بر رعایت آنها ازجمله اقدامات این گمرک برای مبارزه و 

پیشگیری از کرونا است.

  با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار و مسئوالن محلی 
ازجمله ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی، سالن مسافری 

پایانه مرزی سرو افتتاح شد.
این سالن با اعتباری بالغ بر ۳5 میلیارد تومان دارای 5 هزار و 6۰۰ 
متر مساحت است که در دو طبقه احداث شده و یکی از زیباترین سالن های 
مسافری مرزی کشور است که راه اندازی آن می تواند نقش مهمی در تسهیل و 
تسریع جابه جایی و تردد مسافران، ترانزیت و حمل ونقل بین المللی داشته باشد.

براساس این گزارش در آیین افتتاح این سالن، توحید آذربد ناظر گمرکات 
آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت های گردشگری، کشاورزی آذربایجان 
غربی، وجود کریدورهای بین المللی را از قابلیت های استان دانست و خواستار 

تکمیل پروژه های موجود و توسعه ظرفیت های استان شد.
وی گفت: آذربایجان غربی با داشتن شش گمرک مرزی فعال 1۰درصد 
کل ترانزیت کشور را به خود اختصاص داده و جزو استان های برتر مرزی 

در رویه ترانزیت است.
 ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ساالنه چهار میلیون 
تن کاال از گمرکات مرزی استان ترانزیت می شود، اظهارداشت: سال گذشته 
میزان صادرات استان از یک میلیون و 7۰۰تن گذشت و در حال حاضر 6۸ 
درصد واردات زمینی و 26درصد صادرات زمینی کشور از مرزهای استان 

انجام می شود.

این گزارش حاکی است ناظر گمرکات آذربایجان غربی در حاشیه این 
مراسم با کنسول ترکیه در ارومیه دیدار و در مورد مسائل ومشکالت مرزی 
به خصوص ترافیک و تشکیل صف کامیون ها در گمرک بازرگان و پذیرش 
محدود کامیون توسط کشور ترکیه گفت وگو و تبادل نظر کرد. آذربد خواستار 

افزایش پذیرش کامیون و افزایش مراودات بین دو کشور شد. 
بر پایه این گزارش وزیر راه و شهرسازی نیز طی سخنانی گفت: توسعه 
حمل ونقل ریلی با کشور ترکیه در اولویت کاری دولت است و این موضوع 

میان رؤسای جمهور دو کشور مورد مذاکره و گفت وگو قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین اعالم کرد: بزرگراه ارومیه به سرو تا 

پایان ماه مهر امسال به بهره برداری خواهد رسید. 
محمد اسالمی با اشاره به اینکه کرونا نباید کسب وکار را مختل کند، 
خاطر نشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان عضوی در ستاد مبارزه 
با کرونا کشور تعهد دارد در تمامی مبادی ورودی و خروجی کاال و مسافر 
ازجمله پایانه ها، بنادر، ترمینال ها، فردوگاه ها مراقبت های الزم را اعمال کند 

تا مدیریت انسانی پروتکل ها رعایت شود.
وی تأکید کرد: هم اکنون به طور مرتب عملیات ضدعفونی و کنترل 

پایانه ها و مرزها انجام می شود.
شایان ذکر است که سرو 45 کیلومتر با شهر ارومیه فاصله دارد و با 

استان حکاری ترکیه در جنوب شرقی این کشور هم مرز است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن محلی

سالن مسافری پایانه مرزی سرو افتتاح شد
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13 بــا توجــه بــا وضعیــت فعلــی گمــرک اصفهــان، اصــالح شــبکه بــرق و اتمــام پــروژه فعلــی گمــرک 
ــان جــزو اولویت هــا اســت. اصفه

استان ها

  ارزش تجارت خارجی گمرکات 
مازندران طی 5 ماهه سال جاری از مرز 

416 میلیون دالر گذشت.
علی یوسفی منش، ناظر گمرکات مازندران 
و مدیرکل گمرک نوشهر اظهارداشت: طی 5 
ماهه سال جاری وزن صادرات گمرکات استان 

مازندران ۳11 هزار و 4۰6 تن بود.
 به گزارش روابط عمومی گمرکات اسان 
کاالهای  ارزش  به  اشاره  با  وی  مازندران، 
هزار   144 و  میلیون   7۹ میزان  به  صادراتی 
دالر بیان داشت: علی رغم وجود محدودیت ها 
به ویژه شیوع کرونا، صادرات برخی کاالها از 
گمرکات استان مازندران نسبت به مدت مشابه 

سال ۹۸ افزایش چشمگیری داشته است.
یوسفی منش افزود: عمده ترین کاالهای 
صادراتی در این مدت، فرآورده های لبنی به 
سهم  و  دالر  هزار   ۹۰۹ میلیون   56 ارزش 
ارزشی5۳ درصد، سیمان به ارزش4 میلیون و 
۹۰2 هزار دالر و سهم ارزشی 6 درصد، مواد 
هزار  و 2۳1  میلیون   4 ارزش  به  پالستیکی 
دالر و سهم ارزشی 5 درصد، بستنی به ارزش 
۳ میلیون و ۳51 هزار دالر و سهم ارزشی 4 
درصد و آبمیوه به ارزش یک میلیون و ۹14 
هزار دالر و سهم ارزشی 2 درصد بوده که از 
طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد، فریدونکنار، 
ساری و آمل به مقصد 26 کشور صادر شده 

صادراتی  کاالهای  مقصد  عمده ترین  است. 
فدراسیون  کشورهای  نیز  مازندران  گمرکات 
روسیه، قزاقستان، عراق، ترکمنستان، امارات 

و افغانستان بوده اند.
 مدیرکل گمرک نوشهر همچنین با اشاره 
به درآمد کسب شده توسط گمرکات مازندرن 
از ناحیه تجارت خارجی طی 5 ماهه سال ۹۹ 
احتساب  با  مازندران  گمرکات  درآمد  گفت: 
درآمد حاصل از ضمانت نامه از مرز یک هزار 

و 275 میلیارد و 74 میلیون ریال گذشت.
یوسفی منش با اشاره به واردات بیش از 
یک میلیون و 41 هزارتن انواع کاال در مدت 
 ۳77 کاال  میزان  این  ارزش  افزود:  مذکور 
طریق  از  که  بود  دالر  هزار   471 و  میلیون 
وارد  فریدونکنار  و  امیرآباد  نوشهر،  گمرکات 

کشور شد.
وارداتي گمرکات  اقالم عمده کاالهای 

 1۰5 ارزش  به  دامی  جو  شامل  مازندران 
میلیون و 26۹ هزار دالر و سهم ارزشی ۳1 
درصد، ذرت دامی به ارزش ۸۸ میلیون و ۸71 
هزار دالر و سهم ارزشی 26 درصد، چربی ها 
و روغن های حیوانی به ارزش 7۹ میلیون و 
درصد،   2۳ ارزشی  سهم  و  دالر  هزار   6۸۸
 5۸4 و  میلیون   1۰ ارزش  به  تخته  و  چوب 
هزار دالر و سهم ارزشی ۳ درصد و دانه های 
روغنی به ارزش ۹ میلیون و 2۸۳ هزار دالر 
و سهم ارزشی 2 درصد بود. کاالهای وارداتی 
روسیه،  ازجمله  جهان  مختلف  کشور   21 از 
امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان آلمان، 
اتریش و... از طریق گمرکات مازندران وارد 

کشور شده است.
وی درخصوص عملکرد ترانزیت خارجی 
بیان  مدت  همین  طی  مازندران  گمرکات 
شامل  کاال  انواع  تن  2هزار  از  بیش  داشت: 

پالستیکی،  خالی، سیگار، مصنوعات  کانتینر 
به  نراد  تخته  و  شیمیایی  مواد  حفاری،  لوله 
ارزش 4 میلیون و 62۸ هزار و 4۸6 دالر از 
امارات،  به  مازندران  استان  گمرکات  طریق 
عراق  ایران،  اقتصادی  ویژه  مناطق  مقصد 

ترانزیت خارجی شد.

تجلیل از خبرنگاران و فعاالن عرصه 
خبر و اطالع رسانی

ناظر گمرکات مازندران و مدیرکل گمرک 
نوشهر با اشاره به نقش رسانه ها گفت: انعکاس 
سریع و درست تصمیمات و اقدامات موجب 

آرامش و ثبات نسبی در جامعه می شود.
نظارت  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گمرکات مازندران، علی یوسفی منش در آیین 
به  که  نوشهر  رسانه  بسیج  اعضای  از  تجلیل 
مناسبت روز خبرنگار در گمرک نوشهر برگزار 
شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، 
در تبیین نقش خبرنگاران و دست اندرکاران حوزه 
رسانه اظهارداشت: حفظ ارتباط با رسانه بهترین 
شیوه برای ارائه فعالیت ها و خدمات سازمان هاست 
و انعکاس سریع و درست تصمیمات و اقدامات 
موجب آرامش و ثبات نسبی در جامعه می شود.

وی همچنین با اشاره به قدمت گمرکات 
مازندران گفت: گمرک نوشهر با بیش از ۸۰ 
سال فعالیت، پرسابقه ترین گمرک در استان 

گمرک  چهار  و  می شود  محسوب  مازندران 
مجموعه  ساری  و  آمل  امیرآباد،  فریدونکنار، 

گمرکات مازندران را تشکیل می دهند.
یوسفی منش در بخش دیگری از سخنان 
خود به تشریح فعالیت های یک سال گذشته 
گمرکات مازندران پرداخت و افزود: صادرات 
گمرکات مازندران طی سال ۹۸ حدود ۹۹4 
هزار تن به ارزش 217 میلیون دالر بود و با 
کشور   ۳6 به  کاال  قلم   ۳۸ تحریم ها  وجود 

جهان صادر شد.
وی افزود: در سال ۹۸ بیش از 4 میلیون 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۳16 میلیون 
دالر از 2۹ کشور جهان از طریق این گمرکات 
وارد کشور شد که عمده ترین اقالم وارداتی 
جو دامی، ذرت دامی، روغن، تخته و چوب، 

کاغذ و سایر محصوالت بود.
فیت  ظر شت:  ا د ر ظها ا یوسفی منش 
مبادالت تجاری در مازندران بسیار باال است 
و فقط در سه بندر مازندران حدود 15 میلیون 
تن ظرفیت مبادالت تجاری وجود دارد با این 
حال در حال حاضر به خاطر وجود برخی موانع 
و مشکالت از جمله راه ها، تنها از یک پنجم 
امیدواریم  که  می شود  استفاده  ظرفیت  این 
مسؤوالن امر با رفع مشکالت، امکان استفاده 
باالی  و  ارزشمند  ظرفیت های  از  حداکثری 

گمرکات استان را فراهم کنند.

یوسفی منش اعالم کرد:

صادرات کاال از گمرکات مازندران به 26 کشور جهان 

 شیخ موسی احمدی، نماینده مردم کنگان، دیر، جم و 
عسلویه در مجلس شورای اسالمی از اداره کل گمرک منطقه 

ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن آشنایی با چگونگی ارائه خدمات گمرکی 
به ذی نفعان، راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی منطقه را با امیرعباس 
حمیدی، سرپرست اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی 

و رؤسای گمرکات بنادر عسلویه و نخل تقی مورد بررسی قرار داد.
بزرگترین  که  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  است،  گفتنی 
میدان گازی جهان را در خود جای داده است، عالوه بر دارا بودن عنوان 
ایران، قطب صادرات محصوالت غیرنفتی، پتروشیمی  انرژی  پایتخت 

می رود.  به شمار 

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

و  ذیحساب  مهران پور،  علیرضا   
مدیرکل امور مالی گمرک ایران در پی 
بازدید از گمرک اصفهان گفت: اصالح 
در  پروژه عمرانی  اتمام  و  برق  شبکه 

این گمرک جزو اولویت هاست.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان 
توسعه  دفتر  مدیرکل  همراه  به  وی  اصفهان، 
دفتر  این  کارشناسان  و  معاونین  و  تجهیز  و 

دیوارکشی  محوطه سازی،  عمرانی  پروژه  از 
ساختمان های باسکول، درب خروج و انتظامات 

گمرک اصفهان بازدید کرد.
کوهستانی  رسول  گزارش  این  براساس 
پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان، ضمن 
ارائه گزارشی از فرآیند اجرای این پروژه بیان 
گمرکات  معدود  جزو  اصفهان  گمرک  داشت: 
کشور است که زمین ملکی دارد و با توجه به 

استان های کشور  بین  پنجم صادراتی  جایگاه 
و  هرمزگان  تهران،  بوشهر،  گمرکات  از  )بعد 
فضای  و  زیرساخت ها  است  الزم  خوزستان( 
ساله   44 قدمت  به  توجه  با  کل  اداره  این 

بهسازی شود.
و  برقی  زیرساخت های  فرسودگی  وی 
پست برق این اداره را یکی از مشکالت عمده 
اولویت  کرد:  تأکید  و  برشمرد  گمرک  این 
اعتبار  جذب  اصفهان  استان  گمرکات  اول 

درخصوص اصالح شبکه داخلی برق است.
با  اصفهان  استان  گمرکات  مدیرکل 
گمرک  معاونین  شورای  مصوبه  به  اشاره 
ایران بیان داشت: گمرک اصفهان می تواند به 
عنوان پشتیبان ستاد مرکزی در زمینه پدافند 
غیرعامل باشد و نگاه به این گمرک با توجه 
باید فرااستانی  به قرار گرفتن در مرکز کشور 

و ملی باشد.

مدیرکل امور مالی گمرک ایران:

اتمام پروژه های عمرانی گمرک اصفهان، در اولویت است

علیرضا  ست،  ا کی  حا رش  ا گز ین  ا
مالی  امور  مدیرکل  و  ذیحساب  مهران پور، 
گمرک ایران نیز با اشاره به محدودیت بودجه 
گفت: با توجه با وضعیت فعلی گمرک اصفهان، 
اصالح شبکه برق و اتمام پروژه فعلی گمرک 

اصفهان جزو اولویت ها است.
تجهیز  و  توسعه  مدیرکل  رسته،  فوزیه 
گمرک ایران نیز گفت: طی این مدت گمرک 
اصفهان توانسته اعتبارات تخصیصی را به نحو 

مناسب جذب نماید و امیدواریم تا سه ماه آینده 
پروژه گمرک اصفهان به اتمام برسد.

وی افزود: با توجه به فرسودگی و غیرقابل 
استفاده بودن پست برق، کارشناسان این دفتر 
موضوع را در اسرع وقت بررسی خواهند کرد. 
معاون  نیلی،  مصطفی  بازدید  این  در 
دفتر توسعه و تجهیز و امیرحسین دانشمندی، 
حضور  نیز  پروژه  ناظر  و  ساختمان  مهندس 

داشتند.



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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استان ها

ــه میهــن اســالمی طــی  ــه مناســبت 26 مــرداد، ســالروز بازگشــت آزادگان ســرافراز ب ب
مراســمی از محمــد علی خاشــی مدیــرکل گمرکات خراســان جنوبــی کــه از آزادگان ســرافراز 

و مدیــران زحمتکــش گمــرک اســت، تجلیــل به عمــل آمــد.

برگزاری آیین های گرامیداشت 
سالروز بازگشت آزادگان و تکریم بازنشستگان در گمرکات کشور

به مناسبت 25 مرداد، روز تکریم 
سالروز  مرداد   26 و  بازنشستگان 
بازگشت غرورآفرین آزادگان به کشور، 
آیین هایی در گمرکات اجرایی سراسر 
کشور برگزار شد. همچنین تعدادی از 
ناظران و مدیران کل گمرکات با انتشار 
پیام هایی این مناسبت ها را تبریک 
گفتند که خالصه ای از آنها را در زیر 

می خوانید:
* ابوالفضل اکبرپور، ناظر گمرکات استان 
هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی به 
نتشار  مناسبت سالروز بازگشت آزادگان با ا
26 مرداد، سالروز بازگشت  پیامی نوشت: 
غرورآمیز آزادگان سرفراز به میهن اسالمی مان 
است. روزی که بیانگر رشادت و پایبندی به 
آرمان های شهدای جنگ تحمیلی و حضرت 
امام خمینی)ره( می باشد. دالورانی که با وجود 
فشار شکنجه و آزار دشمنان بعثی پا روی عقاید 
خود نگذاشته و به آمال خود پشت نکرده و 
مردانه در برابر آن همه جور و ستم ایستادند و 

مقاومت کردند.
این روز را به همه آزادگان عزیز تبریک گفته 
و از درگاه خداوند متعال برای آنان و خانواده های 
گرامی شان تندرستی و عاقبت بخیری مسئلت 

دارم.
* ابوالقاسم یوسفي نژاد ناظر کمرکات 
استان گیالن به مناسبت روز خانواده و تکریم 
از بازنشستگان به همراه عده اي از معاونین و 
مسئولین حوزه نظارت گمرکات استان با هدف 
تجلیل از تمامي بازنشستگان و تشکر از زحمات 
آنها به دیدار سه تن از بازنشستگان این گمرکات 

رفت.
در این دیدار صمیمانه ناظر گمرکات استان 
ضمن آرزوي سالمتي براي این عزیزان توفیق، 
سالمتي و سربلندي تمامي بازنشستگان به ویژه 
خانواده بزرگ گمرک و همکاران عزیز بازنشسته 
را از درگاه خداوند متعال خواستار و یادآور شد که 
انشاهلل بتوانیم در تمامي مراحل کاري از تجربیات 

ارزشمند این بزرگواران بهره مند شویم.
* بختیار رحمانی پور، ناظر گمرکات استان 
کردستان در پیام خود به مناسبت 25 مرداد که به 

عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نامگذاری 
شده نوشت: این روز، فرصتی است برای پاسداشت 
و تقدیر از بازنشستگانی که عمر و جوانی خود 
را در مسیر خدمت پیشبرد اهداف، پیشرفت و 
توسعه  و اعتالی کشور در ابعاد مختلف مصروف 
داشته اند امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
امکان برگزاری مراسم گرامیداشت روز خانواده 
و تکریم بازنشستگان، دیدار، تقدیر و تجلیل از 
آنان میسر نشد. به همین منظور ضمن تبریک 
و تکریم روز بازنشستگان برای این سرمایه های 
عظیم و گنجینه های گرانبها آرزوی سالمتی و 

تندرستی دارم.
* پرویز تقوی ناظر گمرکات استان اردبیل 
از سید جالل موسوی همکار آزاده این گمرکات 

تجلیل کرد.
* طی مراسمی با حضور لیلی اورنگی ناظر 
گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل 
گمرک تبریز از کارکنان آزاده بازنشسته حوزه 
نظارت گمرکات آذربایجان شرقی تجلیل به عمل 

آمد.
در این مراسم، اورنگی ضمن قدردانی از 
زحمات و فداکاری های آزادگان در طول دوران 
اسارت، عزت و امنیت کشور را مدیون جانفشانی 
ایثارگران در دوران دفاع مقدس به ویژه آزادگان 
عزیز میهن اسالمی دانست و شور و نشاط مردم 
در دوران بازگشت آزادگان به کشور را ماندگار و 
خاطره انگیز توصیف کرد. در ادامه همکاران آزاده 
به بیان خاطراتی از دوران سخت اسارت پرداختند 
و در پایان مراسم به رسم یادبود لوح سپاس به 
همراه هدیه به همکاران آزاده بازنشسته نادر رزقی 

خسرو شاهی و انور پویا اهدا شد.
* به مناسبت 26 مرداد، سالروز بازگشت 
آزادگان سرافراز به میهن اسالمی طی مراسمی 
از محمد علی خاشی مدیرکل گمرکات خراسان 
جنوبی که از آزادگان سرافراز و مدیران زحمتکش 

گمرک است، تجلیل به عمل آمد.
* طی مراسمی با حضور رسول امیدی 
مدیرکل گمرک آستارا و جمعی از معاونین و 
مسئوالن این گمرک از سه نفر از همکاران 
بازنشسته این گمرک و خانواده های آنها به مناسبت 

روز خانواده و تکریم بازنشستگان تجلیل شد.

* امید جهانخواه ناظر گمرکات استان 
مشهد  گمرک  مدیرکل  و  رضوی  خراسان 
طی پیام هایی 25 مرداد، روز تکریم خانواده 
و بازنشستگان و 26 مرداد سالروز بازگشت 

سرافرازانه آزادگان به میهن را تبریک گفت.
در بخشی از این پیام ها آمده است: سخن 
گفتن و تقدیر کالمی از ارزش سالیان متمادی 

فعالیت سازنده شما عزیزان آسان نیست آنچه 
امروز در دست ماست میراث عملکرد تالش 
مروز و  و فداکاری های شما بازنشستگان ا
تالشگران دیروز است و بر ما واجب است 
در پاسداری از آنها همه تالش شما، کوشش 

کنیم.
26 مرداد ماه روز سراسر افتخاری است که بر 

صفحات زرین انقالب حک شده و یادآور ایامی پر 
از شور و شادی است که به حضور دوباره عزیزانی 
که بوی شهیدان را با خود داشتند، عطرآگین 

شده است.
بی تردید این روز پرثمر بازتاب مقاومت 
آزادگان و دالوری های رزمندگان اسالم است 
که برای همیشه چون شهدی شیرین در کام ملت 

ایران باقی خواهد ماند.
* همزمان با سالروز بازگشت آزادگان 
به میهن اسالمی طی مراسمی با حضور ناظر 
گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر و 
معاونین وی از 5 نفر از کارکنان آزاده این گمرک 

تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات استان بوشهر؛ در این مراسم بهروز 
قره بیگی، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن 
اسالمی اظهارداشت: رشادت، شهامت و ایثارگری 
آزادگان بهترین الگو برای نسل جوان امروز بوده و 
حفظ و نگهداری و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت 

به نسل های آینده بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: یاد و خاطره آزاده های سرافراز 
میهن همواره باید زنده نگه داشته شود و تقدیر 
از این افراد تنها می تواند گوشه ای از رشادت ها و 

فداکاری های آن ها را بیان نماید. 
در این مراسم سید امراهلل دهقانی یکی از 
آزاده های سرافراز گمرک بوشهر که به نمایندگی 
از سایر همسنگران خود حضور داشت به بیان 
خاطرات کوتاهی از حدود ۸ سال اسارات خود در 

کشور عراق پرداخت.
* به مناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت 
آزادگان سرافراز به میهن اسالمی از سه آزاده 

گمرکات مازندران تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت 
گمرکات استان مازندران، علی یوسفی منش 
ناظر گمرکات این استان و مدیرکل گمرک نوشهر 
با اهدای لوح سپاس و هدیه از دو آزاده شاغل 
)عسگر نیک نفس و مهدی باقری( و همکار 

بازنشسته )فرزین جباریزادگان( تقدیر کرد.
در بخشی از متن لوح سپاس آمده است: 
»بی تردید تاریخ کشور عزیزمان، شکوه بی بدیل 
اسوه های مقاومت و ایثار و شوق بی پایان رجعت 
آزادگان سرافراز را هرگز از یاد نخواهد برد و تا 
تاریخ باقی است بردباری و شکیبایی در آزادگان 

سرفراز معنا می شود.
* غالمحسین نوحی مدیرکل گمرک استان 
البرز طی مراسمی ضمن تجلیل از آزادگان سرافراز 
با اهدای لوح تقدیر و هدیه از آزادگان شاغل در این 

گمرک تقدیر و تشکر کرد.
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استان ها

شــرکت صنایــع غذایــی نــادری 14 ســال به عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی و اســتانی انتخــاب و 
محصــوالت ایــن شــرکت بــه بیــش از 25 کشــور آســیایی و اروپایــی صادر شــده اســت.

  یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان 
صنعتی  گروه  مجموعه  از  گیالن 
صنعتی  شهرک  در  واقع  نادری 

شهرستان الهیجان بازدید کرد.
وی در این بازدید دو ساعته که معاون 
امور گمرکی و برخی مسئوالن دوایر گمرکات 
این استان حضور داشتند از بخش های مختلف 
شرکت که بیش از 26۰ قلم انواع محصوالت 
کلوچه، کیک، بیسکویت، ویفر، شکالت، غله 
حجیم، چای و برنج در بسته بندی های متنوع 

تولید می کند، دیدن کرد.
این  پایان  در  یوسفی نژاد  ابوالقاسم 
بازدید طی نشستی با مدیرعامل و مدیران 
استماع  ضمن  شرکت،  این  مسئوالن  و 
این شرکت  به  مربوط  مسائل و مشکالت 
و  مفید  راهکارهای  ارائه  و  تولیدی  بزرگ 

اجرایی جهت رونق تولید و ایجاد تسهیالت 
الزم ضمن ابراز خرسندی از توان تولیدی و 
تخصصی این مجموعه در مورد تسریع در 
روند صادرات، پیشنهاد ایجاد انبار اختصاصی، 
موقت،  ورود  به صورت  اولیه  مواد  واردات 
استفاده از تسهیالت فعاالن مجازاقتصادی 

و... قول مساعد همکاری داد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان 
شرکت  مدیرعامل  پاکدامن  هرمز  گیالن، 
صنایع غذایی نادری نیز با تشریح تاریخچه 
این شرکت گفت: شرکت فعالیت خود را از 
سال 1۳2۹ هجری شمسی با تولید کلوچه 
سنتی و عرضه آن در یک فروشگاه آغاز و 
سپس مقدمات ایجاد کارگاه کلوچه سازی را 
با توجه به استقبال مصرف کنندگان فراهم 
کارگاه شرکت  تجهیز  با  در سال 1۳۳5  و 

تولیدی نادریان فرد با نام تجاری نادری و 
آرم گوزن به ثبت رساند و با گذشت زمان و 
پیشرفت علم و تکنولوژی مجموعه خود را 
به پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آالت روز 
دنیا مجهز نمود. اکنون صنایع غذایی نادری 
با تأسیس و ثبت پنج شرکت تولیدی و مرکز 
پخش بنام های 1- شرکت تولیدی نادریان 
فرد 2- شرکت تولیدی نگین ناب ۳- گروه 
صنعتی نگین نادری 4- شرکت نگین نادر 
شمال 5- شرکت توزیع و پخش نادری به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
صنایع  شرکت  افزود:  همچنین  وی 
غذایی نادری 14 سال به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی و استانی انتخاب و محصوالت 
این شرکت به بیش از 25 کشور آسیایی و 

اروپایی صادر شده است.

بازدید ناظر گمرکات استان گیالن از مجموعه گروه صنعتی غذایی نادری

بازدید مدیرکل گمرک استان زنجان از شرکت جی تی ای

  مدیرکل گمرک زنجان در ادامه بازدید از واحدهای تولیدی و حمایت از 
تولید با حضور در شرکت "جی تی ای" از خط تولید و قسمت های مختلف 

این شرکت و انبار اختصاصی تحت کلید گمرک بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک زنجان، در پایان این بازدید طی جلسه ای با حضور 
معاونین گمرک و کارشناسان مربوطه میرهاشم سید احمدی مدیرکل گمرک زنجان 
درخصوص توسعه انبار اختصاصی شرکت مطالبی بیان کرد و به بررسی و حل مشکالت 

گمرکی شرکت فوق پرداخت.

دیدار مدیرکل گمرک استان البرز
 با خانواده شهید محمد اینانلو

 غالمحسین نوحی مدیرکل گمرک استان البرز با حضور در منزل شهید 
محمد اینانلو با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت وگو کرد.

 شهید محمد اینانلو در سال 1۳۹4در مناطق عملیاتی سوریه )شهر حلب( و در درگیری 
با عناصر داعش در سن ۳۳ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

انتصاب معاون ترانزیت گمرکات 
سیستان و بلوچستان

معاون توسعه مدیریت و منابع 
محمود  حکمی  طی  ایران  گمرک 
امور  معاون  سمت  به  را  شهرکی 
گمرکات  نظارت  حوزه  ترانزیت 
ن  بلوچستا و  ن  سیستا ستان  ا

منصوب کرد.

* مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از گمرک مشهد بازدید کرد.
پرونده های  با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  درخصوص  بازدید  این  در 
بررسی  رسیدگی،  زمان  کاالها،  ارزش گذاری  استان،  در سطح  قاچاق 
در  دستگاهی  بین  تعامالت  و  هماهنگی ها  شده،  ارائه  مدارک  اسناد، 
راستای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده های قاچاق و پیگیری مؤثر 
جهت حفظ حقوق دولت و نیز حقوق شهروندان بحث و تبادل نظر شد.

* ابوالقاسم یوسفی نژاد، ناظر گمرکات استان گیالن به همراه فرمانده 
پایگاه شهید چمران این گمرک و رئیس بنیاد شهید شهرستان انزلی از 

مادر شهید سیروس کنعانی سرباز بسیجی عیادت کرد. 
* سومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان های تابعه 
وزارت اقتصاد استان گیالن با حضور مسئوالن روابط عمومی دستگاه های 

تابعه در محل سرپرستی بانک ملی شعب استان گیالن برگزار شد. 
هم اندیشی درخصوص اجرای برنامه های هفته دولت و ظرفیت سنجی 
امکانات اطالع رسانی و تبلیغی دستگاه های تابعه از محورهای اصلی 

این جلسه بود. 
شرکت آپادانا از تولیدکنندگان انواع الیاف اکریلیک و نخ اکریلیک است 

که در شهرستان ابهر فعالیت دارد.
دفتر  مدیرکل  و  استانداری سمنان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   *
از گمرک استان  اداری این استانداری  برنامه ریزی، نوسازی و تحول 

سمنان بازدید کردند.
در این بازدید علی سعدالدین مدیرکل گمرک استان گزارشی از عملکرد 

گمرک در زمینه صادرات و واردات در سال 1۳۹۹ ارائه داد.

خبر کوتاه

گرامیداشت هفته دولت و روز 
کارمند در گمرکات اجرایی

 آیین های گرامیداشت هفته دولت 
اجرایی  گمرکات  در  کارمند  روز  و 

کشور برگزار شد.
در  دریافتی  گزارش های  براساس 
حضور  با  مناسبت  همین  به  که  آیین هایی 
شد،  برپا  کشور  مختلف  گمرکات  کارکنان 
ضمن تجلیل از مقام واالی شهیدان راه خدمت، 
رجایی و باهنر بر ادامه راه و سیره عملی آنها 
برای خدمتگزاری به مردم و حفظ و صیانت از 

آرمان های انقالب اسالمی تأکید شد.
کل  مدیران  ناظران،  ارتباط  این  در 
درخصوص  اجرایی  گمرکات  مدیران  و 
عملکرد یک ساله گمرکات تحت مدیریت 
خود گزارش های منتشر کرده در گفت وگو 
برنامه های  به تشریح طرح ها و  با رسانه ها 

آینده پرداختند.
شهریور  چهارم  مناسبت  به  همچنین 
ماه، روز کارمند از زحمات و خدمات کارکنان 
برتر گمرکات اجرایی با اهدای لوح سپاس 

قدردانی شد.

دوره آموزشی 

دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع حقوقی و قضایی از طریق وبیناری و با حضور کارکنان دایره 
قضایی و ارزیابان مرتبط در سالن کنفرانس اداره کل گمرک استان سمنان برگزار شد.

 دوره آموزشی موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان تجارت جهانی به مدت ۸ ساعت 
در گمرک مشهد برگزاری شد.

 کارگاه آموزشی نحوه ثبت ورود و خروج کامیون ها در سامانه اکسس کنترل برای 
همکاران گارد گمرک اردبیل با تدریس سیده مهناز جاوید برگزار شد.

 ســمیرا رحمانیــان از کارکنــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ــرک ف گم
ــبالن  ــه س ــه قل ــود ب ــه صع ــق ب موف

ــد.  ــران( ش ــه ای ــومین قل )س
ــاع  ــر ارتف ــا 4۸5۰ مت ــاواالن ب ــا س ــبالن ی س
ــه عــروس  در اســتان اردبیــل واقــع شــده و ب

ــت. ــروف اس ــران مع ــای ای قله ه

موفقیت ورزشی
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نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.

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

نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشریه گمرک از انعکاس دیدگاه های متفاوت استقبال می کند.

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

 از کالم رهبري:           
اقتصاد ما یکی از الزاماتش این باشد که باید یک جهش در تولید انجام شود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

  بیمه آسیا به عنوان بیمه تکمیلی 
کارکنان گمرک جمهوری اسالمی 

ایران انتخاب شد.
در پی فراخوان گمرک مبنی بر تعیین 
بیمه مناسب برای انجام امور بیمه تکمیلی 
کارکنان این سازمان و بررسی های صورت 
گرفته، شرکت بیمه آسیا به عنوان بیمه 
تکمیلی کارکنان انتخاب شد و طی نشستی 
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا 
قرارداد همکاری طرفین در این زمینه به 

امضا رسید.
احمد ذاکری معاون توسعه مدیریت 
ین باره گفت:  یران در ا بع گمرک ا و منا
نی  ئه خدمات درما ا ر با توجه به اهمیت ا
رکنان و در پی  مطلوب و مناسب به کا
فراخوان گمرک ،تعدادی از شرکت های 
بیمه آمادگی خود را برای همکاری جهت 
بیمه تکمیلی اعالم کردند که پس از اخذ 
چندین  ری  برگزا و  استعالم های الزم 
جلسه توسط کارشناسان دو طرف که جا 
دارد از تالش آنها قدردانی شود، بیمه آسیا 

برای این منظور برگزیده شد.
م به موقع تعهدات  نجا : ا فزود وی ا
رکنان  و پرداخت هزینه های درمان کا
فق های  ساس توا زنشسته برا شاغل و با
ز  ا ن،  رکنا کا یت  رضا جلب  و  حاصله 
د نظر گمرک در  موضوعات مهم و مور

قرارداد مذکور است.
ذاکری اظهارداشت: با توجه به افزایش 
هزینه های درمان، تالش می کنیم تا بخشی 
ز طریق بیمه تکمیلی  ز این هزینه ها را ا ا
تأمین نماییم و شرایط بهتری را در بحث 
درمان همکاران و خانواده های محترم آنها 

فراهم کنیم. 
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که 
شرکت بیمه آسیا بتواند به خوبی از عهده 
انجام تعهدات خود در قبال کارکنان شریف 

و زحمتکش گمرک برآید.
 براساس این گزارش مسعود بادین، 
مدیرعامل شرکت بیمه آسیا نیز با اظهار 
خرسندی از شروع همکاری با گمرک گفت: 
این شرکت در بین بیمه های کشور، از رتبه 
باالیی در ارائه خدمات بیمه ای ازجمله بیمه 

تکمیلی درمان برخوردار است و با توجه به 
سوابق و تجارب قبلی در این رشته، تالش 

می کنیم رضایت کارکنان محترم گمرک از 
خدمات بیمه آسیا فراهم شود.

در پی فراخوان گمرک ایران انجام شد

 انتخاب بیمه آسیا به عنوان بیمه تکمیلی کارکنان گمرک

  در چهار ماه نخست امسال، بیش 
از 152 میلیون و892 هزار و 563 
دالر انواع نان، شیرینی، شکالت و 
بیسکوییت از کشورمان به بیش از 

56 کشور جهان صادر شد. 
روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک با بیان 
مطلب فوق اظهارداشت: کشورهای مقصد 
صادرات نان، شیرینی و شکالت ایرانی شامل 
نروژ، هلند، استرالیا، آلمان، اتریش، کانادا، 
مالزی، ژاپن، لهستان، جیبوتی، ارمنستان، 
روسیه، پاکستان، کویت، ساحل عاج، قطر، 
قرقیزستان، سوئیس، چین، بحرین، عراق، 
تاجیکستان، سومالی، یمن، امارات، افغانستان، 
بالروس، نیجر، عمان و... بودند.وی افزود: 
اصلی ترین مقاصد شیرینی و شکالت ایران 

کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است.
و  نان  صادرات  درخصوص  لطیفی 
فرآورده های غالت و بیسکوییت نیز گفت: 
اصلی ترین مقاصد صادراتی این محصوالت، 
کشور عراق با بیش از 5۰ میلیون و ۳۸۳ هزار و 
1۳7 دالر، افغانستان با 2۹ میلیون و ۹6۳ هزار 
و 77۰ دالر و پاکستان با 6 میلیون و ۳۰4 هزار 

و 46 دالر بودند.
صادرات فرش، گلیم و گبه ایرانی به 

57 کشور جهان
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸2 
میلیون دالر فرش، گلیم وگبه به 57 کشور 

جهان صادر شده است. 
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 

با بیان این مطلب گفت: در 4 ماهه اول 
سال جاری، بیش از ۸2 میلیون و 57۹ هزار 
و ۳۰5 دالر به وزن 2۰ هزار و ۸۸6 تن فرش، 
گلیم و گبه به 57 کشور جهان صادر شده است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید 
فرش افزود: کشور ما بزرگترین تولیدکننده 
فرش در جهان است و پیش از آغاز تحریم ها، 
بزرگترین صادرکننده فرش دنیا بود، ضمن 

آنکه تا سال۹7 بیش از ۳۰ درصد از فرش های 
صادراتی ایران به آمریکا صادر می شد، اما این 

رقم در سال ۹۸ به صفر رسید.
 لطیفی اظهارداشت: کانادا، استرالیا، 
آلمان، ژاپن، ایتالیا، کویت، کنیا، عراق، 
پاکستان، زالندنو، بحرین، بلژیک، قطر تایلند، 
چین، فرانسه، انگلستان، افغانستان، پاکستان، 
هند، دانمارک و... از کشورهای مقصد صادرات 
فرش و گلیم و گبه ایرانی هستند، ضمن آنکه 
در این میان افغانستان با 1۸ میلیون و7هزار و 
4۹7 دالر، عراق با 17 میلیون و 4۰6 هزار و 55 
دالر و پاکستان با 5 میلیون و421 هزار و ۳7۳ 
دالر اصلی ترین و بیشترین میزان واردات فرش 
ایرانی را به خود اختصاص داده اند و سه مقصد 

اصلی صادرات فرش های ایرانی هستند.

رئیس کل گمرک ایران اعالم 
کرد

رونمایی از چند پروژه 
گمرک هوشمند 

همزمان با هفته دولت

 همزمان با گرامیداشت هفته 
دولت و در راستای هوشمندسازی 
رویه های گمرکی، از چندین طرح 
و پروژه فنی در گمرک جمهوری 
اسالمی ایران رونمایی خواهد 

شد.
کل  رئیس  اشرفی،  میر  مهدی 
گمرک ایران با بیان این مطلب گفت، به 
منظور تحقق وعده های قبلی درخصوص 
حرکت گمرک از کنترل های ملموس و 
مزاحم به سمت کنترل های غیرملموس و 
غیرمزاحم و در چارچوب گمرک هوشمند، 
چندین پروژه گمرکی در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
وی افزود: محاسبه و ارزش گذاری 
هوشمند کاال، انتخاب هوشمند محموله ها 
برای ارزیابی در ۸۰ گمرک، یکپارچگی 
بزارهای کنترلی مانند پلمب هوشمند  ا
مجهز به تراشه های RFID، دوربین های 
پالک خوان و راهبندهای الکترونیکی و 
طرح کارشناس متمرکز ازجمله پروژه های 

مذکور است.
ولین  ا رداشت:  اظها میراشرفی 
هوشمند  رهای  بزا ا که  مسیری 
ده  ستفا کنترلی گمرک در آن مورد ا
شهید  گمرک  مسیر  می گیرد،  ر  قرا
غرب  گمرک  به  بندرعباس  یی  رجا
تهران است که طی آن محموله های 
تجاری با پلمب های هوشمند مجهز به 
تراشه های RFID و توسط ریدرهایی 
ده  دا ر  قرا هم  پلیس  ر  ختیا ا در  که 

می شود کنترل می شوند.
 معاون وزیر اقتصاد، توسعه و تجهیز 
شبکه اجتماعی )we( مربوط به فعاالن 
AEO(، ورود موقت  مجاز اقتصادی )
هوشمند کاالها، احراز هویت هوشمند و 
کارتابل ها و دورکاری کارکنان گمرک تا 
سطوح کارشناسی را از دیگر پروژه هایی 
عنوان کرد که از سوی گمرک در هفته 

دولت به بهره برداری خواهد رسید.

صادرات 153 میلیون دالری شیرینی و شکالت 

  دو هزار آمپول حیوانی و 25قبضه تفنگ "پی سی پی کرال کالیبر 5.5" که 
به صورت قاچاق در یک کامیون ترکیه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط 

شد.
در پی گزارش واصله از نگهبانان پارکینگ شماره 2کارنه تیرمبنی بر حرکات مشکوک 
یک راننده با تابعیت ترکیه، عوامل یگان حفاظت گمرک بازرگان در محل حاضر شده و بعد از 
بررسی تریلی فوق، مشخص شد که اتصاالت چادر به صورت ماهرانه ای دستکاری شده است.

 براساس این گزارش پس از هدایت کامیون به محوطه یگان حفاظت و بررسی های بیشتر 
و مطابقت بار کامیون با اسناد ارائه شده به گمرک، از داخل محفظه کانتینر تعداد 25قبضه 
تفنگ "پی سی پی کرال رکسیمکس ترون کالیبر 5.5" ساخت کشور ترکیه به صورت منفصله 
و تعداد2۰۰ بسته 1۰۰ تایی جمعًا دو هزار آمپول حیوانی ساخت کشور ترکیه به همراه یک 

ژنراتور برق کشف شد.
موارد فوق طی صورتجلسه ای ضبط و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

کشف دو هزار آمپول و 25 قبضه سالح از سوی مأموران گمرک بازرگان


