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گزارش وزارت اقتصاد 
از پیشرفت های فناورانه در گمرک طی سال های اخیر 

   20 شهریور مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  937    قیمـت 5000 تومـان

چشم انداز آینده بهتر
حـدود 85 درصـد صـادرات کشـور 
اسـت. . ایـن بـدان معناسـت کـه اولویـت 
اول سیاسـت گذار ،توجـه بـه بخـش تولید 
و تقویـت آن از طریـق تأمیـن مـواد اولیـه، 
ماشـین آالت و قطعـات مـورد نیـاز خطوط 
تولیـد بـوده و فهرسـت کاالهـای وارداتی 
از سـوی گمرکات کشـور نیز نشـان دهنده 
همیـن سیاسـت و روش کاری دولـت در 
حـوزه اقتصـاد اسـت. گمـرک جمهـوری 
اسـامی ایـران در مقـام اجـرا و وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان 
سیاسـت گذار طـی سـال های اخیـر بـا 
همـکاری و تعامـل نزدیـک بـا یکدیگـر 
کوشـیده اند تـا خللـی در رونـد تأمیـن مواد 
اولیه و تجهیـزات فنی مورد نیـاز واحدهای 
تولیـدی پیـش نیایـد و بـه همین سـبب در 
جلسـات مدیریتـی و کارشناسـی، مـدام در 
پی یافتـن راه هایـی بـرای تسـهیل ورود و 
ترخیـص سـریع این گونـه کاالها هسـتند.

طبق ارزیابی سـازمان جهانی گمرک 
و سـایر سـازمان های دخیل در امر تجارت، 
هـر یـک روز توقـف و معطلـی در ترخیص 
کاالهـای وارداتی از گمـرک ازجملـه مواد 
اولیـه تولیـد، عـاوه بـر وارد آوردن ضـرر 
و زیـان مالـی، یـک درصد بـه قیمـت تمام 
شـده ایـن نـوع کاالهـا می افزاید و بـه جز 
مـوارد معـدود کـه صاحبـان کاال تمایـل 
دارنـد کاالهایشـان در بنـدر یـا انبارهـای 
گمـرک بمانـد، اکثـر شـرکت های تولیدی 
به دنبـال این هسـتند کـه هر چه سـریع تر 
کاالهـای خـود را از گمرک ترخیـص کرده 
و به محل واحـد تولیدی انتقـال دهند. یک 
راه حـل مؤثر در ایـن زمینه ایجـاد انبارهای 
اختصاصـی تحـت کلیـد گمـرک در محل 
واحـد تولیدی اسـت کـه براسـاس آن مواد 
اولیـه و کاالهای واسـطه ای پـس از اظهار 
صاحـب کاال به گمـرک، بافاصله بـه انبار 
اختصاصـی منتقـل و تشـریفات گمرکـی 
توسـط ارزیـاب در محـل تولیـد انجـام 

می شـود.
ادامه در صفحه 16

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی 
به تشریح اهم سیاست ها، برنامه ها و اقدامات 
انجام شده در گمرک جمهوری اسامی ایران طی 
سال های اخیر پرداخت و از گمرک هوشمند به عنوان 
محور برنامه های این سازمان برای فراهم سازی بستر 
مناسب جهت ارائه تسهیات گمرکی به ذی نفعان و 
همچنین به روزرسانی شیوه های خدمات رسانی، 
منطبق با پیشرفت های تکنولوژیک در گمرکات 

کشورهای توسعه یافته نام برد.
صفحه 10

A.T.A دستورالعمل نحوه پذیرش و تسویه دفترچه کارنه

امضای قرارداد همکاری 
بین گمرک و شرکت انبارهای عمومی

 قرارداد همکاری گمرک جمهوری اسامی ایران و شرکت 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به امضای معاون توسعه مدیریت 

و منابع گمرک و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی رسید.
 احمد ذاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در 
مراسم امضای این قرارداد گفت: در پی ارائه فراخوان به شرکت های 

واجد شرایط برای ارائه خدمات به گمرک در زمینه تخلیه و بارگیری 
و انبارداری، شرکت های عمومی و خدمات گمرکی آمادگی خود را 
برای انجام این کار اعام کرد که پس از برگزاری جلسات مشترک 
کارشناسی و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح شده، قرارداد 

همکاری فی مابین امضا شد.

9 نگاه هفته
 بالندگی سازمان در گرو توسعه آموزش 
و ارتقای دانش تخصصی کارکنان است

آموزش،  مرکز  از  بازدید  در  ایران  گمرک  کل  رئیس 
تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک و در نشستی با مدیرکل و 
کارشناسان این مجموعه، بر اهمیت توسعه دوره های آموزشی 
و به کارگیری روش های نوین در برگزاری این دوره ها تأکید 
کرد و گفت: بالندگی سازمان ها ازجمله گمرک درگرو توسعه 

آموزش و دانش تخصصی کارکنان است.

2گزارش هفته
رشد صادرات محصوالت کشاورزی 

در سال جاری

15رویداد هفته
کشف بیش از 324 کیلوگرم هروئین 

توسط مأموران گمرک آستارا
سخنگوی گمرک گفت: بیش از 324 کیلوگرم هروئین که به 
صورت ماهرانه ای در پروفیل شخم زن تراکتور جاسازی شده بود توسط 
پرسنل گمرک آستارا کشف شد. سید روح اله لطیفی افزود: این محموله به 
صورت کامًا حرفه ای در دو کامیون حامل تعداد 44 بسته تحت عنوان 
شخم زن  پشت تراکتور )چیزل( جاسازی و ذیل  تعرفه 84321090 برای 

صادرات به کشور قزاقستان به گمرک جلفا اظهار شده بود. 

 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامه ای دستورالعمل 
 A.T.A را به گمرکات مجاز به انجام رویه A.T.A نحوه پذیرش و تسویه دفترچه کارنه

را ابالغ کرد.
صفحه 4
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همکاری نزدیک WCO و سازمان ملل برای مبارزه با تجارت غیرقانونی

  دبیرکل سازمان جهانی گمرک در پنجمین نشست کمیته جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل 
متحد که به صورت مجازی برگزار شد، در مورد چگونگی اولویت های این سازمان و حمایت از 

گمرکات عضو در قبال بیماری همه گیر COVID-19 مطالبی بیان کرد.

تفویض اختیار به گمرکات اجرایی باعث تسهیل امور گمرکی شده است

مدیرکل گمرک استان همدان عقیده دارد که پرداخت براساس جایگاه، میزان مسئولیت پذیری 
و حساسیت شغلی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان گمرک 

است.
صفحه 12

میراشرفی: گمرک با تمام توان در پی کاهش مشکالت 
فعاالن اقتصادی است

صفحه 6

صفحه 2

صادرات  گفت:  ایران  گمرک  گمرکی  امور  و  فنی  معاون 
محصوالت کشاورزی در 5 ماهه نخست سال جاری به بیش از 3 
میلیون تن و ارزشی معادل 2 میلیارد و 11۷ میلیون دالر رسید که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )2 میلیون و 48۷ هزار تن به 
ارزش 1 میلیارد و 923 میلیون دالر( از نظر وزنی 5/22 درصد و از 

نظر ارزشی 05/10 درصد رشد داشت.
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2
سیســتم کارشناســان مجــازی، ارائــه خدمــت بــه خدمت گیرنــدگان را ســرعت بخشــیده و ضمــن 
تعییــن مســیر کاال، ارتبــاط فیزیکــی و ملمــوس را بــه حالــت غیرفیزیکــی و غیرملمــوس درآورده 

است.

خبر
میراشرفی: گمرک با تمام توان درصدد کاهش مشکالت فعاالن اقتصادی است

ــی  ــور گمرک ــی و ام ــاون فن   مع
ــادرات  ــت: ص ــران گف ــرک ای گم
 ۵ محصــوالت کشــاورزی در 
ــه  ــال جاری ب ــت س ــه نخس ماه
بیــش از ۳ میلیــون تــن و ارزشــی 
ــون  ــارد و 11۷ میلی ــادل ۲ میلی مع
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــید ک دالر رس
مــدت مشــابه ســال قبــل )۲ 
میلیــون و ۴۸۷ هــزار تــن بــه 
ارزش 1 میلیــارد و 9۲۳ میلیــون 
دالر( از نظــر وزنــی ۲۲/۵ درصــد 
و از نظــر ارزشــی 10/0۵ درصــد 

ــت. ــد داش رش
مهــرداد جمــال ارونقــی افــزود: 
عمــده محصــوالت صــادره در ایــن 
ــه،  ــی، هندوان ــه فرنگ ــته، گوج ــدت پس م
ــکویت و  ــر ، بیس ــی، پنی ــه فرنگ رب گوج
شــیرینی و شــکات بــود و مهمتریــن 
کشــورهای مقصــد ایــن محصــوالت 
ــارات متحــده  ــراق، افغانســتان، ام ــز ع نی
عربــی، روســیه، پاکســتان، چیــن، 
لمــان، هنگ کنــگ و هنــد  ترکیــه، آ

بودنــد.
وی اظهارداشــت: افزایــش ارزش 

صــادرات ایــن محصــوالت بــا وجــود 
ــادی  ــای اقتص ــا و تحریم ه ــرایط کرون ش
رکــورد جدیــدی در ســال 99 بــه حســاب 

. بــد می آ

دپــو حــدود ۲۸ هــزار کانتینــر 
حــاوی کاال در بنــدر شــهید 

رجایــی
 موجــودی کاالهــای اساســی در 
ــون  ــور 3 میلی ــادر کش ــر در بن ــال حاض ح
و 32۷ هــزار تــن اســت و ایــن کاالهــا در 
ــی،  ــادر امــام خمینــی)ره(، شــهید رجای بن
ــر، بوشــهر،  ــاد، شــهید باهن ــی، امیرآب انزل
ــار  ــار، خرمشــهر، نوشــهر، فریدونکن چابه

ــرار دارد. ــتارا ق و آس
مهــرداد جمــال ارونقــی، معــاون 
ــا  ــران ب ــور گمرکــی گمــرک ای ــی و ام فن
ــام  ــار و ارق ــت: آم ــب گف ــن مطل ــان ای بی
نتینــری  کاالهــای غیراساســی غیرکا
رای  قــام دا یــن ا نشــان می دهــد ا
وزنــی معــادل 3 میلیــون و 400 هــزار تن 
ــوط  ــه مرب ــواد اولی ــا م ــر آنه ــوده و اکث ب
بــه خطــوط تولیــدی، ماشــین آالت 
و تجهیــزات مربــوط بــه پروژه هــا و 
اقــام واســطه ای تولیــد و یــا ســرمایه ای 

. هســتند
تــی  ردا نتینرهــای پــر وا وی کا
موجــود در بنــادر کشــور را حــدود 28 
ــر  ــت: اکث ــمرد و گف ــتگاه برش ــزار دس ه
ــی  ــهید رجای ــدر ش ــا در بن ــن کانتینره ای

ــو شــده و حــاوی کاالهــای اساســی و  دپ
غیراساســی اســت.

ــا اشــاره بــه ایــن موضــوع  ارونقــی ب
کــه در 5 ماهــه ابتــدای ســال جاری 
ــن کاالی اساســی  ــون ت ــش از 10 میلی بی
ــر  ــغ ب ــا ارزش بال ــی ب ــروه کاالی در 25 گ
4 میلیــارد دالر از گمــرکات کشــور  /۷
ترخیص و وارد کشــور شــده اســت، اعام 
ــا ســال های گذشــته،  کــرد: در مقایســه ب
ــای  ــا و تحریم ه ــرایط کرون ــود ش ــا وج ب
ــدی  ــورد جدی ــار رک ــن آم ــادی، ای اقتص
ــروری  ــی و ض ــام اساس ــص اق در ترخی
ــمار  ــرکات به ش ــور از گم ــاز کش ــورد نی م

ــی رود. م
ــا  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــکل  ــه، مش ــورت گرفت ــای ص پیگیری ه
واردات اقــام مربــوط بــه واحدهــای 
ــع شــده و  ــز در اســرع وقت رف ــدی نی تولی
ایــن کاالهــا از گمــرک قابلیــت ترخیــص 

ــد. ــدا کنن پی

با صدور حکمی از سوی رئیس کل گمرک
مدیرکل جدید حراست و امور انتظامی گمرک ایران منصوب شد

ــور  ــت و ام ــرکل حراس ــمت مدی ــه س ــروی را ب ــی خس ــی مصطف ــی حکم ــران ط ــرک ای ــس کل گم  رئی
ــرد. ــوب ک ــران منص ــرک ای ــی گم انتظام

در ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر بــه تعهــد و تجــارب جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت مدیــرکل حراســت و امــور 
انتظامــی گمــرک جمهــوری اســامی ایــران منصــوب می شــوید. توفیــق و ســربلندی جنابعالــی را در تقویــت عــزت و اقتــدار نظــام 

ــم. ــان مســئلت می نمای ــد من ــه از خداون ــران و انجــام وظایــف محول مقــدس جمهــوری اســامی ای

 رئیــس کل گمــرک ایــران در 
ــاق  ــت ات ــیون صنع ــه کمیس جلس
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اراک بــا اشــاره بــه 
شــرایط ســخت تحریم هــا و 
ــت:  ــکالت اقتصادی اظهارداش مش
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان امــروز در شــرایط 
فعالیــت  تحریم هــا  دشــوار 
کــه  حالــی  در  و  می کننــد 
ــررات  ــن و مق ــنامه ها، قوانی بخش
ــکالت را  ــض مش ــده و متناق پیچی
ــا  ــرک ب ــت، گم ــرده اس ــدید ک تش
ــش  ــتای کاه ــوان در راس ــه ت هم
مشــکالت ایــن حــوزه قــدم 

برمــی دارد.
ــر زحمات  ــت: اگ مهدی میراشــرفی گف
ــن  ــادی در ای ــاالن اقتص ــای فع و تاش ه
زمینــه نبــود، بــا وجــود تحریم هــا دشــمنان 
بــه اهــداف خــود می رســیدند بنابرایــن 
موفقیت هــای حاصــل شــده، مرهــون 

ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــردم و فع ــد م ــت بلن هم
ــات  ــم زدن معام ــبب بره ــه س ــت ک اس
ــد  ــه وعــده خداون ــا توجــه ب غــرب شــده و ب
ــه  ــختی ها ب ــک س ــده نزدی ــرآن در آین در ق

ــد. ــد ش ــل خواه ــایش تبدی گش
ــان  ــا بی ــران ب ــرک ای ــس کل گم رئی
اینکــه در 5 ماهــه ابتــدای ســال، 52 میلیون 
تــن کاال بــه کشــور وارد یــا صــادر شــده که 

ــهم  ــن و س ــون ت ــادرات 38 میلی ــهم ص س
ــزود:  ــت، اف ــن اس ــون ت واردات 13/8 میلی
در حــال حاضــر دغدغــه دولــت تأمیــن 
کاالهــای اساســی اســت تــا فشــار بــر مردم 

ــود. ــر ش کمت
ــدود 10  ــرد: ح ــوان ک ــرفی عن میراش
میلیــون تــن از کاالهــای وارده در مــدت 
مذکــور را کاالهای اساســی تشــکیل می داد 

ــون  ــا 4/3 میلی ــم واردات ذرت ب ــن رق و از ای
ــدت  ــه م ــبت ب ــد نس ــدود 14 درص ــن ح ت

ــت. ــته اس ــش داش ــابه افزای مش
مــا  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــارت  ــوزه تج ــن را در ح ــن قوانی پیچیده تری
و تولیــد داریــم، بــه طــوری کــه بیــش از 25 
ســازمان در حــوزه تجــارت در کشــور متولی 
بــوده و نظــارت دارنــد، در صورتــی کــه 
ــن  ــش قوانی ــازی در کاه ــر ساده س ــا ب دنی
ــد  ــد می کن ــا تأکی ــهیل آنه ــررات و تس و مق
ــد و  ــت از تولی ــز حمای ــرک نی ــدگاه گم و دی

ــت. ــود اس ــرایط موج ــهیل ش تس
یــران  ا گمــرک  کل  رئیــس 
ــان  ــتم کارشناس ــرد: سیس ــان ک خاطرنش
بــه  خدمــت  ئــه  را ا مجــازی، 
خدمت گیرنــدگان را ســرعت بخشــیده 
و ضمــن تعییــن مســیر کاال، ارتبــاط 
لــت  بــه حا را  ملمــوس  و  فیزیکــی 
غیرفیزیکــی و غیرملمــوس درآورده اســت.

میراشــرفی بیــان کــرد: در حــال حاضر 
ــورت  ــه ص ــرک ب ــا در گم ــتر فعالیت ه بیش

ــان انجــام  ــن زم ــی و در کوتاه تری الکترونیک
می شــود بــه همیــن ســبب شــعار گمــرک از 
هــر جــا و از هــر زمــان عینیــت یافته اســت.

ایــران  گمــرک  کل  رئیــس 
اظهارداشــت: تقریبــاً همــه اختیــارات ســتاد 
گمــرک ایــران بــه گمــرک اســتان ها 
تفویــض شــده و در مــورد مشــکات قطــع 
ــدود  ــت، ح ــد گف ــز بای ــی نی سیســتم گمرک
ــتند  ــل هس ــتم متص ــه سیس ــازمان ب 25 س
ــازمان ها  ــی از س ــتم یک ــه سیس ــی ک و زمان
ــق  ــه از طری ــی ک ــود، کاربران ــع می ش قط
سیســتم گمــرک وارد ســامانه شــده اند، 
مشــکل قطعــی را از گمــرک می بینــد.

ــه  ــی ک ــا زمان ــه داد: ت ــرفی ادام میراش
ــد  ــه ح ــامانه ب ــرعت س ــد و س ــای بان پهن
مطلــوب نرســیده، متأســفانه این مشــکات 
ــای  ــا تاش ه ــال ب ــن ح ــا ای ــود دارد، ب وج
بســیار، ارتبــاط بــا گمــرک 24 ســاعته شــده 
تــا در خــارج از ســاعات اداری و روزهــای 
ــتم  ــا سیس ــاط ب ــکان ارتب ــم،  ام ــل ه تعطی

ــد. ــته باش ــود داش وج

رشد ارزش صادرات محصوالت کشاورزی در سال جاری
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خبر

در پــی ارائــه فراخــوان بــه شــرکت های واجــد شــرایط بــرای ارائــه خدمــات بــه گمــرک در زمینــه تخلیــه 
و بارگیــری و انبــارداری، شــرکت های عمومــی و خدمــات گمرکــی آمادگــی خــود را بــرای انجــام ایــن کار 
اعــام کــرد کــه پــس از برگــزاری جلســات مشــترک کارشناســی و بررســی نقطــه نظــرات و پیشــنهادات 

مطــرح شــده، قــرارداد همــکاری فی مابیــن امضــا شــد.

امضای قرارداد همکاری 
بین گمرک و شرکت انبارهای عمومی

 قــرارداد همــکاری گمــرک 
ایــران  اســالمی  جمهــوری 
و شــرکت انبارهــای عمومــی و 
خدمــات گمرکــی بــه امضــای 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
گمــرک و مدیرعامــل شــرکت 

انبارهــای عمومــی رســید.
ــه گــزارش روابــط عمومــی گمــرک  ب
ــعه  ــاون توس ــری، مع ــد ذاک ــران، احم ای
مدیریــت و منابــع گمرک ایــران در مراســم 
امضــای ایــن قــرارداد گفــت: در پــی 
ارائــه فراخــوان بــه شــرکت های واجــد 

ــه گمــرک  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ شــرایط ب
ــارداری،  ــری و انب ــه و بارگی ــه تخلی در زمین
ــات گمرکــی  ــی و خدم شــرکت های عموم
آمادگــی خــود را بــرای انجــام ایــن کار 
اعام کــرد کــه پــس از برگــزاری جلســات 
مشــترک کارشناســی و بررســی نقطــه 
نظــرات و پیشــنهادات مطــرح شــده، 
ــد. ــا ش ــن امض ــکاری فی مابی ــرارداد هم ق

ــرارداد،  ــن ق ــاس ای ــزود: براس وی اف
مدیــران گمــرک و شــرکت انبارهــای 
عمومــی در اســتان ها در صــورت بــروز 
مشــکات احتمالــی، بــا هماهنگــی 

و تعامــل الزم، موضوعــات را در همــان 
محــل خدمــت خــود حــل و فصــل کــرده و 
چنانچــه نیــاز بــه بررســی آن در  ســتاد بــود 
ــد. ــد ش ــدام خواه ــع آک اق ــه  رف ــبت ب نس

 همچنیــن مقــرر شــد شــرکت 
انبارهــای عمومــی نســبت بــه ایجــاد 
ــرای  ــات و زیرســاخت های مناســب ب امکان
ــا گمــرک  تبــادل الکترونیکــی اطاعــات ب
ــود را در  ــتانی خ ــای اس ــدام و ظرفیت ه اق
مــورد ارائــه خدمــات بــه گمــرکات اجرایــی 

ــد. ــت نماین تقوی
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

گمــرک ایران بــا اشــاره بــه تجربه شــرکت 
ــی در  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم انباره
ــراز امیدواری  خدمات رســانی به گمــرک، اب
ــد همــکاری ایــن  کــرد کــه در فصــل جدی
ــه  ــر چ ــت ه ــرک رضای ــا گم ــرکت ب ش
ــدگان  ــان کاال و خدمت گیرن ــتر صاحب بیش

ــود. ــم ش فراه
ــا  ــزارش محمدرض ــن گ ــه ای ــر پای ب
اســدی، مدیرعامــل شــرکت انبارهــای 
ــراز  ــا اب ــز ب ــی نی ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــت:  ــرارداد گف ــن ق ــندی از امضــای ای خرس
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــای عموم ــرکت انباره ش
ابزارهــا و تجهیــزات مــدرن، تــاش می کند 
تــا ضمــن بهبــود و ارتقــای ســطح خدمــات 
خــود، امــکان تبــادل الکترونیکــی اطاعات 
ــن کار در  ــازد و ای ــم س ــرک را فراه ــا گم ب
ــت.  ــد گرف ــورت خواه ــک ص ــده نزدی آین

وی همچنیــن اطمینــان داد کــه 
ــاش  ــه ت ــی هم ــای عموم شــرکت انباره

ــتیکی  ــای لجس ــع نیازه ــرای رف ــود را ب خ
ــن  ــا از ای ــت ت ــد بس ــه کار خواه ــرک ب گم
طریــق شایســتگی خــود را بــه اثبــات 

برســاند. 
نبارهــای  ا شــرکت  مدیرعامــل 
ــزات  ــازی تجهی ــه از نوس ــی در ادام عموم
ــن شــرکت در راســتای  ــی ای ــات فن و امکان
ــات و  ــطح خدم ــه س ــیدن ب ــود بخش بهب
ــر داد و  ــان کاال خب ــت صاحب ــب رضای کس
گفــت: امیــدوارم نتایــج همــکاری و تعامــل 
نزدیــک گمــرک و شــرکت انبارهــای 
ــهولت  ــرعت و س ــاد س ــه ایج ــی ب عموم
ــد. ــان کمــک کن ــه ذی نفع خدمات دهــی ب

شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی با 6 
دهــه ســابقه در بیــش از 30 نقطــه گمرکــی 
ــه و  ــه تخلی ــور دارد و در زمین ــور حض کش
بارگیــری و انبــارداری خدمات رســانی 

. می کنــد

 مهــرداد جمــال ارونقــی معــاون فنــی 
ــریح  ــران در تش ــرک ای ــی گم ــور گمرک و ام
آخریــن وضعیــت کاالهای موجــود در بنــادر و 
گمــرکات کشــور ایــن کاال را بــه ســه دســته 
ــی  ــای غیراساس ــی، کااله ــای اساس کااله
غیرکانتینــری و کاالهــای کانتینــری تقســیم 

ــرد. ک
 وی گفــت: در دســته بندی »اول« از ابتــدای 
ــن  ــزار ت ــون و ۷00 ه ــش از 10 میلی ــال جاری بی س
کاالی اساســی وارداتــی بــه ارزش بیــش از 5 میلیــارد 
ــال  ــده و در ح ــص ش ــور ترخی ــرکات کش دالر از گم
حاضــر، میــزان موجــودی کاالهــای اساســی در 
ــون و  ــش از 3 میلی ــه بی ــور ب ــرکات کش ــادر و گم بن
200 هــزار تــن می رســد کــه بیــش از 2 میلیــون 
ــو  ــی)ره( دپ ــام خمین ــدر ام ــام در بن ــن اق ــن از ای ت
شــده اســت. حــدود 1 میلیــون و 300 هــزار تــن 
از موجــودی کاالهــای اساســی را ذرت بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. قســمتی از کاالهــای اساســی 
ــار  ــده اند، در انتظ ــص نش ــر ترخی ــال حاض ــه در ح ک
تأمیــن ارز می باشــند؛ بعضــی از ایــن اقــام بــه 
صــورت اعتبــاری خریــداری و بــه بنــادر حمــل 
ــدار  ــار خری ــز در اختی ــت نی ــناد مالکی ــده اند و اس ش
داخلــی قــرار دارد و درخصــوص مقــداری از ایــن 
کاالهــا، هنــوز مالکیت بــه صاحــب کاال منتقل نشــده 
ــزی و  ــک مرک ــرک، بان ــه گم ــم اینک ــت. علی رغ اس
وزارت صمــت، ترخیــص 5 قلم کاالی اساســی »ذرت، 
جــو، کنجالــه ســویا، دانه هــای روغنــی و روغــن خام« 

ــع اعــام  ــه کــد رهگیــری بانــک بامان ــدون ارائ را ب
نموده انــد، امــا بــه نظــر می رســد صاحبــان کاال 
ــن ارز  ــا تأمی ــام، ت ــن اق ــص ای ــه ترخی ــه ای ب عاق

ــد. ــا ندارن ــن کااله ای
ــرگاه  ــر در لنگ ــناورهای منتظ ــداد ش ــی، تع ارونق
ــن  ــزار ت ــاوی ۷36 ه ــد ح ــور را 16 فرون ــادر کش بن
کاالی اساســی و تعــداد شــناورهای درحــال تخلیــه در 
ــن کاالی اساســی  ــد حــاوی 85 هزارت ــادر را 6 فرون بن
برشــمرد و گفــت: تخلیــه کاالهــای اساســی در بنــادر 

ــود. ــام می ش ــبانه روزی انج ــورت ش ــه ص ب
ــران  ــرک ای ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن  مع
ــرد: در دســته بندی »دوم«، کاالهــای  خاطــر نشــان ک
غیراساســی غیرکانتینــری قــرار دارد کــه بیــش از 
ــطه ای  ــا واس ــه و ی ــواد اولی ــا م ــن کااله ــد ای 80 درص
ــد،  ــا تولی ــط ب ــین آالت مرتب ــدی، ماش ــای تولی واحده
ــه  ــت ک ــی اس ــردی و مل ــای راهب ــزات پروژه ه تجهی
ــزان  ــت. می ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــرک بس ــر گم از نظ
ــش  ــه بی ــور ب ــرکات کش ــادر و گم ــا در بن ــن کااله ای
ــروه  ــه در گ ــد ک ــن می رس ــزار ت ــون و 480 ه از 3 میلی
کاالیــی 21 تــا 2۷ قــرار گرفتــه و اصلی تریــن مشــکل 
ــن درصــف  ــرار نگرفت ــن اقــام، ق جهــت ترخیــص ای
ــا  ــن کااله ــأ ارز ای ــد منش ــدم تأیی ــص ارز و ع تخصی
ــه  ــاری ب ــچ اختی ــت هی ــه داش ــد توج ــد. بای می باش
گمــرک درخصــوص ترخیــص اقــام در صــف 
تخصیــص ارز حتی بــه صــورت درصــدی داده نشــده و 
ایــن امــر باعــث ایســتایی در انجــام تشــریفات گمرکی 

ــت. ــده اس ــته ش ــن دس ــای ای ــص کااله و ترخی

ــص  ــت ترخی ــخیص اولوی ــت: تش ــی گف ارونق
ــا وزارت  ــد، ب ــا تولی ــط ب ــته مرتب ــن دس ــای ای کااله
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت بــه فهرســت اقــام 
مربوطــه توســط گمــرک و وزارت خانــه مزبــور احصاء 
ــورت  ــه در ص ــده ک ــام ش ــزی اع ــک مرک ــه بان و ب
»تأییــد منشــأ ارز« ایــن اقــام، ترخیــص ایــن کاالها 
ــت.  ــان ممکــن صــورت خواهــد پذیرف ــل زم در حداق
ایــن مقــام مســئول اظهــار امیــدواری کــرد بــا توجــه 
ــای  ــرای واحده ــهیات الزم ب ــه تس ــزوم ارائ ــه ل ب
ــه،  ــورت پذیرفت ــای ص ــب پیگیری ه ــدی، متعاق تولی
ــو  ــای دپ ــرف و کااله ــا برط ــن واحده ــکات ای مش
ــد. ــدا کنن ــص پی ــت ترخی ــته قابلی ــن دس ــده در ای ش

 معــاون گمــرک ایــران درخصــوص دســته ســوم 
ــداد  ــه تع ــرکات ب ــادر و گم ــود در بن ــای موج کااله
ــاره و  ــرکات اش ــادر و گم ــود در بن ــای موج کانتینره

ــای  ــوم«، کانتینره ــته بندی »س ــرد: در دس ــام ک اع
ــر  ــرکات مدنظ ــادر و گم ــود در بن ــی موج ــر واردات ُپ
ــزار  ــش از 23 ه ــا بی ــن کانتینره ــداد ای ــه تع ــت ک اس
دســتگاه بــرآورد می شــود. البتــه در داخــل ایــن 
ــای از  ــر کااله ــاوه ب ــت ع ــن اس ــا ممک کانتینره
نــوع اقــام دســته دوم، کاالهــای اساســی نیــز ماننــد 
ــا  ــل، ت ــال قب ــه در س ــد چراک ــود باش ــز موج ــج نی برن
ــج  ــن برن ــزار ت ــش از 930 ه ــان، بی ــدت زم ــن م ای
ــن در  ــوده لیک ــده ب ــص ش ــور ترخی ــرکات کش از گم
ســال جاری فقــط حــدود 500 هزارتــن برنــج، از 
ــش از 200  ــی )بی ــص و مابق ــور ترخی ــرکات کش گم
ــب آن  ــص ارز و متعاق ــار تخصی ــن( در انتظ ــزار ت ه
ــتاد  ــات س ــق مصوب ــه وف ــت ک ــأ ارز اس ــد منش تأیی
تنظیــم بــازار، مقــرر شــده اســت بقیــد فوریــت در این 

ــرد. ــورت پذی ــدام الزم ص ــوص اق خص

23 هزار کانتینر حاوی کاال در بنادر و گمرکات در انتظار تعیین وضعیت ارز
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بخشنامه

بـه منظـور جلوگیـری از تضییـع حقـوق دولـت در صـورت عـدم خـروج کاالی ورود موقت 
شـده از محـل کارنـه A.T.A مراتـب بـه قیـد فوریـت پیگیـری و بـه نحـو مقتضی بـه مراجع 

ذی ربـط و اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران اعـام گردد.

A.T.A دستورالعمل نحوه پذیرش و تسویه دفترچه کارنه
  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک ایران با صدور بخشنامه ای دستورالعمل 
 A.T.A نحوه پذیرش و تسویه دفترچه کارنه
را به گمرکات مجاز به انجام رویه A.T.A را 

ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:

پیرو بخشنامه شماره ۷3/5444/۷68/326835 
درخصوص انجام امور مربوط به رویه A.T.A و با توجه 
به برگزاری دوره آموزشی مورخ 98/11/30 و الحاق 
دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون استانبول 
به عنوان یک سند بین المللی واحد به ویژه در زمینه ورود 
موقت که در گسترش تجارت بین الملل تأثیر بسزایی 
دارد، دستورالعمل ذیل منضم به فایل های مربوط به 
نحوه اقدام گمرکات در پذیرش و تسویه دفترچه کارنه 
A.T.A و ممهور نمودن وله های مربوطه به تفکیک 
گمرک ورودی و خروجی به عنوان رویه اجرایی ضمیمه 
شماره یک کنوانسیون استانبول تحت نام کنوانسیون 
A.T.A به منظور اجرا در گمرکات مجاز اباغ می گردد، 
لذا خواهشمند است ضمن در اختیار قراردادن فایل های 
آموزشی مورد اشاره به عوامل ذی ربط، دستور فرمایید به 
منظور عدم بروز مشکل در سلسله مراتب رویه مورد اشاره 

دقت الزم مبذول نمایند.
الف: ورود موقت

1- کاالی وارده تحت پوشش دفترچه A.T.A صرفًا 
جهت مدت محدودی ورود موقت شده و قابل فروش و 
عرضه در کشور و یا ترخیص قطعی نمی باشد، واردات قطعی 
کاالی ورود موقت شده تحت صحابت دفترچه مزبور در 
شرایط بسیار خاص منوط به ارائه موافقت کتبی کشور مبدأ و 
اعام آن از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و پس از ارائه ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی 

واردات کاال می باشد. 
عمده مصارف دفترچه A.T.A در تمام کشورهای 
عضو برای چهار دسته از کاالها به شرح زیر می باشد که 
ضرورت دارد با رعایت کلیه مقررات در گمرکات ذی ربط 

اقدام گردد:
1- الف: کاالها و یا نمونه های تجاری که به 

منظور الگوبرداری صنعتی، بازاریابی و یا شرکت در 
نمایشگاه های داخلی یا بین المللی )موضوع کنوانسیون 
8 ژوئن 1961 بروکسل( جهت مدت محدودی وارد 
می گردد. با درج شماره ثبت، سریال، مدل و مارک کاال 
و در صورت لزوم نصب تصاویر یا کاتالوگ کاالی اظهار 

شده.
1- ب: دستگاه ها و تجهیزات حرفه ای موضوع 
کنوانسیون 8 ژوئن 1961 بروکسل ازجمله ابزارهای 
پژوهشی، علمی و تحقیقاتی وارده توسط مراکز علمی 
دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و سایر دستگاه های 
مطبوعاتی،  زمین شناسی،  زیست شناسی،  پزشکی، 
جلسات،  و  سمینار  سینما،  تلویزیونی،  شبکه های 
دستگاه های تست کننده ماشین آالت، لوازم برقی، وارد 

می گردد.
1- ج: ابزار و لوازم ورزشی که توسط فدراسیون ها و 
کمیته های ورزشی یا ورزشکاران به منظور برگزاری و یا 

شرکت در مسابقات ورزشی وارد می گردند.
1- د: اتومبیل های مسابقه ای فاقد پاک یا ثبت 

نشده ورودی روی وسیله حمل یا خودرو بر.
 2- با توجه به اینکه در طول مدت اعتبار کارنه 
A.T.A )یک سال(، کاالها می توانند تحت همان کارنه 
در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده 
آن مایل باشد، به طور موقت وارد شوند، پذیرش بیش از 
یکبار یک کارنه برای یک کاالی واحد در مدت اعتبار آن 

بامانع می باشد.
 3- از آنجا که پلمپ الصاق شده با مشخصات 
کاالهایی که از طرف گمرک قبلی ارائه شده است می تواند 
مورد شناسایی گمرکات کشورهای عضو دیگر در مسیر 
عبور کاالی تحت صحابت A.T.A قرار گیرد، پذیرش 
کاالی واصله با پلمپ کشور مبدا که در کشورهای طول 

مسیر باز نشده است بامانع می باشد. 
توجه گردد که مهلت مرور زمان مطالبات موضوع 
حقوق ورودی حداکثر یک سال از تاریخ انقضای مدت 
ز  ر دفترچه می باشد، لذا به منظور جلوگیری ا عتبا ا
تضییع حقوق دولت در صورت عدم خروج کاالی 
ورود موقت شده از محل کارنه A.T.A مراتب به قید 
فوریت پیگیری و به نحو مقتضی به مراجع ذی ربط 
یران  تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ا و ا

اعام گردد.
ب: ترانزیت

1- از آنجا که کارنه A.T.A حمل ونقل کاالها 
را در ترانزیت گمرکی )ورود از یک مرز و عبور از مرز 
دیگر(، تحت پوشش قرار می دهد پذیرش ورود دوچرخه 
و موتورسیکلت به منظور ترانزیت از کشور تحت پوشش 
A.T.A منوط به رعایت ضوابط ازجمله روادید دارنده 
مًا ورود توسط شخص دارنده و مشخص  لزا کارنه، ا
نمودن مرز خروج در هنگام ورود به گمرک مرزی ورودی 

می باشد.

توجه: در صورت لزوم توقف در داخل کشور نیاز به 
هماهنگی با کانون جهانگردی و اتومبیل رانی می باشد.

2- پذیرش کارنه A.T.A جهت ورود موقت و یا 
عبور کامیون های پر و خالی )به جز کامیون هایی که به 
صورت ثبت نشده و فاقد پاک بر روی کامیون دیگری 
به عنوان کاالی دارای دفترچه A.T.A ارائه گردد(، 

مجاز نمی باشد. 
ج: ممنوعیت ها 

1- با توجه به بند الف ماده 40 قانون امور گمرکی، 
پذیرش کاال تحت پوشش کارنه A.T.A نیازی به تنظیم 

اظهارنامه ورود موقت ندارد.
2- با توجه به پوشش کامل تضامین A.T.A برای 
کاالی تحت صحابت، اخذ سایر تضامین طبق بند "ح" 

ماده یک قانون امور گمرکی مجاز نمی باشد.
3- پذیرش کارنه A.T.A برای کاالهای مصرفی 
و یا فاسدشدنی ازجمله مواد غذایی و یا مواد اولیه جهت 

واحدهای تولیدی مجاز نمی باشد.
ورود  جهت   A .T .A کارنه  پذیرش  از   -4
ماشین آالت و دستگاه ها به منظور استفاده و کار کردن 
در خطوط تولید و غیره )همانند: ماشین آالت راهسازی( 

خودداری گردد.
5- ورود کاال با دستگاه به منظور تکمیل یا تعمیر 
 A.T.A به صورت ورود موقت و تحت صحابت کارنه

مجاز نیست. 
6- از پذیرش کارنه A.T.A جهت ورود کاالهای 
ساخت کشور آمریکا و اسرائیل خودداری و تأکید می گردد 
کارنه های صادره از آن مبادی نیز قابل پذیرش نمی باشد.

 د: گمرکات تخصصی 
 A .T .A گمرکات اختصاصی مجاز به عملیات
شامل: نمایشگاه تهران، غرب تهران، تهران، فرودگاه 
امام خمینی)ره(، شهیدرجایی، شهید باهنر، انزلی، آستارا، 
نوشهر، امیرآباد، اینچه برون، تبریز، سهان، جلفا، بازرگان، 
قزوین، زاهدان، چابهار، میرجاوه، اصفهان، دوغارون، 
مشهد، سرخس، آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی)ره(، 
خسروی، شیراز، بوشهر، اراک، نوردوز، خرمشهر، انزلی، 

کرمان

  براساس مصوبه هیأت وزیران 
واردات تجهیزات و وسایل ورزشی 
اهدایی از سوی کمیته ها، فدراسیون ها 
و کنفدراسیون های ورزشی بین المللی 
بدون پرداخت سود بازرگانی مجاز است.

متن مصوبه به این شرح است: هیأت 
وزیران در جلسه 1399/4/29 به پیشنهاد 
وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 

اسامی ایران تصویب کرد:
واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد 
نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین المللی 
پارالمپیک،  لمللی  بین ا کمیته  المپیک، 
فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های 
قاره ای و سایر اشخاص، به پیشنهاد و تأیید 
فدراسیون ورزشی مربوط، تأیید وزارت ورزش 
و جوانان و با موافقت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بدون پرداخت سود بازرگانی مجاز 

است.
در همین زمینه مدیرکل مرکز واردات 
و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی 
بخشنامه ای مصوبه مذکور را به گمرکات 

اجرایی اباغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: درخصوص 

شرایط واردات تجهیزات و وسایل ورزشی 
مورد نیاز اهدایی، بدون پرداخت سود بازرگانی 
تأکید می گردد که پذیرش در هر مورد با 
پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و موافقت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اباغ این 

دفتر امکان پذیر خواهد بود. 

اعطای مجوز صادرات محصوالت فوالدی 
در سامانه فرامرزی گمرک

  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی نامه ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران نوشت: از تاریخ هشتم 
شهریور ماه سال جاری اعطای مجوز صادرات فوالد خام و محصوالت 

فوالدی مجدداً در سامانه فرامرزی گمرک ایران صورت می گیرد.
در این نامه آمده است: نامه های شماره 60/9322۷ مورخ 99/4/15 و شماره 
60/93221 مورخ 99/4/15  از تاریخ 99/6/8 کان لم یکن تلقی می گردد. لذا ضروری 
است جهت ساماندهی و رصد بیشتر بازار فوالد خام و محصوالت فوالدی از تاریخ 99/6/8 
 )EPL( اعطا مجوز صادرات مجدداً در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسامی ایران

توسط معاونت محترم معادن و صنایع معدنی صورت پذیرد.
خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی اباغ نمایند.

واردات تجهیزات و وسایل ورزشی اهدایی از سوی سازمان های بین المللی 
بدون پرداخت سود بازرگانی مجاز است
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بخشنامه

در صـورت ارسـال اظهارنامـه متروکه به سـازمان جمـع آوری و فـروش امـوال تملیکی، هـر گونه 
اقـدام درخصـوص کاالی مـورد نظر منـوط بـه درخواسـت صاحـب کاال در اجـرای تبصره یک مـاده 33 

قانون امـور گمرکـی و اعـام نظر سـازمان مزبور می باشـد.

چگونگی تنظیم و ارسال اظهارنامه کاالی متروکه به سازمان اموال تملیکی
  مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
صدور  با  ایران  گمرک  ویژه  و  آزاد 
بخشنامه ای چگونگی اظهار کاالهای 
سازمان  به  گمرک  سوی  از  متروکه 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا عقد 
تفاهم نامه جدید و صدور دستورالعمل 

کلی را اعالم کرد.
در این بخشنامه آمده است:

بازگشت به مکاتبات متعدد گمرکات اجرایی 
و اعام مشکات في مابین سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی و گمرک جمهوری اسامی 
ایران در انجام تشریفات کاالهای متروکه به 
دلیل انقضاء تاریخ اعتبار تفاهم نامه شماره 
96/۷52925 موضوع مصوبه 42210ت 50544 
ه مورخ 1393/4/18 هیأت محترم وزیران در 
تاریخ 98/۷/22، مراتب تا عقد تفاهم نامه جدید 
و صدور دستورالعمل کلی جهت وحدت رویه 

گمرکات به شرح زیر اباغ می گردد.
1- از آنجا که با توجه به تبصره 2 ماده 
34 قانون امور گمرکی گمرک موظف به تنظیم 
اظهارنامه برای هر ردیف انبار کاالیی که مشمول 
مقررات متروکه شده است می باشد با تعیین 
گمرک به عنوان اظهارکننده و سازمان اموال 

تملیکی به عنوان صاحب کاال با توجه به شناسه 
ملی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
هر منطقه نسبت به تنظیم اظهارنامه و انجام 

تشریفات ارزیابی اقدام گردد.
2- به منظور اقدام درخصوص بند 1، کلیه 
گمرکات اجرایی مکلفند ظرف 24 ساعت از اباغ 
بخشنامه نسبت به اعام شناسه ملی سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی مناطق خود 
به دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

3- حقوق ورودی کاال با تعیین تعرفه 
و ارزش گذاری وفق مقررات انجام و شناسه 
پرداخت همزمان با صدور مجوز بارگیری صادر 

می گردد.
4- با صدور مجوز بارگیری اطاعات 
اظهارنامه متروکه به صورت سیستمی از طریق 
پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان 

اموال تملیکی قرار می گیرد.
 5- در صورت ارسال اظهارنامه متروکه به 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، هر 
گونه اقدام درخصوص کاالی مورد نظر منوط 
به درخواست صاحب کاال در اجرای تبصره یک 
ماده 33 قانون امور گمرکی و اعام نظر سازمان 

مزبور می باشد.

بازارچه مشترک مرزی 
پسابندر فعال شد

  بــا تصویــب هیــات 
وزیــران بازارچــه مشــترک 
ــت  ــابندر در فهرس ــرزی پس م
بازارچــه هــای فعــال قــرار 

ــت. ــر ف گ
متن مصوبه به این شرح است: 
 1399 /6 هیأت وزیران در جلسه 5/
مورخ   2354۷2 پیشنهاد شماره  به 
1398/12/1 وزارت کشور و به استناد 
قانون  و هشتم  و سی  یکصد  اصل 
اساسی جمهوری اسامی ایران تصویب 

کرد:
بازارچه مشترک مرزی پسابندر 
بند  موضوع  پیوست  فهرست  از 
/116689 تصویب نامه شماره   )3 (

ت45059هـ مورخ 1390/6/8 خارج 
می شود و در فهرست بازارچه های فعال 

قرار می گیرد.

لغو عوارض صادراتی
 تخم مرغ در شهریور ماه

  مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران طی بخشنامه ای با اشاره به 
نامه دبیر کارگروه تنظیم بازار، لغو 
عوارض صادراتی تخم مرغ صرفاً 
در شهریور ماه سال جاری را به 

گمرکات اجرایی ابالغ کرد.

  دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای با استناد به نامه دفتر مقررات، 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اسامی 1۴6 
صادرکننده مجاز محصوالت کاشی و سرامیک به همراه شناسه ملی مربوط 

را به گمرکات اجرایی اعالم کرد.
در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به دفتر صادرات گمرک ایران آمده 
است: ضمن ارسال تصویر نامه 60/133890 مورخ 1399/5/29 مدیرکل محترم دفتر صنایع 
معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصوالت کاشی و سرامیک بازنگری شده 146 
صادرکننده مجاز به همراه شناسه ملی مربوطه، تا اطاع ثانوی ارسال می گردد. شایان ذکر 

است از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می گردد.

ابالغ فهرست اساسی ۴6 صادرکننده مجاز محصوالت کاشی و سرامیک به گمرکات اجرایی

  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
اعالم  بخشنامه ای  طی  ایران  گمرک 
کرد: به منظور جلوگیری از فساد و خرابی 
محموله های وارداتی برنج، گمرک نسبت به 
ترخیص تمامی محموله ها که با ارز نیمایی 
وارد می شوند و در صف تأمین ارز قرار دارند 

به شرط داشتن کد رهگیری اقدام می کند.
در این بخشنامه آمده است: 

پیرو تصمیمات متخذه در نود و ششمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار طی نامه شماره 60/80011 مورخ 
99/3/31 و نامه شماره 60/13۷844 مورخ 99/6/3 
معاونت محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم 
بازار منضم به تصمیمات مرتبط با تنظیم بازار برنج به 

شرح ذیل مراتب جهت اقدام الزم با رعایت کامل مقررات اباغ و 
ارسال می گردد:

 * محموله های رسوبی و محموله های تامین ارز شده
1- مقرر گردید تمام محموله های برنج وارداتی رسوب بنادر 
که تا قبل از 99/5/31 وارد بنادر و گمرکات کشور شده )دارای 
قبض انبار یا اعامیه ورود قبل از تاریخ ذکر شده( بدون هر گونه 
محدودیتی تخصیص و تأمین ارز شده )عاوه بر محموله هایی که 
قبا کد تخصیص گرفته و تأمین ارز شده اند( و ترخیص آنها مشمول 

ممنوعیت نمی باشد.
2- تمامی ثبت سفارش هایی که ارز آن تا قبل از تاریخ 
99/5/31 تأمین و حواله شده، حسب ماده 11 اصاحیه آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جزو حقوق مکتسبه 
محسوب شده و ورود و ترخیص آنها با تأیید بانک عامل مشمول 

ممنوعیت فصلی نمی باشد.
* محموله های ترخیص درصدی

مقرر گردید مانده ترخیص نشده آن بخش از محموله های 
ترخیص درصدی برنج تا پایان مورخ 98/12/29، به دلیل اینکه 
قیمت حاشیه بازار سال 98 زیر قیمت مصوب بوده است مشروط 
به درج اطاعات فروش در سامانه جامع تجارت و عرضه در شبکه 
توزیع مجاز، بدون هر گونه محدودیتی )از جمله کد رهگیری بانک( 
با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران به مقصد انبارهای اعامی 

شرکت مذکور )GTC( ترخیص و تحویل گردد؛
* ذخایر

ترخیص کل محموله های مشمول ذخایر استراتژیک شرکت 
بازرگانی دولتی ایران شامل ممنوعیت فصلی نبوده و کلیه دستگاه ها 
ازجمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسامی ایران، سازمان غذا 
و دارو و... مکلف به کارسازی اسناد و طی فرآیندهای قانونی ازجمله 

کد تخصیص، تأمین ارز، ترخیص، نمونه برداری و... همانند 
شرایط عادی می باشند؛

* موارد عمومی
1- با توجه به اختیارات وزارت صمت درخصوص 
ضوابط تجاری و عطف توجه به نامه شماره ۷0118 مورخ 
9۷/5/29 مقرر گردید ثبت سفارش آن دسته از محموله های 
برنج وارداتی که شامل این تصمیمات می باشند )قبل از 
99/5/31 وارد گمرک شده است( نیاز به تمدید و اصاح 
نداشته و تمامی دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت جهاد 
کشاورزی، قرنطینه، بانک مرکزی، گمرک ج.ا.ا و وزارت 
بهداشت( می بایست نسبت به تسهیل و تسریع فرآیند 
تمامی تشریفات گمرکی اقدام و مشمول محدودیت های 
 ،IRC ارائه خدمات ناشی از شروع ممنوعیت )ازجمله کد

قرنطینه، استاندارد و...( ننمایند؛
2- حسب اختیارات وزارت صمت ناشی از مصوبه شعام، مقرر 
گردید با توجه به محدودیت های ارزی و تأثیر آن بر فرآیندهای 
ترخیص از صدور سوئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان موظفند حداکثر 
ظرف مدت 10 روز نسبت به خروج کاال از بنادر کشور اقدام نمایند؛

3- برای آن دسته از محموله های درصدی که بعد از تغییر نرخ 
ارز به نیما با دریافت کد تخصیص و در صف تأمین ارز بوده و به صورت 
درصدی ترخیص شده اند و کل محموله مشمول ارز نیمایی می باشد 
مقرر گردید برای جلوگیری از فساد و خرابی محموله ها، گمرک 
نسبت به ترخیص تمامی محموله هایی که برنج آن با ارز نیمایی که در 
صف تأمین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده است )جهت 
جلوگیری از فساد کاال( مشروط به داشتن کد رهگیری بانک اقدام و 

فهرست آنها جهت طی مراحل بعدی به بانک مرکزی اعام گردد.

شرایط ترخیص محموله های برنج وارداتی با ارز نیمایی از گمرک
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فراسو

جامعـه بین المللـی بایـد تشـخیص دهـد کـهCOVID -19 می توانـد توسـط جرایـم سـازمان 
یافتـه و گروه های تروریسـتی بـرای دسـتیابی بـه سـودهای غیرقانونی مـورد سوءاسـتفاده قرار 

گیـرد.

COVID -19 و سازمان ملل برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در شرایط WCO همکاری نزدیک
  دبیرکل سازمان جهانی گمرک در پنجمین 
تروریسم  با  مبارزه  جهانی  کمیته  نشست 
سازمان ملل متحد که به صورت مجازی برگزار 
شد، در مورد چگونگی اولویت های این سازمان 
و حمایت از گمرکات عضو در قبال بیماری 

همه گیر COVID-19 مطالبی بیان کرد.
کونیو میکوریا گفت: بسیاری از نهادهای بین المللی 
ازجمله WCO نیز مجبور شده اند به چالش های ایجاد 

شده توسطCOVID -19 پاسخ دهند. 
وی افزود: در حالی که مرزها برای رفت و آمد مردم 
ند، گمرک مجبور است آنها را  بسته یا محدود شده ا
برای تسهیل حمل ونقل کاال ازجمله کاالهای اساسی 
و تجهیزات پزشکی باز نگه دارد و در این ارتباط برای 
تسهیل تجارت با همکاری نزدیک سازمان بهداشت 
جهانی، لیستی از تجهیزات پزشکی و داروها را به همراه 

کد طبقه بندی HS مربوطه منتشر کرده است.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک تأکید کرد: جامعه 

 COVID -19لمللی باید تشخیص دهد که بین ا
می تواند توسط جرایم سازمان یافته و گروه های تروریستی 
برای دستیابی به سودهای غیرقانونی مورد سوءاستفاده 
قرار گیرد. برای رفع این تهدید، WCO "عملیات 
STOP" را به عنوان یک واکنش اضطراری با هدف 
جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد ضروری پزشکی و 
داروهای تقلبی با همکاری نزدیک INTERPOL و 
تعداد دیگری از شرکای قرارداد جهانی ضدتروریسم، 

سازماندهی کرده است. 
میکوریا گفت: به زودی نتیجه این اقدامات و تجزیه 

و تحلیل تجارت غیرقانونی منتشر می شود.
وی تأکید کرد: در زمینه امنیت، سازمان جهانی 
گمرک برنامه های ظرفیت سازی خود را با شرایط بیماری 
همه گیر سازگار کرده و این برنامه را به حالت آناین 
درآورده است. به عنوان مثال، WCO یک سری 
دوره های آموزشی مجازی در زمینه مبارزه با تجارت 
غیرقانونی ساح های سبک، کاالهای استراتژیک مورد 

استفاده در ساح های کشتار جمعی و تجارت غیرقانونی 
مواد شیمیایی پیش ساز و اجزای مورد استفاده برای تولید 
مواد منفجره دست ساز ارائه داده است. این سازمان 
همچنین برای کمک به گمرکات به منظور حل صحیح 
مشکل کاالهای خطرناک ذخیره شده در بندرها پس از 
فاجعه اخیر در لبنان راهنمایی های الزم را ارائه داده است.

میکوریا اضافه کرد: گمرک، مسافران را در مرزها 

کنترل می کند، زیرا به دست آوردن داده های دقیق در 
نند در مدیریت خطر نقش داشته  مرزهایی که می توا
باشند، ازجمله اطاعات پیشرفته مسافر و اطاعات ثبت 
نام مسافر، بسیار حیاتی است. به این ترتیب WCO نه 
تنها در مورد سفرهای هوایی، بلکه در محیط های دریایی 

نیز با همکاری سیستم UN فعالیت دارد.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک بار دیگر بر تعهد 
خود برای ادامه همکاری نزدیک با نهادهای ذی ربط 
جهت تأمین امنیت تجارت و سفر در شرایط بیماری 

COVID -19 تأکید کرد.
رابطه نزدیک کاری بین WCO و سازمان ملل 
ازجمله در زمینه اجرای مؤثر کنترل مسافران توسط 
"والدیمیر وورونکوف"، معاون دبیرکل مبارزه با تروریسم 

مورد قدردانی قرار گرفت.
در این نشست همچنین از همکاری بیشتر بین 
سازمان های بین المللی درگیر در مبارزه با تروریسم 

حمایت به عمل آمد.

  به دعوت "کیو هتین" مدیرکل دپارتمان گمرک 
میانمار، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در نهمین 
 )ASEAN( جلسه انجمن ملل جنوب شرقی آسیا
شرکت کرد. این جلسه هر ساله در حاشیه جلسه 
مدیران آژانس ASEAN برگزار می شود. امسال 
۲0۲0( گمرک میانمار، رئیس مجمع عمومی  (

گمرک ASEAN است.
کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک ضمن 
قدردانی از گمرکات کشورهای آسه آن به خاطر حمایت 

مستمر از فعالیت های این سازمان و نقش مهم آنها در منطقه 
آسیا اقیانوس آرام، از جامعه جهانی گمرک دعوت کرد تا با 
تخصیص منابع الزم نسبت به ترخیص همه کاالهای مجاز 
برای کاهش تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 حمایت 
و اقدام کنند. وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت حفظ ارتباط 
جهانی و تقویت همکاری ها، لزوم پذیرش هنجارهای جامعه را 
برای پاسخگویی به بیماری همه گیر COVID-19 مورد 

تأکید قرار داد.
میکوریا درباره استراتژی فعلی سازمان جهانی گمرک و 

همچنین پیشرفت های در حال انجام و آینده ازجمله اهمیت 
ادغام منطقه ای و امنیت زنجیره های تأمین جهانی مطالبی بیان 
و بر اهمیت زنجیره های تأمین منطقه ای و ارتباط مستقیم آن 
 ASEAN با رشد اقتصادی تأکید کرد. وی ضمن تأیید اینکه
یکی از مدل های موفق برای این ادغام است، از ادارات گمرکی 
خواست تا نقش خود را در تأمین زیرساخت های نرم تقویت کنند 
و با ارائه تخصص های کلیدی در طراحی ادغام ها شرکت نمایند.

وی افزود: WCO پیشرفت قابل توجهی در زمینه سیستم 
تک پنجره و تجارت الکترونیکی ازجمله توسعه چارچوب 
استانداردها در تجارت الکترونیکی مرزی و همچنین اجرای 

طرح کارشناسان معتبر جدید داشته است.
با توجه به شرایط کنونی، دبیرکل سازمان جهانی 
گمرک خواستار تقویت همکاری اعضای ASEAN برای 

سازماندهی فعالیت های ظرفیت سازی آناین شد.
در این جلسه مرور کلی برنامه کار ساالنه 2021/2020 
در منطقه آسیا و اقیانوسیه به اشتراک گذاشته شد و همچنین 
بتکاراتی برای هماهنگی کارگاه های آناین و تسهیل  ا
ارتباطات در منطقه برای پیشبرد امور در این شرایط دشوار 
ارائه گردید.شرکت کنندگان از ابتکارات و اقدامات انجام شده 
توسط WCO و کشورهای آسه آن برای ایجاد تقویت ادارت 
گمرک از طریق فعالیت های ظرفیت سازی استقبال کردند. 
آنها همچنین تأکید کردند که گسترش و تعمیق همکاری بین 
کشورهای آسه آن و WCO و همکاری های منطقه ای به ویژه 

در دوره کنونی حائز اهمیت است.

توافق سازمان جهانی گمرک 
و لبنان برای بازسازی گمرک 

این کشور

 به دعوت "اسعد تفلیلی"، رئیس شورای 
عالی گمرک لبنان، کونیو میکوریا، دبیرکل 
سازمان جهانی گمرک در یک کنفرانس 
تلفنی در مورد برنامه اصالح و نوسازی 
گمرکات لبنان شرکت کرد. این درخواست 
به دنبال انفجار دلخراش بندر بیروت در 
۴ اوت صورت گرفت و دبیرکل WCO و 
رئیس شورای عالی گمرک لبنان در مورد 
راه حل مقابله با این گونه اتفاقات ملی به 

توافق هایی رسیدند.
نمایندگان لبنان در این کنفرانس تلفنی نیاز 
کوتاه مدت خود به زیرساخت ها ازجمله تجهیزات 
IT، ساختمان و وسایل نقلیه آسیب دیده در اثر 
انفجار و همچنین نیاز میان مدت به نوسازی گمرک 
ازجمله یک کد گمرک جدید براساس WCO و سایر 
استانداردهای بین المللی مانند کنوانسیون تجدیدنظر 
RKC( و چارچوب استانداردهای  شده کیوتو )
ایمن سازی و تسهیل تجارت جهانی را مطرح کردند. 
آنها همچنین توافق کردند که برای تعیین برنامه کاری 

در آینده نزدیک، همکاری خود را ادامه دهند.
در این کنفرانس آقای "هانی ال حاج چهاده"، 
خانم "گراسیا کاززی" و همچنین آقای "ریموند 
الخوری"، سرپرست اداره کل گمرک لبنان و آقای 
"هشام اف ابوابراهیم"، مشاور ارشد شورای عالی 
گمرک لبنان تمایل و آمادگی خود را برای حمایت 
از اصاحات گمرکی توسط همه احزاب در لبنان 

ابراز کردند.

  پروژه امنیت آسیا / اقیانوس آرام سازمان 
جهانی گمرک رویکرد آموزشی خود را در مورد ۴ 
دوره آموزشی مربوط به کنترل مسافر در گمرکات 
این منطقه ارائه کرد. دولت ژاپن از این پروژه که 
ابتدا قرار بود در سه ماهه اول سال ۲0۲0 تحویل 

داده شود، پشتیبانی مالی به عمل آورد.
اولین دوره آموزشی در کامبوج در مارس 2020 برگزار 
شد و 21 مقام گمرکی در این دوره پنج روزه که در مقر اداره 
GDCE( در پنوم پن برگزار شد،  کل گمرک و مالیات )
 ،COVID -19شرکت کردند. با توجه به بیماری همه گیر
سه دوره باقی مانده برای میانمار، ویتنام و جمهوری 
دموکراتیک خلق الئوس برای اواخر ژوئیه و اوایل آگوست 

2020 برنامه ریزی شده بود.
نسخه های اصاح شده این دوره ها شامل حذف موانع ایجاد سرعت در انجام امور گمرکی 
مسافران در فرودگاه ها است که در طول آموزش "رو در رو" انجام می شود. فیلم های تهیه شده 
ازجمله نمایش زنده جستجوی چمدان از طریق دستگاه های ایکس ری و حذف اقدامات عملی 

برای شرکت کنندگان در دوره ها پخش شد.
دوره آموزشی میانمار به 10 مقام دپارتمان گمرک در 
مقر گمرک در یانگون ارائه شد. تعداد شرکت کنندگان به 
دلیل الزامات دوری اجتماعی، محدود بود. این آموزش برای 
گمرک ویتنام بصورت وبینار با حضور 50 مقام گمرکی در 
محل کار خود در سراسر ویتنام ازجمله خانه هوآ، کوانگ نین، 
کین گیانگ، دا نانگ، شهر هوشی مین و ستاد گمرک در 
هانوی به صورت مجازی برگزار شد. دوره آموزشی نهایی 
برای اداره گمرک الئوس با حضور 18 افسر در دفتر مقر 

گمرکی در وینتیان برگزار شد.
بازخورد دریافت شده از طرف شرکت کنندگان در این 
دوره های آموزشی و مقامات ارشد 4 اداره گمرک عضو بسیار 
مثبت بود. آنها به ویژه از دانش و تجربه خوبی که با مشارکت 

آژانس خدمات مرزی کانادا و مقامات نیروی مرزی استرالیا ارائه شده، استقبال کردند.
عاوه بر افزایش مهارت ها و دانش افسران گمرک در 4 کشور یادشده، این آموزش برای 

سایر کارمندان اداره های گمرک در مورد بهترین روش های کنترل مسافر قابل استفاده است.

برگزاری جلسه آنالین بین سازمان جهانی گمرک و اتحادیه آ.سه.آن

COVID -19آموزش کنترل مسافر برای گمرکات ۴ کشور آسیای دور علی رغم چالش های
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مقاله

سـاختمان آموزش ترخیص کاال به منظـور ارائـه تمرین های عملی و شبیه سـازی شـده در ارتباط 
با آموزش شـغلی نیروهای جدیـد و آموزش تخصصی شـغلی اعضا بـرای تقویت ظرفیت های شـغلی 

آنها ایجاد شـده اسـت.

گمرک هنگ کنگ با هدف ایجاد مهارت و 
آگاهی کامل دانشجویان رشته امور گمرکی و 
کارکنان تازه استخدام شده، اقدام به ایجاد 
یک ساختمان آموزشی با شرایط و وضعیت 
مشابه گمرک واقعی و عملیاتی )چیزی شبیه 
دستگاه سیمیالتور برای دانشجویان خلبانی 
یا کشتیرانی( کرده و به این ترتیب کارآموزان 
را به طور عملی با شیوه های مختلف انجام کار 
در واحدهای گمرکی آشنا می سازد، در نتیجه 
دانشجویان پس از اتمام دوره های آموزشی 

در انجام وظایف محوله موفق تر خواهند بود.
مطلب زیر به این موضوع پرداخته است.
)PDTB( واحد آموزش توسعه شغلی

واحـد آمـوزش توسـعه شـغلی مرکـز آمـوزش و 
تحقیقات هنـگ کنـگ )PDTB( یک واحـد دوطبقه 
بـا مسـاحت ۷80 مترمربـع اسـت که شـامل سـاختمان 
آمـوزش، محـدوده شـلیک، دادگاه سـاختگی، واحـد 
اقامتـی و سـاختمان پـردازش مـوردی اسـت. ایـن 

مجموعـه از مـارس 2013 آغـاز بـه کار کـرده اسـت.
هـدف PDTB تداعـی محیـط کار گمـرک و 
ارائـه آموزش بـه دانشـجویان اسـت. اخیراً دانشـجویان 
می تواننـد فرآیند ترخیـص مسـافر، ترخیص بـار، فنون 
بازرسـی کشـتی، شـلیک کـردن، رویه هـای دادگاهی، 
فنون حملـه ناگهانـی و مـوارد جنایـی را از طریـق انواع 
آموزش هـا کـه در ذیـل بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت را 

بیاموزنـد.
1. ساختمان آموزش برای ترخیص بار مسافر

2. منطقه بازرسی وسیله نقلیه بهمراه بازرسی بار

3. کشتی ساختگی
سـاختمان آمـوزش ترخیـص کاال بـه منظـور ارائه 
تمرین هـای عملـی و شبیه سـازی شـده در ارتبـاط بـا 
آمـوزش شـغلی نیروهـای جدیـد و آمـوزش تخصصـی 
شـغلی اعضـا بـرای تقویـت ظرفیت هـای شـغلی آنهـا 
ایجـاد شـده اسـت. بـا آموزش هـای شبیه سـازی، 
فعالیت هـای آموزشـی روی عملیـات اصلـی بـدون 
ایجـاد زحمـت بـرای آنها، هـم بـرای نیروهـای جدید و 
هـم اعضـای قبلـی، انعطاف پذیـر و مقـرون بـه صرفـه 
خواهـد بـود. اکنـون مربیـان نیـازی بـه تعییـن وقـت 
ماقات بـا کارمندان اجرایـی جهت اسـتفاده از امکانات 
آنهـا همچـون مسـیرهای قرمـز و سـبز و دسـتگاه های 

ایکـس ری ندارنـد.
بـرای ارائـه آمـوزش بـا کیفیـت، کارمنـدان مرکز 
آمـوزش یـا مربیـان بایـد بـر عملیـات رویـه ترخیص و 
کاربـرد تکنولوژی های از پیش تعیین شـده مثل اسـکنر 

ایکـس ری و فلزیاب مسـلط باشـند.
در PDTB دانشـجویان و اعضا می توانند آموزش 
براسـاس صاحیـت را مطابق بـا ماهیـت متفـاوت کار 
ببیننـد. پـس از آمـوزش، آنهـا قـادر خواهنـد بـود امـور 
مربـوط بـه ترخیـص را بـه صـورت کامـل و کارآمـد در 
محـل کار برعهـده بگیرنـد. در واقـع PDTBبـرای 
دسـتیابی به هدف آمـوزش بـرای ترخیص مسـافر و بار 

ایجاد شـده اسـت.
2. محدوده شلیک

هدف این محـدوده، ارائه آموزش امنیـت تاکتیکی 
و پاسـخ با اسـتفاده از قدرت اسـت. دانشـجویان و اعضا 
می تواننـد آمـوزش اسـتفاده از قـدرت در موقعیت هـای 

مختلـف بـه منظـور ارتقـاء اعتمـاد بـه نفـس و آگاهـی 
در اسـتفاده از قـدرت را حیـن انجـام وظیفـه بیاموزنـد. 
کارکنـان مرکـز آمـوزش یـا مربیـان بایـد کامًا بـا این 

مورد آشـنا باشـند.
وقتـی که اعضـا، آمـوزش کار با اسـلحه گـرم را در 
شـرایط مختلف یـاد گرفتنـد، قـادر خواهند بـود وظایف 
تحقیقاتـی را بـا اطمینـان انجـام داده و کارایـی اجرایی 

خـود را بهبود بخشـند.
سـاختمان آمـوزش اسـلحه گـرم PDTB بـرای 
بـرآوردن نیازهـای آموزشـی گمـرکات هنگ کنـگ 
سـاخته شـده اسـت. از ایـن امکانـات بایـد مطابـق بـا 

قوانیـن اسـتفاده شـود.
 3 . دادگاه ساختگی

هـدف ایـن دادگاه، ارائـه آمـوزش به دانشـجویانی 
اسـت که خواهان کسـب تجربه در دادرسـی و شـهادت 
دادن در دادگاه هستند. دانشـجویان و اعضا، شانس آشنا 
شـدن با رویه های قضایـی را خواهند داشـت و در زمینه 
شـهادت دادن در دادگاه که قطعًا در میزان مجازات موثر 
خواهد بود، مطلـع خواهند شـد. کارکنان مرکـز آموزش 
یـا مربیـان بایـد آشـنایی کامـل بـا رویه هـای قضایـی 
داشـته باشـند. دانشـجویان و شـاغان بـا رویه هـای 
قضایی آشـنا می شـوند و مدارک را با اطمینـان کامل در 
دادگاه ارائـه می دهنـد. هنگ کنـگ، سـاختمان آموزش 
دادگاه سـاختگی برای بـه دسـت آوردن نیازهای خاص 
گمـرک را مطابق با سیسـتم قضایی محلی خود سـاخته 

. ست ا
4. عملیات هجوم 

واحـد اقامتـی سـاختگی بـرای ارائـه آمـوزش 

وحید محمد تقوایی- مریم محبی*

شبیه سازی محیط گمرکی
 در هنگ کنگ و تأثیر آن بر بهبود آموزش کارکنان گمرک

سـاختگی و فنـون تحقیـق در فرضیـات طراحـی شـده 
اسـت. دانشـجویان و اعضا با فنون تحقیق و تفحص در 
فرضیـات آشـنا می شـوند و از عهـده وظایف مربـوط به 

بازرسـی خـود بـه صـورت کارآمـد برخواهنـد آمد.
کارکنـان مرکـز آمـوزش یـا مربیـان بایـد دانـش 
وسـیعی از جنایات داشـته باشـند و با ملزومات تحقیقات 
آشـنا شـوند . آموزش موثر درخصوص فنـون تحقیق در 

مـوارد معمـواًل منجر بـه عملیـات موفق می شـود.
5. پـردازش و کنتـرل )اتـاق مصاحبـه تصویـری، 

اتـاق شناسـایی(
اتـاق شناسـایی بـرای آمـوزش شناسـایی طراحی 
شـده اسـت و فرآیند در آن بـه خوبی کنترل خواهد شـد.

کارکنـان مرکـز آموزش یـا مربیـان باید بـا خطوط 
راهنمایـی درخصـوص اجـرای قوانیـن و راهنمایـی و 

سـؤال پرسـیدن از مظنونین آشـنا باشـند.
با سـؤال کردن از طریـق مصاحبه تصویـری، زمان 

بازجویـی کوتاه تر خواهد شـد.
همچنیـن کارکنـان مرکـز آمـوزش یـا مربیـان 
نیازمنـد آگاهـی کامـل از عملکـرد سیسـتم مصاحبـه 

ویدئویـی هسـتند.
6. نتیجه گیری

آموزش سـاختگی یک روش بسـیار مؤثر اسـت. با 
این وجود، پیش از سـاخت مرکـز آموزش، یـک نفر باید 
عملیـات و نیازهای آمـوزش را شناسـایی کند و سـپس 
می توانـد امکانـات آمـوزش سـاختگی مـورد نیـاز را در 

مرکـز آمـوزش فرضـی ببیند.
مرکـز آمـوزش و امکانـات آن سـخت افزار اسـت، 
کارکنـان یـا مربیـان حرفـه ای و مجـرب و برنامه هـای 
آموزشـی، فاکتورهای اصلـی موفقیت آموزش هسـتند.

آموزش الکترونیکی
عـاوه بـر PDTB، مرکـز آمـوزش تحقیقـات 
هنگ کنـگ، همچنیـن کشـور چیـن برنامـه آمـوزش 
الکترونیکـی را بـرای دانشـجویان و شـاغلین ارائـه 

. یـد می نما
هدف آمـوزش الکترونیکی، ارائه آمـوزش باکیفیت 
و برنامه توسـعه برای بهبـود عملکرد فردی و سـازمانی 
بـه منظـور افزایـش کارایـی کارکنـان گمـرک و ارتقاء 

فرهنـگ یادگیری مسـتمر می باشـد.
برنامه آمـوزش بـه روز برای شـاغلین ارائـه خواهد 
شـد. فرهنگ یادگیری مسـتمر در میان همکاران ایجاد 
می شـود. از منابع آموزشـی بهتر اسـتفاده خواهد شد. به 
عنـوان مثـال می تـوان از کاس هـای آموزشـی بـرای 

منظورهای دیگـری اسـتفاده کرد.
کارکنـان مرکـز آموزش یـا مربیـان بایسـتی موارد 

زیـر را در نظر داشـته باشـند:
● رصـد میـزان اسـتفاده از برنامـه آمـوزش 

نیکـی و لکتر ا
● به کارگیـری اقدامات امنیتی فنـاوری اطاعات 

برای جلوگیری از حمله سـایبری
● به روزرسـانی محتـوای برنامه هـای آمـوزش 

الکترونیکـی هـر از چنـد گاهـی
● ارائه پشتیبانی فنی برای کاربران

منافع ملموس شامل:
● ارائه آموزش به روز به اعضا

● تشویق یادگیری مستمر
● استفاده بهتر از منابع آموزشی

تجهیـزات فنـاوری اطاعـات و سـرویس شـبکه 
داخلی مـورد نیـاز اسـت. اقدامـات امنیـت شـبکه مورد 

نیاز اسـت.
* مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی
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گزارش

بـا تدبیـر ریاسـت کل گمـرک، شـورای علمـی  پژوهشـی گمـرک و شـورای علمـی پژوهشـکده دانشـگاه 
تهـران در یکدیگـر ادغـام و یـک شـورای علمـی  پژوهشـی بـا حضـور مدیـران گمـرک و اسـاتید دانشـگاه و 
رؤسـای دانشـکده بـرق و کامپیوتر دانشـگاه تهـران و پردیـس ارس دانشـگاه تهران ایجاد شـده اسـت که 
کمیسـیون های تخصصـی زیرمجموعـه این شـورا مسـئولیت آزمـون تخصصـی را به عهـده خواهند داشـت.

  معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک 
ایران درخصوص جذب دانشجویان با موضوعات 
گمرکی در دانشگاه تهران گفت: مهلت پذیرش 
مدارک و پروپوزال دانشجویان که پیش از این تا 
1۴شهریور اعالم شده بود تا ۳1 شهریور تمدید 
شده و عالوه بر دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشد، در دوره دکتری نیز پذیرش دانشجو 

پذیرش می شود. 
دکتر علی بعیدی مفردنیا، در مورد توافق دانشگاه 
تهران و گمرک ایران برای پذیرش دانشجو افزود: همانطور 
نید امروز دوره دانشگاه آموزش محور گذشته  که می دا
و دانشگاه هایی که دانشجویان را با کتاب ها و جزواتی 
آموزش می دهند، عمومًا به تدریس دروس پایه یا تاریخ 
گذشته می پردازند که این روش با افزایش سرعت تولید 
علم و کاربرد آن در مسائل روزمره همخوانی ندارد. بر همین 
اساس در دانشگاه های مهم دنیا بعد از اخذ مدرک کارشناسی، 
متقاضیانی رابرای تحصیات تکمیلی پذیرش می کنند که 
قابلیت حل مسئله را داشته باشند. به عبارتی دانشجویانی 
پذیرش می شوند که پروپوزالی درخصوص مسئله خاص 

نوشته باشند و در پروپوزال ارائه شده 
و استاد راهنما را توجیه کنند که توان 
حل مسئله را دارند. با همین رویکرد، 
پژوهشکده ای از سوی دانشگاه 
تهران و گمرک جمهوری اسامی  
ایران تأسیس شده و مسئولیت حل 
مسائل مرتبط با گمرک و تجارت 
خارجی کشور را به عهده گرفته 
است. بعیدی مفردنیا ادامه داد: در 
قالب این پژوهشکده، گمرک با 
همکاری دانشکده فنی و پردیس 
ارس دانشگاه تهران دانشجوی 
تحصیات تکمیلی می پذیرد و این 
دانشجویان در طول دوران تحصیل 
همراه با گذراندن دروس، مسئله ای 

را که به عنوان پروپوزال ارائه داده اند، زیر نظر اساتید حل 
خواهند کرد و برای آن راهکار عملیاتی پیدا خواهند کرد. 
در واقع مشکات واقعی حوزه صنعت با این روش تحصیلی 
حل خواهد شد و دانشجو بعد از فارغ التحصیلی توانایی باالیی 
را کسب خواهد کرد.معاون برنامه ریزی و امور بین الملل 
گمرک ایران درخصوص رشته  های ترم جدید در دانشگاه 
تهران با محوریت مسائل مرتبط با گمرک توضیح داد: در 
دوره کارشناسی ارشد، در رشته های فناوری اطاعات، 
مکاترونیک، تصویرسازی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق 
خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، مالی گرایش مهندسی 
مالی و مدیریت ریسک، حقوق عمومی، مدیریت کسب وکار 
گرایش بازاریابی، کارآفرینی گرایش فناوری و رشته مدیریت 

تکنولوژی گرایش نواوری پذیرش دانشجو خواهیم داشت. 
وی افزود: در دوره دکترای تخصصی نیز در 8 رشته 
حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، مالی مهندسی 
مالی، رسانه، حقوق عمومی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 
مالی، مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی و مدیریت دولتی 
مدیریت منابع انسانی پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران 

خواهیم داشت.
رئیس علمی پژوهشکده گمرک جمهوری اسامی ایران 
درخصوص نحوه ثبت نام متقاضیان 
گفت: ابتدا متقاضیان باید نسبت به ثبت 
نام در سامانه گلستان به آدرس سایت 
ut اقدام  .ac .ir .http ://ems1
کنند و در بخش "ورود به سیستم" در 
بخش ثبت نام اولیه داوطلبان شرکت 
پردیس های  تخصصی  آزمون  در 
ارس و کیش دانشگاه تهران نسبت به 
تکمیل اطاعات و گرفتن کد داوطلبی 
اقدام کنند و سپس با مراجعه به سایت 
پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران 
 https://srs.iais.co به آدرس
نسبت به بارگذاری مدارک الزم برای 

آزمون تخصصی اقدام نمایند

وی درخصوص تعداد پذیرفته شدگان در ترم جاری 
اظهارداشت: پذیرش دانشجو در هر رشته بین 10 تا 15 نفر 

برای کارشناسی ارشد و برای دکتری 1 تا 3 نفر خواهد بود.
بعیدی درخصوص نحوه پذیرش دانشجو افزود: با 
تدبیر ریاست کل گمرک، شورای علمی  پژوهشی گمرک 
و شورای علمی پژوهشکده دانشگاه تهران در یکدیگر ادغام 
و یک شورای علمی  پژوهشی با حضور مدیران گمرک و 
اساتید دانشگاه و رؤسای دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه 
تهران و پردیس ارس دانشگاه تهران ایجاد شده است که 
کمیسیون های تخصصی زیرمجموعه این شورا مسئولیت 

آزمون تخصصی را به عهده خواهند داشت.
وی درخصوص حمایت مالی از دانشجویان گفت: در 
راستای حل مسئله مرتبط با پایان نامه و رساله دانشجویان، با 
تصویب شورای علمی  امکان پرداخت ماهیانه در قالب طرح 
مصوب مربوطه با اخذ تائیدیه شورای عتف وجود خواهد 

داشت.
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران 
درخصوص نحوه ارتباط متقاضیان برای طرح سؤاالت 
احتمالی، توضیح داد: متقاضیان برای کسب اطاعات بیشتر 
می توانند از طریق تلفن های 669291۷8 و 66946301 
خانم های هاشمی و لنگری در دبیرخانه پژوهشکده گمرک و 
 aptopadmin خانم عسگری در دانشگاه ارس با آی دی
در تلگرام و aptop.ir در اینستاگرام پرسش های خود را 

مطرح کننند و همکاران ما پاسخ دهند.
وی در پایان درخصوص مهلت ثبت نام گفت: پایان 

شهریور ماه آخرین مهلت ثبت نام در نظر گرفته شده است. 

 چهارمین جلسه کارگره ملی 
امور گمرکی اتحادیه اوراسیا با 
حضور حسین کاخکی مدیرکل 
بین الملل  همکاری های  دفتر 
گمرک و نمایندگان سازمان های 
ستاد  در  ذی ربط  اقتصادی 
مرکزی گمرک ایران برگزار شد.

همکاری های  دفتر  مدیرکل   
بین الملل گمرک گفت: در این جلسه 
قدامات مربوط به مصوبات سومین  ا
جلسه این کارگروه که شامل اصاح 
صادراتی  کاالهای  ارزش گذاری 
اتحادیه اوراسیا، کدگذاری کاالهای 
صادراتی و وارداتی برمبنای سیستم 
کردن  ر  معنی دا و  شده  هماهنگ 
یر، بررسی مشکات  ردیف های سا
مبدأ  گواهی  قبول  عدم  به  مربوط 
اوراسیا بابت اقام صادراتی به این 

اتحادیه و برگزاری دوره های آموزشی، 
مورد بررسی قرار گرفت.

 وی اظهارداشت: نحوه صدور 
راهکارهای  بررسی   ، مبدأ گواهی 
که  صادراتی  محموله های  کنترل 
مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های 
صادراتی هستند و بررسی انطباق آمار 
مبادالت تجاری بود و موضوعاتی 
ازجمله اجرای پروتکل صادرات کاال 
و تعیین مرجع ملی تأیید گواهی مبدأ 
در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
شایان ذکر است که طی نه ماهه 
گذشته یعنی از زمان اجرایی شدن 
موافقت نامه تجاری بین ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا بالغ بر 2 میلیارد و 600 
میلیون دالر کاالبین طرفین مبادله 

شده است.

قدردانی سازمان جهانی 
گمرک از اقدام گمرک 
ایران در ترجمه نسخه  
2۰۱۷ سیستم هماهنگ 

H.S شده

با  گمرک  جهانی  سازمان   
کل  رئیس  به  نامه ای  ارسال 
گمرک ایران  قدردانی خود را از 
ترجمه جلدهای هفتم و هشتم 
یادداشت های توضیحی سیستم 
هماهنگ شده کدگذاری و توصیف 

کاال )H.S ۲01۷( ابراز کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک 
بین  قراردادی  نعقاد  ا پی  در  ایران، 
گمرک ایران و سازمان جهانی گمرک 
،ترجمه یادداشت های توضیحی سیستم 
H( با حفظ حقوق  .S هماهنگ شده )
مالکیت معنوی توسط دفتر تعرفه گمرک 
ایران تحت نظر محمود بهشتیان از اساتید 
گمرکی آغاز شد و هم اکنون مراحل نهایی 
جلد پایانی آن در حال انجام است. سری 
کامل این ترجمه 10 جلد است که به 
تدریج پس از اتمام جلدهای هفتم و 
هشتم چاپ و منتشر شده و نسخه هایی 
نیز به سازمان جهانی گمرک و کشورهای 

فارسی زبان همسایه ارسال شده است.
کونیو  گزارش  این  براساس 
میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک 
طی نامه ای ضمن تقدیر و تشکر از 
مساعدت های صورت گرفته از سوی 
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک 
ایران در انجام این پروژه، خواستار دریافت 
نسخه های بیشتری از این ترجمه جهت 
نگهداری در اسناد سازمان سازمان جهانی 
گمرک و استفاده از آنها در مشاوره های 

آتی شد.

جذب دانشجو در ۸ رشته دکتری و 11 رشته کارشناسی ارشد 
در دانشگاه تهران با همکاری گمرک

تشکیل چهارمین جلسه کارگروه ملی امور گمرکی اتحادیه اوراسیا 
در ستاد مرکزی گمرک ایران
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گزارش

بـا توجـه بـه تغییـرات پرشـتاب در عرصه هـای علمـی و فنـی، عـدم تغییرپذیـری مسـاوی بـا 
بی سـوادی اسـت و از آنجـا کـه هـدف اصلـی آمـوزش ایجـاد تغییـر در جنبه هـای تئـوری و عملیاتـی 
اسـت، فعالیت مراکز آموزشـی ازجمله مرکز آمـوزش، تحقیقات و ظرفیت سـازی گمـرک باید بر این 

مبنـا اسـتوار باشـد.

  جلسه هماهنگی و بررسی 
راه های توسعه منطقه آزاد و ویژه 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
همکاری  افزایش  چگونگی  و 
سازمان های مستقر در این شهر 
فرودگاهی با حضور رئیس کل گمرک 

ایران، معاون پارلمانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و مدیرکل گمرک 
فرودگاه امام خمینی)ره( در محل 

این گمرک تشکیل شد.
گمرک  عمومی  بط  روا گزارش  به 
مام خمینی)ره(، قوامی معاون  فرودگاه ا

پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
اشاره به ضرورت همیاری ارکان اقتصادی 
دولت و همکاری بین دستگاهی برای به 
ثمر نشستن تاش ها در مجموعه شهر 
ر  یی با محور قرا فرودگاهی پیشنهادها
دادن نماینده مردم رباط کریم در مجلس 

در نشست مشترک رئیس کل گمرک، معاون حقوقی وزیر وزارت اقتصاد و مدیرکل گمرک فرودگاه امام)ره( صورت گرفت:

بررسی راه های توسعه منطقه آزاد و ویژه شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(

ینکه محدوده  شورای اسامی به لحاظ ا
سرزمینی شهر فرودگاهی در مجاورت 
شهرستان رباط کریم قرار دارد، ارائه داد 
نیم با همیاری و  مید است بتوا و گفت: ا
همکاری هر سه وزارتخانه امور اقتصادی 
و دارایی، راه و شهرسازی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از طریق حوزه معاونت 
پارلمانی و با ایجاد وفاق بین سازمان ها؛ 
ز  ا ا که  ر ملی  پروژه  ین  ا توسعه  مسیر 
اولویت های اصلی اقتصاد مقاومتی است 

هموار کنیم.
یران  میراشرفی رئیس کل گمرک ا
مور  ا نه  تخا ر ا ز و ه  یگا جا ین جلسه  ا ر  د
یی در تأمین منابع مالی  را قتصادی و دا ا
قتصادی دولت  و تدوین سیاست های ا
در حوزه های گمرک، بانک، بیمه و امور 
ئه تسهیات به ذی نفعان  ا ر تی و ا لیا ما
ن  ر عنوا ثیرگذا ا مهم و تأ م و خاص ر عا
و بر نقش حاکمیتی گمرک در دو بخش 
و  نین  ا قو عمال  ا ه  حوز در  ( رتی  نظا
زی  ن سا وا ت( و تسهیل گری و ر ا مقرر

تجارت خارجی تأکید کرد.
غامرضا صفاری طاهری مدیرکل 
گمرک فرودگاه امام)ره( نیز در این جلسه به 
تشریح موقعیت جغرافیایی و راهبردی شهر 
فرودگاهی و ظرفیت های بالقوه آن پرداخت و 
همکاری های بین دستگاهی را در این زمینه 

مؤثر دانست.
لبی درخصوص  ئه مطا را وی ضمن ا
اقدامات انجام شده در اداره کل گمرک 
فرودگاه امام)ره(، به تشریح تاریخچه ای 
از سیر تشریفات قانونی و اداری و موقعیت 
قتصادی  د و ویژه ا زا فیایی منطقه آ جغرا
شهر فرودگاهی پرداخت و در مورد طرح 
نداز  جامع شهر فرودگاهی در سند چشم ا
تدوین شده، زیرساخت های موجود و در 
حال تکمیل شهر فرودگاهی ازجمله شهر 
نوین،  کسب وکارهای  مرکز  لجستیک، 
اراضی 2500هکتاری منطقه ویژه و 1500 
هکتاری منطقه آزاد و 150 هکتاری بندر 
خشک با هدف تسهیل تجارت و بازرگانی 

نکاتی را بیان کرد.

در  ایران  گمرک  کل  رئیس    
بازدید از مرکز آموزش، تحقیقات و 
ظرفیت سازی گمرک و در نشستی با 
مدیرکل و کارشناسان این مجموعه، 
بر اهمیت توسعه دوره های آموزشی 
و به کارگیری روش های نوین در 
برگزاری این دوره ها تأکید کرد و 
گفت: بالندگی سازمان ها ازجمله 
گمرک درگرو توسعه آموزش و دانش 

تخصصی کارکنان است.
علی  تفاق  ا به  میراشرفی  مهدی   
بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور 
یران در محل مرکز  ا لملل گمرک  بین ا
آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک 
ایران حضور یافت و از نزدیک با اقدامات 
انجام شده و برنامه های آینده این مرکز 

آشنا شد.
براساس این گزارش وی با توجه به 
سابقه طوالنی مدیریت در گمرکات اجرایی 
و اشراف کامل بر موضوعات آموزشی و 
ندرکاران  پژوهشی، تاش بیشتر دست ا
مرکز آموزش گمرک برای به روزرسانی 

رزیابی نتایج این  دوره های آموزشی و ا
رتقای سطح کیفی  دوره ها بر بهبود و ا
فزایش  عملکرد کارکنان آموزش دیده، ا
دانش و آگاهی کارکنان برای انجام امور 
تخصصی گمرک، استفاده از فناوری های 
رتباطی در برگزاری  نوین اطاعاتی و ا
دوره های آموزشی و افزایش سطح همکاری 
نشگاهی به  و تعامل با مراکز علمی و دا

ز توان و ظرفیت های  منظور بهره گیری ا
تخصصی آنها را مورد تأکید قرار داد. 

مهدی میراشرفی در ادامه، نحوه ایجاد 
تغییرات در سازمان و اولی بودن بحث پرورش 
بر آموزش را مورد اشاره قرار داد و گفت: با 
توجه به تغییرات پرشتاب در عرصه های علمی 
و فنی، عدم تغییرپذیری مساوی با بی سوادی 
است و از آنجا که هدف اصلی آموزش ایجاد 

تغییر در جنبه های تئوری و عملیاتی است، 
فعالیت مراکز آموزشی ازجمله مرکز آموزش، 
تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک باید بر این 

مبنا استوار باشد.
رئیس کل گمرک استفاده از تکنیک ها 
و امکانات جدید برای اثربخشی 1 مباحث 
آموزشی را مهم توصیف کرد و در مورد تأمین 
نیازهای مرکز آموزش گمرک قول مساعد 

داد.
برپایه این گزارش در این نشست اهم 
اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آموزش، 
تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک از طریق 
پاورپوینت و از سوی عبدالرضا سلیمانی، 
مدیرکل این مرکز به اطاع رئیس کل و 

همراهان وی رسید.
مدیرکل مرکز آموزش گمرک، برگزاری 
دوره های مختلف آموزشی، تربیت مربیان 
سگ های موادیاب، برگزاری دوره آموزشی 
بین المللی حقوق مالکیت فکری، برگزاری 
دوره آموزش نایبین پست، معرفی نفرات 
برگزیده سازمان جهت شرکت در بورس های 
خارج از کشور و دوره های آموزشی برای 

همکاری  با  افغانستان  گمرک  کارکنان 
جایکای ژاپن را از اهم اقدامات این مرکز 

اعام کرد.
درخصوص  همچنین  سلیمانی 
برنامه های آتی مرکز آموزش گمرک به 
مواردی ازجمله استقرار فناوری های نوظهور 
در حوزه امور گمرکی و مدیریت یکپارچه 
مرزی در گمرک، مشارکت در برگزاری 
دوره های مجازی سازمان  جهانی گمرک با 
همکاری دفتر همکاری های بین الملل، برنامه 
منطقه بندی مراکز آموزش گمرکی در سطح 
کشور و برنامه جامع توسعه مرکز آموزش 

سگ های موادیاب در گمرک اشاره کرد.
این گزارش حاکی است رئیس کل 
گمرک و هیأت همراه در پایان این نشست 
ضمن قدردانی از زحمات و تاش های 
مدیرکل، معاونین و کارکنان مرکز آموزش، 
تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک، از مرکز 
تربیت سگ های موادیاب و نحوه آموزش 
مربیان به آنها برای کشف قاچاق مواد مخدر 
دیدن و از زحمات مربیان و سایر مسئوالن این 

بخش تقدیر کرد.

رئیس کل گمرک در بازدید از مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک:

 بالندگی سازمان در گرو توسعه آموزش و ارتقای دانش تخصصی کارکنان است

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: مرز جدید گمرکی بین جمهوری اسالمی 
ایران و افغانستان به زودی در منطقه »شمتیغ« شهرستان 

خواف در جنوب شرقی این استان ایجاد می شود.
مرز شمتیغ در خراسان رضوی گذرگاه رسمی مرزی گمرکی و محل 
عبور راه آهن خواف – هرات است.ظرف کمتر از دو ماه آینده پروژه خط 
راه آهن تا روستای روزنک تکمیل و طی مراسمی با حضور مقامات دو 

کشور ایران و افغانستان بهره برداری می شود.
شایان ذکر است که در حال حاضر مرزهای دوغارون در استان 
خراسان رضوی و ماهیرود در استان خراسان جنوبی از مرزهای فعال و 

گمرکی با کشور افغانستان هستند.

 مرز گمرکی جدید بین ایران و افغانستان ایجاد می شود
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گزارش
 گزارش وزارت اقتصاد از پیشرفت های فناورانه

در گمرک طی سال های اخیر

متن کامل گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
زیر از نظرتان می گذرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به روند پر شتاب 
جهانی شدن و تحوالت اخیر در سطح ملی و بین المللی در 
گمرک  سمت  به  حرکت  لزوم  و  تجاری  مناسبات  زمینه 
برنامه های  رویکرد  با  تا همسو  می کند  الکترونیک، تاش 
توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم انداز بیست ساله 
ارائه تسهیات الزم  کشور در کنار سایر دستگاه ها، ضمن 
به خدمت گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را نیز فراهم 
نماید. طی سال های اخیر توسعه سامانه های الکترونیکی در 
امور گمرکی و در حال حاضر نیز هوشمندسازی گمرک در 
دستور کار قرار دارد. گمرک هوشمند، گمرکی است که در آن 
تخصیص منابع و تصمیمات مبتنی بر زیرساخت های هوشمند 
و مجموعه گسترده ای از داده ها در جریان آزاد اطاعات با 
هدف افزایش رشد بهره وری اتخاذ می شود. همراه با اجرای 
ارتباطی  عملکرد  گسترش  برای  بستری  ایجاد  پروژه،  این 
گمرک بر پایه ارائه خدمات به صورت "هر کجا و هر زمان" 

مورد نظر دست اندرکارکان است. 
گمرک در جایگاه مرزبان اقتصادی کشور، در صادرات 
سرمایه ای،  کاالهای  واردات  تسهیل  همچنین  و  غیرنفتی 
واسطه ای و مواد اولیه که حدود 85 درصد واردات کشور را 
شامل می شود و سهم مهمی در فرآیند تولید کشور دارد، نقش 
ویژه ای ایفا می نماید. به طوری که توانسته است از تحوالت 
فناورانه و تکنولوژیک مناسب در این راستا استفاده کند. امروز 
روز،  فناوری های  مدرن ترین  به  تجهیز  کرد  ادعا  می توان 
گمرک ج.ا.ا را در تراز گمرک های پیشرفته دنیا قرار داده است. 
این سازمان همچنین در تأمین نیازهای پزشکی و درمانی 
در شرایط شیوع ویروس کرونا، نقش مهمی ایفا کرده است.

اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی و اقدامات 
اجرایی 

 راه اندازی گمرک موبایل و شبکه های اجتماعی فعاالن 
توسعه  و  تجارت  تسهیل  تولید،  جهش  هدف  با  اقتصادی 
صادرات کاال و خدمات: راه اندازی گمرک موبایل و شبکه 
اجتماعی فعاالن اقتصادی »ما«، امکان ارائه خدمات گمرکی 
از جمله اظهارنامه گمرکی، حامل های اظهارنامه، مدیریت 
کیف  از  استفاده  با  گمرکی  متفرقه  پرداخت های  هوشمند 
پول الکترونیک و هوشمند، اعتبار تجاری، ریجستری گوشی 
تلفن همراه، ثبت خروج موقت و اطاع رسانی درخصوص 

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و... را فراهم نموده است.
 به کارگیری کنترل های نامحسوس و غیرمزاحم با استفاده از 
تجهیزات پلمپ الکترونیک، ایکس ری، دوربین های مداربسته، 
راهبند و پاک خوان و...، در جهت تسهیل تشریفات و فرآیند 
موادیاب: گمرک  از سگ های  استفاده  گمرکی و همچنین 
ایران ضمن تولید پلمپ الکترونیکی با به کارگیری تگ های 
هوشمند که حاوی اطاعات محموالت می باشد، نسبت به 
ترانزیتی  و  وارداتی  تجاری  محموالت  هوشمند  رهگیری 

اقدام نموده است.
 استفاده از قابلیت های ربات های پرنده )کواد کوپتر( برای 
از  امکان هدایت  باال،  و هوشمندی  دقت  افزایش سرعت، 
راه دور و ارسال داده و تصویر به منظور نظارت مطمئن و 
نامحسوس بر نقل و انتقاالت و ورود و خروج کاال: به همین 
منظور گمرک جمهوری اسامی ایران اقدام به ساخت و تولید 
انواع کواد کوپتر و پهباد به صورت کامًا بومی جهت امور 
شناسایی و نظارت نموده و در حال حاضر ساخت 4 دستگاه 

با موفقیت  از این نوع پرنده ها و به کارگیری آزمایشی آنها 
به پایان رسیده است.

 نصب تجهیزات راهبند و پاک خوان در گمرکات: نصب 
سنندج،  بجنورد،  دیلم،  گناوه،  گمرکات  در  تجهیزات  این 
ویژه  منطقه  سلفچگان،  اقتصادی  ویژه  منطقه  کرمان، 
اقتصادی سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی بم، اهواز، سجافی، 
ایرانیان  ویژه  منطقه  خرم آباد،  مشهد،  شهرکرد،  همدان، 
)زرندیه(، باجگیران، قشم، ساری، منطقه ویژه پتروشیمی بندر 
امام خمینی)ره(، شیراز، پیشین، منطقه ویژه سرخس، منطقه 
پارس صورت  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  چابهار  تجاری  آزاد 
پذیرفته و طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص هوشمند 
پاک های خارجی و غیراستاندارد به اتمام رسیده و در گمرک 

غرب تهران به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. 
نیز  و  پویا  و  هوشمند  ریسک  مدیریت  به کارگیری   
اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی: گمرک ایران 
با بهره گیری از تکنیک های ریسک مدیریت هوشمند و پویا 
و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی، عمًا 
منابع محدود  بر روی محموله های پرخطر متمرکز شده و 
سازمانی را به صورت هدفمند تخصیص داده است. در نتیجه 
کاالهای کم مخاطره می توانند به سرعت از گمرک ترخیص 
به روزرسانی شاخص های مدیریت ریسک  و  ارتقا  با  شوند. 
در راستای جهش تولید، ارائه خدمات در مسیر سبز )سطح 
یک( به بیش از 51 درصد رسیده که این امر در راستای ارائه 
تسهیات هم زمان با اعمال کنترل های الزم انجام پذیرفته و 

میزان رشد کشفیات قاچاق نیز بیانگر این امر است. 

 مجازی سازی نظارت گمرکی
 توسعه ارزیابی و سطح بندی هوشمند کارشناسان مجازی:

همراه  مختلف،  سطوح  در  متمرکز  کارشناسی  پیاده سازی 
باالتر  سطوح  به  اظهارنامه  هوشمند  مجدد  تخصیص  با 
نظارت  امکان  و  رسیدگی  تطویل  صورت  در  کارشناسی 
لحظه ای مدیریت گمرکات اجرایی بر فرآیند فوق پیاده سازی 

شده و در کلیه گمرکات اجرایی قابل بهره برداری است.
 پیاده سازی تعیین هوشمند محموله های مورد نظر جهت 

ارزیابی در سامانه جامع گمرکی:
از طریق  ریسک  دارای  تعیین هوشمند محموالت  با 

آنالیز داده ای از میان محموالت اظهاری نسبت به تخصیص 
محموالت دارای ریسک فوق به ارزیاب گمرکی جهت بررسی 

اقدام می شود. 
 تبادل اطاعات سیستمی با دستگاه های دخیل در فرآیند 

تجارت و سایر کشورها:
و  کاال  قاچاق  با  مقابله  و  پیشگیری  راستای  در 
به کارگیری هوشمند داده های بزرگ از طریق پنجره واحد 
ملی و بین المللی هم اکنون اهم فعالیت این سازمان جهت 
توسعه تبادل اطاعات با کشورهای همسایه در جهت دریافت 
اطاعات منشأ از طریق گمرکات این کشورها به منظور به 
ارائه اسناد جعلی می باشد.  حداقل رساندن امکان تخلف و 
کلیه اطاعات سامانه جامع امور گمرکی طی توافق نامه های 
مختلف در اختیار بیش از 45 سازمان همکار، وزارتخانه و 
سازمان های عملیاتی در حوزه تجارت خارجی قرار گرفته که با 
توجه به اهمیت اقام اطاعاتی، کلیه اطاعات و سرویس ها 
تبادل  سطح  در  و  سازمان  هر  قانونی  مجوزهای  براساس 
اطاعات با آن سازمان تعریف و تخصیص داده شده است. 
 بر این اساس روزانه بیش از 30 هزار تراکنش )به طور 
میانگین هر تراکنش بیش از 12مگابایت( با حجم در حدود 
360 گیگابایت از سامانه گمرک استعام می شود و گمرک 
ایران نسبت به ارائه 10 هزار تراکنش از طریق سرویس های 
استعامی به صورت اعامی به سایر سازمان ها به ویژه وزارت 

صمت، بانک مرکزی و... اقدام می نماید.
 همچنین بیش از 50 هزار تراکنش از سازمان های هم جوار 
میانگین  طور  به  تراکنش  هر  حجم  که  می شود  فراخوانی 
دریافت  گیگابایت   250 از  بیش  روزانه  و  بوده  مگابایت   5

اطاعات صورت می گیرد. 
از 600 گیگابایت اطاعات در  روزانه بیش   در مجموع 
این بستر تبادل می شود که ماهانه به بیش از 15 ترابایت و 

ساالنه به بیش از 180 ترابایت می رسد.
پنجره واحد تجارت فرامرزی  تبادل اطاعات فی مابین   
و  وزارت صمت  نگهداری  مراکز  و  انبارها  جامع  سامانه  و 
اعمال قفل نمودن ترخیص کاال )صدور پروانه و پته گمرکی( 
استعام اطاعات از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت از 
تاریخ 98/12/20 به طور کامل عملیاتی شده و صدور کلیه 
سامانه  در  انبار  ثبت  به  منوط  گمرکی  پته های  و  پروانه ها 

مذکور است و در صورت عدم ثبت اطاعات انبار، نسبت به 
اطاع رسانی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک 

اقدام شده است. 
 مدیریت واحد مرزی هوشمند: 

با توسعه سامانه مدیریت لجستیک در گمرکات مرزی، 
تردد  روان سازی  و  گمرکی  تشریفات  تسهیل  راستای  در 
محوطه های  نیز  و  خروج  و  ورود  درب های  در  کامیون ها 
گمرکی، امکان نوبت دهی کامیون ها، اعام مسیر و اعمال 
مدیریت لجستیک به صورت هوشمند فراهم شده و نسبت به 
توسعه و پیاده سازی سامانه مدیریت لجستیک در 50 گمرک 
ازجمله گمرکات مرزی آستارا، سرخس، لطف آباد، دوغارون، 
بوشهر و جلفا اقدام به عمل آمده و انجام این امر در سایر 

گمرکات نیز در دست اقدام است. 
 توسعه دروازه مشترک مجازی در جهت ایجاد ارتباطات 
در سطح منطقه ای و بین المللی با توسعه پنجره واحد تجارت 
و  اوراسیا  ارمنستان،  ترکیه،  روسیه،  گمرک  )با  فرامرزی 
پاکستان با امضای تفاهم نامه و ارسال اطاعات به صورت 
منظور  به  دوجانبه ای  موافقت نامه های  تاکنون  آزمایشی(: 
ایجاد پنجره های واحد مجازی با کشورهای همسایه ازجمله 
ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان با هدف تسهیل 
همکاری های گمرکی و روان سازی ترافیک بین المللی مسافر، 

کاال و وسایط نقلیه مبادله شده است. 
 توسعه پروژه تیر الکترونیک )TIR - e( مابین گمرکات 

ایران و کشور آذربایجان: 
راه اندازی آزمایشی پروژه تیر الکترونیکی در سال های 
1394 و 1395 میان گمرکات کشورهای جمهوری اسامی 
ایران و ترکیه به عنوان اولین پروژه کشور صورت پذیرفت. 
با  الکترونیکی  تیر  پروژه  راه اندازی   1398 سال  در  سپس 
گمرک کشور آذربایجان عملیاتی شد. هدف از اجرای این 
بین  خطرپذیری،  کاهش  و  ترانزیت  روند  تسهیل  پروژه، 
الکترونیکی  تبادل  پیاده سازی  از طریق  گمرکات دو کشور 
کاغذ  حذف  و  تیر  کارنه  اظهارنامه های  اطاعات  برخط 
سازمان  با  ارتباط  حوزه،  این  در  است.  فرآیند  در  تسریع  و 
دریافت  )IRU( درخصوص  بین المللی جاده ای  حمل ونقل 
تیر  پروژه  نیز  و  ایران  به  ورودی  کارنه  تیرهای  اطاعات 
تیرهای  کارنه   اطاعات  کلیه  و  الکترونیکی صورت گرفته 
ورودی به کشور ایران به صورت الکترونیکی دریافت می شود. 
این اطاعات در سامانه پنجره واحد ذخیره شده و در اختیار 
گمرکات اجرایی و نیز شرکت های حمل ونقل قرار می گیرد.

 :)AEO( توسعه برنامه فعاالن اقتصادی مجاز 
و  صادرکنندگان  از  حمایت  هدف  با  برنامه  این 
واردکنندگان قانونمند در چرخه تجارت بین الملل از طریق 
تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص، کاهش هزینه های تجاری، 
کاهش ایستایی در فرآیند کنترل ورود و خروج کاال آغاز و 
فعاالن  عنوان  به  انتخاب 308 شرکت  به  منجر  هم اکنون 
شرکت   64 تعداد  این  از  که  است  شده  مجاز  اقتصادی 
منظور  به  توسعه ای  فازهای  اجرای  هستند.  دانش بنیان 
شمولیت شرکت های کوچک و متوسط و همچنین افزایش 
دامنه رویه ای نیز ازجمله اقدامات جدیدی است که به آن 

پرداخته شده و به مرحله اجرا در آمده است. 
 ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع انسانی: 

این سامانه در دو سطح کارشناسی و مدیریتی و ایجاد 
داشبورد مدیریتی به همراه موتور جستجوگر جهت کمک به 
تصمیم گیری مدیران در راستای برنامه ریزی نیروی انسانی 
در جانشین پروری و شایسته ساالری مدیران پایه و میانی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی به تشریح اهم سیاست ها، 
برنامه ها و اقدامات انجام شده در گمرک جمهوری اسالمی ایران طی سال های 
اخیر پرداخت و از گمرک هوشمند به عنوان محور برنامه های این سازمان برای 
فراهم سازی بستر مناسب جهت ارائه تسهیالت گمرکی به ذی نفعان و همچنین 
به روزرسانی شیوه های خدمات رسانی، منطبق با پیشرفت های تکنولوژیک در 

گمرکات کشورهای توسعه یافته نام برد.
در بخشی از این گزارش آمده است: ایجاد بستر برای گسترش عملکرد 
با  زمان"  هر  و  کجا  "هر  صورت  به  خدمات  ارائه  پایه  بر  گمرک  ارتباطی 
استفاده از تحوالت فناورانه مناسب، گمرک جمهوری اسالمی ایران را در تراز 

گمرک های پیشرفته دنیا قرار داده است.

 گمـرک در جایـگاه مرزبـان اقتصـادی کشـور، در صـادرات غیرنفتـی و همچنیـن تسـهیل واردات کاالهـای 
سـرمایه ای، واسـطه ای و مواد اولیه که حدود ۸۵ درصد واردات کشـور را شـامل می شـود و سـهم مهمی در 

فرآینـد تولیـد کشـور دارد.



 

جمهوری اسالمی ایران
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گزارش

 آمار صادرات و واردات کاال از تاریخ 9۸/6/1 تا تاریخ 99/۵/1۳ در مقایسه با از تاریخ 9۷/6/1 تا تاریخ 9۸/۵/1۳

1397/6/1 تا تاریخ 1398/6/11398/5/13 تا تاریخ 1399/5/13

وزن )هزار تن(ارزش )میلیارد دالر(وزن )هزار تن(ارزش )میلیارد دالر(

33/3106،86640/7124،565صادرات

38/334،14640/131،305واردات

ایجاد شده است. 
تأمین  راهبردی  سند  بازنگری  و  اداری  ساختار  اصاح   
نیروی انسانی با هدف ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات و 

افزایش چابکی و انعطاف پذیری.
در مجموع روزانه بیش از 600 گیگابایت اطاعات در 
این بستر تبادل می شود که ماهانه به بیش از 15 ترابایت و 

ساالنه به بیش از 180 ترابایت می رسد.
 دستاوردهای ملی و بین المللی در حوزه 

تجارت خارجی
 در راستای بهبود مقررات با هدف تسهیل رویه های 
گمرکی و تودیع موافقت نامه های گمرکی اقدامات مختلفی با 
استفاده از ظرفیت های قانونی همچون کنوانسیون تجدیدنظر 
شده کیوتو و استانداردهای جهانی صورت پذیرفته است که 

در ذیل به برخی از آنها اشاره می  شود:
 یع تود و  یه  و ر تسهیل  ت،  ا مقرر بهبود 

موافقت نامه های گمرکی 
 کاالهای و  اولیه  مواد  محموله های  ترخیص 

مورد نیاز صنایع دارویی با حداقل اسناد.
 موافقت با درخواست های حمل یکسره اقام

مربوط به واحدهای تولیدی.
 واحدهای کاالی  ترخیص  تشریفات  انجام 

تولیدی به صورت شبانه روزی.
 واحدهای توسط  وارده  اقام  ارزش  بررسی 

تولیدی پس از ترخیص کاال از گمرک. 
 42 ماده  محل  از  خروج  مجوز  حکم  صدور 

قانون امور گمرکی درخصوص تسهیات و کاالهای مورد 
نیاز فوری واحدهای تولیدی

 افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی
واردات ماشین آالت قطعات و تجهیزات خطوط تولید برای 

واحدهای تولیدی به مدت 18 ماه
 قرارگیری اظهارنامه های مربوط به واحدهای

تولیدی در مسیر سبز اظهارنامه 
 برای آزمایشگاه  نظریه  قبلی  سوابق  پذیرش 

تعیین ماهیت مواد اولیه مورد مصرف در تولید 

ترخیص نسیه اقام مورد استفاده در خط تولید
 اعطای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای

ماشین آالت خط تولید
 پذیرش ضمانت نامه بانکی معتبر برای تودیع

حقوق ورودی کاالهای مورد مصرف در تولید اعم از مواد 
اولیه با واسطه ای 

 پذیرش نمونه برداری اقام مشمول اخذ و ارائه
مجوزهای قانونی همزمان با تخلیه کاال در راستای تسهیل و 

تسریع در انجام تشریفات گمرکی 
 استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات

محصوالت  صادرات  از  پس  تولیدی  واحدهای  وارداتی 
تولید شده 
 واحدهای برای  ویژه  ارزیابی  سرویس  ایجاد 
تولیدی 
 برای اختصاصی  انبارهای  ایجاد  در  اولویت 

واحدهای تولیدی 
 و اساسی  کاالهای  ارزش  بررسی  پیشنهاد 

تسهیل   3 بند  موضوع  سفارش  ثبت  هنگام  در  ضروری 
ارز  تخصیص  کارگروه  در  صادرات  و  واردات  فرآیندهای 
متشکله در محل وزارت صمت به صورت مستمر و هفتگی 
و اباغ ارزش های احصا شده در کمیته مذکور طی بخشنامه 

به گمرکات اجرایی.
 عضویت با  ارزش  بررسی  کارگروه  تشکیل 

سازمان های ذی نفع و فعالین اقتصادی و برگزاری جلسات 
و  مرتبط  دولتی  سازمان های  نمایندگان  حضور  با  مربوطه 
منظور  به  مستمر  صورت  به  خصوصی  بخش  نمایندگان 
ویرایش و به روزرسانی ارزش های مندرج در سامانه تعیین 

ارزش.
 تفویض اختیار صدور و تمدید مجوزهای ورود

موقت برای پردازش )موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی(، 
تمدید پروانه های ورود موقت برای پردازش )موضوع ماده 
استرداد حقوق ورودی  امور گمرکی(،  اجرایی  آیین نامه   82
کاالهای وارداتی که عینًا از کشور صادر می  شوند و حقوق 

ورودی مواد اولیه به کار رفته در تولید محصوالت صادراتی 
)موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی( به حوزه های نظارت 

گمرکات و گمرکات مراکز استان ها.
 پروانه های تمدید  و  صدور  اختیار  تفویض 

صادرات موقت کاالها )موضوع ماده ۷1 قانون امور گمرکی( 
و نیز صادرات موقت تجهیزات مورد نیاز به گمرکات تهران، 

مراکز استان ها، و نیز گمرکات مرزی و مبدأ ترانزیت.
 همکاری مؤثر با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

کاال و ارز و وزارت نفت جهت اصاح »دستورالعمل اصاح 
و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور )ترانزیت( و سوآپ 
نفت خام و میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی« در 
راستای افزایش شفافیت و تسهیل و تسریع در انجام تشریفات 

گمرکی صادرات محصوالت نفتی.

 محموله از  بخشی  نگهداری  امکان  ایجاد 
صادراتی به جای اخذ تضمین موضوع ماده 119 آیین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی به منظور کاهش مشکات ناشی 
از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی.
 بانکی توسط امکان تودیع ضمانت نامه  ایجاد 

صادرکنندگان کاالهای مشمول عوارض صادراتی به جای 
پرداخت عوارض متعلقه. 

 ارائه خدمات »ارزیابی در محل« به واحدهای
تشریفات گمرکی محموله های صادراتی  انجام  در  تولیدی 

مربوطه.
 مرز تا  کاالهای صادراتی  امکان حمل  ایجاد 

خروج با کامیون های فاقد شرایط الصاق پلمپ )در شرایط 
خاص( به منظور کاهش هزینه حمل محموله های صادراتی.

 محموله های دوراظهاری  طرح  کامل  اجرای 
صادراتی جهت تسهیل و تسریع صادرات کاالها به نحوی 
که در اکثر موارد تشریفات گمرکی محموله های صادراتی 
بدون نیاز ورود محموله به گمرک مبدأ صادراتی انجام شده 
و کنترل های الزم نیز در مرز خروج محموله اعمال می گردد.

 از صادراتی  محموله های  خروج  امکان  ایجاد 
طریق بازارچه های مرزی با استفاده از ظرفیت قانونی موجود 
در تبصره ذیل ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 

در شرایط خاص.
 اجرایی نمودن قفل سیستمی صادرات از محل

یا  اقام ممنوع الصدور، مشمول عوارض  برای  ورود موقت 
محدودیت به جهت کاهش مکاتبات و امکان کنترل بیشتر.

 کسب رتبه نخست گمرک ایران در مبارزه با
مواد مخدر، روان گردان ها و انواع پیش سازهای مواد مخدر 
جهانی  سازمان  منطقه ای  اطاعات  دفتر  گزارش  براساس 
گمرک )RILO( و رشد 1۷3 درصدی کشفیات انواع مواد 
مخدر توسط گمرک ایران تا شهریور ماه 1398 در مقایسه 

با مدت مشابه آن سال 139۷ 
 تشکیل پرونده های قاچاق )کاشف گمرک(: در

سال 1398 تعداد 4.253 پرونده به ارزشی بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان و در 5 ماهه اول سال 1399 تعداد ۷68 پرونده 

به ارزشی بیش از 2 هزار میلیارد تومان ارائه شده است. 
 میزان صادرات کاال از تاریخ 1398/6/1 لغایت

1399/5/13 به ارزش 33/3 میلیارد دالر بوده و میزان واردات 
کاال از تاریخ 1398/6/1 لغایت 1399/5/13 به ارزش 38/3 

بوده است.
بانک  گزارش  فرامرزی  تجارت  شاخص  با  مطابق 
محدودیت های  علی رغم  میادی،   2019 سال  در  جهانی 
اخیر،  سال های  طی  در  شده  ایجاد  مختلف  بین المللی 
اقدام های مؤثری در کشور )گمرک( طی دوره های مختلف 
جهت بهبود زیر شاخص مورد بحث صورت پذیرفته است 
 11 رشدی   2011 لغایت   2009 سال  زمانی  بازه  در  و 
با  بوده ایم.  شاهد  فرامرزی  تجارت  شاخص  در  را  پله ای 
بین المللی  از وضعیت تجارت در سطح  واقع بینانه  نگرشی 
و همچنین ادراکی صحیح از ظرفیت های ملی، برنامه های 
که  گردید  اجرایی  بعد  سال های  و طی  تدوین  هدفمندی 
دستاورد این اقدام های هدفمند در سال 201۷ معادل یک 
پله، سال 2018 معادل چهار پله و در سال 2019 نظاره گر 
رشدی 45 پله ای و در سال 2020 بدون تغییر امتیاز و با 
حفظ شرایط با کاهش 2 رتبه ای در این زیر شاخص مواجه 
می باشیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته در 

سال 2019 داشته است.

شاخص های عملکرد امور گمرکی

شاخص
وارداتصادرات

هزینه )دالر(زمان )ساعت(هزینه )دالر(زمان )ساعت(

221690333857مدت زمان تجارت فرامرزی در ایران در سال 2018

134475181750مدت زمان تجارت فرامرزی در ایران در سال 2019

12 درصد46 درصد31 درصد39 درصدتغییرات نسبت به سال 2018

134475181750مدت زمان تجارت فرامرزی در ایران در سال 2020

 در راسـتای بهبود مقـررات با هدف تسـهیل رویه هـای گمرکـی و تودیـع موافقت نامه های گمرکـی اقدامات 
مختلفی بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی همچـون کنوانسـیون تجدیدنظر شـده کیوتـو و اسـتانداردهای 

جهانی صـورت پذیرفته اسـت.
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

از جملــه اختیــارات تفویــض شــده بــه گمــرک اجرایــی، تفویــض اختیــار در مــورد ورود موقــت، 12
موضــوع مــاده ۵1 قانــون امــور گمرکــی اســت کــه در ایــن گمــرک اجرایــی بــدون مراجعــه به ســتاد 

ــرد. صــورت می پذی

مدیرکل گمرک همدان در گفت وگو با هفته نامه گمرک:

تفویض اختیار به گمرکات اجرایی باعث تسریع و تسهیل امور گمرکی شده است

استان ها

مدیرکل گمرک استان همدان عقیده دارد که پرداخت براساس 
جایگاه، میزان مسئولیت پذیری و حساسیت شغلی از مهمترین 
عوامل تأثیرگذار در افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان گمرک 

است.

"مرتضی نجفی مقدم" در مصاحبه با هفته نامه گمرک همچنین 
از تأثیر مثبت تفویض اختیار به گمرکات اجرایی خبر داد و گفت: 
این اقدام موجب تسریع و تسهیل انجام امور گمرکی شده است.

متن مصاحبه را در زیر می خوانید:

اولویت  حاضر  حال  در  می دانید،  که  همانطور 
گمرک در خدمات رسانی به ذی نفعان واحدهای 
تولیدی و صادرکنندگان است، شما در این زمینه 
چه تسهیالت و خدماتی به گروه های فوق ارائه 

می دهید؟
در  تسهیل  راستای  در  حاضر  حال  در  که  خدماتی 
ارائه می شود  تولیدی  واحدهای  به  ویژه  به  امر صادرات 
قبول  صادراتی،  کاالهای  محل  در  ارزیابی  انجام  شامل 
عوارض صادراتی،  دارای  کاالهای  مورد  در  ضمانت نامه 
اخذ نظریه آزمایشگاه درخصوص کاالهای واحد تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری معتبر و استاندارد به صورت راندوم 
و عدم ارسال مکرر نمونه و اجرای کامل بسته حمایت از 

تولید و صادرات است.
تفویض اختیاراتی که از سوی ستاد مرکزی و دفاتر 
ستادی گمرک ایران به گمرک تحت مدیریت شما 
شده تا چه حد در سرعت انجام کارهای ذی نفعان 
و جلب رضایت آنها مؤثر بوده است و چه مقدار از 

ارجاع امور به مرکز را کاهش داده است؟ 
اجرایی،  به گمرک  تفویض شده  اختیارات  جمله  از 
تفویض اختیار در مورد ورود موقت، موضوع ماده 51 قانون 
امور گمرکی است که در این گمرک اجرایی بدون مراجعه 
به ستاد صورت می پذیرد. اینگونه موارد موجب تسریع و 
تسهیل در انجام امور گمرکی، کاهش هزینه ها و افزایش 

رضایت ذی نفعان می شود.

و  تولید  زمینه  در  که  ظرفیت هایی  به  توجه  با 
صادرات کاال در استان محل خدمت شما وجود 
به  تشویق  بازرگانان  و  تجار  آنکه  برای  دارد 
از طریق گمرک تحت  کاال  واردات و صادرات 
مدیریت شما شوند، چه اقداماتی انجام داده اید 

دارید؟ برنامه ای  و چه 
مشوق های صادراتی در حیطه اختیارات گمرک اجرایی 

نبوده و گمرکات اجرایی تابع تصمیم ها و بسته های حمایتی 
اعامی از سوی ستاد مرکزی گمرک بوده و همانطوری 
که در باال اشاره شد در این رابطه گمرک اجرایی در قالب 
کاهش  و  صادرات  امر  به  بخشیدن  سرعت  و  تسهیل 
هزینه ها به صادرکنندگان ارائه خدمات می کند. در حوزه 
نسیه  ترخیص  اختصاصی،  انبار  ایجاد  با  موافقت  واردات 
کاالی واحدهای تولیدی و کاالی فسادپذیر تا۷0 درصد و 
اخذ ضمانت نامه های مدت دار جهت پرداخت حقوق ورودی 

کاال از اختیارات گمرکات اجرایی است.

یکی از مسائل مهم در گمرک تالش برای مبارزه 
با تخلف و فساد است. در گمرک تحت مدیریت 
صورت  چگونه  کار  این  جنابعالی،  نظارت  و 
تا  الکترونیکی  راه اندازی سامانه های  می گیرد؟ 

چه اندازه در این خصوص مؤثر بوده است؟

با  مبارزه  زمینه  در  اقدامات  بیشتر  اثربخشی  برای 
فساد در این گمرک، ضمن شفاف سازی و برخورد اداری 
با متخلفین و همچنین جابجایی دوره ای کارکنان، تاش 
می شود فضا برای ارتکاب به تخلف هر چه بیشتر تنگ و 
ناامن شود. در همین راستا ارتقای پست سازمانی کارکنانی 
که دارای سابقه خدمتی مثبت و پاکدست هستند به ستاد 

گمرک ایران پیشنهاد می شود.
الکترونیکی  سامانه های  راه اندازی  این،  بر  عاوه 
و  مختلف  دسترسی های  سطح  به  توجه  با   MIS مانند 
زیر نظر داشتن و رصد افراد و اسناد بسیار راحت شده و 

است. تأثیرگذار 

برای تشویق و افزایش انگیزه کارکنان گمرک 
و  اقدامات  چه  محوله،  وظایف  بهینه  انجام  به 
این  در  باشد.  تأثیرگذار  می تواند  برنامه هایی 

زمینه چه کارهایی در گمرک تحت مدیریت شما 
صورت گرفته است؟

از جمله اقدامات مهم و تأثیرگذار در ایجاد و افزایش 
انگیزه و تشویق کارکنان، انجام برنامه های رشد و ارتقای 
و  مسئولیت  میزان  و  جایگاه  براساس  پرداخت  سازمانی، 

حساسیت شغلی عاوه بر شاخص های مربوطه است.

تخصصی  دانش  و  آگاهی  ارتقای سطح  برای 
کارکنان گمرک خود، چه برنامه هایی در دست 
برگزار شده  آموزشی  دوره های  و  دارید  اقدام 
برای کارکنان در عمل تا چه حد تأثیرگذار بوده 

است؟
در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان، هر 
سوی  از  اعامی  آموزشی  فصل های  سر  براساس  ساله 
دفتر آموزش گمرک و دفتر آموزش استانداری، دوره های 
به  توجه  با  کارکنان  و  شده  برگزار  عمومی  و  تخصصی 
پست و شرح شغل در دوره های مربوطه شرکت می کنند.

سازمان های همجوار تا چه حد در راستای کاهش 
با  زمان ترخیص کاال و سهولت کار ذی نفعان 
راه حل  شما  نظر  به  می کنند؟  همکاری  گمرک 

رفع مشکالت احتمالی در این زمینه چیست؟
انواع  درخصوص  نیاز  مورد  مجوزهای  به  توجه  با 
سازمان های  از  استعام  و  صادراتی  و  وارداتی  کاالهای 
کاهش  در  سازمان ها  این  پاسخگویی  سرعت  همجوار، 
زمان ترخیص بسیار حائز اهمیت بوده و راه حل مؤثر برای 
جلوگیری از مشکات احتمالی، ایجاد یک زیرساخت قوی 
و ارتباطی بدون مشکل بین سازمان های همجوار و گمرک 
است. در ضمن مسئوالن مرتبط با سیستم های گمرکی 
باید دوره های آموزشی الزم را گذرانده و از این نظر دارای 

آمادگی و تبحر الزم باشند.

 مدیرکل گمرک استان ایالم گفت: 
مهران  مرزی  پایانه  تجاری  فعالیت 
با  ایالم  استاندار  رایزنی های  پی  در 
مقامات عراقی از دو روز به چهار روز 

در هفته افزایش یافت. 
بازرگانان  افزود: تجار و  روح اله غامی 
طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته 
طرف  با  را  خود  تجاری  مراودات  می توانند 

دهند. انجام  عراقی 
دستگاه   250 روزانه  شد:  یادآور  وی 
کامیون از طرف عراق برای انتقال کاالهای 
تجار به این کشور وارد محوطه پایانه مرزی 

می شوند. مهران 

تجدید میثاق با شهدا
مدیرکل گمرکات استان ایام به همراه 
معاونان و جمعی از کارکنان این گمرکات به 
مزار  بر  کارمند  روز  و  دولت  هفته  مناسبت 
شهدای گمنام شهر مهران گردهم آمدند و با 

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی
 در گمرک استان قزوین

  مدیران کل استان قزوین در نشستی که با حضور مدیرکل گمرک این 
استان برگزار شد، موانع تولید و راه های تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص 

مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دادند.
 در این جلسه رضا نیک روش مدیرکل گمرک استان قزوین در مورد ترخیص کاال در 
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی مطلبی بیان کرد و در پایان تصمیمات 

الزم درخصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اتخاذ شد. 

افزایش فعالیت تجاری مرز مهران به ۴ روز در هفته

آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند. 
روح اله غامی در این گردهمایی گفت: 
الگوی  باهنر  و  رجایی  واالمقام،  شهیدان 
و خدمت صادقانه  زیستی  ساده  و  وارستگی 
نیز  نامشان  شدن  جاودانه  دلیل  و  هستند 

است.  همین 
وی افزود: مدیران و کارکنان به تاسی از 
آنها باید این منش اسامی را در امور اجرایی 
سرلوحه کار خویش قرار داده و با خدمتگزاری 
واقعی به ملت در محضر شهدا سربلند باشند.
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13 عملکــرد ســازمان های مختلــف در امــر تجــارت خارجــی بایــد به گونه ای باشــد که مشــکات و موارد 
دســت و پاگیــری کــه باعــث تحمیــل هزینه هــای اضافــی بــه تولیدکننــدگان اســت بــه کمتریــن 

حــد برســد.
استان ها

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی 
شهید  بندر  و  گمرک  از  بازدید  در 
رجایی بندرعباس گفت: اگر امروز 
چرخ تولید کشور با وجود تحریم ها 
کرونا  چون  فزاینده ای  مشکالت  و 
جهادگران  همت  به  می چرخد، 
حرکت  و  است  کشور  اقتصادی 
مؤثر  بسیار  زمینه  این  در  گمرک 

می باشد.
سردار قاسم رضایی با اشاره به اینکه 
گمرک تنها مرزبان اقتصادی کشور است، 
همکاری گمرک و پلیس را بسیار خوب و 
برادرانه توصیف کرد و افزود: گمرک و پلیس 
امنیت اقتصادی دو بازوی مهم و یاری گر 

با همکاری  و  اقتصادی هستند  در عرصه 
خوش  کاال  قاچاق  با  مبارزه  در  یکدیگر 

خواهند درخشید.
یک  عنوان  به  اینکه  بیان  با  وی 
شهروند، سپاسگزار خدمات شایسته و قابل 
امیدوارم  اظهارداشت:  است،  گمرک  دفاع 
قاچاق  یکدیگر  یاری  با  پلیس  و  گمرک 

کاال را کاهش دهند.
براساس این گزارش ابوالفضل اکبرپور 
ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل 
گمرک شهید رجایی نیز ضمن قدردانی از 
سردار رضایی به خاطر حسن ظن وی به 
مرزبان  عنوان  به  گمرک  گفت:  گمرک 
قاچاق  کاهش  پی  در  همواره  اقتصادی 

زمینه  در  آن  خدمات  و  است  تخلفات  و 
سامانه های مجازی و نیز اقدامات پیشگیرانه 
ایکس ری های  وسیله  به  بار  کنترل  مانند 
به  مبدأ  گمرک  از  کاال  رصد  و  کامیونی 
 RFID های  آنتن  توسط  مقصد  گمرک 

مؤید این امر است.
وی با بیان اینکه در پنج ماهه اول سال 
99، صادرات از گمرکات استان هرمزگان 
از واردات پیشی گرفته است، اظهارداشت: 
برابر  در  صادرات  تن  میلیون   14 از  بیش 
3 میلیون تن واردات که بیشتر مواد اولیه 
واحدهای تولیدی و کاالهای اساسی است 
نشان می دهد که گمرک درخصوص افزایش 
صادرات غیرنفتی و کاهش واردات بی رویه 

عزم جدی دارد.
ناظر گمرکات استان هرمزگان در ادامه 
گفت: در شرایط فعلی، عملکرد سازمان های 
به  باید  خارجی  تجارت  امر  در  مختلف 
گونه ای باشد که مشکات و موارد دست و 
پاگیری که باعث تحمیل هزینه های اضافی 
به تولیدکنندگان است به کمترین حد برسد.

به  گمرک  اینکه  بر  تأکید  با  اکبرپور 
حامی  همواره  اقتصادی  مرزبان  عنوان 
واقعی  بازرگانان  و  داخلی  تولیدکنندگان 
گمرک  تاش  و  سیاست  افزود:  است، 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی در راستای 
رهبری  معظم  م  مقا یات  منو ی  جرا ا
تولید ملی و تحقق  از  درخصوص حمایت 

شعار جهش تولید است.
بازدید  این  در  که  است  ذکر  شایان 
سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان  انتظامی  فرمانده  جعفری  سردار  و 
هرمزگان جانشین فرمانده ناجا را مشایعت 

می کردند. 

در بازدید از گمرک شهید رجایی بندرعباس صورت گرفت

قدردانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی از خدمات گمرک
توسط کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفت

تصویب پیشنهادهای گمرک 
برای رونق تولید و تجارت در استان البرز

  مدیرکل گمرک استان البرز در سومین جلسه کارگروه استانی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از رشد ۳۴ درصدی صادرات از این گمرک در سال جاری خبر 
داد و گزارش مفصلی از خدمات و تسهیالت حمایتی گمرک استان ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی گمرک استان البرز، غامحسین نوحی در این جلسه با اشاره به 
تسهیات ویژه گمرک برای صادرکنندگان و همچنین شرکت ها و واحدهای تولیدی در قالب 
طرح فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( به بیان برخی از این تسهیات پرداخت و گفت: ترخیص 
کاال در مسیر سبز و زرد، پذیرش ضمانت نامه های بانکی حداکثر یک ساله برای ترخیص طبق 
ماده 6 قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات، استفاده کامل از تسهیات 
بسته حمایت از تولید و صادرات، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی و انجام فرآیند استرداد حقوق 
ورودی کاالهایی صادراتی مطابق با تسهیات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ 

تعهد، برخی از امتیازات در نظر گرفته شده از سوی گمرک برای گروه یادشده است.
 نوحی با ارایه پیشنهاداتی که به گفته وی اجرای آنها باعث پیشرفت رشد صادرات و رونق 
فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد، افزود: اختصاص پرواز باری )Cargo( با توجه به موقعیت 
و طول باند فرودگاه پیام جهت تسریع در صادرات کاالهای کشاورزی و گل و مواد غذایی، الحاق 
سردخانه مهرشهر به منطقه ویژه اقتصادی پیام با توجه به وجود کارخانجات زیاد داروسازی و 
نیز امکان تخلیه و نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی و کشاورزی، افزایش مهلت نگهداری کاال 
و مواد اولیه واحدهای تولیدی داخل منطقه حداقل 6 ماه با توجه به شرایط فعلی تحریم، ایجاد 
امکان خرید کاال در فصول خاص سال و کاهش هزینه خرید به دلیل باال رفتن حجم خرید، 
نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیات پیش بینی شده در بسته 

حمایت از تولید با اخذ تعهد ازجمله اقداماتی است که موجب رونق تجارت و تولید می شود. 
بر پایه این گزارش اعضای کارگروه فوق ضمن قدردانی از خدمات گمرک استان  البرز، 

پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیرکل گمرک استان را جهت  اجرا تأیید کردند.
این گزارش حاکی است، دکتر فاضلی، رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشکر از 
زحمات مدیرکل و کارکنان گمرک استان، خصوصًا در امر صادرات و نقش قابل توجه گمرک 
برنامه ها و دستورالعمل هایی که موجبات جهش  با قاچاق کاال و همچنین اجرای  در مبارزه 
تولید را فراهم می کند، نقش گمرک در تسریع و ترخیص کاالها با رعایت ضوابط و مقررات 

مربوطه را مورد تأکید قرار داد.

تشریح دستاوردهای گمرک توسط ناظر گمرکات 
آذربایجان شرقی

  ناظر گمرکات آذربایجان شرقی در یک برنامه زنده رادیویی به مناسبت 
هفته دولت دستاوردها و عملکرد گمرک را تشریح کرد.

لیلی اورنگی گفت: گمرک این افتخار را دارد که در کنار وظایف و مأموریت های سازمانی به 
عنوان مرزبان اقتصادی ، با ارائه تسهیات متعدد از واحدهای تولیدی صادراتی حمایت می کند.

وی افزود: گمرک براساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، به مسئولیت های اجتماعی خود 
در قبال جامعه حساس است و اهتمام بیشتری برای انجام آن دارد که از مصداق های عینی آن 
می توان به تاش های شبانه روزی همکاران گمرکی در ایام تعطیات برای ترخیص کاالهای 

اساسی، تجهیزات و مواد بهداشتی- درمانی در زمان شیوع بیماری کرونا اشاره کرد.
 سرپرست گمرک آبادان گفت: با 
همت و تالش گمرک و اخذ مجوزهای 
الزم اولین شناور حامل کاالهای وارداتی 

در اسکله اروندکنار پهلو گرفت.
با  اصیل  پارسا  گزارش  این  براساس 
این گمرک  به مشکات موجود در  اشاره 

بیشتر  همراهی  با  مي رود  انتظار  افزود: 
فعالیت های  انگیزه  ذی ربط،  مسئوالن 
اقتصادی مجاز در منطقه افزایش و وضعیت 

یابد. بهبود  مردم  معیشت 
سرپرست گمرک آبادان گفت: با بیان 
اینکه گمرک اروندکنار، زیرمجموعه گمرک 
زیادی  کمبودهای  و  مشکات  با  آبادان، 
ازجمله عدم وجود محوطه گمرکي محصور 
مواجه بوده و به دلیل پروژه هاي عمراني، 
دیواره ها و حفاظ ها تخریب شده، نظارت بر 
دپو و تخلیه و خروج کاال با زحمت فراوان 

توسط کارکنان گمرک صورت مي گیرد. 
وی با اشاره به تاش اداره بندر برای 
حل مشکات موجود اظهارداشت: با مرمت 
و تعمیرات و توسعه اسکله و باال بردن ایمني 
تخلیه  و  بارگیري  و  پهلوگیری  عملیات 
شناورها، رونق بخشیدن به بندر اروندکنار 

میسر خواهد شد. 

با تالش و هماهنگي گمرک آبادان 

اولین شناور کاالهای وارداتي
 در اسکله اروندکنار پهلو گرفت
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استان ها

منطقــه پــارس جنوبــی کــه بزرگتریــن میــدان گازی جهــان را در خــود جــای داده اســت، 
عــاوه بــر دارا بــودن عنــوان پایتخــت انــرژی ایــران، قطــب صــادرات محصــوالت غیرنفتــی، 

ــی رود. ــمار م ــز به ش ــیمی نی پتروش

آهن، فوالد و مصنوعات، مهمترین کاالی صادراتی
 از گمرکات اصفهان

  مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
گمرکات  صادرات  میزان  گفت: 
استان اصفهان، طی ۵ ماهه نخست 
به  تن   100 و  هزار   6۸6 امسال 
هزار   ۸66 و  میلیون   ۲9۴ ارزش 
کشور   66 مقصد  به  که  بود  دالر 

جهان صادر شد.
 433 افزود:  پزوه  کوهستانی  رسول 
قلم کاال از گمرکات استان اصفهان طی 
آنها  عمده  که  شد  صادرات  مدت  این 
محصوالت و مصنوعات واحدهای تولیدی 

استان بود.
کاالهای  مهمترین  اظهارداشت:  وی 
صادراتی استان اصفهان در این مدت چدن، 
ارزش  به  آن  مصنوعات  و  فوالد  و  آهن 
110 میلیون و 240 هزار دالر، محصوالت 
پتروشیمی به ارزش 55 میلیون و 39۷ هزار 
دالر، فرش به ارزش 23 میلیون و 392 هزار 
دالر، محصوالت لبنی به ارزش 20 میلیون 

و 9۷9 هزار دالر و محصوالت پاستیکی 
به ارزش 10 میلیون و 318 هزار دالر بود.

پروتکل های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا گفت: 
در 5 ماهه نخست سال جاری به 66 کشور 
جهان صادرات داشته ایم که مهمترین آنها 

عراق، افغانستان، پاکستان، میانمار و ترکیه 
به  اصفهان  استان  صادرات  میزان  بودند. 
افغانستان  میلیون دالر،  کشور عراق 116 
۷3 میلیون دالر، پاکستان 2۷ میلیون دالر، 
میانمار 10 میلیون دالر و ترکیه 9 میلیون 

دالر بود.

صدور محموله یک هزار تنی محصوالت 
آلومینیومی از گمرک المرد

  مدیرکل گمرکات استان فارس گفت: مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب طی 
دو فقره اظهارنامه یک هزار و 100 تن کاال به ارزش یک میلیون و ۸۲۸ هزار 

دالر از شهرستان المرد صادر کرد.
خداداد رحیمی افزود: بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم کشور اوایل اردیبهشت ماه امسال 
در شهرستان المرد راه اندازی شد و گمرک در طول مدت ساخت این مجتمع نقش به سزایی 
در ترخیص تجهیزات و ملزومات آن داشت و نهایت همکاری را با این مجموعه به عمل آورد.

وی اظهارداشت: صادرات مجتمع صنایع آلومنیوم جنوب، عاوه بر ارزآوری به کشور در 
شرایط تحریم، موجب رونق اقتصادی در شهرستان های مهر و المرد شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرکات استان فارس، شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 
)سالکو( با هدف صادرات، افزایش اشتغال و استفاده بهینه از منابع عظیم گازی کشور با ظرفیت 

تقریبی یک میلیون تن در سال در سه فاز جداگانه تأسیس شده است.

صادرات ۱/8 میلیارد دالر مواد غیرنفتی از 
گمرک پارس جنوبی

  

سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صادرات محصوالت 
مواد غیرنفتی از پارس جنوبی با وجود محدودیت ها و تحریم های آمریکا در پنج 
ماه نخست امسال، ۷.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۸1۳ میلیون دالر بود. 
امیرعباس حمیدی افزود: کاالهای صادراتی در این مدت شامل متانول، پروپان، بوتان، 

پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، آمونیاک، گوگرد، استایرن و نفت خام بود.
وی اظهارداشت: این کاالها عمدتاً به کشورهای پاکستان، چین، کره  جنوبی، هند، ژاپن، 

اندونزی، ترکیه، ایتالیا، آلمان ، ترکیه ، قطر، مصر و کویت صادر شد.
حمیدی در ادامه به افزایش حمل کاالی داخلی به صورت کابوتاژ )حمل کاالی داخلی 
از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه مرزی( به 
میزان 2 میلیون و 881 هزار و 891 تن کاال و ارزش یک میلیارد و 162 میلیون و 965 هزار 
و 532 دالر اشاره کرد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 145 
درصد و از حیث ارزش 95 درصد رشد داشته است.وی تأکید کرد: میزان کل واردات برای 
تکمیل فازها و پاالیشگاه ها که از این گمرک در 5 ماهه اول امسال وارد کشور شده، 2۷ هزار 

و 3۷4 تن کاال به ارزش 269 میلیون و 164 هزار و ۷84 دالر بوده است.

صادرات ۳۴6 میلیون دالر کاال از گمرک عسلویه در مرداد ماه
افزون بر 1.4 میلیون تن کاال و محصوالت صنایع و واحدهای منطقه پارس جنوبی در 

مرداد ماه امسال به کشورهای مختلف صادر شد.
امیرعباس حمیدی، سرپرست اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با بیان 
این مطلب گفت: منطقه پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان را در خود جای داده است، 
عاوه بر دارا بودن عنوان پایتخت انرژی ایران، قطب صادرات محصوالت غیرنفتی، پتروشیمی نیز 
به شمار می رود.وی ارزش محصوالت صادراتی در ماه گذشته از عسلویه را 346 میلیون دالر بیان کرد.

 مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: میزان صادرات 
گمرکات استان کرمان به ۵۸ کشور جهان طی ۵ ماهه 
امسال 1۲۴ هزار و ۲01 تن و به ارزش ۲۴۵ میلیون و 
۸00 هزار دالر بود که این مقدار از نظر ارزشی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 1۸درصد رشد داشت.
کرمان،  استان  گمرکات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضا قادر افزود: عمده کاالهای صادراتی استان کرمان شامل 
پسته و مغز پسته به ارزش 21۷میلیون و 600 هزار دالر، شکر به 
ارزش ۷ میلیون و 293 هزار دالر، مصنوعات مسی به ارزش 3 میلیون 
و 951 هزار دالر، خرما خشک و تازه به ارزش 3 میلیون و 535 هزار 

دالر و کاشی و سرامیک به ارزش 2 میلیون و 802 هزار دالر بود.

مدیرکل گمرکات استان کرمان اظهارداشت: مهمترین کشورهای 
هدف صادراتی گمرکات استان کرمان چین، آلمان، عراق، روسیه، 
ترکیه، هند و امارات متحده عربی بودند که میزان صادرات استان 
کرمان به کشور چین 46 میلیون دالر، آلمان 2۷ میلیون دالر، عراق 
18 میلیون دالر، روسیه 12 میلیون دالر، ترکیه 10میلیون دالر، هند 

10 میلیون دالر و امارات 10 میلیون دالر بود.
وی اضافه کرد: باتوجه به آمار استخراج شده از سامانه جامع امور 
گمرکی، صادرات کاالهای تولید استان کرمان که از گمرکات سراسر 
کشور در این مدت صادر شد، 434 هزار و 963 تن وبه ارزش 609 
میلیون 350 هزار و 468 دالر بود که این مقدار نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر ارزشی ۷2 درصد رشد نشان می دهد.

صادرات کاال از گمرکات استان کرمان به ۵۸ کشور جهان

گفت:  یزد  استان  گمرک  مدیرکل    
به  بازگشت  حال  در  استان  صادرات 
شرایط عادی و قبل از شیوع کرونا است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک 
در  ندوشن  سلمانی  محمدحسین  یزد،  استان 
نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار 
شد، کشورهای هدف صادرات کاالهای صادراتی 
استان یزد را اروپا، کشورهای همسایه و شرق 
و  فوالد صنعتی  اظهارداشت:  و  کرد  بیان  آسیا 
محصوالت ساختمانی بیشترین میزان صادرات 

استان یزد را تشکیل می دهد.
هیدورکربن ها،  سرامیک،  و  کاشی  وی 
شیشه ای،  ظروف  نی،  ساختما شیشه های 
محصوالت پتروشیمی و محصوالت کشاروزی 
شامل انار دانه و پسته را از دیگر کاالهای صادراتی 
استان برشمرد و گفت: سال گذشته دو هزار و 911 
میلیون تن کاال به ارزش 48 هزار و 340 میلیارد 

ریال از گمرک استان یزد صادر شد.
سلمانی با ارائه گزارشی از وضعیت واردات 
استان ادامه داد: اغلب واردات استان یزد، مواد اولیه 
واحدهای تولیدی، قطعات یدکی و ماشین آالت 
خط تولید و صنعت بوده و در مجموع واردات در 

خدمت صنعت و صادرات است.

مدیرکل گمرک یزد با بیان اینکه برخی از 
را  ارزی، روند ترخیص کاال در گمرک  مسائل 
با کندی و مشکل مواجه می کند، تصریح کرد: 
ترخیص کاالهای اساسی تا 90 درصد، تسهیات 

خاص خود را دارد و زودتر ترخیص می شود.
وی افزود: کلیه رویه های گمرکی ایران در 
گمرک استان یزد اجرا و تسهیات ورود موقت 
واردکنندگان  به  استرداد حقوق گمرکی  و  کاال 
کاال در یزد اعطا می شود.مدیرکل گمرک استان 
در  گمرکی  حقوق  استرداد  رویه  داد:  ادامه  یزد 
این گمرک موجب افزایش اشتغال و کمک به 

واحدهای تولیدی شده است.

که  زمانی  اظهارداشت:  ندوشن  سلمانی 
را  اولیه  مواد  موقت  ورود  روش  با  واردکننده 
ترخیص می کند دو سال مهلت دارد تا نسبت به 

انجام تعهدات صادراتی خود اقدام نماید.
صادراتی  اظهارنامه های  کرد:  اضافه  وی 
استان از 50 هزار فقره در سال گذشته به 48 
هزار و 200 فقره کاهش یافت که این امر ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته بود.

مدیرکل گمرک یزد، میزان درآمد گمرک 
احتساب  با  را  گذشته  سال  در  استان  این 
میلیارد  و ۷00  هزار  گمرکی یک  معافیت های 

ریال اعام کرد.

مدیرکل گمرک یزد:
صادرات کاال از گمرک یزد در حال بازگشت به شرایط عادی است
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استان ها

بــه دلیــل گســتردگی مرزهــا و تعــداد بــاالی گذرگاه هــای مــرزی و تعــدد عبــور و مــرور 
ــزات  ــش تجهی ــر افزای ــاوه ب ــت، ع ــادرات، واردات و ترانزی ــای ص ــاری در رویه ه ــای تج کامیون ه
کنترلــی و تقویــت رصدهــای اطاعاتــی، تعــداد ســگ های موادیــاب موجــود نیــز کفــاف انتظــارات را 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــداد بای ــن تع ــد و ای نمی ده

 سخنگوی گمرک گفت: بیش از 
۳۲۴ کیلوگرم هروئین که به صورت 
شخم زن  پروفیل  در  ماهرانه ای 
توسط  بود  شده  جاسازی  تراکتور 

پرسنل گمرک آستارا کشف شد. 
سید روح اله لطیفی افزود: این محموله 
کامیون  دو  در  حرفه ای  کامًا  صورت  به 
حامل تعداد 44 بسته تحت عنوان شخم زن 
ذیل  و  جاسازی  )چیزل(  تراکتور   پشت 
 تعرفه 84321090 برای صادرات به کشور 

قزاقستان به گمرک جلفا اظهار شده بود. 
وی درخصوص نحوه کشف این مواد 
اظهارداشت: پس از بررسی کامیون، توسط 
واحد ایکس ری و ارجاع آن به گروه سگ های 
موادیاب گمرک آستارا، مأموران گمرک به 
پروفیل های  مواد مخدر در داخل  جاسازی 
تراکتور  پشت  شخم زن  دستگاه  آهنی 
مشکوک و پس از بررسی، سوراخ کردن و 

برش پروفیل ها، مشخص شد که مقدار 324 
کیلو و 100 گرم هروئین به طرز ماهرانه ای 
در داخل پروفیل ها جاسازی شده است. این 
محموله در گمرک جلفا اظهار و از مبدأ تبریز 

در داخل کامیون بارگیری شده بود.
لطیفی درخصوص میزان کشفیات مواد 
مخدر پنج ماهه نخست امسال گفت: بیش 
کیلوگرم   4.5 تریاک،  کیلوگرم   434.4 از 
و  کوکائین  کیلوگرم   1.6 حدود  هروئین، 
حشیش، 5.8 کیلوگرم بذر شاهدانه در این 
این کشف بزرگ، میزان  با  مدت کشف و 
به 328.6  در سال جاری  هروئین  کشفیات 

کیلوگرم رسیده است. 
لطیفی افزود: گمرک عاوه بر مرزبانی 
کنوانسیون های  براساس  کشور،  اقتصادی 
ز  ا نیز  ا  ر معه  جا سامت  لمللی،  بین ا
کارکنان  و  می داند  خود  مسئولیت های 
مخدر  مواد  ورود  از  ممانعت  برای  گمرک 

به کشور و یا به کشورهای دیگر ایثارگرانه 
و جان بر کف، همه مساعی خود را به کار 

می بندند. 
گرفتن  قرار  دلیل  به  کرد:  تأکید  وی 
جمهوری اسامی در همسایگی کشورهای 
این  بازار مصرف  و  مواد مخدر  تولیدکننده 
اروپا و غرب آسیا و  میانه،  مواد در آسیای 
مقابله با شگردهای پیچیده و جاسازی های 
هوشمندانه مواد در محموله های تجاری و 
زیرساخت های  ساختن  فراهم  کامیون ها، 
ایکس ری  دستگاه های  ازجمله  کنترلی 
کامیونی، پالتی، چمدانی، سگ های موادیاب، 
پانسیون محل استراحت سگ های موادیاب، 
ایجاد پست سازمانی تخصصی مبارزه با مواد 
مخدر در گمرکات اجرایی، پیش بینی ردیف 
بودجه سالیانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در 
جمهوری  گمرک  بودجه ای  سرفصل های 
حمایت  و  کردن  فعال  و  ایران  اسامی 

از گارد حفاظت گمرکات کشور در  قانونی 
حوزه مبارزه با مواد مخدر در مبادی رسمی 

کشور، ضروری به نظر می رسد. 
دلیل  به  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
گستردگی مرزها و تعداد باالی گذرگاه های 
کامیون های  مرور  و  عبور  تعدد  و  مرزی 

واردات  صادرات،  رویه های  در  تجاری 
تجهیزات  افزایش  بر  عاوه  ترانزیت،  و 
اطاعاتی،  رصدهای  تقویت  و  کنترلی 
تعداد سگ های موادیاب موجود نیز کفاف 
باید  تعداد  این  و  نمی دهد  را  انتظارات 

افزایش یابد.

کشف بیش از ۳۲۴ کیلوگرم هروئین توسط مأموران گمرک آستارا

کشف 6 تن کیوی قاچاق 
از سوی توسط مأموران 

گمرک سیرانبند بانه
  کارکنان گمرک سیرانبند بانه 
موفق به کشف حدود 6 تن کیوی 
 600 تقریبی  ارزش  به  قاچاق 

میلیون ریال شدند.
حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نظارت گمرکات استان کردستان، کاالی 
کاالی  جوف  در  که  مکشوفه  قاچاق 
با  بود  شده  جاسازی  )سیر(  صادراتی 
گمرک  کارکنان  و  حراست  هوشیاری 
کشور  از  خروج  از  قبل  بانه  سیرانبند 
پرونده  همراه  به  متهمان  شد.  کشف 
مرجع  تحویل  رسیدگی  متشکله جهت 

قضایی شدند.

برگزاری مراسم تکریم 
و معارفه سرپرست 
اداره کل گمرک جلفا 

  مراسم معارفه سرپرست اداره 
کل گمرک جلفا و تکریم مدیرکل 
سابق این گمرک با حضور ناظر 
گمرکات استان آذربایجان شرقی 

و مسئوالن محلی برگزار شد.
گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ناظر  اورنگی  لیلی  این مراسم  جلفا، در 
از  آذربایجان  شرقی  استان  گمرکات 
مدیرکل  حسنلویی،  له  فتح ا زحمات 
سابق گمرک جلفا قدردانی و بر همدلی 
کارکنان  و  شهر  مسئوالن  همراهی  و 

گمرک با مدیریت جدید تأکید کرد.
 در این مراسم با حکم رئیس کل 
عنوان  به  خلیلی  محمد  ایران،  گمرک 
شد.  منصوب  جلفا  گمرک  سرپرست 
گمرکات  مدیرکل  این  از  پیش  خلیلی 

استان قم بود.

استاندار  حضور  با  مراسمی  طی    
طرح های  از  تعدادی  جنوبی  خراسان 
مرزی  نوار  زیرساخت  تأمین  پروژه 

ماهیرود مورد بهره برداری قرار گرفت.
براساس این گزارش، محمدصادق معتمدیان 
استاندار خراسان جنوبی در این مراسم گفت: یکی 
از اولویت های ما در استان خراسان جنوبی، تقویت 

جایگاه مرز ماهیرود است.
وی افزود: در مرحله اول و در جهت توسعه 
زیرساخت ها، قدم هایی برداشته شده که تأمین 
آب، برق و چهار خطه نمودن محور سربیشه- 
ُدرح- ماهیرود از اولویت هاست و در این خصوص 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: برای اجرای پروژه دو بانده سازی 

محور سربیشه به مرز ماهیرود مناقصه برگزار و 
پروژه تعیین تکلیف شده است که این اقدامات 

قطعاً در توسعه مرز ماهیرود مؤثر خواهد بود.

مالقات مسئوالن گمرکات مرزی ایران 
و افغانستان در محل مرز ماهی رود

استان خراسان  مسئوالن گمرکات مرزی 
رضوی و مقامات استان فراه افغانستان در محل 
پایانه مرزی ماهی رود با یکدیگر ماقات کردند.

طول  به  ساعت  دو  که  نشست  این  در 
مشکات  رفع  درخصوص  طرفین  انجامید، 
صادرات و واردات کاال و تسهیل تجارت بین دو 
کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و با تصویب 

3 مصوبه به کار خود پایان دادند.

بهره برداری از چند طرح زیرساختی در نوار مرزی ماهیرود

گرامیداشت روز کارمند و هفته امر به معروف در گمرک آبادان

 مراسم بزرگداشت روز کارمند در گمرک آبادان برگزار شد. در این مراسم پارسا 
اصیل، سرپرست اداره کل گمرک آبادان ضمن بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
و با بیان اینکه انجام صحیح امور و وظایف شغلی، انجام مسئولیت های قانونی، توصیه 
به حق و استواری و پایداری در راه حق وظیفه همه کارکنان است، از زحمات کارمندان 
تقدیر کرد. در این مراسم همچنین از آقای خدابخشی که به افتخار بازنشستگی نائل 

شده است قدردانی به عمل آمد.
همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته امر به معروف و نهي از منکر مراسم عزاداري و 
روضه خواني سیدالشهدا با حضور سرپرست اداره کل گمرک آبادان و معاون و مسئول حراست 
و کارکنان این مجموعه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و از دو تن از فعاالن امر به 

معروف و نهي از منکر تجلیل به عمل آمد. 

قدردانی

استاندار خراسان جنوبی با اعطای لوحی به مدیرکل گمرکات این استان از زحمات وی 
درخصوص پیگیری مسائل مربوط به تجارت خارجی در سال مزین به جهش تولید قدردانی کرد.

در بخشی از لوح محمد صادق معتمدیان به محمدعلی خاشی آمده است: دستاوردها و توفیقات 
امروز در زمینه صادرات و تسهیل مبادالت تجاری استان، حاصل تاش خالصانه جنابعالی و همکاران 
محترم می باشد، بدینوسیله از زحمات و اقدامات ارزشمند شما درخصوص پیگیری مسائل و موضوعات 
مربوط به تجارت خارجی در سالی که مزین به سال "جهش تولید" می باشد تقدیر و تشکر می نمایم.

خبر کوتاه

* هفتاد و نهمین جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه، استاندار اردبیل و ناظر گمرکات استان در اداره کل گمرک بیله سوار برگزار شد. 

* همزمان با هفته دولت و روز کارمند، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد 
با اهدای لوح تقدیر از زحمات کارکنان نمونه گمرک مشهد تقدیر کرد.

* پرویز تقوی ناظر گمرکات استان اردبیل به همراه معاونین خود از کارخانه های نگین زرین 
چوب آرتاویل و آرتاویل توسعه تجارت بازدید کرد.

* بازدید سید مجتبی موسویان ریزی سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجارت ایران و خانم دکتر قاسمی پور نماینده مردم شهرهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای 
اسامی به همراه جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی از مرز باشماق و امکانات و زیرساخت های 

موجود و طرح ساماندهی این مرز دیدن کردند.
* مدیرکل گمرک زنجان در ادامه بازدیدهای هفتگی خود از واحدهای تولیدی، از خط تولید و 
قسمت های مختلف شرکت آپادانا بازدید کرد.شرکت آپادانا از تولیدکنندگان انواع الیاف اکریلیک و نخ 

اکریلیک است که در شهرستان ابهر فعالیت دارد.

انتصاب

طی حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران زینال رحمانپور به 
سرپرستی معاونت امور گمرکی گمرک کیله سردشت )به مدت چهار ماه( منصوب شد.

تسلیت

به  را  آذربایجان شرقی  استان  اسبق گمرکات  ناظر  مرتضوی،  درگذشت حاج محمد 
خانواده محترم آن مرحوم و سایر بازماندگان تسلیت عرض کرده و آمرزش وی را از خداوند 

متعال خواهانیم.
روابط عمومی گمرک ایران
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ســــرعت اعــــتماد،  احتــــرام، 
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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:

اقتصاد اصلی ترین اولویت کشور است، باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید از کالم رهبري:           
 و فقرا پایمال نشوند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

 برخورداری 3۱9 شرکت حقوقی و حقیقی
از تسهیالت برنامه فعاالن مجاز اقتصادی در گمرک

مرکزی  کمیته  تصمیم  طبق    
فعاالن مجاز اقتصادی پس از انجام 
بررسی ها و احراز شرایط الزم از 
این  از  استفاده  متقاضیان  سوی 
تسهیالت 11 شرکت به فهرست 
شرکت های واجد شرایط افزوده شد 
که بدین ترتیب ۳19 شرکت حقوقی 

و شخص حقیقی از مزایای برنامه 
فعاالن مجاز اقتصادی برخوردار 

شدند.
فعاالن  برای  نه  18گا تسهیات 
است:  شرح  ین  ا به  قتصادی  ا ز  مجا
شرکت صنعتی آدوین پاستیک پرشین، 
ر،  بها د چا ا ز نگین صنعتی جنوب منطقه آ

ریسان  ر ، ز یسان خزر لیدی صنعتی آ تو
کویر کاشان، یاتا اکسپرس صنایع غذایی 
و بسته بندی عسل دخت شهد، سیم و 
یا  ر آ مید،  ا ید  ر ا مرو توسعه   ، بهر ا بل  کا
رت  ورنگ تجا نسفور قدرت، هفت ا ا تر

البرز و افزارپرداز میس.
تسهیات 18گانه گمرک برای این 

گروه به این شرح است:
1- ترخیص کاال خارج از سطح3 )مسیر 

قرمز(
2- پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یک 
ساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور 

گمرکی
3- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص 
قطعی و سایر رویه های ماده 6 آیین نامه 

اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیات ماده 5۷ آیین نامه 

اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیات بسته حمایت 
از تولید

۷- استفاده کامل از تسهیات بسته حمایت 
از صادرات

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور 
گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف 

50 درصد(
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی 
که در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی 

به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختافات گمرکی 
فعاالن اقتصادی مجاز به صورت فوری و 
خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به 

اختافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

با  مطابق  استرداد،  فرآیند  انجام   -12
تسهیات پیش بینی شده در بسته حمایت 

از تولید با اخذ تعهد

ز کاال به عنوان  13- نگهداری بخشی ا
تسهیات  مطابق  نوبت  ز  ا خارج  وثیقه 
ز تولید  پیش بینی شده در بسته حمایت ا

با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیات ماده 42 قانون 

امور گمرکی
15- استفاده از تسهیات موضوع استاندارد 

32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
ز تسهیات ماده 6 قانون  16- استفاده ا
امور گمرکی کاالی متعلق به وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی 
مه  نت نا زمان و اشخاص با اخذ ضما سا

بانکی با حداکثر سقف یکساله
1۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با 
توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت 
زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای 

صادرکنندگان
بند  ذیل   1 تبصره  مفاد  استناد  به 
اخذ  نحوه  لعمل  »دستورا بخشنامه  الف 
رئیس کل گمرک  بانکی«  ضمانت نامه 
یران )درخصوص پذیرش ضمانت های  ا
 ، لذکر( موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق ا
ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر 
ز سوی  له بابت حقوق ورودی ا یک سا
شرکت های مصوب شده به عنوان فعال 
اقتصادی مجاز )AEO( در هر زمان از سال 

امکان پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف 
شرکت ها از معیارهای مندرج در شیوه نامه، 

تسهیات اعطایی لغو خواهد شد.

کسب عنوان دستگاه برتر
 در جشنواره شهید رجایی 

 حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر 
در شاخص های اختصاصی در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی شد. 

ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی 
بندرعباس در این باره گفت: بدون شک این عنوان بدون تاش همکاران من در گمرکات 
استان به دست نمی آمد و به همین خاطر آن را خدمت خانواده بزرگ مرزبانان اقتصادی 

استان هرمزگان تبریک می گویم.

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: قاچاق کاالهای 
ته لنجی از ۲ تا ۳ میلیارد دالر به ۴۵0 

میلیون دالر رسیده است. 
دهقانی نیک افزود: این اتفاق که با 
همکاری مناطق آزاد تجاری، گمرک و ستاد 
مبارزه و قاچاق کاال و ارز صورت گرفته 
موجب ارتقای سامت اداری و پیشگیری 

از قاچاق در مناطق آزاد شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:
قاچاق کاالهای ته لنجی از ۳ میلیارد به ۴۵0 میلیون دالر کاهش یافته است

ادامه از صفحه اول
 این کار هزینه خواب کاال در بنادر یا انبار گمرکی را به نحو قابل ماحظه ای 
کاهش می دهد، ضمن آنکه دغدغه واحدهای تولیدی از نظر دسترسی به موقع به 
مواد اولیه را کامًا برطرف می سازد. راه حل های دیگری نیز نظیر قبول ضمانت نامه 
بانکی یک ساله به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی، ترخیص نسیه و درصدی 
کاال و در مورد شرکت های تولیدی دولتی، قبول تعهد باالترین مقام مسئول برای 
پرداخت حقوق ورودی که از طرف گمرک در چارچوب گمرک الکترونیک و هوشمند 
می گیرد، سبب تسهیل و تسریع ترخیص کاالهای وارداتی شده، به گونه ای که 
متوسط زمان ترخیص اقام وارداتی )در صورت تکمیل اسناد و مدارک( در حال 

حاضر به سه روز و کمتر از آن کاهش یافته است.
 طبق قوانین و مقررات وضع شده، بخشی از درآمد کشور از ناحیه دریافت 
حقوق و عوارض گمرکی از کاالهای وارداتی توسط گمرک تأمین می شود، ولی با 
توجه به شرایط موجود و در اولویت قرار گرفتن بخش تولید و صادرات و همچنین 
به منظور جبران کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، گمرک این موضوع، یعنی دریافت 

نقدی حقوق ورودی را تسهیل و مدت دار کرده و همکاری الزم را با فعاالن اقتصادی 
و واحدهای تولیدی به عمل می آورد. 

نکته دیگر اینکه علی رغم فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم اقتصادی که 
یکی از اهداف اصلی آن زمین گیر کردن کامل اقتصاد جمهوری اسامی ایران بوده و 
هست، تولیدکنندگان با همت و تاش بی وقفه به کار خود ادامه می دهند و با تحمل 
شرایط سخت کنونی، مانع از توقف چرخ های تولید در کشور می شوند. حمایت دولت 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ازجمله برقراری تسهیات و خدمات گمرکی 
برای ترخیص مواد اولیه و تأمین ماشین آالت و قطعات خطوط تولید و سیاست های 
بانک مرکزی در تأمین ارز واردات واحدهای تولیدی و کاالهای اساسی، اگرچه با 
کاستی هایی همراه داشت، اما باعث شده که شرایط نسبتًا متعادلی در بازار ایجاد 
شود و به نظر می رسد در صورت افزایش نظارت ها و کنترل های قانونی و همچنین 
پیش بینی کاهش صدمات و خسارت های ناشی از بیماری همه گیر کووید-19 
،می  توان چشم انداز بهتری را در مورد وضعیت اقتصادی کشور در ماه های آینده 

تصور کرد.

چشم انداز آینده بهتر


