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وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی و نرخ تورم 
در سال آینده بهتر خواهد بود

   10 اسفند مـاه 1398    سـال بیست و یکم    شماره  919    قیمـت 5000 تومـان

حضور فعال گمرک در 
میدان مقابله با کرونا

اقدامات گمرک در اجرای دستورات و برنامه های 
دولت )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( برای 
مقابله با شیوع بیماری کرونا در کشور که با ممانعت از 
صادرات کاالهای پزشکی و بهداشتی ازجمله ماسک 
تنفسی، دستکش، محلول های ضدعفونی کننده، الکل 
و محصوالت سلولزی به خارج از کشور و همچنین 
تسهیل و تسریع در ترخیص اقالم وارداتی نظیر 
کیت های تشخیص ویروس کرونا، تیوب های ام ار آی، 
ترموتر، فشارسنج، گوشی های پزشکی، ماسک های 
تنفسی، محلول های شوینده و ضدعفونی کننده و سایر 
کاالها به صورت شبانه روزی و لحظه ای در حال انجام 
است، در کنار اقدامات ضربتی دولت و قوه قضائیه برای 
مقابله با سودجویی و احتکار لوازم و وسایل بهداشتی 
و پزشکی بخش کوچکی از نیازهای جامعه پزشکی، 
پرستاری برای درمان بیماران و محافظت از مردم در 

برابر این بیماری را تأمین کرده است.
همچنانکه در موضوع کاهش رسوب کاال در 
بنادر کشور، گمرک با کمک سازمان های ذی ربط، یک 
برنامه موفقیت آمیز را تجربه کرد و توانست جریان روانی 
را در ترخیص کاالهای متوقف شده به خصوص مواد 
اولیه و کاالهای واسطه ای بخش تولید به وجود آورد، 
این بار هم در قضیه کرونا با تمام قدرت و با استفاده از 
نیروی انسانی پای کار و امکانات فنی وارد میدان شده و 
می کوشد حتی فراتر از توانایی و ظرفیت های سازمانی 

البته با رعایت موارد قانونی نقش آفرینی کند.
بخش  گمرک  متخذه،  تصمیمات  براساس 
قابل توجهی از نیروها و امکانات خود را برای کمک 
به اجرای طرح ها و برنامه های ستاد مبارزه با کرونا 
اختصاص داده و نهایت همکاری را با دستگاه های 
مسئول در این خصوص به عمل آورد و اطالع رسانی 
کامل و دقیق درخصوص اقدامات انجام شده را در 
اولویت کار خود قرار داده است. در عین حال به طور 
شبانه روزی سرگرم خدمات رسانی به جامعه تجاری، 
تولیدکنندگان و صادرکننگان است تا خللی از این جهت 
به خصوص ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و 
مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی در شرایط حساس 

فعلی پیش نیاید.
سختی و صعوبت کار کارکنان گمرک، این روزها 
با توجه به شیوع بیماری کرونا مضاعف شده است. به 
همین دلیل جا دارد از زحمات و تالش کارکنان شریف 
و وظیفه شناس گمرک در سراسر کشور به ویژه نقاط 
پرخطر و دارای ریسک باال قدردانی شود. آنها در واقع 
حامیان و پشتیبانان کادر زحمتکش و از جان گذشته 
پزشکی و پرستاری کشور در بحث تأمین تجهیزات 
حفاظتی در برابر کرونا و دسترسی هموطنان عزیزمان 
به این گونه تجهیزات از طریق ممنوعیت صادرات 
و تسهیل واردات اقالم یادشده هستند. امیدواریم با 
همکاری و مشارکت همه مردم و تالش های دولت و 
مسئوالن کشور هر چه زودتر از این بلیه دهشتناک و 

مصائب و مشکالت آن رهایی یابیم.

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

جهانــی  ســازمان های  پیش بینــی 
ــک  ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــه صن ازجمل
جهانــی ایــن اســت کــه شــرایط اقتصــادی 
ایــران از نظــر رشــد اقتصــادی و نــرخ تــورم 

ــود. ــد ب ــر خواه ــده بهت ــال آین در س
دکتــر فرهــاد دژپســند وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی تأکیــد کــرد کــه حضــور 
ــث  ــور باع ــاد کش ــردم در اقتص ــگ م پررن
شکســت برنامه هــای دشــمن شــده اســت.
صفحه 2

 مصوبه هیأت وزیران درخصوص ترخیص خودروهای سواری
 موجود در گمرک

کارکنان گمرک 
در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت اقتصاد گفت: نقش گمرک در اقتصاد بیش از آن چیزی است که 
تصور می کنیم. این سازمان در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارد 
و کارکنان آن با شهامت و از خودگذشتگی در جهت حل وفصل مشکالت 

مردم تالش می کنند.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان، 

هادی عبداللهی در دیدار با ناظر گمرکات این استان ضمن قدردانی 
از خدمات مدیران و کارکنان گمرکات استان هرمزگان اظهارداشت: 
کارمندان گمرک نقشی بیش از آنچه تصور می کنیم دارند و شبانه روز در 
خط مقدم اقتصادی کشور مشغول فعالیت هستند و مسئولیتشان بسیار 

سنگین است.
صفحه 16

8 نگاه هفته
 ابالغ بسته 

حمایت از توسعه صادرات 
از سوی معاون اول رئیس جمهوری

معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای بسته حمایتت از توسعه 
صادرات غیرنفتی )مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( را به دستگاه های 
اجرایی ابالغ کرد. به موجب این بسته که جایگزین مصوبه مورخ 1398/9/7 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده است چگونگی حمایت از صادرکنندگان 

کاالهای غیرنفتی در 10 ماده و تبصره های آن تدوین شده است.

16گزارش هفته
ترانزیت اولین محموله کاال

 از چابهار به افغانستان 
تحت پوشش کارنه تیر

3رویداد هفته
سیستم جامع

 سرمایه های انسانی گمرک 
درحال تدوین است

مدیرکل امور اداری و رفاه گمرک ایران ضمن بازدید 
از حوزه نظارت گمرکات استان خوزستان در نشستی با 
حضور ناظر و مدیران گمرکات استان به بررسی مشکالت 

گمرکات استان پرداخت.

معاون فنی امور گمرکی گمرک ایران با ارسال بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور مصوبه هیأت 
وزیران درخصوص ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی را ابالغ کرد.

صفحه  4
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حمایت جدی اتحادیه اروپا
 از فعالیت های سازمان جهانی گمرک

به دعوت دبیـرکل اتحادیـه امـور مالیاتـی و گمرکـی کمیسـیون اروپـا )DG TAXUD(، کونیو 
میکوریـا دبیرکل سـازمان جهانی گمـرک بـا پائولـو جنتیلونی، کمیسـر اروپایـی در امـور اقتصادی و 

صفحه6مالـی، مالیاتـی و گمرکی در بروکسـل دیـدار کرد. 

 85 درصد ارزیابی های گمرک سمنان
 در محل واحدهای تولیدی انجام می شود

استان اردبیل دارای قریب به 320 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان بوده و دارای ظرفیت های بالفعل و بالقوه ممتازی برای 
تجارت به خصوص در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت است. ازجمله این ظرفیت ها می توان به نزدیکی به بازارهای کشورهای قفقاز و ماوراء 
قفقاز )بازار 400 میلیون نفری( و همچنین وجود اشتراکات فرهنگی و دینی با کشورهای همسایه اشاره کرد. ساالنه بالغ بر یک میلیون نفر از 

اتباع آذری از مرز بیله سوار استان اردبیل وارد جمهوری اسالمی ایران می شوند.

صفحه 11

جلســه هــم اندیشــی آســیب شناســی و شناســایی 
راهکارهــای توســعه ترانزیــت کشــور بــا حضــور فعاالن 
حمــل و نقــل و ترانزیــت در گمــرک ایــران برگزار شــد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک:

گمرک در شرایط تحریم 
بهترین عملکرد را داشته است 



 

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

1 3 9 8 ه   ما سفند  ا  1 0
- شماره  919 ویکم  بیست  سـال 
W W W . I R I C A . I R

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

2

وزیر اقتصاد:

رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال آینده بهتر خواهد شد

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع گمــرک ایــران و واحدهــای زیرمجموعــه آن بــا وجــود مشــکالت و تنگناهــای مالــی 
تــالش می کننــد تــا بــا تأمیــن منابــع و امکانــات مــورد نیــاز، خدشــه ای در رونــد فعالیت هــای ورزشــی کارکنــان بــه 
وجــود نیایــد و حــوزه ورزش در گمــرک تقویــت شــود. در کنــار ایــن امــر برگــزاری مســابقات فرهنگــی و هنــری در 

ســطح گمــرکات کشــور بــه مناســبت های مختلــف نیــز ســبب ارتقــای روحیــه و نشــاط کارکنــان خواهــد شــد.
خبر

پیش بینــی ســازمان های 
صنــدوق  ازجملــه  جهانــی 
بانــک  و  پــول  بین المللــی 
ــی ایــن اســت که شــرایط  جهان
ــد  ــر رش ــران از نظ ــادی ای اقتص
اقتصــادی و نــرخ تــورم در ســال 

ــود. ــد ب ــر خواه ــده بهت آین
ــور  ــر ام ــند وزی ــاد دژپس ــر فره دکت
ــه  ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــادی و دارای اقتص
حضــور پررنــگ مــردم در اقتصــاد کشــور 
باعــث شکســت برنامه هــای دشــمن 

ــت. ــده اس ش
ــه کشــور در  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــخت  ــیار س ــرایط بس ــر ش ــاله اخی دو س
و دشــواری را تجربــه کــرده اســت، 
ــام  ــال خ ــه خی ــمن ب ــت: دش اظهارداش
ــام  ــه نظ ــن اســت ک ــال ای ــه دنب ــود ب خ

را دچــار چالــش جــدی کنــد، امــا حضــور 
پررنــگ مــردم در اقتصــاد کشــور مانــع از 
ایــن کار شــده و دشــمن بــه اهــداف خود 

ــت. ــیده اس نرس
و  قتصــادی  ا مــور  ا یــر  ز و
رت  یــی گفــت: حجــم تجــا ا ر ا د

ری  ســال جا در  کشــور  رجــی  خا
نشــان می دهــد کــه برنامه هــای 
ــت  ــه شکس ــه ب ــن زمین ــمن در ای دش

ســت. ا میــده  نجا ا
دژپســند بیــان داشــت: دشــمن 
ــود را  ــالش خ ــام ت ــرایط تم ــن ش در ای

معطــوف کــرده کــه ســرمایه گذاران 
خارجــی، ســرمایه  های خــود را وارد 

ایــران نکننــد.
وی ادامــه داد: ســرمایه گذاری 
خارجــی مصــوب در کشــور به رغــم 
تمامــی کارشــکنی ها، ایجــاد موانــع 
و محدودیت هــا از ســوی دشــمن در 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــال جاری نس س
ســال قبــل  از رشــد 50 درصــدی 

برخــوردار بــوده اســت.
ــت و  ــت: هم ــند اظهارداش دژپس
ــئوالن  ــار مس ــردم در کن ــت م مقاوم
 ، یم هــا تحر بــا  بلــه  مقا ی  ا بــر
، ســبب  دیت هــا ها و محدو ر فشــا
شــده کــه برنامه هــای دشــمن یکــی 
ــه رو  ــا ناکامــی رو ب پــس از دیگــری ب

شــود.

ایران  گمرک  سخنگوی 
گفت: کارکنان وزارت بهداشت 
در مرزها مستقر شده اند و پس از 
معاینه، افرادی را که مشکوک به 
کروناویروس هستند به قرنطینه 

هدایت می کنند.
روح اهلل لطیفی در مورد اقدامات 
گمرک جهت پیشگیری از ورود کرونا به 
کشور از طریق مبادله کاال اظهار داشت: 
مرجع ورود کاال به کشور در ابتدا گمرک 
نیست. در مسیر دریا سازمان بنادر، در 
مسیر هوایی شرکت فرودگاه ها، در مسیر 
جاده ای سازمان راهداری و در مسیر ریلی 
شرکت راه آهن متولی هستند؛ در واقع 
این نهادها قبل از گمرک، بار را تحویل 

می گیرند.
افزود:  یران  ا گمرک  سخنگوی 
عنوان  تحت  شورایی  حال،  این  با 
شورای ساماندهی مرزی در هر استان 
و هر گمرک وجود دارد. در این شورا 
سازمان های مختلفی از نهادهای امنیتی، 
خدمات رسانی، نظارتی و کنترلی عضو 
هستند که با مرز ارتباط دارند. گمرک هم 

عضو این شوراست.
وی ادامه داد: مطابق با تصمیم این 
شورا، کارکنان قرنطینه انسانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 15 
روز پیش در بسیاری از مرزهای کشور چه 
در حوزه مسافری، چه در حوزه تردد بار و 
کاالهای تجاری مستقر شده اند و پس از 
معاینه، افرادی را که مشکوک هستند به 

قرنطینه هدایت می کنند.
ینکه کنترل های  لطیفی با بیان ا
الزم در مرزهای ورودی وجود دارد، 
ز آلوده شدن  گفت: انسان تا 14 روز ا
خود به این ویروس، بی اطالع است، اما 
ویروس روی اشیا فقط 9 ساعت زنده 

است. از این رو عمدتًا در صورت وجود 
ز ورود به  ویروس روی کاالها، قبل ا
کشور از بین می روند. فقط ناقل انسانی 
ند بیماری را به داخل  ممکن است بتوا
کشور منتقل کند که برای جلوگیری 
از آن، تیم وزارت بهداشت در مرزهای 

کشور مستقر شده اند.

109 هزار تن برنج در حال 
ترخیص از گمرک است

سخنگوی گمرک ایران با  اشاره به 
واردات و ترخیص 1.4 میلیون تن برنج 
در 11 ماهه امسال، درباره دلیل دریافت 
مابه التفاوت 500 تا 1000 تومانی از هر 
کیلوگرم برنج وارداتی از هند و پاکستان 

توضیحاتی ارائه کرد.
این  طبق  اظهارداشت:  لطیفی 
گزارش،   تا 26 بهمن  ماه امسال حدود 
یک میلیون و 473 هزار تن برنج وارد 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
ز نظر وزنی هشت درصد و از  گذشته ا
لحاظ ارزش 9/5 درصد رشد داشته است، 
در 11 ماهه سال گذشته یک میلیون و 

363 تن برنج وارد شده بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 
حدود 108 هزار و 687 تن در حال انجام 

فرآیند گمرکی برای ترخیص هستند.
لطیفی اظهارداشت: واردات برنج در 
سال جاری در مقاطعی با ممنوعیت مواجه 
شد، اما سرانجام در ماه های اخیر به روال 

عادی برگشت.
ترخیص  جریان  در  افزود:  وی 
برنج های وارداتی، دستورالعملی در جلسه 
ستاد تنظیم بازار صادر شد که براساس 
آن واردکنندگان موظف به پرداخت 
لتفاوت به دلیل کاهش قیمت در  مابه ا

کشورهای مبدأ شده اند.
سخنگوی گمرک گفت: زمانی که 
واردکنندگان برای ثبت سفارش برنج 
اقدام کرده بودند، قیمتی را درج کرده اند 
که با زمان خرید تفاوت دارد. یعنی قیمت 
برنج درهند و پاکستان در زمان خرید 
کاهش پیدا کرده  و اسناد واردات نیز باید 

براساس قیمت پایین تر تنظیم شود.
وی افزود: با توجه به تغییر نرخ روی 
داده، در جلسه هفتم ستاد تنظیم بازار 
برای حمایت از مصرف کننده و تولید 
داخل و کنترل منابع ارزی، قرار بر این شد 
که برای برنج هایی که از 17 دی ماه وارد 
می شود، مابه التفاوت ایجاد شده پرداخت 
شود؛ به طوری که اگر قیمت خرید آنها 
ز نرخ های مندرج  مساوی و یا کمتر ا
در جداول مربوطه باشد مشمول این 
مابه التفاوت می شود، که برای برنج های 
پاکستانی مابه التفاوت 500 تومان و برای 
برنج های هندی 1000 تومان تعیین 

شده است.
لطیفی اضافه کرد: طبق شاخص 
سوپر  برنج  برای  شده،  تعیین  قیمت 
باسماتی پاکستانی 1150 دالر در هر تن، 
برنج سفید پاکستانی 1100 دالر در تن، 
برنج 18620 پاکستان 720 دالر در هر 
تن، نرخ تعیین شده و اگر قیمت پایین تر 

باشد باید مابه التفاوت ریالی برای هر کیلو 
500 تومانی پرداخت شود، اما برای برنج 
هندی 1121 سیال 68 هزار و 500 روپیه 
در هر تن، برنج 1509 سیال حدود 64 
هزار روپیه در هر تن و برنج 1121 سفید 
هندی 75 هزار روپیه در هر تن شاخص 
قیمت تعیین شده که مابه التفاوت ریالی 

آن 1000 تومان در هر کیلو است.

ترخیص منوط به صدور تائیدیه 
سازمان حمایت

سخنگوی گمرک ایران در  ادامه 
گفت: در راستای اجرای دستورالعمل بانک 
مرکزی به عنوان تامین کننده ارز کاالهای 
اساسی، تأمین ارز برنج نیز طبق نظر کمیته 
ستاد تنظیم بازار تأمین خواهد شد و سازمان 
حمایت هم مکلف است به ازای هر کیلو 
برنج هندی و پاکستانی براساس جداول 
تعیین شده شاخص قیمت، مابه التفاوت 
ریالی را محاسبه و صدور تأییدیه سیستمی 
را منوط به پرداخت واریز مابه التفاوت به 

خزانه کل کند.
بر این اساس گمرک مکلف است 
ترخیص انواع برنج  هندی و پاکستانی از 
17 دی  ماه به بعد را اگر ارزش مندرج در 
ثبت سفارش آنها مساوی یا کمتر از اعداد 
تعیین شده باشد منوط به اخذ سیستمی 
تأیید  بر  مبنی  حمایت  سازمان  نظر 
پرداخت مبلغ انجام دهد.لطیفی افزود: 
در رابطه با مدت پرداخت مابه التفاوت نیز 
سازمان حمایت می تواند به شرط دریافت 
تضامین معتبر حداکثر سه ماه را برای 

ترخیص برنج تعیین کند.
گفتنی است که برنج جزو کاالهای 
اساسی طبقه بندی شده و در حال حاضر 
واردات آن براساس ارز 4200 تومانی 

انجام می شود.

اظهارات سخنگوی گمرک درباره کنترل کرونا در مرزها

مدیرکل امور اداری گمرک ایران:

حوزه ورزش در گمرک
 تقویت می شود

جسمی  تحرک  و  ورزش  به  توجه 
کارکنان از موارد مهمی است که می تواند 
به طور مستقیم در بازده کاری و موفقیت 
سازمان تأثیرگذار باشد. به همین دلیل است 
که رئیس کل گمرک از نخستین روزهای 
انتصاب خود بر ضرورت توسعه ورزش در 
گمرک و ایجاد امکانات مناسب ورزشی 
برای کارکنان تأکید نموده و در این جهت 

اقداماتی صورت گرفته است.
سید مهدی طیبی مدیرکل امور اداری گمرک 
ایران که از عالقه مندان به ورزش و برنامه های 
ورزشی است و اخیراً به همراه گروهی از کارکنان 
گمرک به ارتفاعات توچال در تهران صعود کرده بود، 
با بیان مطالب فوق می گوید: از آنجا که نیروی انسانی 
مهمترین و اصلی ترین سرمایه سازمان محسوب 
می شود، بسیار مهم است که این نیرو قبل از هر چیز از 

سالمت جسم، شادابی و نشاط برخوردار باشد.
وی می افزاید: یکی از ساده ترین و کم  هزینه ترین 
روش ها برای دستیابی به هدف های فوق ورزش 
به خصوص ورزش های گروهی است که عالوه بر 
حفظ سالمتی و ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان، 

سبب نوعی همبستگی و همکاری جمعی می شود.
طیبی در ادامه می گوید: برنامه اخیر صعود به 
توچال که با برنامه ریزی قبلی و با دعوت از همکاران 
عالقه مند در گمرکات کشور انجام شد و نیز مسابقات 
ورزشی )فوتسال( در نوشهر که به مناسبت دهه مبارک 
فجر و روز جهانی گمرک برگزار شد را می توان در 

همین راستا ارزیابی کرد.
وی می افزاید: معاونت توسعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران و واحدهای زیرمجموعه آن با وجود 
مشکالت و تنگناهای مالی تالش می کنند تا با 
تأمین منابع و امکانات مورد نیاز، خدشه ای در روند 
فعالیت های ورزشی کارکنان به وجود نیاید و حوزه 
ورزش در گمرک تقویت شود. در کنار این امر برگزاری 
مسابقات فرهنگی و هنری در سطح گمرکات کشور به 
مناسبت های مختلف نیز سبب ارتقای روحیه و نشاط 

کارکنان خواهد شد.
مدیرکل امور اداری گمرک ایران همچنین به 
تالش های انجام شده و برنامه های آتی برای رسیدگی 
به وضعیت معیشت و رفاه کارکنان اشاره کرده و 
می گوید: توجه به نیازهای شغلی و مالی و رفاهی 
کارکنان گمرک همواره جزو سیاست های اولویت دار 
سازمانی بوده که امیدواریم با همکاری و همفکری 
جمعی و کمک و مساعدت های ریاست کل سازمان 

هر چه بیشتر جامه عمل به آن پوشیده شود.
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ــغ بــر 14 میلیــارد و 400  تــا ســوم اســفند مــاه امســال 25 قلــم کاالی اساســی بــه ارزش بال
میلیــون دالر بــا رشــد 21 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه کشــور وارد شــده 
کــه وزن آن 23 میلیــون و 200 هــزار تــن بــا رشــد 25 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل بــوده اســت.

رئیس کل گمرک ایران :

رشد 17 درصدی وزن صادرات غیرنفتی در یازده ماهه سال جاری
رئیـس کل گمـرک ایـران 
امسـال  ماهـه   11 در  گفـت: 
38.5 میلیـارد دالر صـادرات و 
14.4 میلیـارد دالر واردات کاالی 
اساسـی صـورت گرفتـه اسـت.

سـیدمهدی میراشـرفی بـا اشـاره 
بـه حجـم تجـارت خارجـی در 11 ماهه 
سـال جاری اظهارداشـت: صـادرات در 
ایـن مـدت 125 میلیـون و 200 هـزار 
تـن کاال بـه ارزش 38 میلیـارد و 500 
میلیـون دالر صـادر شـده کـه بـه لحاظ 
ارزش دالری نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل کاهـش 4/4 درصـد کاهش 
17 درصـد رشـد  و بـه لحـاظ وزن 6/

داشـته اسـت.
رئیـس کل گمـرک ایـران با اشـاره 
بـه آمـار واردات کشـور افـزود: در ایـن 
مـدت 32 میلیـون و 400 هـزار تـن کاال 

وارد شـده کـه از نظـر وزن 10/8 درصـد 
رشد داشـته و ارزش آن 39 میلیارد و 900 
میلیون دالر بوده اسـت. این رقم نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 2/3 درصد 

افزایـش نشـان می دهـد.

میراشـرفی بـا بیـان اینکـه در حال 
حاضـر 1/4 میلیـارد دالر صـادرات کمتر 
از واردات اسـت، گفـت: در صورتـی کـه 
صادرات بـرق به کشـورهای همسـایه و 
خدمـات فنـی مهندسـی را بـه آن اضافه 

کنیـم قطعـًا تـراز تجـاری کشـور مثبت 
خواهـد بود.

وی در مـورد کشـورهای عمـده 
صادراتـی و وارداتـی تصریح کـرد: چین، 
عراق، ترکیـه، امارات و افغانسـتان عمده 
مقاصـد صادراتی و چین، امـارات، ترکیه، 
هند و آلمـان عمـده کشـورهای وارداتی 

محسـوب می شـوند.
قتصـاد در مـورد  معـاون وزیـر ا
کاالهـای اساسـی نیـز گفـت: تـا سـوم 
اسـفند مـاه امسـال 25 قلـم کاالی 
اساسـی بـه ارزش بالـغ بـر 14 میلیارد و 
400 میلیـون دالر بـا رشـد 21 درصدی 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل به 
کشـور وارد شـده که وزن آن 23 میلیون 
و 200 هـزار تـن بـا رشـد 25 درصـدی 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل بوده 

اسـت.

مدیرکل امور اداری و رفاه گمرک:
سیستم جامع سرمایه های انسانی 

گمرک در حال تدوین است

مدیرکل امور اداری و رفاه گمرک ایران 
ضمن بازدید از حوزه نظارت گمرکات استان 
خوزستان در نشستی با حضور ناظر و مدیران 
گمرکات استان به بررسی مشکالت گمرکات 

استان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات 
خوزستان، سید مهدی طیبی در جریان این بازدید گفت: 
سیستم جامع مدیریت سرمایه های انسانی گمرک ایران 
با هدف ساماندهی نیروهای گمرک در حال تدوین است.

براساس این گزارش غالمرضا بلوطی میرزا ناظر 
گمرکات استان نیز در این نشست به بیان مشکالت و 

نیازمندی های حوزه کاری در این حوزه پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران گفت: در شرایط تحریم 
شاهد بهترین عملکرد گمرک بوده ایم 
و تجارت خارجی ایران از ۷9 میلیارد 

دالر هم فراتر رفته است.
احمد ذاکری با بیان این مطلب در مراسم 
تکریم و معارفه مدیر کل گمرک فرودگاه امام 
خمینی)ره( افزود: تجارت خارجی ایران در 
سال جاری به 79 میلیارد دالر رسیده است که 
از این میزان 39 میلیارد دالر به صادرات و 40 

میلیارد دالر به واردات اختصاص دارد.
وی اظهارداشت: اگر صادرات خدمات فنی 
و مهندسی و برق و گاز را هم در نظریم بگیریم، 
رقم صادرات ایران بیش از این میزان خواهد بود. 
البته با در نظر گرفتن صادرات نقطه به نقطه نیز 
بدون احتساب این کاالها تراز کشورمان مثبت 
است و این ارقام نشان می دهد عملکرد ما در 

بخش صادرات غیرنفتی خوب بوده است.
ذاکری ادامه داد: صادرات ما در شرایط 
تحریم به 125 میلیون تن رسید که این رقم سه 
برابر واردات بوده و با توجه به شدت تحریم ها رقم 
بسیار قابل توجهی است و مهم تر آنکه وقتی از 
صادرات این مقدار کاال صحبت می کنیم یعنی 
اینکه قبل از صادرات این کاال تولید شده و این 
ارقام نشان دهنده این است که تولید در کشور 

همراه با رشد و رو به جلو بوده است.
ذاکری گفت: در این مدت چین، عراق، 
ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی به ترتیب 
عمده ترین کشورهای مقصد صادرات کاال از 
ایران بوده اند و عمده صادرات ما به کشورهای 

همسایه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این مدت 39 میلیارد دالر 
واردات قطعی داشتیم که سهم کشور چین بیشتر 
از سایر کشورها بوده و رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در 
ادامه اظهارداشت: اقدامات گمرک در شرایط 

تحریم به ویژه در بحث تسهیل و توسعه واردات 
کاالهای اساسی، اقالم سرمایه ای و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی به اذعان کارشناسان و 
حتی مسئوالن نظام توانسته است بسیاری از 

مشکالت را برطرف سازد.
وی گفت: به اذعان وزرا و دیگر اعضای 
دولت در شرایط تحریم، گمرک ایران کارهای 
خیلی خوبی را انجام داده که مهمترین آنها 
هماهنگی بسیار خوب با سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین 
کاالهای  ترخیص  جهت  کشاورزی  جهاد 
اساسی است و همه اذعان دارند که این حد از 
هماهنگی بین گمرک با این سازمان ها سابقه 
نبارهای  نداشته است. حتی ما درخصوص ا
اختصاصی هم خیلی کمک کردیم و براساس 
مصوبات ستاد تنظیم بازار و تسهیالت گمرکی 
با تعهد ذیحسابی اجازه دادیم که صاحبان کاال 
نبارهای اختصاصی کاالهای اساسی را  در ا

تخلیه کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
گمرک در ادامه با تقدیر و تشکر ویژه از خدمات 
و زحمات غالمرضا فاتحی تأکید کرد: در حوزه 

دارو شعار می دهند که تحریم نکردیم، اما 
اگر مدیریت جهادی در گمرک فرودگاه امام 
خمینی)ره( نبود عماًل در واردات دارو و مواد اولیه 

دارو مشکل پیدا می کردیم.
غالمرضا فاتحی از مدیران با تجربه، 
خوشنام و جهادی گمرک و از جانبازان جنگ 
تحمیلی است که به مدت 6 و نیم سال مسئولیت 
اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 
را برعهده داشت و به دلیل برخی مشکالت 
جانبازی درخواست کرده بود تا در قسمت 

دیگری در گمرک خدمت نماید.
ذاکری افزود: غالمرضا صفاری طاهری 
مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( نیز 
سوابق چشمگیری در حوزه امور گمرکی، 
بین الملل و برنامه ریزی دارد و دکترای حقوق 
بین الملل است. وی پیش از این مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و مدیریت اطالعات گمرک بود 
و از دیگر سوابق او می توان به مدیرکل دفتر 
همکاری های بین الملل، مدیرکل دفتر آموزش، 
تحقیقات و ظرفیت سازی و همچنین مدیر 

منابع انسانی و پشتیبانی بورس و اوراق بهادار 
اشاره کرد.

رئیس گروه تکنیک هاي گمرکي و مبارزه 
با تخلفات، مشاور حوزه معاونت حقوقي و نماینده 
گمرک جمهوري اسالمی ایران در ستاد مبارزه با 
مواد مخدر ریاست جمهوري، مستشار حقوقي- 
گمرکي، اداره پروژه هاي خدماتي سازمان ملل 
UNOPS( و هماهنگ کننده پروژه  متحد )
آموزش الکترونیک E_ learning و مامور 
رابط ملي NCP از دیگر سوابق غالمرضا 

صفاری است.
ذاکری در ادامه با اشاره به سهم 10 
درصدی گمرک امام در درآمدهای گمرکی 
کشور گفت: این گمرک جزو 5 گمرک مهم 
کشور است و رشد 12 درصدی واردات و 76 
درصدی صادرات از این گمرک را شاهدیم 
که نشان دهنده عملکرد خوب این گمرک در 

سال جاری است. 
 ذاکری در ادامه با اشاره به ظرفیت های 
فرودگاهی  شهر  گفت:  فرودگاهی  شهر 
شاخص های اصلی توسعه را دارد. امکان استفاده 
از ناوگان جاده ای، ریلی و هوایی و فرودگاهی 
فراهم است و قرار گرفتن در کریدور شمال - 
جنوب و نزدیکی به مرکز از دیگر مزیت های 
شهر فرودگاهی است که باید زیرساخت ها در این 

شهر فرودگاهی فراهم شود.
گمرکات  تجمیع  امکان  همچنین  وی 
تهران را از دیگر مزیت های شهر فرودگاهی 
برشمرد و تأکید کرد: گمرک آماده همکاری 
همه جانبه برای توسعه شهر فرودگاهی امام 

خمینی)ره( است.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک 
در ادامه به توانمندی و قابلیت های غالمرضا 
صفاری مدیرکل جدید گمرک فرودگاه امام 
خمینی)ره( به ویژه در حوزه اجرایی، برنامه ریزی 
و آموزش اشاره و برای وی در انجام وظایف و 

مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران:

گمرک در شرایط تحریم بهترین عملکرد را داشته است 

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی غالمرضا صفاری 
طاهری را به سمت مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 

منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: 
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال تمام مساعی خود را با استفاده 
از توان تخصصی همکاران، کارشناسان و تعامل با سازمان های همجوار به 
منظور انجام وظایف قانونی در راستای قانون امور گمرکی و روان سازی 
رویه های اجرایی از طریق پیاده سازی روش های الکترونیکی و نظارت دقیق 
بر انجام بهینه امور محوله در قالب سامانه جامع امور گمرکی ازجمله نظارت 
بر انجام رویه ها و تشریفات گمرکی اعم از صادرات، واردات، ترانزیت، 
مسافری و... و همچنین نظارت بر صحت تشخیص، تعیین و وصول حقوق 

ورودی و نیز اعمال مقررات مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی، پیگیری 
عملیات ابالغ و اجرا و وصول مطالبات و حقوق دولت، امکانات سازمانی الزم 
را برای تحقق ارتقاء بهبود فضای کسب وکار و سالمت اداری با حفظ اصول 

قانون  مداری و منشور اخالقی دولت تدبیر و امیدو به کار گیرید.
رئیس کل گمرک همچنین طی حکمی غالمرضا فاتحی مدیرکل 
سابق گمرک فرودگاه امام)ره( را به عنوان عضو اصلی کمیسیون 1 رسیدگی 

به اختالفات گمرکی منصوب کرد.
* با صدور حکمی از سوی مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، 
میرهاشم سیداحمدی به سمت مدیرکل گمرک استان زنجان منصوب شد.
سید احمدی پیش از این سرپرستی گمرک زنجان را برعهده داشت.

* طی حکمی از سوی رئیس کل گمرک، حسن غیبی با حفظ پست 
سازمانی به سرپرستی گمرک چذابه در استان خوزستان منصوب شد.

با حکم رئیس کل گمرک ایران
 مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( منصوب کرد
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انجام تشـریفات گمرکی و ترخیص خودروهـای دارای پرونده قضایـی که حکم قطعی برائت آنها از سـوی 
مراجع رسـیدگی کننده صادر می گردد، مشـمول قیـد زمانی بـرای ترخیص نمـوده و با رعایت سـایر مقررات 

ترخیـص آنها بالمانع می باشـد.

از سوی معاون فنی و امور گمرگی گمرک ایران ابالغ شد

مصوبه هیأت وزیران درخصوص ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات کشور
معاون فنی و امور گمرگی گمرک 
ایران با ارسال بخشنامه ای به گمرکات 
اجرایی کشور مصوبه هیأت وزیران 
درخصوص ترخیص خودروهای سواری 

موجود در گمرکات اجرایی را ابالغ کرد.
متن مصوبه هیأت وزیران به این شرح است: 
هیأت وزیران در جلسه 1398/11/16 به 
پیشنهاد شماره 192436 مورخ 1398/10/1 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران تصویب کرد:
1- مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند 
)3( تصویب نامه شماره 137161/ت56023هـ 
مورخ 1397/10/16 و اصالحات بعدی آن از 

تاریخ ابالغ این تصویب نامه به مدت سه ماه 
تمدید می شود.

2- ترخیص خودروهای سواری با حجم 
موتور باالتر از )2500( سی سی امکان پذیر نبوده 

و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی باشند.
تبصره 1- خودروهای سواری مربوط به 
جانبازان موضوع تصویب نامه شماره 204408/

ت41717هـ مورخ 1387/11/7 و اصالحات 
بعدی آنکه تا قبل از صدور تصویب نامه شماره 
1393 با  /6 70441/ت51040هـ مورخ 23/
ثبت سفارش وارد کشور شده اند، از حکم این بند 

مستثنی هستند.
تبصره 2- ترخیص خودروهای سواری، 
لزام به رعایت محدودیت حجم موتور  بدون ا

)2500( سی سی، که تا تاریخ 1397/5/31 برای 
آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت 
مقررات مناطق مذکور و رعایت نامه شماره 
1398 معاونت  /6 36925 مورخ 5/ /69134
برای  مورد،  حسب  جمهور  رئیس  حقوقی 
شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده 

برای مناطق، مجاز می باشد.
3- انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی 
برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر 
می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نموده 
و با رعایت سایر مقررات ترخیص آنها بالمانع 

می باشد.

ممنوعیت صادرات انواع ماسک های پزشکی و تنفس

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران 
طی بخشنامه ای با استناد به نامه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ممنوعیت صادرات انواع ماسک های 
پزشکی و تنفسی را به گمرکات اجرایی 

ابالغ کرد.
در نامه وزارت بهداشت آمده است: با توجه 
به شرایط حساس کنونی کشور درخصوص 
اپیدمی بیماری های تنفسی و نیاز کشور به 
ماسک های تنفسی، صادرات انواع ماسک های 
پزشکی- تنفسی از کشور تا اطالع ثانوی ممنوع 

می باشد.

هیأت وزیران طی مصوبه ای با ورود، ترخیص و 
شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی 
سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت موافقت 

کرد.
هیأت وزیران در جلسه 1398/11/23 به پیشنهاد شماره 
100/1478 مورخ 1398/11/13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، بند )ذ( ماده )119( قانون امور گمرکی، 
ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آالت، خودروهای اهدایی 
و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره )17( ماده واحده 

قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و 
مالیات انواع خودرو، ماشین آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل 
و قطعات آنها- مصوب 1376- و جزء )6( ماده )12( قانون مالیات 

بر ارزش افزوده- مصوب 1387- تصویب کرد.
ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار 
نی به وزارت بهداشت،  اهدای توسط سازمان بهداشت جها
درمان و آموزش پزشکی، بدون رعایت ضوابط فنی واردات 
خودرو و ثبت سفارش و با سود بازرگانی صفر درصد و معاف از 
مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط 

مجاز است.

موافقت هیأت وزیران با ترخیص و شماره گذاری 
دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی سازمان بهداشت جهانی

امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با 
تکلیف  موضوع  بخشنامه ای  ارسال 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
مابه التفاوت  اخذ  به  تولیدکنندگان 
ریالی از برنج های وارداتی پاکستانی 
جمهوری  گمرک  تکلیف  و  هندی  و 
انواع  ترخیص  به  ایران  اسالمی 
برنج های فوق را به گمرکات اجرایی 

ابالغ کرد.
متن بخشنامه گمرک، مصوبات مربوط 
به تکالیف سازمان حمایت و جگمرک و جدول 
سقف ارزش مندرج در ثبت سفارش برای 
پرداخت مابه التفاوت ریالی برنج های وارداتی 

به این شرح است:
بخشنامه گمرک

کارگروه  مصوبات   7 بند  به  توجه  با 

تکالیف سازمان حمایت و گمرک درباره اخذ مابه التفاوت و ترخیص برنج های وارداتی

نوع برنجکشور مبدأ
 سقف ارزش ارزی مندرج در ثبت سفارش برای پرداخت مابه التفاوت

ریالی مطابق ستون آخر
 مابه التفاوت به ازاء هر کیلوگرم

/ ریال

روپیهدالر

پاکستان

5000-1150سوپر باسماتی

5000-11211100 پاکستانی )سفید(

5000-386720 پاکستانی

هند

6850010000-1121 سیال

6400010000-1509 سیال

7500010000-استیم هندی )1121 سفید(

در   284619 نامه  شماره  به  ر  زا با تنظیم 
98 مبنی بر تکلیف سازمان  /10 مورخ 23/
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 

لتفاوت ریالی کاهش قیمت خرید  به ا اخذ ما
ارزی برنج پاکستانی و هندی به شرح جدول 
پیوست و تکلیف گمرک جمهوری اسالمی 
ایران به ترخیص انواع برنج پاکستانی و هندی 
98( که  /10 /17 ز تاریخ مصوبه کارگروه ) ا
ارزش مندرج در ثبت سفارش آنها مساوی یا 
کمتر از اعداد جدول مزبور باشد منوط به اخذ 
سیستمی نظر سازمان حمایت مبنی بر تأیید 
پرداخت مبلغ مورد اشاره، خواهشمند است 
دستور فرمایید کلیه کارشناسان سالن مجازی 
نسبت به موضوع با رعایت سایر مقررات اقدام 
و درب های خروج نیز کنترل الزم را معمول 

نمایند.
اسالمی  جمهوری  گمرک   -7 -2
نواع برنج  یران مکلف می باشد ترخیص ا ا

پاکستانی و هندی از تاریخ مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار )روز سه شنبه مورخ 98/10/17(، 
محموله هایی که ارزش مندرج در ثبت سفارش 
آنها مساوی یا کمتر از اعداد جدول ذیل باشد 
را همزمان با اظهار کاال توسط واردکننده به 
لکترونیکی( به سازمان  ا صورت سیستمی )
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
ارسال و ترخیص آنها منوط به تأیید پرداخت 
مابه التفاوت به صورت سیستمی توسط سازمان 

مذکور نماید.
3-7- سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مکلف می باشد به ازای هر 
مطابق  پاکستانی  و  هندی  برنج  کیلوگرم 
لتفاوت ریالی را محاسبه و  جدول ذیل مابه ا
صدور تأییدیه سیستمی را منوط به پرداخت 

شماره  حساب  به  لتفاوت  به ا ما ریز  وا و 
4001000907027233 تمرکز )وجوه حاصل 
از بند 2 نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
مورخ 98/10/11( نزد خزانه داری کل کشور 

نماید.
تبصره: بانک مرکزی و بانک های عامل 
مکلف به همکاری با  گمرک جمهوری اسالمی 
یران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و  ا
تولیدکنندگان در بررسی و تأیید فیش های 

واریزی به صورت سیستمی می باشند.
ر مبلغ  ریز و پرداخت مدت دا تبصره: وا
بط سازمان  لتفاوت در چهارچوب ضوا به ا ما
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
ز  با اخذ تضامین معبتر )حداکثر 2 ماه( بعد ا

ترخیص بالمانع می باشد.
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ر حـال حاضـر مرجعـی بـرای تعییـن تکلیـف کاالهـای وارداتـی بـه جهـت انطبـاق بـا شـرح 
ردیف های هشـت رقمـی وجود نـدارد و ایـن امـر سـبب بالتکلیـف گمـرک و صاحبان کاال شـده و 

رسـوب کاال در گمـرکات را در پـی داشـته اسـت.

مصوبه هیأت وزیران در مورد ویرایش یا تمدید ثبت سفارش اظهار کاالهای گروه )4(
مصوبه ای  وزیران طی  هیأت 
ثبت  تمدید  یا  ویرایش  ضوابط 
سفارش برای اظهار کاالهای گروه 
4( به استثنای خودرو را تصویب  (

کرد.
متن مصوبه به این شرح است: هیأت 
وزیران در جلسه 1398/11/16 به پیشنهاد 
شماره 192397 مورخ 1398/10/1 وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران تصویب کرد:

1- ویرایش یا تمدید ثبت سفارش 
تا پایان سال 1398 برای اظهار کاالهای 
4( )به استثنای خودرو( که تا قبل  گروه )
از تاریخ 1398/2/31 دارای ثبت سفارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و 
نبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد  یا قبض ا
قتصادی باشند  تجاری- صنعتی و ویژه ا

به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند )9( 
ماده )38( آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید 
رز توسط بانک مرکزی جمهوری  منشأ ا

اسالمی ایران بالمانع است.
2- ترخیص کاالهای مشمول بند )1( 
این تصویب نامه با پرداخت حقوق گمرکی و 
دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات 

بالمانع است.

ابالغ فهرست اصالحی 
134 واحد مجاز به 
صادرات محصوالت 

کاشی و سرامیک

ــادرات  ــر ص ــرکل دفت مدی
گمــرک ایــران بــا صــدور 
فهرســت  بخشــنامه ای، 
اصالحــی 134 واحــد مجــاز بــه 
ــی  ــوالت کاش ــادرات محص ص
و ســرامیک را بــه گمــرکات 
ــرد. ــالغ ک ــور اب ــی کش اجرای

ــماره  ــه ش ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
تعرفه هــای گمرکــی محصــوالت 
کاشــی و ســرامیک بــرای صــادرات 
اســت:  زیــر  تعرفه هــای  شــامل 
 -69072200  -69072100
 -69073000  -69072300

69074090

مدیـرکل دفتر صـادرات گمرک 
ایـران طـی بخشـنامه ای لـزوم 
اخـذ تأییدیه سیسـتمی صـادرات 
کمپوسـت بسـتر قـارچ خوراکـی 
آمـاده را به گمـرکات اجرایـی ابالغ 

کـرد.
نامـه  و  گمـرک  بخشـنامه  متـن 
سرپرسـت معاونـت توسـعه صنایـع تبدیلی 
کسـب وکارهای کشـاورزی وزارت جهـاد 
کشـاورزی در این زمینه به شـرح زیر است:

بخشنامه گمرک
نامـه شـماره  بـه پیوسـت تصویـر 
98 دفتـر  / 11 60 مـورخ 30 / / 317120
مقـررات صـادرات وواردات وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت بـه همـراه نامـه شـماره 
 98 / 11 / 17 مـورخ   98 / 500 / 7220
سرپرسـت معاونـت توسـعه صنایـع تبدیلی 
کسـب وکارهای کشـاورزی وزارت جهـاد 
کشـاورزی موضـوع لـزوم اخـذ تاییدیـه 
سیسـتمی صـادرات بسـتر کشـت قـارچ 

خوراکی آمـاده )کمپوسـت فـاز 3( تحت کد 
تعرفـه 14049090بـه انضمام تصویـر نامه 
شـماره7530 /500 /98 مـورخ 4 /12 /98 
آن معاونـت مبنـی بـر معرفی آقای اسـداهلل 
سرشـاد بـا کـد ملـی 5279520748 بـه 
عنـوان نماینـده وزارت متبـوع جهـت تأیید 
سیسـتمی اظهارنامه های صادراتی مربوطه 
عینـًا جهـت اقدام بـا رعایـت سـایر مقررات 

مربوطـه ارسـال می گـردد.

 شـایان ذکر اسـت بـا توجـه بـه اینکه 
مطابـق ردیـف 16 جـدول ضمیمـه نامـه 
 97 / 9 60 مـورخ 17 / شـماره 239729 /
دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت، ابالغ شـده طی 
بخشنامه شماره 1153243 /97 /301 مورخ 
21 /9 /97 صـادرات »سـایر محصـوالت 
نباتی« ذیل کـد تعرفـه 14049090 ممنوع 
شـده اسـت، دسـتور فرمائیـد در صـورت 

اظهـار کاالی موضـوع ایـن بخشـنامه ذیل 
کد تعرفه 14049090 پـس از ارزیابی دقیق 
کاال و ارسـال نمونـه بـرای سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان محـل، نسـبت بـه اخـذ 
تأیید سیسـتمی نوع کاال )کمپوسـت بسـتر 
قارچ خوراکـی و درج نظـر به صـورت پیغام 
صرفـًا توسـط نماینـده معرفـی شـده فـوق 

الذکـر(، اقـدام نماینـد.
نامه وزارت جهاد کشاورزی

پیـرو نامـه شـماره 98/504/5841 
مـورخ 1398/9/16 دفتر توسـعه صادرات و 
زیرسـاخت های صنایـع و بازار ایـن معاونت 
به دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت 
صمت، بـا توجه بـه ارزآوری صادرات بسـتر 
کشـت قـارچ خوراکـی آمـاده )کمپوسـت 
3( تحـت کـد تعرفـه 14049090،  فـاز
خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد موضوع 
به گمـرک جمهوری اسـالمی ایـران ابالغ 
تا امکان صـادرات آن بـا تأییـد وزارت جهاد 

کشـاورزی میسـر گـردد.

صادرات بستر کشت قارچ خوراکی آماده، مستلزم اخذ تأییدیه سیستمی است

صــادرات تخــم مــرغ نطفــه دار گوشــتی و 
تخم گــذار بــه صــورت مجــاز مشــروط بالمانــع  اســت.

متــن نامــه معــاون توســعه صنایــع تبدیلــی و کســب وکارهای 
کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن زمینــه بــه ایــن شــرح 
اســت: بــا عنایــت بــه رفــع ممنوعیــت صــادرات تخم مــرغ 
خوراکــی )موضــوع ابالغیــه شــماره 60/37605 مــورخ 1398/2/3 
وزیــر محتــرم صمــت( و رفــع ممنوعیــت صــادرات برخــی از 
ــن  ــد ای ــا تأیی ــه صــورت مجــاز مشــروط و ب ــور ب محصــوالت طی
وزارتخانــه )ابالغیــه شــماره 60/73454 مــورخ 1398/3/7 و 
نامــه شــماره 60/182030 مــورخ 1398/7/4 وزیــر  محتــرم 

ــرغ  ــد صــادرات تخم م صمــت(، خواهشــمند اســت دســتور فرمایی
نطفــه دار گوشــتی و تخم گــذار )کــد تعرفه هــای 04071113 
ــن  ــد ای ــا تأیی ــروط و ب ــاز مش ــورت مج ــی 04071119( به ص ال
وزارتخانــه بالمانــع گــردد. شــایان ذکــر اســت اصــالح کــد تعرفــه 
و درخواســت مجــاز مشــروط شــدن صــادرات تخم مــرغ نطفــه دار 
قبــاًل طــی نامه هــای شــماره 98/504/1561 مــورخ 1398/3/13، 
ــماره  ــه ش ــورخ 1398/4/2 و نام ــماره 98/504/2012 م ــه ش نام
ــماره 98/500/6340  ــورخ 1398/4/31 و نامه ش 98/504/2663 م
ــررات صــادرات و  ــر مق ــه دفت ــت ب ــن معاون ــورخ 1398/10/0 ای م

ــت. ــده اس ــال ش واردات ارس

معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران با ارسال نامه ای به قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی، خواهان حذف ردیف های 
مازاد هشت رقمی مندرج در جدول 
منضم به کتاب مقررات صادرات و 
واردات به منظور رفع بالتکلیف گمرک 
و صاحبان کاال و کاهش رسوب کاال در 

گمرکات شد.

متن نامه به این شرح است:
پیرو نامه شماره 98/1301787 مورخ 
98 همانگونه که مستحضر می باشند  /10 /7
ردیف های هشت رقمی مندرج در جدول منضم 
به کتاب مقررات صادرات و واردات به پیشنهاد 
دفاتر تخصصی آن وزارتخانه براساس کاربرد 
کاال )ازجمله پودر حالت دهند خوراکی ردیف 
21069030، بهبوددهنده ردیف 31069060، 
و  کاشی  مخصوص  دیجیتال  چاپ  جوهر 
سرامیک ردیف 32071030 و ردیف های 
مشابه در فصل 32 که به علت تعدد از درج آنها 
خودداری می گردد و...( ایجاد گردیده است. 
عالوه بر آنکه سازمان ملی استاندارد ایران طی 
یک سال اخیر اظهارنظر درخصوص کاربرد کاال 
را خارج از وظایف آن سازمان اعالم نموده، دفاتر 

تخصصی وزارت صمت نیز که خود، متولی امر 
می باشند به استعالمات گمرک اعالم پاسخ 
ننموده و از اظهارنظر درخصوص ردیف هایی 
که به پیشنهاد همان دفاتر ایجاد شده خودداری 
می نمایند. علی ایحال در حال حاضر مرجعی 
برای تعیین تکلیف کاالهای وارداتی به جهت 
انطباق با شرح ردیف های هشت رقمی وجود 
ندارد و این امر سبب بالتکلیف گمرک و 
صاحبان کاال شده و رسوب کاال در گمرکات را 
در پی داشته است. با عنایت به تعدد ردیف های 
هشت رقمی، عدم وجود مرجع مشخص در 
شناسایی عمده کاالهای مشمول این ردیف ها 
و به منظور شفاف سازی جدول منضم به کتاب، 
جلوگیری از تضییع حقوق دولت یا صاحبا کاال 
و چابک سازی سازمان در انجام رویه های 
گمرکی، خواهشمند است دستور فرمایند با 
بازنگری ردیف های هشت رقمی نسبت به 
حذف ردیف های مازاد از جدول کتاب اقدام 
گردیده یا ترتیبی اتخاذ گردد دفاتر تخصصی 
آن وزارتخانه به عنوان متولی امر مکلف به 
پاسخگویی به استعالمات گمرک درخصوص 
انطباق با شرح ردیف های سه طی باشند. بدیهی 
است در صورت عدم تعیین مرجع مشخص در 
این خصوص مسئولیتی متوجه گمرک ایران 

نمی باشد.

درخواست حذف 
ردیف های مازاد هشت رقمی 

رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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فراسو

در ژوئـن سـال 2018، شـورای همـکاری گمرکـی چارچـوب اسـتاندارد ایـن سـازمان در مـورد 
تجـارت الکترونیکـی مـرزی )FoS( را تأییـد کـرد و جلسـات شـورا در ژوئـن 2019 شـاهد تأییـد 
بسـته بندی تجـارت الکترونیکـی WCO بـه اسـتثنای سـه ضمیمـه مشـخصات فنـی فنـی تجـارت 

الکترونیکـی بـود.

نشسـت کارگروه جهانـی تجارت 
الکترونیـک )WGEC( از 12 تـا 14 
فوریـه سـال 2020 در دفتـر مرکـزی 
سـازمان جهانـی گمـرک در بروکسـل 

برگزار شـد.
در این نشسـت نزدیـک بـه 120 نماینده از 
ادارات گمرک و سـازمان های بین المللی شـامل 
نماینـدگان صنعت خدمات پسـتی و اکسـپرس، 
فروشـندگان تجهیزات الکترونیکی، پایگاه های 
تجـارت الکترونیکـی، ارائه دهنـدگان خدمات و 
تـدارکات، کارگـزاران گمـرک و ارائه دهنـدگان 

خدمات فنـاوری حضور داشـتند.
"پرانـاب کومـار داس" مدیـر انطبـاق و 
تسـهیل سـازمان جهانـی گمـرک در سـخنان 
افتتاحیـه خـود از پیشـرفت هایی کـه تاکنـون 
در حـوزه تجـارت الکترونیکـی مـرزی انجـام 
شده اسـت، سـخن گفت. در ژوئن سـال 2018، 
شـورای همـکاری گمرکـی چارچوب اسـتاندارد 
ایـن سـازمان در مـورد تجـارت الکترونیکـی 
مـرزی )FoS( را تأیید کرد و جلسـات شـورا در 
ژوئـن 2019 شـاهد تأییـد بسـته بندی تجـارت 
الکترونیکـی WCO به اسـتثنای سـه ضمیمه 
مشـخصات فنی فنی تجـارت الکترونیکـی بود.

FoS 15 اسـتاندارد جهانـی پایـه را بـا 
تمرکز بر مبادلـه داده های الکترونیکی پیشـرفته 
برای مدیریت ریسـک مؤثـر و تسـهیل افزایش 
داده و شـرایط را برای رشـد تجارت هـای مرزی 
B2C( ارتبـاط  کوچـک بیـن مصرف کننـده )
بـا مشـتری از طریـق روش های سـاده بـا توجه 
بـه اقداماتـی نظیـر ترخیـص کاال، جمـع آوری 
درآمـد، همـکاری نزدیک بـا ذی نفعـان تجارت 
الکترونیک. همچنین اسـتفاده از مفهـوم اپراتور 
اقتصـادی مجـاز )AEO(، تجهیزات بازرسـی 
غیرملمـوس )NII(، تجزیـه و تحلیـل داده هـا 
و سـایر فناوری هـای مهـم بـرای پشـتیبانی 

از تجـارت الکترونیکـی مـرزی ایمـن، پایـدار 
ترغیـب می کنـد.

شـامل  الکترونیـک  تجـارت  بسـته 
مشـخصات فنـی FoS، تعاریـف، مدل هـای 
تجـارت الکترونیکـی، نمودارهـا، اسـتراتژی 
پیـاد  سـازی، برنامـه اقـدام و مکانیسم سـازی 
ظرفیت سـازی و همچنیـن دو الگـوی مطالعـه 
موردی با هدف غنی سـازی چارچوب اسـتاندارد 
برای اجرای مؤثر آن اسـت. این بسـته به منظور 
ارائـه راهنمـای الزم بـرای اعضـا و ذی نفعـان 
گمرک در هنـگام اجرای اسـتانداردهای مختلف 

چارچـوب طراحـی شـده اسـت.
مدیـر انطبـاق و تسـهیل سـازمان جهانـی 
گمـرک در ادامـه ایـن نشسـت بـه نماینـدگان 
اطالع داد کـه در مـاه ژوئن سـال 2019، شـورا 
تمدیـد کارگاه WGEC را بـرای یـک سـال 

دیگر تصویب کـرده و ایـن کارگاه بایـد کار خود 
را به صـورت مجـازی تـا ژوئـن سـال 2020 به 

پایـان برسـاند. 
داس توضیـح داد که در اکتبر سـال 2019، 
هنگام بررسـی موارد مهم تجـارت الکترونیکی، 
کمیته دائمـی فنـی )PTC( در مـورد چالش ها 
و محدودیت هـای انجـام کار صرفـًا بـه صورت 
مجـازی بحـث کـرده و از دبیرخانـه خواسـته 
بود تـا امـکان جلسـه حضـوری را بررسـی کند. 
عالوه بر این، در دسامبر سـال 2019، کمیسیون 
سیاسـت بـه گـزارش پیشـرفت بسـته تجـارت 
الکترونیکـی توجـه کـرده و موافقـت کـرده بود 
که تـا ماه مـارس سـال 2020 جلسـه ای رودررو 

برگـزار کند.
 WGEC نشسـت  زمینـه،  ایـن  در 
شـرایط مناسـبی را فراهـم کـرد تـا امـکان 

تکمیـل سـه ضمیمـه مهـم مشـخصات فنـی 
E-Commerce FoS مـورد بررسـی قـرار 
گیرد. ایـن ضمیمه هـا مجموعه داده هـای مرجع 
بـرای تجـارت الکترونیکـی شـامل رویکردهای 
جمع آوری درآمد و ذی نفعـان تجارت الکترونیک: 

نقش هـا و مسـئولیت ها هسـتند.
تحـت مدیریـت صحیـح "مایـک لـی" از 
آژانـس خدمـات مـرزی کانـادا و نـرم شـنگک 
از گـروه مشـاوره بخـش خصوصـی و بـه 
لطـف تعامـل سـازنده نماینـدگان، کارگـروه 
WGEC متن هـای تجدیدنظـر شـده سـه 
ضمیمـه را تأییـد کـرد. متـن اصـالح شـده از 
سـند رویکردهـای مجموعـه درآمـدی شـامل 
ارجـاع بـه مطالعـات مـورد اعضـا درخصـوص 
روش هـای مختلـف جمـع آوری درآمـد اسـت. 
به طور مشـابه، مجموعـه داده های مرجـع برای 

تجـارت الکترونیکـی مـرزی شـامل داده هـای 
مجـزا اسـت کـه توسـط اعضـا بـرای تهیـه و 
پیگیری، هدف گیـری و شناسـایی محموله های 
کوچک و بسـته های تجـارت الکترونیکی مرزی 

ایجـاد شـده اسـت. 
کارگروه WGEC از اظهارات نمایندگان 
اداره هـای گمرکـی برزیـل و کـره در مـورد 
مطالعـات موردی تجـارت الکترونیکی اسـتقبال 
و اعضـا و ذی نفعان را بـه ارائه مطالعـات موردی 
و اطالعـات مربـوط بـه مجموعـه داده هـای 

تجـارت الکترونیکـی دعـوت کـرد.
کارگـروه WGEC همچنین پیش نویس 
تصمیـم PTC در مورد مکانیسـم به روزرسـانی 
و حمایـت از تجـارت الکترونیکـی FoS را مورد 
 WGEC بررسـی قـرار داد. ایـن کارگـروه
در مـورد اجـرای چارچـوب اسـتانداردهای 
تجـارت الکترونیکـی توسـط اعضـا و حمایـت از 
ظرفیت سـازی مرتبط بـا آن نیز بحـث و گفت گو 
کـرد. در همیـن راسـتا، WGEC پیش نویـس 
شـاخص های احتمالـی اجـرای FoS تجـارت 
الکترونیکی را بـا هدف نهایی دسـتیابی به اجرای 
سـریع و هماهنگ چارچوب اسـتانداردها توسـط 
اعضـا، بـا همـکاری نزدیک سـایر سـازمان های 

دولتـی ذی ربـط و ذی نفعـان بررسـی کرد.
نتایـج نشسـت کارگـروه WGEC و 
همچنیـن پیش نویـس جمع بنـدی مطالعـات 
مـوردی در تجـارت الکترونیکـی آوریـل 2020 
به PTC و ژوئن 2020 به کمیسـیون سیاسـت 
و شـورای همـکاری گمـرک بـرای تأییـد ارائـه 

. د می شـو
 WGEC با اتمام مدت زمـان پایـان کار
در ژوئـن سـال 2020، کارهـای آینـده در حوزه 
تجـارت الکترونیکـی مـرزی توسـط PTC و 
کمیته اجـرای برجـام طبـق دسـتورات مربوطه 

دنبـال خواهد شـد.

برگزاری نشست کارگروه تجارت الکترونیک برای نهایی کردن موارد کار این کارگروه

اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد جدی خود به سازمان جهانی گمرک
 تأکید کرد

به دعـوت دبیـرکل اتحادیه امـور مالیاتی 
 ،)DG TAXUD( و گمرکی کمیسـیون اروپا
کونیـو میکوریـا دبیـرکل سـازمان جهانـی 
گمرک با پائولـو جنتیلونـی، کمیسـر اروپایی 
در امور اقتصـادی و مالـی، مالیاتـی و گمرکی 

در بروکسـل دیـدار کرد. 
دبیرکل سـازمان جهانی گمرک در ایـن دیدار ضمن 
بیان اولویت هـای اسـتراتژیک WCO و موارد مشـترک 
مـورد عالقـه اتحادیه اروپـا و سـازمان جهانـی گمرک بر 
اهمیـت حیاتی گمرک به عنـوان بازیگر اصلـی در زنجیره 
تأمیـن جهانـی و لزوم تأمیـن باالتریـن میزان پشـتیبانی 

سیاسـی برای پیشـبرد آینده گمرک تأکیـد کرد.
 WCO دو طـرف همچنین در مـورد ابزارهای مهم
ماننـد کنوانسـیون تجدیدنظـر شـده کیوتـو و بسـته 
تجـارت الکترونیکـی و همچنیـن جنبه هـای اجـرای 
ابزارهـای مختلـف WCO بحـث و تبادل نظـر کردنـد. 
آنها هر دو بـر اهمیـت همکاری هـای بین المللی و نقش 
کلیدی اتحادیـه اروپا در مجامـع بین المللـی و همچنین 
کشـورهای عضو این کشـور در مباحثـات آگاهانه تأکید 

کردنـد.
کمیسـر جنتیلونـی حمایت جـدی اتحادیـه اروپا از 
فعالیت هـای سـازمان جهانی گمـرک و همچنیـن تعهد 

خـود بـرای یکپارچگـی کشـورهای در حـال توسـعه در 
تجـارت بین المللـی را اعـالم کـرد.

دبیرکل سـازمان جهانی گمرک و کمیسـر اروپایی 

در امور اقتصـادی، مالی، مالیاتی و گمرکـی توافق کردند 
که به تقویـت روابط بیـن دو سـازمان به منظور پیشـبرد 
برنامه های روزمـره جامعه جهانـی گمرک ادامـه دهند.

تعویق برگزاری پنجمین اجالس 
بین المللی عامالن مجاز اقتصادی 

سازمان جهانی گمرک

اجالس  نخستین  برگزاری  زمان  از 
سازمان  اقتصادی  مجاز  عامالن  بین المللی 
AEO( که در سال 2012 در  جهانی گمرک )
 )WCO( کره برگزار شد، سازمان جهانی گمرک
ادارات گمرک، جامعه تجاری، سیاستگذاران، 
همچنین  و  دانشگاهی  و  قانونی  نمایندگان 
سایر دستگاه های دولتی برای ایجاد ظرفیت و 
انجام یک گفت وگوی عمومی و خصوصی برای 
اجرای برنامه های AEO در سراسر جهان تالش 

می کنند.
برای اطمینان از موفقیت این اجالس در دوره بعدی 
با توجه به شرایط حاکم بر جهان به سازمان جهانی گمرک 
پیشنهاد شده است تا اجالس آینده را که قرار بود 10 تا 12 
مارس 2020 برگزار شود به تعویق بیندازد. پس از بررسی 
دقیق، دبیرخانه سازمان جهانی گمرک با درخواست دولت 
میزبان برای برگزاری پنجمین اجالس جهانی AEO به 

15 الی 17 فوریه 2021 در امارات موافقت کرد.
همزمان با این اجالس نمایشگاه Expo 2020 در 
دبی برگزار می شود. این نمایشگاه بین المللی فرصت های 
بیشتری را برای یادگیری و تجربه شیوه های موفق کشورها 
در سراسر جهان در همه ابعاد ازجمله اقتصاد، فرهنگ، 

نوآوری به وجود می آورد.



 

جمهوری اسالمی ایران
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تحوالت حادث شـده در یکی دو دهه اخیر، موجب شـده که وظایـف و مأموریت های 
گمـرکات از وظایـف سـنتی )تأمیـن درآمـد بـرای خزانـه دولـت و حمایـت از صنایـع و 
تولیـدات داخلی( بسـیار فراتـر رود و طیـف وسـیعی از الزامـات ملـی و بین المللی در 

نگاهی به گمرک، وظایف و نقش آن در تسهیل تجارت
دبیــرکل ســازمان جهانــی 
گمرک بــه مناســبت 26 ژانویــه روز 
جهانــی گمــرک پیامــی خطــاب بــه 
ــازمان در  ــن س ــورهای عضو ای کش
سراســر جهان منتشــر و طــی آن بر 
اهمیــت و نقــش گمــرک در عرصــه 
تجــارت، زنجیــره تأمیــن و حفاظت 

ــد کــرد. از ســالمت جامعــه تأکی
کونیــو میکوریــا بــا نامگــذاری 
2020 تحــت عنــوان  ســال 
"گمــرک تقویت کننــده ثبــات 
ــط  ــادی و محی ــکوفایی اقتص و ش
زیســت، چشــم انداز تــازه ای 
عضــو  کشــورهای  بــرای  را 
ــوق  ــداف ف ــتای اه WCO در راس
ــبت  ــن مناس ــه ای ــرد. ب ــیم ک ترس
ــان  ــرک اصفه ــان در گم همکارانم
گزارشــی در مــورد چگونگــی 
جهانــی  ســازمان  تأســیس 
گمــرک، وظایــف و الزامــات 
ــج اجرای  ــن نتای ــی و همچنی گمرک
توصیه هــای ایــن ســازمان در 
ــه در  ــد ک ــران انداخته ان گمــرک ای

زیــر از نظرتــان می گــذرد.
ایجــاد مقــررات گمرکــي ســاده و 
ــورد توجــه کشــورها  هماهنــگ همــواره م

ــت. ــوده اس ــرکات ب و گم
 ســازمان جهانــی گمــرک )شــورای 
ــیون  ــاس کنوانس ــی( براس ــکاری گمرک هم
مــورخ 1329/9/24 هجــری شمســی مطابق 
با 15 دســامبر 1950 میــالدی ایجــاد گردیده 
اســت و کشــور ایران از مؤسســین آن بــوده در 
اســفند مــاه ســال 1337 هجــری شمســی به 

آن پیوســته اســت. 
در ســال 1994 شــورا تصمیــم گرفــت 
26 ژانویــه هــر ســال )6 بهمــن( را روز 

ــد. ــذاري نمای ــرک نامگ ــي گم جهان
براســاس مــاده 2 قانــون امــور 
گمرکــی، گمــرک جمهــوری اســالمی 
ــور  ــع وزارت ام ــی تاب ــران ســازمانی دولت ای
ــوان  ــه به عن ــت ک ــی اس ــادی و دارای اقتص
مرزبــان اقتصــادی کشــور نقــش محــوری 
و هماهنگ کننــده در مبــادی ورودی و 
خروجــی کشــور دارد و مســئول اعمــال 
ــور  ــون ام ــرای قان ــت در اج ــت دول حاکمی
گمرکــی و ســایر قوانیــن و مقــررات مربوط 
ــت(  ــور )ترانزی ــادرات و واردات و عب ــه ص ب
کاال و وصــول حقــوق ورودی و عــوارض 
گمرکــی و مالیات هــای مربوطــه و الزامــات 

ــت. ــارت اس ــهیل تج ــی و تس فن
گمــرک به عنــوان پــل ارتباطــی 
ــی و  ــی و بازرگان ــت های مال ــان سیاس می
به عنــوان مهم تریــن ســازمان اثرگــذار 
ــت  ــی، از اهمی ــارت بین الملل ــد تج در رون
و حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــا و سیاســت های  اجــرای مناســب برنامه ه
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص مال

دولــت، مســتلزم ســازمان گمرکــی کارآمد، 
ــت. ــمند اس ــر و هوش مؤث

ــی دو  ــده در یک ــادث ش ــوالت ح تح
ــف  ــه وظای ــده ک ــب ش ــر، موج ــه اخی ده
و مأموریت هــای گمــرکات از وظایــف 
ســنتی )تأمیــن درآمــد بــرای خزانــه دولــت 
ــی(  ــدات داخل ــع و تولی ــت از صنای و حمای
بســیار فراتــر رود و طیــف وســیعی از 
الزامــات ملــی و بین المللــی در رابطــه 
ــامل  ــی را ش ــادالت و تجــارت خارج ــا مب ب

شــود.
ــا  ــال کااله ــه در قب ــت از جامع حفاظ
و مــواد زیــان آور، خطرنــاک و پرتــوزا، 
بهداشــتی،  فرهنگــی،  حفاظت هــای 
ــتانداردهای  ــت اس ــی، رعای ــت محیط زیس
ملــی، حفاظــت از ســالمت اقتصــادی و 
تجــارت قانونمنــد از طریــق مقابلــه بــا 
قاچــاق کاال و مــواد مخــدر ازجملــه الزامات 
لمللــی اســت. همچنیــن  ملــی و بین ا
کمــک بــه تحقــق اهــداف دولــت در جهت 
مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی، 
ــایر  ــویی و س ــم و پولش ــا تروریس ــارزه ب مب
ــائلی  ــه مس ــی، ازجمل ــعه مل ــداف توس اه
ــف  ــا وظای ــاط ب ــروزه در ارتب ــه ام ــت ک اس
و مأموریت هــای ســازمانی گمــرکات 

کشــورها قــرار دارد.
اینگونــه الزامــات بــا توجــه بــه 
ــی  ــات مل ــد توســعه کشــورها و مقتضی رون
و تحــوالت بین المللــی، حســب مــورد 

اولویــت و اهمیتــی حیاتــی 
یافتــه و ســایر وظایــف و 
گمــرکات،  مأموریت هــای 
نظیــر کســب درآمــد بــرای 
خزانــه در رده هــای بعــدی 

قــرار گرفتــه اســت.
امــروزه بیــش از هــر 
زمــان دیگــری، گمــرک 
مهم تریــن  به عنــوان 
ســازمان ناظــر در زنجیــره 
تجــارت در کانــون توجــه 
مؤسســات  و  ســازمان ها 
بین المللــی متعــددی قــرار 

. د ر ا د
در ســطح داخلــی کشــورها نیــز 
عــالوه بــر وزارتخانه هــا و دســتگاه های 
سیاســت گذار در بازرگانــی خارجــی، 
صنفــی  انجمن هــای  و  ســندیکاها 
گمرکــی،  کارگــزاران  حمل ونقــل، 
اتاق هــای بازرگانــی، صاحبــان صنایــع 
و ســایر NGOهــا و خدمت گیرنــدگان 
ــی  ــات گمرک ــررات و الزام ــه مق ــرک ب گم
حســاس بــوده و بــه آن توجــه دارنــد.

ــی  ــازمان های بین الملل ــا و س دولت ه
توجــه خــود را بــه مســاعدت هایی کــه 
ــت  ــد در جه ــورها می توانن ــرکات کش گم
حمایــت از جامعــه در مقابــل تهدیــدات 

فراملــی نماینــد، معطــوف کرده انــد.

معاهــده  و  کنوانســیون  ده هــا 
و  ایجــاد  به منظــور  لمللــی  بین ا
اعمــال  تســهیالت،  یکسان ســازی 
کنتــرل بــر کاالهــای خــاص، ســاده و 
هماهنگ ســازی رویه هــای گمرکــی، 
توســط ســازمان ملــل متحــد و ســایر 
ازجملــه  لمللــی  بین ا ســازمان های 
ــه  ــن و ب ــرک تدوی ــی گم ــازمان جهان س
مرحلــه اجــرا در آمــده اســت ازجملــه 
می تــوان بــه کنوانســیون تجدیدنظــر 

شــده کیوتــو اشــاره کــرد.
و  وظایــف  انجــام  در  گمــرک 

ــزام  ــا دو ال ــواره ب ــود هم ــای خ مأموریت ه
متضــاد مواجــه اســت:

کنترل هــا،  اعمــال  وظیفــه   -1
محدودیت هــا و ممنوعیت هــای قانونــی

2- وظیفــه ایجــاد تســهیالت قانونــی 
و تســریع در ترخیــص کاال

الــزام گمــرک بــه اعمــال همزمــان دو 
وظیفــه متضــاد مذکــور موجــب شــده کــه 
همــواره ایــن ســازمان از جانــب طیف هــای 
مختلــف خدمت گیرنــدگان )ذی نفعــان( 

ــرد. ــرار گی ــاد ق ــار و انتق تحــت فش
ــر  ــال حاض ــت در ح ــه داش ــد توج بای
ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه گم

بیــش 28 قانــون و مقــررات مرتبــط با 
وظایــف گمــرک

و  22کنوانســیون   از  بیــش 
موافقت  نامه هــای بین المللــی گمرکــی

ــتگاه  ــه و دس ــش از 25وزارت خان و بی
ــق  ــت، از طری ــه دول ــته ب ــا وابس ــی ی دولت
ــرل و صــدور مجــوز  نظــارت و اعمــال کنت
و یــا همــکاری، مســتقیمًا بــا گمــرک 
)صــادرات، واردات، ترانزیــت( در ارتبــاط 

ــد. ــرار دارن ــل ق و تعام
گمــرک اقداماتــی در ایــن راســتا 
ــم  ــزام را ه ــن دو ال ــد ای ــا بتوان ــته ت داش

راســتا نمایــد:
اســتقرار ســامانه جامــع گمــرک 
تجــارت  واحــد  پنجــره  و 

ي ز مــر ا فر
ســامانه  اســتقرار  بــا 
ــي و پنجــره  ــور گمرک ــع ام جام
واحــد فرامــرزی، اصــالح 
فرآیندهــا، کاهــش مراحــل 
انجــام تشــریفات گمرکــي، 
تســریع در انجــام تشــریفات، 
کاهــش زمــان و هزینه هــاي 
مترتــب بــر ورود و خــروج 
کاال و برقــراري ارتبــاط بیــن 
کاال،  )صاحبــان  مراجعیــن 
ــرکت هاي  ــدگان و ش صادرکنن
گمــرک  بــا  نزیتــي(  ترا حمل ونقــل 
ــه  ــاز ب ــدم نی ــي و ع ــورت الکترونیک به ص
حضــور فیزیکــي در گمــرک و به کارگیــری 
مدیریــت هوشــمند ریســک و سیســتم 

انتخــاب مســیر انجــام شــد.
 بیــش از 95درصــد فعالیت هــاي 
ــق  ــن طری ــور از ای ــي کش ــارت خارج تج
ــدون  ــن گمــرک ب ــه و مراجعی انجــام گرفت
نیــاز بــه حضــور فیزیکــي در گمــرک، 
به صــورت الکترونیکــي اظهارنامــه و 
اســناد الزم را بــه گمــرک اظهــار و مراحــل 
کارشناســي خــود را از طریــق پنجــره 
ــن  ــي ای ــد. تمام ــري مي نماین ــد پیگی واح
مراحــل به صــورت کامــاًل الکترونیکــي 
صــورت گرفتــه و ذخیــره اســناد در پرونــده 

الکترونیــک انجــام مي شــود.
راه انــدازي پنجــره واحــد تجــارت 
فرامــرزي تعامــل بــا ســازمان هاي همجوار 
و مجوزدهنــده و تبــادل اطالعــات بــا 
ســازمان هاي مذکــور در قالــب پنجــره 
واحــد تجــاري امــکان انجــام کنترل هــا بــا 
ســرعت و دقــت بــاال هــم بــراي گمــرک و 
هــم بــراي ســازمان ها فراهــم شــده اســت.

نتایــج اســتقرار ســامانه جامــع گمرک 
و پنجــره واحــد تجــارت فرامرزي

کاهــش زمــان ترخیــص کاال در رویــه 
صــادرات از 7 روز بــه 1 روز و در رویــه 

واردات از 26 روز بــه کمتــر از 7 روز.
بــراي  ضمیمــه  اســناد  کاهــش 
اظهارنامه هــاي صادراتــي از 7 ســند به 3 ســند

ــرل  ــد اداري و کنت ــل زای ــذف مراح ح
فعالیت هــا به صــورت الکترونیکــي.

ارائــه آمــار صــادرات به صــورت 
ی لحظــه ا

الکترونیکــي شــدن اظهــار و ایجــاد 
پرونــده الکترونیــک اظهارنامه هــا و عــدم نیاز 
بــه اســناد فیزیکــي و حــذف پروانــه کاغــذي 
دریافــت الکترونیــک اطالعــات 
قبــض انبــار و مجوزهــاي مــورد نیــاز 
ــک و اتصــال مســتقیم  به صــورت الکترونی

بــه اظهارنامــه.
اتصــال دســتگاه هاي توزیــن بــه 
ــدون  ــک وزن ب ــت اتوماتی ــامانه و دریاف س

ــاني. ــروي انس ــت نی دخال
تسهیالت گمرکی در ارزیابی

ارزیابــی کاالی صادراتــی در محــل 
ــورد درخواســت  ــدی و محــل م ــد تولی واح

صادرکننــده
ارزیابــی کاالی صادراتــی بــدون 
ــای  ــرک )در محوطه ه ــار گم ــه در انب تخلی

ــره ــل یکس ــی(- حم گمرک
ارزیابــی کاالی صادراتــی بــر روی 

کامیــون و در پایانه هــا 
ارزیابــی کاالهــای وارداتــی در محــل 

ــدی واحــد تولی
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صادرکننـدگان خدمات فنی و مهندسـی براسـاس صـورت وضعیت های تأیید شـده کارفرما و متناسـب بـا عملکرد 
صادرات، تعـداد نیـروی انسـانی ایرانی و سـهم تجهیـزات و مصالح داخلـی صادر شـده، مطابق شـیوه نامه ای که توسـط 
وزارت صنعـت، معدن و تجارت )سـازمان توسـعه تجارت ایـران( تهیه خواهد شـد، حداکثر تا سـقف 4 درصـد عملکرد 
برمبنای صـورت وضعیت های تأیید شـده، در سـقف اعتبـارات تخصیصی، از مشـوق های صادراتی بهره مند می شـوند.

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  از  حمایتت  بسته 
)مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( را به 
این  موجب  به  کرد.  ابالغ  اجرایی  دستگاه های 
 1398/9/۷ مورخ  مصوبه  جایگزین  که  بسته 
است  شده  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
کاالهای  صادرکنندگان  از  حمایت  چگونگی 
تدوین  آن  تبصره های  و  ماده   10 در  غیرنفتی 

است. شده 
متن مصوبه به این شرح است:

اقتصاد  در راستای تحقق بند 10 سیاست های کلی 
برونگرایی  پیشبرد  کارگروه  مصوبات  اجرای  و  مقاومتی 
اقتصاد درخصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده با خالص ارزآوری 
و  صادراتی  زیرساخت های  از  حمایت  همچنین  و  مثبت 
در حوزه  بازاریابی خارجی  و  ترویجی  فعالیت های  توسعه 
صادرات از محل ردیف متفرقه 03875000 قانون بودجه 
مشوق های  پرداخت  درخصوص  کشور  کل   1398 سال 
صادراتی و به کارگیری سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه 
ملی بابت تسهیالت صادراتی در بسته های حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی سنوات قبل )موضوع ماده 52 قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( 
مندرج در تبصره 18 قانون بودجه سال 1398(، برنامه های 
حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف 
تحقق اهداف پیش بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون 
صادرات  فرآیند  تسهیل  جهت  در  و  توسعه  ششم  برنامه 
ماندگاری  حفظ  به  کمک  و  کشور  صادراتی  محصوالت 

در بازارهای صادراتی و ارتقای سطح کمی و کیفی میزان 
توسط  اجرا  جهت  صادراتی  هدف  بازارهای  به  صادرات 

دستگاه های اجرایی ذی ربط به شر ذیل ابالغ می گردد.
منابع  ملی،  توسعه  صندوق  منابع  شامل  منابع  الف- 

بودجه ای منابع  و  بانکی 
ماده 1- سپرده گذاری تا سقف مبلغ 20.000 میلیارد 
ریال از محل منابع ریالی مندرج در بسته حمایتی سال های 
گذشته )شامل مانده سپرده گذاری جذب نشده، مبلغ سررسید 
شده تسهیالت اعطایی و سود حاصله( در یک دوره دو ساله 
در بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای 
ترکیبی  صورت  به  تسهیالت  عطاء  و  صادراتی  تسهیالت 
منابع  بانک عامل و 50 درصد  منابع  به نسبت 50 درصد 

سپرده گذاری صندوق توسعه ملی.
بانک ها  این بسته مشارکت  ابالغ  تاریخ  از  تبصره1- 
در اعطای تسهیالت صادراتی از محل منابع صندوق توسعه 
در  مذکور  نرخ های  و  فوق  نسبت  رعایت  به  منوط  ملی، 

تبصره 2 می باشد.
تبصره2- نرخ سود تسهیالت فوق به صورت میانگین 
نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی )در حال حاضر این 
نرخ 11 درصد می باشد( و نرخ سود مصوب شورای پول و 

اعتبار خواهد بود.
در  ساله  دو  ارزی  سپرده  یورو  میلیارد  یک   -2 ماده 
تا سقف  بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی )که  چند 
2 میلیارد یورو قابل افزایش می باشد( جهت ارائه تسهیالت 
ارزی به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در قالب 
امتیاز خریدار، تجهیز کارگاه و نیز تأمین سرمایه در گردش 
شرکت های ایرانی صادراتی فعال در زمینه صادرات کاال و 
مطابق  فروشنده  انتشار  قالب  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 
رویه های موجود صندوق نرخ سود این تسهیالت در صورت 
گشایش اعتبار اسنادی )LC( با قرارداد معتبر در حوزه خدمات 
فنی و مهندسی براساس نام نامه پرداخت تسهیالت ارزی 

صندوق توسعه ملی محاسبه می شود.
تبصره- استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 

منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد.
همکاری  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت   -3 ماده 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، صندوق توسعه ملی، 
صندوق ضمانت  صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان 
توسعه تجارت ایران، سازوکار الزم برای اجرای مواد )1( و 
)2( بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می نماید.

تبصره1- تسهیالت ترجیحی موضوع این دستورالعمل 
جدید  تسهیالت  اخذ  به  اقدام  که  متقاضیانی  برای  تنها 
می نمایند و مشمول استمهال تسهیالت قبلی نخواهد بود.

سپرده گذاری  طرف  عامل  بانک های   -2 تبصره
فهرست  بار،  یک  ماه  هر  موظفند  ملی  توسعه  صندوق 
منابع  و  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  تسهیالت گیرندگان 

کنند. ارسال  تجارت  توسعه  سازمان  به  را  بانکی 
سال  بودجه  قانون  در  شده  پیش بینی  منابع   -4 ماده 
1398 کل برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان 7800 

میلیارد ریال می باشد.
ب- نحوه استفاده از مشوق های صادراتی منابع مندرج 

در ماده 4

ماده 5- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور 
تأمین  با  متناسبب  خدمات  و  صادراتی  تولیدی-  کاالهای 
منابع، مشتمل بر برنامه های حمایتی و تشویقی جدول ذیل

از  یک  هر  از  بهره مندی  شرایط  و  میزان  تبصره1- 
مربوط  اجرایی  فرآیندهای  و  تشویقی  حمایتی،  موضوعات 
به پرداخت مشوق ها در قالب شیوه نامه های اجرایی تدوین و 

ابالغ می گردد. توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تبصره 2- ذی نفعان، میزان و شرایط بهره مندی از هر 
یک از موضوعات حمایتی تشویقی دستورالعمل و مدارک و 
مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در 
تعیین و توسط سازمان توسعه  اجرایی  قالب شیوه نامه های 

تجارت ابالغ می گردد.
)سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت   -3 تبصره 
توسعه تجارت( موظف است پرداخت مشوق های صادراتی را 
به گونه ای انجام دهد که تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد. با ماده 37 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین نامه 
اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان 

در بازار هدف را تشدید نکند.
تبصره 4- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ 
ارزآوری و ارزش افزوده باال و لزوم حمایت از آن، سازمان 
توسعه تجارت ایران مکلف است رویه ای را طراحی و مدنظر 
قرار دهد که مشکالت مربوط به احراز و قطعیت صادرات 

تشویق های  و  حمایت  مورد  خدمات  صادراتی  ارزش  و 
دستورالعمل برطرف شود.

مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان   -6 ماده 
براساس صورت وضعیت های تأیید شده کارفرما و متناسب 
سهم  و  ایرانی  انسانی  نیروی  تعداد  صادرات،  عملکرد  با 
تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه نامه ای 
که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه 
تجارت ایران( تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد 
عملکرد برمبنای صورت وضعیت های تأیید شده، در سقف 
بهره مند  صادراتی  مشوق های  از  تخصیصی،  اعتبارات 

می شوند.
تبصره 1- ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در 
به  که  پیمانکاری  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  پروژه های 
صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، 

مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.
ماده  این  موضوع  تسهیالت  و  مشوق ها   -2 تبصره 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت های  شامل  صرفًا 
پیمانکارری ایرانی اعم از اینکه مستقیمًا از طریق شرکت 
یا شرکت های داخلی خود و یا از طریق شرکت های ثبت 
شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام 

می شود. کرده اند، 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان   -3 تبصره 
ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و با مشارکت با اشخاص 
خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند 
و  حقیقی  اشخاص  مشارکت  با  سهام  میزان  با  متناسب 

ایرانی از جوایز صادراتی بهره مند می شوند. حقوقی 
ماده 7- به استناد بند )د( ماده 28 قانون الحاق برخی 
از مقررات مالی دولت )2(،  تنظیم بخشی  قانون  به  مواد 
پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات 
تخصیصی در سال 1398 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد 

بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد.
پرداخت  اعتبار،  محدودیت  صورت  در   -8 ماده 
مشوق های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات 

می باشد. برخوردار  اولویت  از  مهندسی  فنی- 
و  کاال  صادرکننده  مؤسسات  و  شرکت ها   -9 ماده 
خدمات موضوع ماده )4( قانون محاسبات عمومی کشور 
بود. نخواهد  دستورالعمل  این  جوایز  و  مشوق ها  مشمول 

ماده 10- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام 
یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های 
به  مورد  حسب  را  دستورالعمل  این  موضوع  صادراتی 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید.
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گزارش

صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی ایرانـی کـه بـا تشـکیل کنسرسـیوم و بـا مشـارکت بـا 
اشـخاص خارجی، در خارج از کشـور جهـت اخـذ پروژه ها اقـدام می کنند متناسـب با میزان سـهام با 

مشـارکت اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ایرانـی از جوایـز صادراتـی بهره مند می شـوند.

شرح فعالیت و میزان بهره مندی از مشوق های صادراتی
ارقام: میلیارد ریال

 اعتبارشرح زیر قیمتعنوان فعالیتعنوان برنامهردیف
برنامه

 میزان بهره مندی از
حمایت

1

 برنامه توسعه صادرات
کاال و خدمات

 حمایت از حضور شرکت های
 ایرانی در نمایشگاه های تجاری

خارج از کشور

 کمک هزینه اجاره غرفه در
 نمایشگاه های بین المللی معتبر

 و نمایشگاه های اختصاصی
 جمهوری اسالمی ایران در

بازارهای هدف

87

 حداکثر تا 50 درصد هزینه اجاره
 غرفه و تا سقف 600 میلیون
 ریال )سبب نوع نمایشگاه
 و گروه کاالیی و خدماتی(
 در نمایشگاه های بین المللی
 تخصصی و تا سقف 300

 میلیون ریال )حسب بازار هدف(
 در نمایشگاه های اختصاصی

خارج از کشور

 کمک هزینه اعزام و پذیرش
 هیأت های تجاری- بازاریابی
 به/ از بازارهای هدف جهت

 فعالیت های بازاریابی در
 نمایشگاه های بین المللی

تخصصی

 حداکثر تا 50 درصد هزینه
 اعزام هیأت های تجاری-

 بازاریابی و آموزشی و هیأت های
 بازدیدکننده از نمایشگاه های
 بین المللی- تخصصی معتبر تا
 سقف 80 میلیون ریال و حسب
 کشور مقصد و حداکثر تا 50

 درصد هزینه پذیرش هیأت ها تا
 سقف 70 میلیون ریال برحسب

 مدت اقامت در ایران برای
هر شرکت

2

 حمایت از ایجاد راه اندازی و
 توسعه فعالیت مراکز تجاری

 ایران و دفاتر فروش بازاریابی در
بازارهای هدف

 حمایت از مراکز تجاری شامل
 مراکز بازاریابی و تحقیقات بازار،
 مراکز فروش کاالها و خدمات
 صادراتی و نمایشگاه های دائمی

باشگاه صادرکنندگان

500

 حداکثر 50 درصد هزینه ها تا
 سقف 10 میلیارد ریال در هر

بازار هدف

 حمایت از فعالیت دفاتر بازاریابی،
 تحقیقات بازار و فروش

شرکت های صادراتی نمونه ملی

 حداکثر 30 درصد هزینه ها تا
 سقف 4 میلیارد ریال درد هر
بازار هدف برای هر فعالیت

 اجاره مراکز بازرگانی در
 کشورهای همسایه برای استقرار

 شرکت های نمونه و حضور
رایزنان بازرگانی در آن مرکز

براساس شیوه نامه های مربوطه

3
 پرداخت نسبت سود تسهیالت

 بانکی در حوزه اختیارات
صادراتی

 پرداخت یارانه سود تسهیالت
بانکی به صادرکنندگان

2000

 تا سقف 6 واحد درصد و
 میانگین 4 واحد درصد براساس

ارزش افزوده
 به منظور کاهش بیشتر هزینه

 سود تسهیالت صادراتی، بخشی
 از سود این تسهسیالت )موضوع

 ردیف 2 جدول شماره 1(، از
 محل یارانه سود )موضوع ماده
 1 این بسته( توسط سازمان
 توسعه تجارت به نیابت از
 صادرکنندگان و متناسب با

 تخصیص اعتبارات بودجه ای و
 براساس مفاد قرارداد عاملیت
 بین سازمان توسعه تجارت و
 بانک های عامل پس از ارائه
 اسناد و مدارک الزم از سوی
 صادرکننده به سازمان توسعه
 تجارت مبنی بر انجام صادرات

 و تأیید سازمان مذکور، به
 بانک عامل پرداخت می شود.

 بانک های عامل موظفند نسبت
 به پرداخت یارانه سود براساس
 مفاد قرارداد عاملیت منعقده
 و ضوابط مندرج در شیوه نامه

مربوطه اقدام نمایند.

 کمک سود تسهیالت بانکی برای
صادرکنندگان کاالها و خدمات

 کمک سود تسهیالت
 صندوق های جسورانه برای

طرح ها و پروژه های صادراتی

 کمک سود تسهیالت بانکی برای
 تقویت لجستیک صادراتی )حمل

و نقل و پایانه ها(

4

 حمایت از فعالیت های تبلیغاتی،
 بازاریابی، آموزشی، اطالع رسانی
 پژوهش، مشاوره و فرهنگ سازی

در حوزه صادرات

 فرهنگ سازی در حوزه صادرات
 شامل حمایت از روز ملی صادرات
 کشور و مراکز استان ها، جشنواره
 برند، جشنواره تصویر صادرات،

 جشنواره ها و همایش های ملی و
استانی در حوزه صادرات

براساس شیوه نامه های مربوطه710
 همایش های تخصصی در

 حوزه بازاریابی و بازارسازی و
 سرمایه پذیری در حوزه های

کاالیی و خدمتی

 آموزش و مشاوره شامل حمایت
 از برگزاری دوره های تجسمی
 در حوزه صادرات، راه اندازی
 پایگاه های آموزش و مشاوره

مدرسه صادرات

 حمایت از تبلیغات صادراتی
 در رسانه های معتبر دیداری،
 شنیداری، محیطی، مکتوب و
مجازی در بازارهای هدف

5

 حمایت از راه اندزی خطوط
 منضم حمل کاالی صادراتی و
 کاهش هزینه های حمل ونقل

صادراتی

 کمک هزینه حمل هوایی
کاالهای اولویت دار صادراتی

براساس شیوه نامه های مربوطه65
 کمک هزینه حمل زمینی

 کاالهای صادراتی به بازارهای
دوردست

 کمک هزینه حمل جاده ای به
کشورهای همسایه

6
 حمایت از برندسازی ملی

 بنگاهی و محصولی در بازارهای
هدف

 کمک هزینه ثبت جهانی برند
 کاال، بنگاه و جغرافیایی در

بازارهای هدف
70

 پرداخت 70 درصد هزینه های
 ثبت جهانی برند کاال، بنگاه و
 جغرافیایی در بازارهای هدف تا
 سقف 150 میلیون ریال برای

هر برند ثبت شده

 پرداخت بخشی از هزینه
 فعالیت های آموزشی، ترویجی

در حوزه برند

7
 حمایت از برنامه توانمندسازی
 صادراتی بنگاه های کوچک و

)SEP(متوسط 

 شناسایی و انتخاب شرکت های
حائز شرایط

 برنامه ارزیابی آمادگی صادراتی
ERP

براساس شیوه نامه های مربوطه200

 اجرای برنامه پرورش
 صادرکنندگان مبتدی و

استارت آپ ها

 ایجاد تقویت و توسعه شبکه سازی
 صادراتی با تأکید بر شرکت های
 مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و
 خوشه های صادرت گرا با مشارکت
 و همکاری سازمان صنایع کوچک

 و شهرک های صنعتی، ایجاد
 شرکت های شتاب دهنده صادراتی،
 بهره گیری از خدمات شرکت های

شتاب دهنده در حوزه صادرات

 برنامه های صادراتی مصوبحمایت از طرح های صادراتی8
براساس شیوه نامه های مربوطه300کارگروه توسعه صادرات استان ها

9

 پرداخت کمک هزینه خرید
 محصوالت اعتباری نظیر

 ضمانت ها و بیمه نامه های اعتبار
صادراتی

 کمک هزینه کارمزد صدور
 ضمانت نامه های اعتباری نظیر
 شرکت در مناقصه حسن انجام
 کار، تعهد مطالبات، هزینه خرید
 اسناد مناقصه و هزینه عضویت

در سایت های مناقصه

براساس شیوه نامه مربوطه200

 کمک هزینه حق بیمه صدور
 بیمه نامه های صادراتی افزایش

سرمایه صندوق ضمانت صادرات
براساس شیوه نامه های مربوطه2000

10
 حمایت ویژه صادرات کاالها
 و خدمات دارای ارزش افزوده

باالتر

 حمایت از صادرات خدمات
 فرهنگی، هنری، نوآورانه و خالق
 نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و...

براساس شیوه نامه های مربوطه200  حمایت از صادرات محصوالت
 دانش بنیان نظیر نانو، بایو و

های تک

 حمایت از صادرات خدمات فنی و
مهندسی و استارت آپ ها صادراتی

11

 حمایت از توسعه زیرساخت های
 وارداتی نظیر پایانه های

 صادراتی، سردخانه، انبارهای
مرزی و...

 حمایت فعال سازی پایانه های
 صادراتی با تأکید بر پایانه های

مرزی

براساس شیوه نامه مربوطه200  حمایت ایجاد و توسعه
 زیرساخت های صادراتی نظیر

 سردخانه های زیر صفر و باالی
 صفر، انبارهای دپوی کاالی

صادراتی و...

7800جمع کل
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مقاله

انتخاب و بکارگیری رویه های حسابداری و دالیل تغییر آنها توسط واحد تجاری. حسابرس باید 
مناسب بودن رویه های حسابداری واحد تجاری را با توجه به فعالیت آن و همچنین انطباق آنها 
با چارچوب گزارشگری مالی مربوط و رویه های حسابداری مورد استفاده در صنعت مربوط  را 

ارزیابی کند. 

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت پانزدهم
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

گزیده ای از استاندارد حسابرسی 513 - بخش دوم
دکتر امیر حیدری*

در این شماره به ادامه استاندارد حسابرسی شماره 
ارزیابی خطرهای تحریف  و  با عنوان تشخیص   315
با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن 

می پردازیم. 
ارزیابی  از روش های  در شماره گذشته دو روش 
خطر با عنوان پرس و جو از مدیران اجرایی، اشخاص 
همچنین  و  داخلی  حسابرسی  واحد  در  ذی صالح 
روش تحلیلی تشریح گردید. در ادامه این مبحث ابتدا 
گردیده  تشریح  وارسی  و  مشاهده  یعنی  سوم  روش 
احتمال  درباره  حسابرسی  تیم  اعضای  مذاکره  سپس 
آسیب پذیری صورت های مالی و در پایان شناخت واحد 

داده می شود. تجاری و محیط آن توضیح 
مشاهده و وارسی

مشاهده و وارسی می تواند پشتوانه پرس وجوهای 
انجام شده از مدیران اجرایی و سایر کارکنان باشد و 
اطالعاتی را نیز درباره واحد تجاری و محیط آن فراهم 
شامل  حسابرسی  روش های  این  از  نمونه هایی  کند. 

مشاهده و وارسی موارد زیر می شود:
عملیات واحد تجاری.

برنامه ها و راهبردهای تجاری(،  )مانند  مستندات 
سوابق مکتوب، و دستورالعمل های کنترل های داخلی.

گزارش های تهیه شده توسط مدیران اجرایی )مانند 
ارکان  و  میان دوره ای(  مالی  و صورت های  گزارش ها 

راهبری )مانند صورتجلسات هیئت  مدیره(. 
امالک و ماشین آالت واحد تجاری.

حسابرس باید مربوط بودن اطالعات کسب شده 
در فرآیند پذیرش کار یا ادامه همکاری با صاحبکار را 
جهت تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت مورد توجه 
خدمات  کار،  مسئول  مدیر  که  مواردی  در  دهد.  قرار 
باید  وی  می کند،  ارائه  تجاری  واحد  به  نیز  دیگری 
مربوط بودن اطالعات کسب شده از ارائه سایر خدمات 
به واحد تجاری را به منظور تشخیص خطرهای تحریف 
بااهمیت مورد توجه قرار دهد. در مواردی که حسابرس 
قصد دارد از اطالعات کسب شده و روش های اجرا شده 
در حسابرسی های قبلی واحد تجاری استفاده کند باید 
این موضوع را مشخص کند که آیا از زمان حسابرسی 
قبلی تاکنون، تغییراتی رخ داده است که مربوط بودن 
این اطالعات را در حسابرسی جاری تحت تأثیر قرار 
تجاری  واحد  از  حسابرس  قبلی  تجربه  خیر.  یا  دهد 
حسابرسی های  در  شده  اجرا  حسابرسی  روش های  و 
برای  زیر،  موارد  درخصوص  اطالعاتی  می تواند  قبلی 

حسابرس فراهم کند:
به موقع اصالح  آیا  اینکه  و  تحریف های گذشته 

یا خیر. شده اند 
ماهیت واحد تجاری و محیط آن، و کنترل های 

داخلی(. کنترل های  ضعف های  )شامل  داخلی 
تغییرات عمده رخ داده در واحد تجاری و عملیات 
را  حسابرس  می تواند  که  گذشته،  مالی  دوره  از  آن 
نتیجه  در  و  تجاری  واحد  از  کافی  شناخت  در کسب 
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت یاری 

کند.
اطالعات  دارد  نظر  در  که حسابرس  مواردی  در 
کسب شده در دوره های قبل برای اهداف حسابرسی 
این  آیا  که  کند  تعیین  باید  کند،  استفاده  جاری  دوره 

اطالعات همچنان مربوط است یا خیر. دلیل این امر 
وجود تغییرات در محیط کنترلی است که برای مثال، 
ممکن است مربوط بودن اطالعات کسب شده در دوره 
قبل را تحت تأثیر قرار دهد. برای تعیین تأثیر احتمالی 
تغییرات رخ داده بر مربوط بودن این اطالعات، حسابرس 
حسابرسی  روش های  سایر  و  جو  و  پرس  از  می تواند 
مناسب مانند شناخت سیستم های مربوط استفاده کند.

تیم  اصلی  اعضای  سایر  و  کار  مسئول  مدیر 
حسابرسی باید درباره احتمال آسیب پذیری صورت های 
و  اهمیت  با  تحریف های  اثر  در  تجاری  واحد  مالی 
توجه  با  مربوط  مالی  گزارشگری  بکارگیری چارچوب 
کنند.  مذاکره  تجاری  واحد  واقعیت های  و  شرایط  به 
مدیر مسئول کار باید تعیین کند چه موضوعی باید به 
اعضای تیم حسابرسی که در مذاکره حضور نداشته اند 

شود. داده  اطالع 
مذاکره اعضای تیم حسابرسی 

احتمال  درباره  حسابرسی  تیم  اعضای  مذاکره 
اثر  در  تجاری  واحد  مالی  صورت های  آسیب پذیری 

دربردارد: را  زیر  منافع  بااهمیت،  تحریف 
فرصتی را برای اعضای با تجربه تر تیم حسابرسی، 
شامل مدیر مسئول کار، به وجود می آورد تا اطالعاتی 
را که بر پایه شناخت واحد تجاری کسب کرده اند، با 

سایر اعضای تیم در میان بگذارند.
درباره  می یابند  فرصت  حسابرسی  تیم  اعضای 
می کند  تهدید  را  تجاری  واحد  که  تجاری  خطرهای 
از  مالی  صورت های  آسیب پذیری  احتمال  و  نحوه  و 
تحریف های با اهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب، تبادل 

کنند. نظر 
از  تا  می کند  کمک  حسابرسی  تیم  اعضای  به 
صورت های  در  اهمیت  با  تحریف های  وجود  احتمال 
مالی که از تقلب یا اشتباه در زمینه های خاص محول 
شده به آنان ناشی می شود و همچنین از امکان تأثیر 
بر  آنان  به  شده  محول  حسابرسی  روش های  نتایج 
سایر زمینه های حسابرسی، شامل تصمیم گیری درباره 
ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی 

کنند. بهتری کسب  شناخت  الزم، 
اعضای  از  فراهم می آورد که هر یک  را  مبنایی 

تیم حسابرسی، اطالعات جدید کسب شده در جریان 
خطرهای  ارزیابی  بر  است  ممکن  که  را  حسابرسی 
شده  اجرا  حسابرسی  روش های  یا  اهمیت  با  تحریف 
برای مشخص کردن آن خطرها اثر بگذارد را به اطالع 

برساند. تیم  اعضای  سایر 
یک  در  حسابرسی  تیم  اعضای  همه  مشارکت 
)برای  نیست  و ضروری  عملی  همیشه  واحد  نشست 
که  نیست  نیازی  و  چندمکانی(،  حسابرسی  در  مثال، 
نشست  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  همه  از  اعضا  همه 
آگاهی داشته باشند. مدیر مسئول کار ممکن است درباره 
برخی موضوعات با اعضای کلیدی تیم حسابرسی و در 
صورت لزوم، با اشخاص دارای دانش یا مهارت ویژه و 
مسئوالن حسابرسی بخش های واحد تجاری، مذاکره 
کند، و مذاکره با سایر اعضای تیم را با در نظر گرفتن 
حسابرسی،  تیم  اعضای  به  الزم  اطالع رسانی  میزان 
تفویض کند. استفاده از یک برنامه اطالع رسانی مورد 

پذیرش مدیر مسئول کار می تواند سودمند باشد.
شامل  آن،  محیط  و  تجاری  واحد  شناخت 

خلی ا د ی  کنترل ها
حسابرس باید از موارد زیر شناخت کسب کند:

عوامل  سایر  و  مقررات  و  قوانین  صنعت،  الف. 
برون سازمانی شامل چارچوب گزارشگری مالی مربوط. 

ب. ماهیت واحد تجاری شامل:
عملیات آن،

ساختارهای مالکیت و راهبری آن،
انواع سرمایه گذاری های انجام شده و برنامه های 
در  سرمایه گذاری  شامل  سرمایه گذاری،  برای  آتی 

و  خاص،  مقاصد  با  تجاری  واحدهای 
ساختار و چگونگی تأمین مالی واحد تجاری،

گروه های  از  تا  می سازد  قادر  را  حسابرس  که 
معامالت، مانده حساب ها و موارد افشای مورد انتظار 

کند.  کسب  شناخت  مالی  صورت های  در 
و  حسابداری  رویه های  بکارگیری  و  انتخاب  ب. 
باید  حسابرس  تجاری.  واحد  توسط  آنها  تغییر  دالیل 
با  را  واحد تجاری  رویه های حسابداری  بودن  مناسب 
توجه به فعالیت آن و همچنین انطباق آنها را با چارچوب 
گزارشگری مالی مربوط و رویه های حسابداری مورد 

استفاده در صنعت مربوط ارزیابی کند. 
ت. اهداف و راهبردهای واحد تجاری و آن دسته از 
خطرهای تجاری مرتبط که ممکن است موجب ایجاد 

تحریف های با اهمیت شود.
واحد  مالی  عملکرد  بررسی  و  اندازه گیری  ث. 

تجاری.

کنترل های داخلی واحد تجاری
با  مرتبط  داخلی  کنترل های  از  باید  حسابرس 
حسابرسی شناخت کسب کند. اگرچه بیشتر کنترل های 
مرتبط با حسابرسی احتمااًل به گزارشگری مالی مربوط 
گزارشگری  با  مرتبط  کنترل های  همه  اما  می شوند، 
مالی به حسابرسی مربوط نیستند. اینکه یک کنترل، 
حسابرسی  به  کنترل ها،  سایر  با  همراه  یا  تنهایی  به 
حسابرس  حرفه ای  قضاوت  به  خیر،  یا  است  مربوط 

دارد.  بستگی 
در  را  حسابرس  داخلی،  کنترل های  شناخت 
بر  مؤثر  عوامل  بالقوه،  تحریف های  انواع  تشخیص 
خطرهای تحریف بااهمیت، و طراحی ماهیت، زمانبندی 
اجرا و میزان روش های حسابرسی الزم یاری می رساند.

فرایند ارزیابی خطر توسط واحد تجاری
حسابرس باید از وجود یا نبود فرآیندهای الزم برای 

موارد زیر در واحد تجاری شناخت کسب کند:
الف. تشخیص خطرهای تجاری مربوط به اهداف 

گزارشگری مالی،
ب. برآورد اهمیت این خطرها،

پ. ارزیابی احتمال وقوع آنها، و
ت. تصمیم گیری درباره اقداماتی که برای مواجهه 

با آن خطرها اتخاذ می شود.
در صورت وجود چنین فرآیندی )که از این پس 
به عنوان "فرآیند ارزیابی خطر واحد تجاری" نامیده 
می شود(، حسابرس باید شناخت مناسبی از آن فرآیند 
و نتایج آن کسب کند. هنگامی که حسابرس خطرهای 
تحریف با اهمیتی را تشخیص دهد که مدیران اجرایی 
نتوانسته اند آنها را تشخیص دهند، باید بررسی کند که 
انتظار  داشته که  نوعی خطر تجاری مرتبط وجود  آیا 
می رفت باید توسط فرایند ارزیابی خطر واحد تجاری 
مشخص می شد یا خیر. اگر چنین خطری وجود داشته 
باید علت مشخص نشدن آن توسط  باشد، حسابرس 
فرآیند مذکور و مناسب بودن آن فرایند برای شرایط 
ارزیابی  فرایند  به  توجه  با  یا  بررسی  کند  را،  موجود 
خطر واحد تجاری، وجود یک نقطه ضعف بااهمیت در 

کنترل های داخلی را مشخص کند.
اگر واحد تجاری چنین فرآیندی برای ارزیابی خطر 
نداشته باشد یا این فرایند به صورت موقتی و موردی 
باشد، حسابرس باید در مورد نحوه تشخیص خطرهای 
تجاری مرتبط با اهداف گزارشگری مالی و نحوه برخورد 
باید  اجرایی مذاکره کند. حسابرس  با مدیران  آنها،  با 
ارزیابی کند که آیا نبود یک فرایند مدون ارزیابی خطر 
در شرایط موجود مناسب است یا خیر و اینکه آیا نبود 
این فرآیند بیانگر یک ضعف بااهمیت در کنترل داخلی 

واحد تجاری است یا خیر.

* کارشناس دفتر بازبینی و حسابرسی



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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گفت و گو

هــدف اصلــی گمــرک از تالش هایــی کــه بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی و تعامــل بــا ســازمان های همجــوار 
صــورت گرفتــه و می گیــرد، در واقــع کاســتن از میــزان مشــکالت و رفــع موانــع تجــاری در قلمــرو گمرکــی 
و همچنیــن ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای ارائــه بهتریــن خدمــات و تســهیالت بــه خدمت گیرنــدگان ازجمله 

تجــار و بازرگانــان وصاجبــان واحدهــای تولیدی اســت. 

 با توجه به نامگداری سال 98 به عنوان 
تولید، گمرک تحت مدیریت  رونق  سال 
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  برای  شما 
و  برنامه ها  چه  تولید  رونق  به  کمک  و 
برنامه هایی  چه  و  داده  انجام  اقداماتی 

دارید؟
رونق  سال  98بنام  سال  نامگذاری  به  توجه  با 
تولید توسط مقام معظم رهبری و در راستای حمایت از 
واحدهای تولیدی و برنامه های ابالغی گمرک ایران در 
جهت حمایت از واحدهای تولیدی، این گمرک اقدام به 
برگزاری نشست های تخصصی با فعاالن اقتصادی نموده و 
ضمن احصای مشکالت واحدها تولیدی که عمومًا مربوط 
به نقدینگی و امور بانکی است، خدمات و تسهیالتی را 
در اختیار آنها قرار داده است که ازجمله می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
 الف: عقد قرارداد انبار اختصاصی با واحدهای تولیدی 
که سال گذشته، 3 انبار بوده و امسال به 10 انبار اختصاصی 
افزایش یافته است که با اجرای این مهم هزینه های تمام 
شده واحدهای تولیدی در امر تخلیه، بارگیری، انبارداری 

کاهش چشمگیر داشته است.
بانکی  تضمین  با  ترخیص  یا  نسیه  ترخیص  ب: 
این  که  ایران  ابالغی گمرک  براساس دستورالعمل های 
امر باعث رشد 40 درصدی واردات مواد اولیه شده است.
پ: ارزیابی کاالهای صادراتی در محل واحدهای تولیدی

مرزی  گمرک  شدن  24ساعته  طرح  اجرای  ت: 
ر بیله سوا

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

گمرک دوشادوش سایر ارگان های کشور با کنترل 
ورود و خروج کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور و  انجام 
تشریفات گمرکی کاالی اساسی و مواد اولیه کارخانجات 
تولیدی در کمترین زمان در جهت کمک به رفع نیازهای 
امر باعث فعالیت سه  این  اقدام کرده که  اساسی کشور 
شیفته کارخانجات تولیدی استان و کاهش بیکاری شده 
این  نیز  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری  امر  در  و  است 
اداره کل با اخذ ضمانت نامه بانکی بدون دریافت حقوق 
اقدام  کاالها  آنی  ترخیص  به  نسبت  و عوارض گمرکی 

می نماید.

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

می گیرد؟
هدف اصلی گمرک از تالش هایی که به منظور ایجاد 

هماهنگی و تعامل با سازمان های همجوار صورت گرفته و 
می گیرد، در واقع کاستن از میزان مشکالت و رفع موانع 
تجاری در قلمرو گمرکی و همچنین ایجاد شرایط مطلوب 
برای ارائه بهترین خدمات و تسهیالت به خدمت گیرندگان 
ازجمله تجار و بازرگانان وصاجبان واحدهای تولیدی است. 
با توجه به اینکه اهم فعالیت های گمرک در مبادی مرزی 
)اعم از زمینی، دریایی و هوایی( صورت می گیرد اهمیت 
بتواند  که  روش هایی  به  دستیابی  و  فوق  هدف  تحقق 
موجب ترخیص سریع و آسان کاال از گمرکات به خصوص 
گمرکات مرزی شود بیش از پیش نمایان می شود. همچنان 
که می دانیم در مرزهای مختلف کشورمان، نمایندگان تعداد 
زیادی از سازمان ها و ارگان های دولتی حضور دارند که هر 
یک به فراخور وظایف و مسئولیت های محوله انجام وظیفه 
می کنند، اما شاید بتوان گفت که مسئولیت و حساسیت کار 
چند سازمان ازجمله گمرک، مرزبانی و نیروی انتظامی، از 
سایر سازمان ها سنگین و حیاتی تر است. به همین دلیل 
قانون گذار براساس مقتضیات و شرایط خاص منطقه ای و با 
تفکیک وظایف سازمان ها، مسئولیت هماهنگ ساختن امور 
مرزی در حوزه تجارت را به گمرک واگذار و تأکید کرده 
است که سازمان های ذی مدخل در این حوزه با گمرک 
هماهنگی و تعامل کامل داشته باشند. خوشبختانه از زمان 
اجرای مصوبه دولت درخصوص مدیریت واحد مرزی با 
مسئولیت گمرک از میزان مشکالت و تداخل وظایف در 
مبادی مرزی کاسته شده و هماهنگی خوبی بین گمرک 
و سایر سازمان ها وجود دارد و مشکالت باقی مانده انشاءاهلل 
با همکاری و مساعدت سازمان های ذی ربط برطرف خواهد 
شد. نکته مهمی که مایلم به آن اشاره کنم، این است که 
در بحث مدیریت هماهنگ مرزی به عنوان یک راهکار 
مؤثر و توصیه شده از سوی سازمان جهانی گمرک جهت 
یا  تفوق  بحث  وجه  هیچ  به  تجاری،  مبادالت  تسهیل 
حکمرانی گمرک مطرح نیست و آنچه که صرفًا مدنظر 
است، جلوگیری از پراکندگی و تصمیم گیرهای جزیزه ای 
در حوزه تجارت بوده و از آنجا که گمرک ماهیتًا عهده دار 
کنترل و نظارت ورود و خروج کاال از مرزهای کشور است، 
ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر سازمان ها برای ترخیص 
این  به  ترانزیتی  و  تجاری  محموله های  آسان  و  سریع 
سازمان واگذار شده است ضمن آنکه در اکثر کشورهای دنیا 
چنین رویه ای مرسوم و متداول است. امیدواریم با توجه به 
شرایط خاص اقتصادی و تنگناها و محدودیت های موجود 
بتوانیم با اتحاد و هماهنگی بیشتر و همکاری نزدیک تر 
گمرک و سازمان های همکار به خصوص در مبادی مرزی، 
امکانات و تسهیالت بهتری به فعاالن تجاری به خصوص 

صادرکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم.

 مکانیزه شدن رویه های گمرکی تا چه 
حد در رفع مشکالت قبلی و ایجاد سرعت 

شفافیت  همچنین  و  ترخیص  و سهولت 
عملکرد گمرک تأثیر گذاشته است؟

از میان وظایف متعدد گمرک می توان به سه وظیفه 
عمده اقتصادی، درآمدی و حمایت از جامعه اشاره کرد. 
جابجایی حدود 9 میلیارد تن کاال به ارزش بیش از 14000 
میلیارد دالر در سال و تردد حدود یک میلیارد مسافر از 
مرزها در سطح جهان که باید هنگام خروج و ورود مورد 
امور  انجام  در  قرار گیرند و سرعت  کنترل های گمرکی 
که الزمه شرایط جدید است، روش های سنتی کنترلی را 
ناکارآمد کرده است. بنابراین یک گمرک کارا باید دو الزام 
دقت و سرعت را با هم آشتی داده و وظایف خود را به نحو 
مطلوب انجام دهد. از آنجایی که به کارگیری دستاوردهای 
فناوری اطالعات به عنوان بهترین ابزار می تواند در خدمت 
تسهیل تجارت قرار گیرد تا موجب کاهش زمان و هزینه 
انجام تشریفات گمرکی شود و پیامد آن رتبه کشورمان را 
در فضای کسب وکار بهبود ببخشد. لذا روش های قدیمی نه 
تنها حجم کاری گمرک، سیستم ها و منابع را اشباع کرده، 
بلکه زمینه ساز تحمیل هزینه و افزایش زمان ترخیص برای 
تجار می شود و در نتیجه هزینه های اقتصاد ملی را افزایش 
و رقابت پذیری صادرات را کاهش می دهد. گمرک ایران با 
استفاده از توان داخلی نسبت به طراحی سامانه هوشمند 
اقدام کرده و این سامانه با پوشش دادن کلیه رویه های 
داده ها،  کردن  متمرکز  با  و  ترخیص  از  بعد  تا  گمرکی 
اطالعات عملیات اداری را جمع آوری نموده و اطالعات 
پردازش شده عملیاتی و راهبردی را در اختیار مسئوالن 
ذی ربط قرار می دهد و آنها را در اتخاذ تصمیمات درست 
و سریع یاری می دهد، با طراحی و استقرار سامانه مذکور 
گمرک  مدرنیزاسیون   -1 است.  شده  حاصل  ذیل  نتایج 
خودکار  به صورت  اظهار  و  اطالعات  ارسال   -2 کشور 
سیستم  و  ریسک  ارزیابی   -3 کاغذ  از  استفاده  بدون  و 
هدف گذاری جامع، 4- تفاوت رفتاری با عامالن اقتصادی 
طبق نتایج ریسک 5- گسترش دامنه زمانی امکان مداخله 
گمرک قبل از ورود کاال تا مدت زیادی پس از ترخیص 
اختیارات و  در مورد  ایجاد یک سیستم شفاف  کاال 6- 
کاالها  جابجایی  و  انبارداری  بارگیری،  و  تخلیه  شرایط 
ترخیص  از  پس  7-حسابرسی  گمرکی  کنترل  به  منوط 
سهولت  و  سرعت  ایجاد  و  قبلی  مشکالت  رفع  موجب 
ترخیص و همچنین شفافیت عملکرد گمرک شده است.

در  کاال  و  مواد مخدر  قاچاق  با  مبارزه   
قابل مالحظه ای  اجرایی بخش  گمرکات 
خود  به  را  گمرک  امکانات  و  نیرو  از 
کشفیات  آمار  و  است  داده  اختصاص 
مدیران  توجه خاص  نشان دهنده  قاچاق 
و کارکنان به این امر است. به نظر شما 
برای به حداقل رساندن قاچاق مواد مخدر 

و کاال چه امکانات و شیوه هایی الزم است 
باشد؟ داشته  بیشتری  اثربخشی  تا 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال در گمرکات اجرایی 
بخش قابل مالحظه ای از نیرو و امکانات گمرکی را به خود 
اختصاص داده و وظایف این سازمان در جلوگیری از ورود 
و خروج را سنگین کرده است. در قانون هرگونه واردات، 
صادرات و یا ترانزیت بدون طی تشریفات صحیح و کامل 
کاال قاچاق تلقی می شود. گمرک در جلوگیری از قاچاق 
مواد مخدر و کاال با توجه به حجم صادرات و واردات و 
ترانزیت و شبانه روزی شدن مرزها نیاز به امکانات جدید 
ایکس ری کامیونی و مسافری گیت وی  ازجمله دستگاه 
و سگ موادیاب دارد که در حال حاضر گمرک بیله سوار 
با تجهیز به دستگاه ایکس ری مسافری و دو قالده سگ 
موادیاب و نیروی انسانی دوره دیده در امر مبارزه با قاچاق 
به طور جدی تالش می کند و با توجه به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در خرید و نصب یک دستگاه ایکس ری 
کانتینری در این مرز ریسک عبور کاالی قاچاق و مواد 
مخدر به حد اکثر خواهد رسید و همکاری خوبی با مرز 
مقابل در امر مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر و تبادل 

اطالعات به صورت سیستمی دایر می باشد.

بهره وری  و  انگیزش  افزایش  برای   
گمرکات  یا  گمرک  در  شاغل  نیروهای 
انجام  اقداماتی  چه  خود  مدیریت  تحت 

دارید؟ برنامه هایی  چه  و  داده اید 
انسانی در اجرای اهداف  با عنایت به نقش نیروی 
و برنامه های سازمانی و توجه خاص مقام عالی سازمان 
این بخش علی رغم وجود محدودیت بودجه ای که ناشی از 
تحریم ظالمانه است با همکاری گمرک جمهوری اسالمی 
در جهت بهبود میزان دریافتی نیروهای شاغل در مرز و 
مناطق محروم اقدامات الزم صورت گرفته و همچنین با 
توجه به اختصاص بودجه، اجاره واحدهای ورزشی و سایر 

موارد رفاهی مورد نظر بوده است.

در  شما  نیازهای  و  مسائل  مهمترین   
گمرک حوزه مدیریت تان چیست و برای 

دارید؟ پیشنهادهایی  چه  آنها  رفع 
نبود  ستان  ا مرز  مشکالت  مهمترین  زجمله  ا
است  مسافری  گیت وی  و  کامیونی  ایکس ری  دستگاه 
که امیدواریم با همکاری و مساعدت گمرک ایران این 
از مشکالت گمرکات  مشکل برطرف شود، یکی دیگر 
بیله سوار  مرز  در  )ارزیاب(  انسانی  نیروی  کمبود  استان 
است و همچنین بحث باال بردن امکانات رفاهی در مرز 
و  سازمانی  خانه های  تعمیر  و  ساخت  ازجمله  بیله سوار 
با وجود زمین فعالیت در گمرک  سالن ورزشی مناسب 

است. یادشده 

مدیرکل گمرکات استان اردبیل خبر داد

کاهش مشکالت در پی اجرا مصوبه 
مدیریت هماهنگ مرزی با مسئولیت گمرک

به 320  دارای قریب  اردبیل  استان 
کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان 
بوده و دارای ظرفیت های بالفعل و بالقوه 
ممتازی برای تجارت به خصوص در زمینه 
واردات، صادرات و ترانزیت است. ازجمله 
به  نزدیکی  به  می توان  ظرفیت ها  این 
بازارهای کشورهای قفقاز و ماوراء قفقاز 
)بازار 400 میلیون نفری( و همچنین وجود 
اشتراکات فرهنگی و دینی با کشورهای 

همسایه اشاره کرد. ساالنه بالغ بر یک 
میلیون نفر از اتباع آذری از مرز بیله سوار 
اسالمی  جمهوری  وارد  اردبیل  استان 

ایران می شوند.
پرویز تقوی مدیرکل گمرکات اردبیل 
با بیان مطلب فوق به سئوال های نشریه 
گمرک درخصوص عملکرد و فعالیت های 
این گمرک پاسخ داد که مشروح آن را 

در زیر می خوانید:



 

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

گمــرک در زمینــه واردات و صــادرات کاالهــای ســالمت محــور و شــکوفایی اقتصــادی از طریــق 
ــادی و  ــت اقتص ــراری امنی ــه برق ــس در زمین ــور و پلی ــش مح ــتماتیک و دان ــای سیس نظارت ه
کنتــرل کاالهــای مشــکوک، کــه در نهایــت یــاری رســان گمــرک خواهــد بــود، پایه هــای اقتصــاد 

مقاومتــی را مســتحکم خواهنــد کــرد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان:

هدف اصلی گمرک در شرایط کنونی، کمک به فعاالن اقتصادی واقعی است
استان  گمرکات  ناظر  اکبرپور  ابوالفضل 
رجایی  شهید  گمرک  مدیرکل  و  هرمزگان 
شرایط  در  را  گمرک  اصلی  هدف  گفت: 
اقتصادی کنونی کمک به فعاالن اقتصادی و 

دانست.  واقعی  بازرگانان 
سلیمانی،  سردار  با  دیدار  در  اکبرپور  ابوالفضل 
جعفری،  سردار  و  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
بر  تأکید  با  هرمزگان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
حمایت گمرک از تولیدکنندگان، ریل گذاری در مسیر 
توسعه اقتصادی از طریق حمایت از تولید داخلی را از 
منویات  تحقق  راستای  در  گمرک  سیاست های  اهم 
مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: بدون تردید گره 
مشکالت اقتصادی به دست تولیدکنندگان داخلی باز 
می شود و وظیفه تمام ارگان ها اعم از گمرک، پلیس 
و دیگر سازمان های نظارتی ذی مدخل در امر تجارت 
تولید  به  مربوط  امور  روان سازی  و  تسهیل  به  کمک 
داخلی است. اکبرپور همچنین اظهارداشت: گمرک و 
پلیس دو سازمان مؤثر در مبارزه با قاچاق هستند و هر دو 
بازوهای پرتوان نظام مقدس در زمینه اقتصادی به شمار 
می روند که هر کدام فعالیت دیگری را تکمیل می کند. 
وی خاطرنشان کرد: همکاری، همدلی، همکاری و 
همیاری پلیس و گمرک روز به روز ملموس تر می شود. 

وی ادامه داد: گمرک در زمینه واردات و صادرات 
کاالهای سالمت محور و شکوفایی اقتصادی از طریق 
نظارت های سیستماتیک و دانش محور و پلیس در زمینه 

برقراری امنیت اقتصادی و کنترل کاالهای مشکوک، 
که در نهایت یاری رسان گمرک خواهد بود، پایه های 

اقتصاد مقاومتی را مستحکم خواهند کرد.
گمرکات  نظارت  ستاد  روابط عمومی  گزارش  به 
استان هرمزگان، سردار سلیمانی جانشین فرمانده ناجا 
در این بازدید ضمن تقدیر از فعالیت های گمرک بیان 
کرد: پلیس و گمرک هدف و دغدغه های مشترک دارند 
و هر کدام فعالیت های دیگری را پوشش می دهند و 

حلقه های مفقوده را تکمیل می کند. 
و  همیاری  همدلی،  افزایش  بر  تأکید  وی ضمن 
همکاری گمرک و پلیس بر عدم وجود هرگونه اختالف 
بین گمرک و پلیس صحه گذاشت و ادامه داد: عالوه بر 
پلیس، گمرک مهمانان دیگری هم در کنار خود دارد 
و پلیس هم به خاطر همکاری قابل ستایش گمرک در 
راستای مبارزه با قاچاق که فصل مشترک فعالیت های 

گمرک و پلیس از گمرک تقدیر می کند.

تأکید بر لزوم تجمیع آزمایشات و 
نمونه برداری کاالهای اساسی

تجمیع  لزوم  بر  هرمزگان  استان  گمرکات  ناظر 
سوی  از  اساسی  کاالهای  نمونه بردرای  و  آزمایش ها 

کرد. تأکید  استاندارد  سازمان 
گمرکات  نظارت  ستاد  روابط عمومی  گزارش  به 
استان هرمزگان، ابوالفضل اکبرپور در دیدار با عیسی 
با  باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد استان هرمزگان 
تأکید بر لزوم رفع موانع و مشکالت تجار و بازرگانان، 
یکی از چالش های موجود و پیش روی فعاالن اقتصادی 
را در حوزه آزمایشگاه هایی دانست که جهت بررسی و 
تعیین ماهیت و استاندارد کاالها و به خصوص کاالهای 

اساسی فعالّیت می کنند. 

وی با بیان اینکه تجمیع آزمایشات و نمونه برداری 
تجار  به  کمک  راه های  از  یکی  ذی ربط  دستگاه های 
مقام  در  می تواند  استاندارد  اداره  افزود:  است،  واقعی 
بر  که  را  خود  آزمایشات  کاال،  سالمت  تعیین کننده 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  به ویژه  و  کاالها  روی 
انجام می دهد تجمیع کند و سایر دستگاه های ذی ربط 
آزمایشات  آن  از  تبعیت  با  دارو  و  غذا  معاونت  مانند 
بروکراسی های اداری را کاهش دهند. مدیرکل گمرک 
شهید رجایی یکی از دالیل الکترونیکی شدن گمرک 
را کاهش کاغذبازی های اداری و حصول نتیجه مطلوب 

دولت و تجار در کمترین زمان ممکن دانست.
ناظر گمرکات استان هرمزگان اظهارداشت: تمام 
عرصه  در  ذی ربط  ارگان های  دیگر  و  گمرک  تالش 
واردات و صادرات کاال کاهش دغدغه ها و کمک به 

امر تجارت و تولید است.

و  زندران  ما گمرکات  ناظر 
بازدید  در  نوشهر  گمرک  مدیرکل 
از مرکز لجستیک و پایانه صادرات 
محصوالت کشاورزی روماک گستر 
استان  گمرکات  آمادگی  از  پارس 
و  خدمات  ارائه  جهت  مازندران 
در بخش صادرات  ویژه  تسهیالت 

محصوالت کشاورزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت 
به  یوسفی منش  علی  مازندران،  گمرکات 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  همراه 
منطقه ای  بورس  مالیاتی،  امور  مدیرکل 

مازندران و سایر اعضای شورای هماهنگی سازمان های 
تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان از مرکز لجستیک و 
پایانه صادرات محصوالت کشاورزی روماک گستر پارس 

بازدید کرد.
کشاورزی  محصوالت  تولید  سهم  به  اشاره  با  وی 
اولین  که  پروژه ها  قیبل  این  اجرای  گفت:  مازندران  در 
آن ساخت مرکز لجستیک و پایانه صادراتی محصوالت 
کشاورزی در استان است اقدامی ماندگار خواهد بود که 

موجبات توسعه اقتصادی استان را فراهم می آورد.
 وی گفت: استان مازندران با توجه به حجم باالی 
تولید انواع محصوالت کشاورزی و با توجه به اینکه در 
شرایط موجود تقریبًا بیش از 30 درصد از مرکبات تولیدی 
دراستان به دلیل عدم نگهداشت صحیح، علمی و تغییرات 
اقلیمی تقریبًا دورریز می شود با راه اندازی چنین مراکزی 
می توان دورریزها و محصوالت نیمه مرغوب را به ثروت 
تبدیل کرد. مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصوالت 
و  امکانات  کلیه  دارای  پارس  گستر  روماک  کشاورزی 
بازاریابی  و  نگهداری  آماده سازی،  برای  الزم  تجهیزات 
توزیع  و  داخلی  بازار  تنظیم  برای  محصوالت کشاورزی 

مدرن و علمی محصوالت کشاورزی و تسهیل صادرات 
به طور یکپارچه است.

حضور فعال گمرکات مازندران در یازدهمین 
نمایشگاه الکامپ استان

حوزه نظارت گمرکات استان مازندران در یازدهمین 
مازندران  دانش بنیان  شرکت های  و  الکامپ  نمایشگاه 

حضور فعال داشت.
مازندران  استان  گمرکات  ناظر  یوسفی منش  علی 

از حضور  نوشهر هدف  مدیرکل گمرک  و 
حوزه نظارت گمرکات مازندران در نمایشگاه 
الکامپ را ارائه آخرین دستاوردهای گمرک 
الکترونیک در بخش سامانه جامع گمرکی 
و  خواند  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  و 
گمرک  پیشرفت های  خوشبختانه  گفت: 
گمرکی  رویه های  مکانیزاسیون  زمینه  در 
بهبود  و  گمرک  عملکرد  در  بسزایی  تأثیر 
وضعیت تجارت و تولید داشته و امیدواریم 
این تحول و پیشرفت الکترونیکی در گمرک 
امر  با  مرتبط  سازمان های  با  همکاری  با 
تجارت خارجی سبب ارائه خدمات مطلوب تر 

به ارباب رجوع شود.
گمرکات  نظارت  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  واردات  صادرات،  الکترونیکی  اظهار  مازندران،  استان 
مجازی،  واحد  پنجره  الکترونیکی،  مانیفست  ترانزیت، 
پرداخت الکترونیک، کارشناس مجازی، پروانه الکترونیک، 
انبار  بدهی ها،  هوشمند  کنترل  الکترونیکی،  مانیتورینگ 
الکترونیک، رصد لحظه ای تمامی تراکنش های گمرکی، 
سامانه آنالین مدیریت اطالعات و... ازجمله سامانه های 
هوشمند گمرک الکترونیک است که در این نمایشگاه به 
از  الکامپ  نمایشگاه  بود.یازدهمین  نمایش گذاشته شده 
نوزدهم تا بیست و دوم آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه 

بین المللی استان مازندران برگزار شد.
استقبال دانشجویان و دانش آموزان از غرفه گمرک

غرفه حوزه نظارت گمرکات مازندران در یازدهمین 
نمایشگاه الکامپ استان مورد توجه و استقبال گروه های 

دانشجویی و دانش آموزان قرار گرفت.
بازدیدکنندگان ضمن بازدید از غرفه، با سامانه های 
خدمات الکترونیک گمرک در رویه های مختلف آشنا شدند 

و به سئواالت آنها پاسخ داده شد.

استاندار سمنان:
انجام تشریفات گمرکی 

در محل کارخانه ها، موجب تسهیل 
کارها شده است

تشریفات  انجام  گفت:  سمنان  استاندار 
برای  را  کار  کارخانه ها،  محل  در  گمرکی 

تولیدکنندگان تسهیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی گمرک سمنان، آشناگر این 
و  هماهنگی  برنامه ریزی،  کمیسیون  جلسه  در  را  مطلب 
نظارت بر قاچاق کاال و ارز که در محل استانداری برگزار 
شد، اعالم کرد و افزود: علی رغم تحریم ها، صادرات در استان 
سمنان 62 درصد رشد داشته و واردات استان نیز عمدتاً مواد 
اولیه برای تولید است که از محل ارزهای صادراتی انجام 
می شود. استاندار سمنان بابیان اینکه طبق گزارش ها، قاچاق 
کاال در استان کاهش چشمگیر یافته است، اظهارداشت: 
علت این امر آن است که نظارت ها بر بخشی از قاچاق کاال 
همچون سوخت که جاذبه باالیی داشت افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: همانند خود استان که در جلب رضایت 
مردم حائز رتبه برتر شد، گمرک نیز جزو سازمانی است که 

خیلی خوب عمل کرده است.
علی  جلسه  این  ابتدای  در  گزارش  این  براساس 
سعدالدین مدیرکل گمرک استان سمنان گزارشی از عملکرد 
گمرک در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، صادرات و واردات 
ارائه کرد و گفت: فقدان سامانه جامع الکترونیکی مبارزه با 
قاچاق و عدم لینک سامانه های گمرک با سایر سازمان های 

ذی ربط در امر مبارزه با قاچاق یکی از مشکالت است.

آمادگی گمرکات مازندران برای ارائه تسهیالت به صادرکنندگان



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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استان ها

قبــل از 5 آبــان، ایــن دغدغــه مطــرح بــود کــه شــاید اصلی تریــن چالــش مــا و مشــکلی کــه نیازمنــد توجــه 
جــدی اســت بحــث رابطــه بانکــی و مســائل پولــی و بانکــی اســت، امــا ایــن موضــوع در چارچــوب کمیســیون 
مشــترک ایــران و روســیه، به وســیله کارگــروه مســایل بانکــی و بــا پیشــنهاد نظــام ســوئیفت، مبادلــه کاال 

بــا ارز، اتصــال شــبکه نیــرو و شــتاب چاره اندیشــی شــده اســت.

جلسه هم اندیشي موافقت نامه اوراسیا 
در استان گیالن با حضور دکتر اردکانیان 
مشترک  کمیسیون  رئیس  و  نیرو  وزیر 
ایران و روسیه، دکتر زارع استاندار گیالن، 
و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  تیزهوش 
دفتر  مدیرکل  کاخکی  حسین  روسیه؛ 
همکاری های بین الملل گمرک ایران، تجار 
و بازرگانان و مدیران دستگاه های اجرای 

برگزار شد. استان 
 در ابتداي این جلسه یوسفي نژاد ناظر گمرکات 
استان گیالن و دبیر میز اوراسیا در استان گیالن 
گزارشي از وضعیت تجارت خارجي استان، همچنین 
اقدامات انجام شده درخصوص اجراي موافقت نانه 
و  کرد  ارائه  گیالن  در  اوراسیا  اقتصادي  اتحادیه 
مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران 
نیز از انجام موافقت نامه هاي مشترک با اوراسیا و 
مبادله إلکترونیکي اطالعات گمرکی و فعاالن مجاز 
اقتصادي خبر داد. به گزارش روابط عمومی گمرکات 
استان گیالن، ارسالن زارع، استاندار گیالن نیز در 
داشتن  با  گیالن  استان  اظهارداشت:  جلسه  این 
سه  بودن  دارا  و  زمینی  و  ریلی  دریایی،  مرزهای 
بندر مهم کاسپین، انزلی و آستارا با حجم مبادالت 
در  مهمی  نقش  در سال،  کاال  تن  میلیون  بیست 
توسعه صادرات و واردات کاالهای اساسی داشته 
است. از طرفی گمرک گیالن دوازدهمین گمرک 
صادراتی کشور و سومین گمرک وارداتی کشور است 
که با وجود منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه 
آزاد شمال کشور و اخذ رتبه نخست صادراتی بین 
کلیه مناطق آزاد توانسته این استان را در عرضه 

تفاهم نامه اوراسیا پیشتاز کند.
وی گفت: منطقه آزاد انزلی به دلیل داشتن 
اسکله های فعال، انبارهای روباز و سرپوشیده، انبار 
غالت و روغن، مخازن سوخت آزمایشگاه مجهز 
به استاندار، گمرک الکترونیکی و شهرک صنعتی 
و قوانین و مقررات خاص آمادگی خود را به عنوان 

بندر هاب اوراسیا اعالم می کند.
اظهارات وزیر نیرو

شورای  مشترک  نشست  در  نیز  نیرو  وزیر 
اوراسیا  محوریت  با  صادرات  توسعه  و  هماهنگی 
با اشاره به ابالغ ریاست جمهوری گفت: اتحادیه 
اقتصادیه اوراسیا یک فرصت است که با همکاری 

سازمان ها در کنار یکدیگر و انجام هدف گذاری های 
استفاده  نحو  بهترین  به  آن  از  می توانیم  درست 
می تواند  گیالن  استان  در  کارگروه  ایجاد  و  کنیم 
نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این منظور باشد.

موضوع  شت:  ا د ر ظها ا ن  نیا کا د ر ا رضا 
گردشگری یکی از موضوعاتی است که زمینه کار 
جدی را می طلبد. استان گیالن ظرفیت گردشگری 
از  که  دارد  خزر  دریای  در  علی الخصوص  زیادی 
استفاده  برای  روسیه  دولت  نمی کند.  استفاده  آن 
کشتی  ساخت  رودخانه ای،  گردشگری  ظرفیت  از 
بزرگی را صرفًا برای این منطقه شروع کرده و با 

شد. خواهد  فعال  خزر  توریسم  بحث  کار  این 
وزیر نیرو درخصوص ارز حاصل از صادرات 
که  بود  دغدغه مطرح  این  آبان،   5 از  قبل  گفت: 
نیازمند  که  مشکلی  و  ما  چالش  اصلی ترین  شاید 
توجه جدی است بحث رابطه بانکی و مسائل پولی 
و بانکی است، اما این موضوع در چارچوب کمیسیون 
مشترک ایران و روسیه، به وسیله کارگروه مسایل 
بانکی و با پیشنهاد نظام سوئیفت، مبادله کاال با ارز، 

اتصال شبکه نیرو و شتاب چاره اندیشی شده است.
 158 ماده  طبق  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر 
از  راستای حمایت  در  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 
و  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  صنایع  استقرار 
به دولت  و معدنی  تولیدات صنعتی  رقابت پذیری 
سنواتی  بودجه های  قالب  در  می شود  داده  اجازه 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  به   الزم  کمک های 
دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، 
در  واحدهای مستقر  ورودی  تا  تلفن  و  گاز  برق، 
این شهرک ها را در مناطق انجام دهد و بنابراین 
هیچ مشکلی برای صادرکنندگان از لحاظ تأمین 
نیرو جهت انجام فرایند صادرات به وجود نخواهد 
آمد و استان گیالن در بحث اوراسیا هیچ مشکلی 
شهرک ها  و  صنعتی  واحدهای  برق  تأمین  برای 

داشت. نخواهد 
بازدید از اولین کارخانه چیني سازي 

کشور
استان  گمرکات  ناظر  یوسفی نژاد  ابوالقاسم 
"چینی سازی  کارخانه  از  همراه  هیأت  و  گیالن 
پارس" که اولین کارخانه چینی سازی ایران است و 
در کیلومتر هشت جاده انزلی واقع شده بازدید کردند.

استان  گمرکات  ناظر  یوسفی نژاد  ابوالقاسم 
گیالن در جریان این بازدید گفت: یکی از اهداف 
مهم ما در سال جاری که سال رونق تولید است، 
کمک به تأمین نیازها و تسهیل در فرآیند واردات 
مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید جهت سهولت 

کار در کارخانه های تولیدی است.
دادرس افزود: هم اکنون حدود 600 نفر در این 
کارخانه که دارای بزرگترین کوره لعاب اتوماتیک 
کشور به طول 100 متر است مشغول به کار هستند 
و  این کارخانه توانسته چند هزار فرصت شغلی را 

در استان فراهم نماید.
استان  گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارخانه  مدیرعامل  دادرس  محمدعلی  گیالن، 
چینی سازی پارس نیز اظهارداشت: ظرفیت اسمی 
تولید چینی 10000 تن در سال است و محصوالت 
اصلی این کارخانه شامل چاپ سیلک اسکرین، ورق 
آشپزخانه  انبساطی، ظروف  پلی استایرن  و صفحه 
و  است  غیرساختمانی  گچی  محصوالت  و  چینی 
قسمت های تولیدی چینی این کارخانه به روش های 

فرم دهی، ریخته گری و پرس انجام می شود.

 خرسندی استاندار گیالن از نقش گمرک الکترونیکی
در توسعه تجارت با اتحادیه اوراسیا

مدیرکل گمرکات استان فارس 
با  تا  خواست  استان  این  تجار  از 
ایجاد  باالی  ظرفیت های  به  توجه 
کشورهای  با  تجارت  برای  شده 
همچنین  و  اوراسیا  اتحادیه  عضو 
فارس، جایگاه  استان  ظرفیت های 
تجارت  عرصه  در  را  استان  این 

دهند. ارتقا 
گمرکات  عمومی  روابط  گزارش  به 
همایش  در  رحیمی  خداداد  فارس،  استان 
با  اوراسیا که  اقتصادی  اتحادیه  با  آشنایی 
حضور مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل 
گمرک و جمعی از فعاالن اقتصادی در شیراز 
گمرکات  آمادگی  از  همچنین  شد  برگزار 
با  همکاری  و  راهنمایی  برای  استان  این 
تجار و بازرگانان جهت استفاده از مزایای 
آزاد  منطقه  تشکیل  موقت  موافقت نامه 
تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا خبر داد.

کاخکی  حسین  گزارش  این  برپایه 

لملل  بین ا همکاری های  دفتر  مدیرکل 
اشاره  با  همایش  این  در  ایارن  گمرک 
کاالهای  216 درصدی صادرات  رشد  به 
ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
در 9 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: طی 
این مدت دو میلیون و 519 هزار تن کاال 
به کشورهای  ملیون دالر  ارزش 783  به 
از  میزان  این  که  اوراسیا صادر شد  عضو 
لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 522 و 216 
میان  در  می دهد.  نشان  افزایش  درصد 
روسیه،  رمنستان،  ا وراسیا  ا کشورهای 
قزاقستان، قرقیزستان و بالروس به ترتیب 
بیشترین حجم واردات کاال از ایران را به 

داد. اختصاص  خود 
تشکیل  موقت  موافقت نامه  به  وی 
منطقه آزاد تجاری ایران و کشورهای عضو 
اشاره کرد و گفت: این موافقت نامه از 5 آبان 
ماه 1398 به مدت سه سال منعقد شده و از 
تاریخ انعقاد شاهد توسعه جدی تجارت بین 

ایران و کشورهای عضو هستیم براساس این 
قانون تعرفه ترحیحی برای بیش از 850 نوع 

کاال در نظر گرفته شده است. 
مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل 
گمرک افزود: طی این مدت 23 درصد از 

کشورهای  به  ایران  صادراتی  های  کاال 
اوراسیا با استفاده از ظرفیت تعرفه ترجیحی 
ارسال شده که ارزشی بالغ بر 60 ملیون دالر 

داشته است. 
مذکور  مدت  در  اظهارداشت:  وی 

به  کاال  دالر  ملیون   250 همچنین 
کشورهای اوراسیا صادر شده است. میزان 
کاالی وارداتی با استفاده از ظرفیت تعرفه 
ترجیحی نیز 410 میلیون دالر از کل مبلغ 

است. بوده  دالر  میلیون   473

 درخواست مدیرکل گمرکات فارس از فعاالن اقتصادی
 برای ارتقای سطح تجارت با اتحادیه اوراسیا

پیام تبریک مدیرعامل منطقه آزاد ماکو 
به مناسبت روز جهانی گمرک

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو طی پیامی خطاب 
به کارکنان و مدیران گمرک در منطقه، روز جهانی گمرک را تبریک گفت. 

در بخشی از پیام محمدرضا عبدالرحیمی آمده است: اینجانب این روز ارجمند را به همه 
کارکنان و مدیران گمرک جمهوری اسالمی ایران در جای جای کشور و به خصوص گمرکات 
بازرگان و پلدشت و نیز همکاران فعال در امور گمرکی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور به ویژه همکاران عزیزم در منطقه آزاد ماکو که کمال همکاری را در تسهیل و تسریع 
فعالیت های اقتصادی و تجاری بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات 
در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط معمول می نمایند، تبریک و تهنیت عرض نموده توفیق 
همگان را در کمک به ارتقای مستمر سطح کارآمدی گمرکات کشور در ابعاد نرم افزاری و 
سخت افزاری که در سال های اخیر شاهد پیشرفت های قابل توجه در این حوزه نیز بوده ایم، از 

درگاه احدیت مسألت می نمایم.

نشست بررسی مشکالت صادر کنندگان گمرک
 استان چهارمحال و بختیاری

نشست بررسی مشکالت صادر کنندگان استان چهارمحال و بختیاری با 
حضور مسئوالن گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و جمعی 

از مدیران واحدهای تولیدی در محل گمرک استان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک استان چهارمحال و بختیاری، در این جلسه اسماعیل 
اله دادی مدیر گمرک اظهارداشت: گمرک استان با هدف رونق تولید، کلیه واحدهای صادراتی 
را رصد کرده و در تالش است با رفع موانع و مشکالت آنان به افزایش صادرات محصوالت 

و مصنوعات تولیدی این استان کمک کند. 
براساس این گزارش در این جلسه نمایندگان واحدهای تولیدی، مشکالت خود را مطرح 

و موانع موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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حــوزه نظــارت گمــرکات اســتان کرمانشــاه تــالش و اهتمــام خــود را در جهــت حمایــت از 
ــع، کاالی  ــاال و به موق ــل ب ــرعت عم ــا س ــته و ب ــه کار بس ــتان ب ــدگان اس ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
واحدهــای تولیــدی را بــا حداقــل زمــان ممکــن ترخیــص و از خــواب ســرمایه، دپــو شــدن و توقــف 

کامیون هــا و انبــار شــدن کاالهــا در گمــرکات جلوگیــری می کنــد. 

ناظر گمرکات استان و دبیرمیز اوراسیا در استان گیالن در دیدار با "کنسانتین آلکسف" 
سرکنسول روسیه در رشت گفت: با توجه به اینکه حدود ۷0 درصد مسیر صادرات کاال به 
کشورهای شمال ایران از استان گیالن به ویژه گمرک آستارا صورت می گیرد، گمرکات استان 
آمادگی دارد تا با همکاری دو طرف حداکثر تسهیالت و خدمات را برای توسعه هر چه بیشتر 

روابط فی مابین ارائه نماید.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان گیالن، ابوالقاسم یوسفی نژاد افزود: در زمینه واردات نیز 
عمده کاالهای اساسی مورد نیاز توسط کشور روسیه از مبادی گمرکات شمال کشور به ویژه انزلی و امیرآباد تأمین 
می شود که با توجه به برنامه های توسعه ای این بنادر به همراه بنادر نوشهر و کاسپین و آستارا در آینده ای نزدیک 

شاهد رونق چشمگیر حجم مبادالت بین دو کشور و کشورهای عضو خواهیم بود.
براساس این گزارش سرکنسول روسیه در رشت نیز گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و قرار داشتن 

در مسیر کریدور شمال جنوب، تأکید و خواست دولت روسیه، افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو کشور است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
با اشاره به تسهیالت و بسته های 
حمایتی که گمرک برای واحدهای 
تولیدی گفت: با توجه به اینکه ارائه 
اسناد و مدارک بعضاً زمانبر هستند 
گمرک اصفهان از روش ترخیص 
تولیدی  واحدهای  برای  نسیه 

استفاده می کند. 
رسول کوهستانی پزوه که به اتفاق 
معاون امور گمرکی و کارشناسان گمرکات 
اصفهان از شرکت داروسازی رها بازدید 
می کرد، افزود: در حال حاضر 14 شرکت 
فعال مجاز اقتصادی در اصفهان وجود دارد 
و مراحل ترخیص کاالهای آنها با سرعت 

انجام می شود.
براساس این گزارش دکتر اخوان فرید 

مدیرعامل داروسازی رها نیز با اشاره به 
تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: تسهیالتی 
که گمرک اصفهان برای واحد تولیدی در 
نظر می گیرد درخور تقدیر و سپاسگزاری 

است.
وی تأکید کرد: رفتار شایسته و حسن 
خلق مجموعه کارکنان گمرک از ویژگی های 
اصلی آنهاست و همین گشاده رویی و اخالق 
نیکو سبب قوت قلب بازرگانان و واحدهای 

تولیدی است.
به گزارش روابط عمومی گمرکات 
اصفهان، در جریان این بازدید درخصوص 
ارزش گذاری و طبقه بندی مواد اولیه وارداتی 
سئواالتی از سوی کارشناسان این واحد 
داروسازی مطرح شد که مسئوالن گمرک 

به آنها پاسخ دادند.

با  کرمانشاه  استان  گمرکات 
سرعت عمل باال و به موقع، کاالی 
مورد نیاز بخش تولید و مردم را 

ترخیص می کنند.
خلیل حیدري، ناظر گمرکات استان و 
مدیرکل گمرک کرمانشاه این مطلب را در 
بازدید از بخش هاي مختلف و خطوط تولید 
شرکت محورسازان زاگرس بازدید بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت 
گمرکات استان کرمانشاه، وی گفت: حمایت 
از تولید و خودکفایی و اتکا به توانایی های 
داخلی، موجب رونق اقتصادی کشور و بهبود 
جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان خواهد 

شد.
حیدری اظهارداشت: با توجه به اینکه 
حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزایی 
است  استان  و  کشور  امروز  ضرورت 
حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه 
تالش و اهتمام خود را در جهت حمایت از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به کار 
بسته و با سرعت عمل باال و به موقع، کاالی 
واحدهای تولیدی را با حداقل زمان ممکن 
ترخیص و از خواب سرمایه، دپو شدن و توقف 
کامیون ها و انبار شدن کاالها در گمرکات 
جلوگیری می کند. با این روش نه تنها هزینه 
نگهداری، انبارداری و حمل ونقل و... کاهش 
می یابد، بلکه کاالی مورد نیاز بخش تولید و 
مردم به موقع به بازار می رسد و روند کار و 

تولید استان تقویت می شود.

در این بازدید ُگرد مدیرعامل شرکت 
محورسازان زاگرس از همکاری حوزه نظارت 
گمرکات استان کرمانشاه با این شرکت تقدیر 

و تشکر کرد.
شرکت محورسازان زاگرس در زمینه 
تولید سیبک، جعبه فرمان و قطعات جلوبندی 

انواع خودرو فعالیت می کند.
رائه خدمات و تسهیالت به  آماده ا

تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم
ناظر گمرکات استان کرمانشاه گفت: 
این گمرکات نهایت همکاری و اهتمام 
خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان استان به کار بسته و برای ارائه 
تسهیالت و خدمات گمرکي به واحدهاي 

تولیدي آمادگی الزم را دارد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت 

گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری در 
بازدید از شرکت کاشی کاژه همچنین افزود: 
حمایت از تولیدات و محصوالت ساخت 
داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی 
ند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی،  می توا
فرهنگی، فراوانی را برجا می گذارد و منجر به 

حرکت چرخ اقتصاد و تولید خواهد شد.
براساس این گزارش سید احمد اسماعیلی، 
مدیرعامل شرکت کاشی کاژه نیز گفت: این 
شرکت در زمینه تولید و فروش محصوالت 
خود توانسته است عالوه بر حضور چشمگیر 
در عرصه رقابت داخلی در حوزه صادرات نیز 

گام های قابل توجهی برداشته است.
وی همچنین از همکاری گمرکات 
استان کرمانشاه در جهت تسهیل صادرات 

این شرکت تقدیر و تشکر کرد. 

سرکنسول روسیه در رشت:

مسکو خواهان افزایش حجم مبادالت تجاری با ایران است

شناسایی نقاط آسییب پذیر و رفع گلوگاه  های فساد با هدف بهبود و ارتقای سالمت نظام 
اداری طی نشستی با حضور ناظر، مدیران کل گمرکات تابعه، معاونین و مسئوالن دفاتر تابعه 

گمرکات استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش در این نشست مواردی ازجمله تنظیم و درج مشخصات کامل کاالی تحویل گرفته 
شده در قبوض انبار مسافری و تجاری، نحوه ارزش گذاری کاالهای قاچاق ورودی و خروجی، موضوع ماده یک 
قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز، ارزیابی دقیق محموالت صادراتی که در مسیر قرمز بررسی شد. رعایت سلسله 
مراتب اداری در مکاتبات، حل مسائل و مشکالت و پاسخ به سئواالت در حوزه معاونان گمرک و در صورت 
عدم تعیین تکلیف ارجاع به حوزه نظارت استان جهت بررسی و اعالم نظر، استفاده از ظرفیت کمیته مشورتی 
در گمرکات درخصوص بررسی، حل مسائل، مشکالت و تعیین تکلیف ها و دستورالعمل پلمپ الکترونیکی نیز 
از دیگر مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت و ناظر گمرکات ضمن تشریح نحوه اجرای صحیح دستورالعمل 

مذکور، به سئوال های مطرح شده پاسخ داد.

بررسی نقاط آسیب پذیر و رفع گلوگاه های فساد 
در نشست مسئوالن گمرکات خراسان رضوی

ترخیص نسیه اقالم مورد نیاز واحدهای تولید 
توسط گمرکات اصفهان

ناظر گمرکات استان کرمانشاه

حمایت از تولید داخل و اشتغال، ضرورت امروز کشور است
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ــا ایــن را فعــاالن اقتصــادی  ــا یک ســری مســایل و چالش هایــی مواجــه هســتیم، ام  در گمــرک ب
بداننــد کــه گمــرک وضع کننــده قانــون نیســت، بلکــه قوانینــی کــه دولــت و ســایر مراجــع 

قانون گــذار تصویــب می کنــد را بایــد اجــرا کنــد.

مدیرکل گمرک استان قم:

حدود ۷0 درصد مشکالت فعاالن اقتصادی با برگزاری جلسات هم اندیشی برطرف شده است
مدیرکل گمرکات استان قم با 
تأکید بر اینکه گمرک مجری قوانین 
و تصمیماتی است که دولت و سایر 
مراجع قانون گذاری تصویب می کند، 
خواستار همکاری همه جانبه فعاالن 
اقتصادی، مسئوالن و مدیران در 
منظور  به  اطالعات  تبادل  زمینه 

کاهش مشکالت شد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات 
استان قم، محمد خلیلی در نشستی با حضور 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، 
مدیرکل استاندارد، مدیر گمرک سلفچگان 
و فعاالن اقتصادی گفت: در گمرک با 
مواجه  چالش هایی  و  مسایل  یک سری 
هستیم، اما این را فعاالن اقتصادی بدانند 
که گمرک وضع کننده قانون نیست، بلکه 

قوانینی که دولت و سایر مراجع قانون گذار 
تصویب می کند را باید اجرا کند.

وی با اشاره به سیستماتیک شدن 
همکاری  خواستار  گمرکی،  کارهای 

همه جانبه فعاالن اقتصادی، مسئولین و 
مدیران در تبادل اطالعات الزم برای کاهش 

هر چه بیشتر این مشکالت شد.
وی افزود: از سال 97 سیاست گمرک 

استان بر این بوده است که با مراجعه کنندگان 
ر کند و تمامی  هر دو ماه جلسه ای برگزا
موارد و مشکالتی را که مراجعه کنندگان 
مطرح می کنند یادداشت و بررسی و تا جلسه 
بعد برطرف نماید. این رویه باعث شده تا 
حدود 70 درصد مشکالت حل شود و شاهد 

رضایت مراجعه کنندگان باشیم.
طباطبایی  گزارش  این  پایه  بر 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
نیز گفت: دستگاه های مرتبط با منطقه ویژه، 
مانند گمرکات استان قم، گمرک منطقه 
ویژه، استاندارد استان، استاندارد منطقه 
ویژه و سایر دستگاه های مرتبط، تاکنون 
همکاری خوبی داشته اند و همیشه همراه ما 
و سرمایه گذاران این منطقه بوده اند که جای 

تقدیر و تشکر دارد.

یزد  استان  گمرک  کل  اداره 
به عنوان دستگاه برتر در کمک به 
توسعه صادرات غیرنفتی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک یزد، 
در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
سال 1398 که قائم مقام وزیر صنعت در امور 
بازرگانی نیز در آن حضور داشت، استاندار یزد 
با اهدای لوح تقدیر از خدمات گمرک یزد 
در زمینه کمک به توسعه صادرات غیرنفتی 

به عنوان دستگاه برتر تقدیر کرد.
محمدرضا  مراسم  این  در  همچنین 
قمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی یزد ضمن تقدیر از گمرک یزد 
در زمینه کمک به توسعه صادرات غیرنفتی 
بخش  از  استان  مسئوالن  اظهارداشت: 

خصوصی به طور جدی حمایت می کنند.
 27 گفتنی است، در این مراسم از 
صادرکننده نمونه در بخش های صنعتی، 
کشاورزی و معدنی و همچنین اداره کل گمرک 
استان یزد به عنوان تنها دستگاه برتر بخش 
دولتی با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

انتشار خبرنامه روز جهانی گمرک 
توسط گمرک یزد

گمرک به مناسبت روز جهانی گمرک 
)26 ژانویه( گمرک یزد اقدام به انتشار یک 

خبرنامه کرد.
در این خبرنامه مطالبی درخصوص 
عملکرد و فعالیت های گمرک یزد و همچنین 
به  تسهیالت  و  خدمات  ارائه  چگونگی 

ذی نفعان انعکاس یافته است.

انتخاب گمرک یزد به عنوان دستگاه برتر در توسعه صادرات

معرفی ذیحساب جدید گمرکات 
استان هرمزگان

طی مراسمی با حضور ناظر 
گمرکات و مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان هرمزگان، ذیحساب 
گمرکات  نظارت  حوزه  جدید 

هرمزگان معرفی شد.
لفضل  بوا ا گزارش  این  براساس 
اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان 
ضمن قدردانی از حجت کریمی ذیحساب 
سابق، انتصاب محمدرضا شاه آبادی به 
سمت ذیحساب جدید این گمرکات را 

تبریک گفت.

مراسم تکریم و معارفه 
معاون امور گمرکی گمرکات 

آذربایجان غربی
طی مراسمی با حضور توحید آذربد، 
ناظر گمرکات آذربایجان غربی، معاونین 
یر این گمرکات، اصغر  و مسئولین دوا
براهیمی به عنوان معاون امور گمرکی  ا
حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان 
غربی معرفی و از زحمات حسین عباسی 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.

برگزاری مراسم معارفه معاون 
امور گمرکی گمرک خوی

امور  معاون  معارفه  مراسم 
حضور  با  خوی  گمرک  گمرکی 
توحید آذربد ناظر گمرکات استان 
آذربایجان غربی برگزار و عیسی 
امور  معاون  عنوان  به  آقازاده 

گمرکی این گمرک معرفی شد.
شایان ذکر است که پست معاونت 
امور گمرکی با توجه به افزایش فعالیت های 
گمرکی گمرک خوی و بهبود و توسعه 
پیگیری  با  بار  نخستین  برای  تجارت 
ناظر گمرکات آذربایجان غربی در چارت 
سازمانی این گمرک گنجانده شده است. 
بسیار  بستری  دارای  شهرستان خوی 
مناسب برای تولیدات کشاورزی و دامی 
ز  در استان آذربایجان  غربی است و ا
استراتژیک  محصول  تولید  قطب های 
دانه های روغنی به ویژه آفتابگردان و عسل 

به شمار می رود.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست گمرک دیلم

معارفه  و  تودیع  مراسم 
سرپرست گمرک دیلم با حضور 
فرماندار شهرستان دیلم و معاون 
هماهنگي و نظارت ستاد نظارت 
گمرکات استان بوشهر برگزار شد.

معاون  محمدي  نشست،  این  در 
هماهنگي و نظارت گمرکات استان بوشهر 
ضمن تبریک دهه فجر و تقدیر و تشکر 
از تالش شبانه روزي کارکنان گمرک 
دیلم، درخش را به عنوان سرپرست گمرک 
دیلم معرفي و از زحمات توکل سي سخت 
قدرداني کرد. محمد توکل سي سخت در 
دوره سرپرستي خود عنوان مدیر نمونه 
شهرستان دیلم را در هفته دولت دریافت 

کرده بود.

حضور گمرکات استان قم 
در طرح »رقابت در خدمت«

گمرکات استان قم، در راستای 
ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم 
استان در طرح "رقابت در خدمت" 

شرکت کرد. 
براساس این طرح که به همت 
استانداری و شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه اجرا شد، میز خدمت اداره کل 
گمرکات استان قم در حاشیه  نماز جمعه 
قم دایر و محمد خلیلی مدیرکل و معاونین 
این گمرکات از نزدیک به سئوال های 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی استان 
پاسخ داد و به مسائل و مشکالت آنها 

رسیدگی کرد.

قدردانی سازمان جهانی گمرک از 
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی

گواهینامه لیاقت و شایستگی سازمان 
جهانی گمرک به محمد علی خاشی قلعه نو 
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اعطا شد. 
در این گواهی نامه به امضای کونیو میکوریا، 
دبیرکل سازمان جهانی گمرک رسیده است از 
تالش و فعالیت های مدیرکل گمرکات استان 

خراسان جنوبی قدردانی شده است.

* استاندار گلستان با اعطای لوحی به "آنه 
محمدگل" مسئول روابط عمومی اداره کل 
گمرک استان گلستان از وی به خاطر کسب رتبه 
برتر در بخش ایده های برتر در سومین جشنواره 

روابط عمومی های برتر استان تقدیر کرد.

دوره آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها سطح )2( با حضور طاهر آخوندی )رئیس حوزه 
گمرکات امانات پستی(، سرهنگ محمدرضا اکبری )از اساتید پلیس مبارزه با مواد مخدر(، صدرالدین قائدی 
)از اساتید شرکت پست(، مجید درخشان )از اساتید گمرک و معاون گمرک تهران ( و محمدعلی اسدی )از 
اساتید مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری( و حسین صفری نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

استان لرستان در محل دفتر آموزش گمرک لرستان برگزار شد. 

* کارگاه آموزشی تخصصی شناخت مواد مخدر برای کارکنان نیروی انتظامی و مرزبانی و گمرک 
بیله سوار توسط استاد سرهنگ اسدی از کارشناسان ستاد مبازه با مواد مخدر در این گمرک برگزار شد.

* دوره آموزشی "تعیین ماهیت" برای کارکنان ارزیاب در حوزه نظارت استان گمرکات آذربایجان غربی 
با حضور دکتر قندیلی، رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره استاندارد این استان برگزار شد.

* دوره آموزشی توسعه فرهنگ و رفتار سازمانی به صورت وبینار در محل سالن آموزش گمرک اینچه 
برون برگزار شد. این دوره همچنین به شکل وبینار در گمرک شهرکرد برگزار شد.

 
جناب آقای حسینی

مدیرکل محترم گمرک استان گلستان
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرخانم گرامیتان را به جنابعالی 
و خانواده محترم  تسلیت عرض کرده، از خداوند بزرگ برای آن مرحوم 

آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.
رئیس کل، معاونین، مدیران
 و کارکنان گمرک ایران

تسلیت
با کمال تأسف از درگذشت تعدادی از نزدیکان و بستگان 

همکاران در گمرکات کشور مطلع شدیم. 
ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال برای 
متوفیان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب 

می کنیم.
- جناب آقای علی رمضانی از گمرک ایران درگذشت پدر
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از طریق کریدور هند- چابهار- افغانستان صورت گرفت

ترانزیت اولین محموله کاال از چابهار به افغانستان تحت پوشش کارنه تیر
جلسه هم اندیشی آسیب شناسی و 
شناسایی راهکارهای توسعه ترانزیت 
و  نقل  و  حمل  فعاالن  با حضور  کشور 

ترانزیت در گمرک ایران برگزار شد.
جلسه  ین  ا در  که  است  ذکر  یان  شا
محمدمهدی جوانمرد رایزن اقتصادی جمهوری 
مدیران  و  نستان،  فغا ا در  یران  ا اسالمی 
صنایع،  بازگانی،  اتاق  تیر  کارنه  و  حمل ونقل 
تشکل های صنفی  ایران،  و کشاورزی  معادن 
حمل ونقل بین المللی و شرکت های حمل ونقل 
بین المللی فعال در حوزه تزانزیت کاال حضور 

داشت.
حضور  به  توجه  با  گزارش  این  براساس 
رایزن اقتصادی ایران در افغانستان در این جلسه، 
بخشی از مباحث به فرصت ها و تهدید های مسیر 
ترانزیت کاال به کشور افغانستان اختصاص یافت. 
لزوم توجه ویژه و سرعت بخشیدن به توسعه بندر 
چابهار در رقابت با بندر گوادر از مهم ترین مسایل 
طرح شده در این جلسه بود. همکاری سفارت 
حمل ونقل  شرکت های  با  افغانستان  در  ایران 
ایرانی برای پیگیری مسائل در کشور افغانستان، 
امکان استریپ کاال )تخلیه کاالی کانتینر( در 
گمرکات ورودی برای کاالهای مقصد افغانستان 
ناوگان  بهبود وضعیت  و  نوسازی  از  و حمایت 
ایرانی حمل و نقل بین المللی از دیگر نیازهای 

مطرح شده در این رابطه بود. 
بر  نظارت  دفتر  مدیرکل  آیتی  مصطفی 
اولین  ترانزیت  از  این جلسه  ایران در  ترانزیت 
کنوانسیون  پوشش  تحت  ترانزیت  محموله 
کریدور  در  هند  مبدأ  از  تیر  کارنه  بین المللی 

به  چابهار  بندر  از  افغانستان  چابهار-  هند- 
کشور افغانستان و همچنین ترانزیت کاال تحت 
کنوانسیون تیر از گمرک شهید رجایی بندرعباس 
به مقصد تاجیکستان از مسیر افغانستان در ماه 
گذشته خبر داد. تجزیه و تحلیل روند ترانزیت 
کاال از ایران طی پنج سال گذشته و شناسایی 
یا  و  توسعه یافته  ترانزیتی  معرفی مسیرهای  و 
از دیگر موارد مطرح  این مدت  آسیب دیده در 

شده در این جلسه بود.
بخش پایانی این جلسه به آسیب شناسی 
راهکارهای  شناسایی  و  ترانزیت  مسیرهای 
توسعه ترانزیت در این مسیرها اختصاص داشت. 

از مهم ترین راهکارهای احصا شده در این بخش 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اعمال  در  بخش خصوصی  درخواست   -
مدیریت واحد گمرکی موضوع ماده 12 قانون 
از تداخل  امور گمرکی که منجر به جلوگیری 

وظایف.
- لزوم یکپارچگی و وحدت رویه در کلیه 
بخش های دولت درخصوص ترانزیت و به ویژه 
فعال شدن ظرفیت های نمایندگی ها وزارتخارجه 
در کشورهای همسایه در توسعه ترانزیت کاال از 
ایران همچون تجارب موفق کشورهای همسایه

- تجهیز و توسعه ناوگان حمل ونقل ایرانی 

در همکاری دولت و بخش خصوصی
توسعه  قوانین  اجرای  موانع  شناسایی   -

ترانزیت و تالش در جهت رفع آن
- لزوم رصد مسیرهای جایگزین در حال 
با  جامع  برنامه ریزی  و  منطقه  در  شکل گیری 

توجه به شرایط اقتصادی جهان و منطقه
و  قوانین  ساده سازی  جهت  در  تالش   -
و  زمان  کاهش  هدف  با  مرتبط  آیین نامه های 

هزینه ترانزیت کاال از ایران
ایران 3 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی 

به افغانستان دارد
صادرات  یورو  میلیارد   3 ایران  کشور 

را  آنجا  بازار  ما  و  دارد  افغانستان  به  غیرنفتی 
حفظ کرده ایم و نقش خود را در بازار افغانستان 

ایفا می کنیم.
یزن  را قصاب،  نمرد  جوا محمدمهدی 
بازرگانی ایران در افغانستان با بیان این مطلب 
در جلسه بررسی وضعیت مسیرها و کاالهای 
ترانزیتی از ایران که با حضور فعاالن صنعت 
ایران  شرکت  مرکزی  ستاد  در  حمل ونقل 
در  افغانستان  کشور  اظهارداشت:  شد،  برگزار 
بخش ترانزیت با کشور ما رابطه خاصی دارد، 
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و 
در این حوزه ارتباط ترانزیتی ایران و افغانستان 

ویژه است.
وی افزود: در حال حاضر کاالی ترانزیتی از 
کراچی یا بندرعباس به سمت افغانستان می رود 
که ما می خواهیم چابهار را جایگزین بندرعباس 

)بندر شهید رجایی( کنیم.
معاف  چابهار  اینکه  به  اشاره  با  جوانمرد 
از تحریم ها است و آمریکا به هندوستان برای 
است،  داده  کتبی  تعهد  چابهار  بندر  از  استفاده 
و  قرقیزستان  به  دسترسی  برای  ایران  گفت: 
ترانزیتی  نگاه  افغانستان  طریق  از  ازبکستان 

این کشور دارد. 
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان افزود: 
حدود 40 درصد از کاالهای مورد نیاز افغانستان 

از ایران وارد می شود. 
مراسم  این  ادامه  در  گزارش،  این  بر  بنا 
مشکالت  برخی  حمل ونقل،  صنعت  فعاالن 
ترانزیت مطرح  در حوزه  را  پیشنهادات خود  و 

کردند. 

بازرســی،  دفتــر  مدیــرکل 
ــخگویی  ــرد و پاس ــت عملک مدیری
بــه شــکایات وزارت اقتصــاد گفــت: 
ــش  ــاد بی ــرک در اقتص ــش گم نق
از آن چیــزی اســت کــه تصــور 
ــط  ــازمان در خ ــن س ــم. ای می کنی
مقــدم جبهه اقتصــادی کشــور قرار 
دارد و کارکنــان آن بــا شــهامت و از 
خودگذشــتگی در جهــت حل وفصــل 
مشــکالت مــردم تــالش می کننــد.

ــتاد  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نظــارت گمــرکات اســتان هرمــزگان، هــادی 
عبداللهــی در دیــدار بــا ناظــر گمــرکات ایــن 
اســتان ضمــن قدردانــی از خدمــات مدیــران 
و کارکنــان گمــرکات اســتان هرمــزگان 
اظهارداشــت: کارمنــدان گمــرک نقشــی 

ــد و  ــم دارن ــور می کنی ــه تص ــش از آنچ بی
شــبانه روز در خــط مقــدم اقتصــادی کشــور 
ــان  ــتند و مسئولیتش ــت هس ــغول فعالی مش

ــت.  ــنگین اس ــیار س بس
ــا در  ــه اینکــه م ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
شــرایط حســاس تحریمــی قــرار داریــم دو امر 
بســیار حائز اهمیت اســت؛ اول تسهیل تجارت 
و دوم تأمیــن منابــع بــرای کشــور کــه کارکنان 
گمرک با شــهامت و از خودگذشــتگی در جهت 
حل و فصــل مشــکالت تمــام ســعی و تــالش 

خــود را در ایــن راســتا به عمــل می آورنــد. 
براســاس ایــن گــزارش ابوالفضــل 
اکبرپــور ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان 
ــن  ــرکات ای ــه گم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ویــژه ای  و  جایــگاه حســاس  از  اســتان 
ــه 60 درصــد  ــک ب ــوردار اســت و نزدی برخ

عملیــات گمرکی کشــور در گمرکات اســتان 
ــت: 89  ــرد، گف ــورت می پذی ــزگان ص هرم
ــوط  ــد گمــرکات کشــور مرب درصــد از درآم
ــدود 11  ــوده و ح ــزگان ب ــتان هرم ــه اس ب
درصــد به ســایر گمــرکات کشــور اختصاص 
دارد کــه ایــن حجــم کار فقــط بــا تقریبــاً 7 
درصــد از کل کارکنــان گمــرک ایــران انجام 

می شــود.
ــا  ــکاران م ــت: هم ــن گف وی همچنی
ــه  ــرقی ترین نقط ــک در ش ــرک جاس از گم
تــا گمــرک پارســیان در غــرب اســتان 
هرمــزگان شــبانه روز مشــغول انجــام وظیفــه 
و ارائــه خدمــت هســتند و در حداقــل زمــان، 
بیشــترین تشــریفات گمرکــی را درخصــوص 

ــد. ــام می دهن ــا انج کااله
ــادی  ــت ه ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــن  ــان ای ــراه در پای ــت هم ــی و هیئ عبداله
دیــدار از خدمــات همــکاران گمــرک در 
ــکر  ــر و تش ــی تقدی ــخت کنون ــرایط س ش
کردنــد و طــی بازدیــد از ســالن واردات 
ــس ری، درب  ــی، ایک ــهید رجای ــرک ش گم
گمــرک  قســمت های  ســایر  و  خــروج 
ــانی  ــوه خدمات رس ــا نح ــی ب ــهید رجای ش
ــه  ــه فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان کاال ب ب

ــدند. ــنا ش ــی آش ــورت میدان ص

انتصاب مدیرکل دفتر تعرفه 
گمرک ایران

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی خانم هدیه 
عماداالسالم سعید را به سمت مدیرکل دفتر تعرفه 
گمرک منصوب کرد. وی پیش از صدور این حکم 

سرپرستی دفتر مزبور را برعهده داشت.
است:  آمده  میراشرفی  از حکم مهدی  در بخشی 
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال تمام مساعی خود 
را با استفاده از توان تخصصی همکاران، کارشناسان و 
تعامل با سازمان های همجوار به منظور انجام وظایف 
روان سازی  و  گمرکی  امور  قانون  راستای  در  قانونی 
روش های  پیاده سازی  طریق  از  اجرایی  رویه های 
الکترونیکی و نظارت دقیق بر انجام بهینه امور محوله 
بر  نظارت  ازجمله  گمرکی  امور  جامع  سامانه  قالب  در 
انجام رویه ها و تشریفات گمرکی اعم از صادرات، واردات، 
صحت  بر  نظارت  همچنین  و  و...  مسافری  ترانزیت، 
نیز اعمال  تشخیص، تعیین و وصول حقوق ورودی و 
پیگیری  تخلفات گمرکی،  و  قاچاق  به  مربوط  مقررات 
عملیات ابالغ و اجرا و وصول مطالبات و حقوق دولت، 
امکانات سازمانی الزم را برای تحقق ارتقاء بهبود فضای 
کسب وکار و سالمت اداری با حفظ اصول قانون  مداری و 

منشور اخالقی دولت تدبیر و امیدو به کار گیرید.
همچنین احکام جداگانه ای از سوی رئیس کل گمرک 
ایران، بهروز ایمانی با حفظ پست سازمانی به سرپرستی 
دفتر ارزش )به مدت 4 ماه( و مجتبی شیشه چی ها به مدت 
2 سال به سمت عضو علی البدل کمیسیون دو رسیدگی به 

اختالفات گمرکی منصوب شدند.

مدیرکل دفتر بازرس، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد:

کارکنان گمرک در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند
از سوی معاون توسعه مدیریت
 و منابع گمرک صورت گرفت

انتصاب
 معاون حقوقی
 گمرک ایران

احمــد ذاکــری معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع 
گمــرک ایــران بــا صــدور 
حکمــی وحیــد خدرویســی 
را بــه ســمت معــاون حقوقــی 
ــرد. ــوب ک ــران منص ــرک ای گم

معــاون توســعه مدیریــت و 
ــع گمــرک ایــران همچنیــن طی  مناب
ــار رحیمــی ناصرآباد  احکامــی، ذوالفق
را بــه ســمت معــاون حقوقــی و 
قضایــی حــوزه نظــارت گمــرکات 
ــزگان، مهــدی ســعیدی  اســتان هرم
ــی  ــور گمرک ــاون ام ــه ســمت مع را ب
ــت( حــوزه نظارت  )صــادرات و ترانزی
گمــرکات اســتان هرمــزگان و 
گمــرک شــهیدرجایی و علیرضــا 
ــور  ــاون ام ــمت مع ــه س ــی را ب کرم
ــزی  ــتان مرک ــرکات اس ــی گم گمرک

منصــوب کــرد.


