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

2

افزایش صادرات غیرنفتی
 از گمرکات مهم کشور در فروردین ماه

   20 اردیبهشت مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  925    قیمـت 5000 تومـان

عوامل مؤثر 
در جهش تولید

اقدامات و برنامه های دولت برای تأمین و 
توزیع کاالهای اساسی و ضروری مردم طی دو 
سالی که از آغاز دور جدید تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران می گذرد، عموماً نتیجه بخش بوده 
و توانسته است در حوزه های عرضه و تقاضا تعادل 
نسبی ایجاد نماید. این اقدامات همچنین درخصوص 
تأمین نهاده ها و مواد اولیه واحدهای تولیدی، با وجود 
مشکالت فراوان ازجمله نقل و انتقال ارز کاالهای 
خریداری شده از کشورهای خارجی تا اندازه ای به 
نیازهای تولیدکنندگان بزرگ پاسخ داده است، اما 
واحدهای تولیدی کوچک که منابع مالی و گردش 
نقدینگی کمتری دارند همچنان با دشواری هایی 
مواجهند و به همین جهت نیازمند برخورداری بیشتر 
از تسهیالت و اقدامات حمایتی دولت هستند. با توجه 
به وابستگی باالی صنایع تولیدی کشورمان اعم از 
صنعتی، دامی و کشاورزی به واردات مواد اولیه و 
کاالهای سرمایه ای، یکی از راه های مؤثر حمایت 
از تولیدکنندگان فراهم کردن امکان ترخیص اقالم 
یادشده با پرداخت کمترین میزان حقوق ورودی و 
آسان ترین روش ها هنگام ترخیص کاال از گمرک 
است. خوشبختانه اقدامات گمرک در این زمینه 
که پس از تشدید تحریم ها و به خصوص شیوع 
ویروس کرونا در کشور توسعه یافته است ،بخشی 
از مشکالت واحدهای تولیدی در مورد واردات 
مواد اولیه و ماشین آالت خطوط تولید را برطرف 
کرده و هم اکنون صاحبان صنایع و مشاغل تولیدی 
می توانند از حداکثر تسهیالت گمرک استفاده کنند. 
دادن اجازه ترخیص 80 درصد از کاالهای واسطه ای 
از گمرک بدون پرداخت نقدی حقوق ورودی به 
همراه سایر خدمات و تسهیالت ازجمله حمل 
یکسره کاال به انبار تولیدکننده و قبول ضمانت نامه 
بانکی بامهلت زمانی 6 ماهه تا یکساله برای تسویه 
حقوق ورودی همانطور که اشاره شد از راهکارهای 
مؤثر در جهت حمایت از تولید و در راستای تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید بوده و 
هست، اما به تنهایی کافی نیست و به نظر می رسد 
که به موازات اقدامات و برنامه های حمایتی گمرک، 
سایر سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در فرآیند تولید 
ازجمله بانک ها، امور مالیاتی، بیمه و مهمتر از همه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی 
بخش تولید نیز باید به طور کامل وارد میدان شوند و 
از همه توان و ظرفیت های خود برای رفع مشکالت 
این بخش استفاده کنند،صمن انکه از هر تصمیم یا 
اقدامی که منجر به بی ثباتی وضعیت بازار می شود 

جلوگیری به عمل اید.
ادامه در صفحه13

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

ــای اقتصــادی ناشــی  ــود محدودیت ه ــا وج ب
از تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران گمــرکات 
ــادرات  ــش ص ــا افزای ــال 99 را ب ــور س ــم کش مه
ــای  ــاس گزارش ه ــد براس ــاز کردن ــی آغ غیرنفت
ــزگان،  ــرکات هزم ــادرات کاال در گم ــی ص دریافت
بنــدر امــام خمینــی)ره(، خراســان جنوبــی، 
ــدت  ــه م ــبت ب ــالن نس ــدران و گی ــرکات مازن گم

ــود.  ــراه ب ــش هم ــا افزای ــل ب ــال قب ــابه س مش

صفحات 12، 13، 14 و 15

ترخیص 80 درصد کاالهای اساسی 
از گمرک بدون دریافت حقوق ورودی

توصیه وزیر اقتصاد به مردم: 

برای فروش سهام عدالت عجله نکنید
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابالغ دستورالعمل مرحله اول 
آزادسازی و واگذاری اختیار مدیریت سهام عدالت به دارندگان این 
سهام در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مردم برای فروش سهام خود 
شتابزده عمل نکنند.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران 
)شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیأت دولت، با بیان این 

مطلب اظهارداشت: خوشبختانه مقام معظم رهبری با درخواست 
رئیس محترم جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند تا 
براساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی بورس می رسد، مردم 

بتوانند آنچه تا االن مالکیت آن را داشته اند، مدیریت کنند.
صفحه 2

3 نگاه هفته
 قاچاق تلفن همراه با اجرای طرح 

رجیستری به حداقل رسید
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک 
ایران گفت: سال گذشته چهار هزار و 124 فقره پرونده 
قاچاق به ارزش سه هزار و ۷3 میلیارد تومان در گمرکات 

اجرایی )مبادی رسمی خود( کشور تشکیل شد.

16گزارش هفته
گزارش سخنگوی گمرک

 از وضعیت مرزهای تجاری کشور

3رویداد هفته
افزایش 2/2 میلیارد دالری واردات 

کاالهای اساسی در سال گذشته
از ابتــدا تــا انتهــای ســال گذشــته حــدود 15/5 
میلیــارد دالر کاالی اساســی بــه گمــرکات اظهــار و 
ــش  ــا ســال 9۷ بی ــه در مقایســه ب ــص شــد ک ترخی
ــت. ــش داش ــون دالر افزای ــارد و 260 میلی از 2 میلی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از ترخیص ۸۰ درصد کاالی اساسی از گمرکات کشور بدون 
دریافت حقوق ورودی خبر داد و گفت: این کاالها شامل ۲۵ گروه و بیش از ۸۰۲ ردیف تعرفه است.
صفحه 4
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درخواست WCO از گمرکات 
عضو برای انتقال تجربه های مقابله با کرونا

با توجه بـه وضعیت اضطراری ناشـی از بیمـاری همه گیـر COVID -19، دبیرخانه سـازمان جهانی گمرک 
"راهنمای این سـازمان در مـورد نحوه برقـراری ارتبـاط در هنگام بحران" را منتشـر کـرد تا اعضای خـود را در 

واکنش بـه چالش هـای ارتباطی ناشـی از این بحـران جهانی آماده سـازد

اخالق حرفه ای
مزیت رقابتی برای موافقت سازمان ها

امروزه نقش راهبردی اخالقی سازمان ها بیش از پیش مورد توجه استراتژیست ها قرار گرفته است. نهادینه 
کردن مسئولیت های اخالقی سازمان ها از مباحث مهم رهبری سازمان است. مدیران ایرانی نیز با توجه به جایگاه 
راهبردی اخالق در موفقیت سازمانی، براساس دغدغه دینی و ارزش های جامعه به اخالق کسب وکار اقبال می کنند. 
صفحه 11

سـخنگوی گمـرک در مـورد آخریـن وضعیـت مرزهای 
کشـور، اظهارداشـت: بازارچه مرزی پیشـین در جنوب سیستان 
و بلوچسـتان بین ایران و پاکسـتان، برای جابجایی مواد غذایی 
به صـورت یـک روز در میـان بازگشـایی شـده و از 8 صبـح تـا 
بعدازظهـر فعال اسـت، ضمـن اینکه حداکثـر 20 کامیون و 40 

تـا 50 وانـت و کامیون هـای کوچـک اجازه تـردد دارند.

مذاکرات رؤسای گمرکات ایران و ترکیه
 برای بازگشایی مرزها

صفحه 6
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توصیه وزیر اقتصاد به مردم: در مورد فروش سهام عدالت عجله نکنید

دارنــدگان ســهام بهتــر اســت تــا صــدور ابالغیــه دولــت، بــرای فــروش آن دســت نگــه دارنــد، هــر چنــد 
توصیــه عمومــی مــن بــه مــردم ایــن اســت کــه از هــر گونــه اقــدام شــتابزده بــرای فــروش ســهام خــود 
خــودداری کننــد، زیــرا ســبد ســهام عدالــت، ســهام بســیار ارزشــمند و متشــکل از شــرکت های معتبــر و 

قــوی اســت. خبر

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
ــه اول  ــتورالعمل مرحل ــالغ دس از اب
آزادســازی و واگــذاری اختیــار 
مدیریــت ســهام عدالــت بــه 
ــده  ــهام در آین ــن س ــدگان ای دارن
ــردم  ــت: م ــر داد و گف ــک خب نزدی
بــرای فــروش ســهام خــود 

ــد. ــل نکنن ــتابزده عم ش
بــه گــزارش شــبکه اخبــار اقتصــادی و 
دارایــی ایران )شــادا(، دکتــر فرهاد دژپســند 
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت، بــا اعــالم 
ایــن خبــر اظهارداشــت: خوشــبختانه مقــام 
معظــم رهبــری بــا درخواســت رئیــس 
ــهام  ــازی س ــرای آزادس ــور ب ــرم جمه محت
عدالــت موافقــت کردنــد تــا براســاس 
ضوابطــی کــه بــه تصویــب شــورای عالــی 
ــا  ــد آنچــه ت ــورس می رســد، مــردم بتوانن ب
االن مالکیــت آن را داشــته اند، مدیریــت 

ــد. کنن
ــون  ــم، خ ــن تصمی ــا ای ــزود: ب وی اف

ــال  ــورد اقب ــرمایه م ــازار س ــه ب ــازه ای ب ت
ــق خواهــد شــد،  ــردم و ســهامداران تزری م
ــال  ــه در ح ــه آنک ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ب
ــت  ــهام عدال ــدگان س ــی دارن ــر برخ حاض
ــا،  ــل شــرایط ناشــی از ظهــور کرون ــه دلی ب

ــد. ــبی ندارن ــادی مناس ــت اقتص وضعی
ــده ای  ــه ع ــان اینک ــا بی ــند ب  دژپس
ــد  ــدد بربیاین ــت درص ــن اس ــودجو ممک س
ــر  ــی ب ــت مبن ــه دول ــش از ابالغی ــا پی ت
ــهام  ــازی س ــه اول آزادس ــی مرحل چگونگ
ــا  ــی آن، ب ــت واقع ــف قیم ــت و کش عدال
ارقــام نــازل، ســهام مــردم را پیــش خریــد 
کننــد، گفــت: دارنــدگان ســهام بهتر اســت 
تــا صــدور ابالغیــه دولــت، بــرای فــروش 
ــه  ــد توصی ــد، هــر چن آن دســت نگــه دارن
عمومــی مــن بــه مــردم ایــن اســت کــه از 
ــرای فــروش  ــدام شــتابزده ب ــه اق هــر گون
ــرا ســبد  ســهام خــود خــودداری کننــد، زی
ــت، ســهام بســیار ارزشــمند و  ســهام عدال
ــوی  ــر و ق ــرکت های معتب ــکل از ش متش

ــت. اس

قتصــاد بــا اشــاره بــه   وزیــر ا
اینکــه ســهام عدالــت ارزش ویــژه دارد 
و دســتورالعمل مربــوط بــه آزادســازی 

ســهام عدالــت بایــد هــر چــه زودتــر 
ــالغ  ــد از اب ــت: بع ــود، اظهارداش ــه ش تهی
دســتورالعمل، اولیــن کاری کــه بایــد 
صــورت بگیــرد ایــن اســت کــه آیــا 
ســهامدار می خواهــد خــودش در مــورد 
مدیریــت ســهامش تصمیــم بگیــرد یــا آن 
را بــه شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی 

واگــذار کنــد؟
 وی تصریــح کــرد: در ابالغیــه 

ــد شــد  ــه زودی اعــالم خواه ــه ب ــت ک دول
ــهامدار، در  ــرد س ــه ف ــود ک ــن می ش تعیی
ــود را  ــد درصــد از ســهام خ ــه اول چن مرحل
می توانــد بفروشــند کــه در ایــن مــورد هــم 
ــه و  ــت صرف ــا رعای ــد ب ــد ش ــعی خواه س
صــالح خــود مالــک ســهام، تصمیم گیــری 

ــود. ش
ــل  ــااهلل در مراح ــزود: انش ــند اف  دژپس
ــت  ــهام عدال ــدی س ــای بع ــی، بخش ه آت
ــد  ــازی خواهن ــروش، آزادس ــت ف ــز جه نی

ــد. ش
 وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه ســهامدار 
ــردم در  ــر از م ــون نف ــودن حــدود 50 میلی ب
پــروژه ســهام عدالــت، اظهارداشــت: بنــا بر 
ایــن بــا اجــرای ایــن تصمیــم، یــک تحول 
ــه  ــا توج ــاط آمیزی ب ــای نش ــی و فض اساس
به ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری در جامعه 
شــاهد خواهیــم بــود و از ســوی دیگــر، این 
یــک نویــد بــرای کســانی اســت کــه قصــد 
ــازار  ــود را وارد ب ــرد خ ــداز خ ــد پس ان دارن

ــد. ســرمایه کنن

آمادگی گمرکات ایران و ترکیه 
برای بازگشایی مرزها با اجرای پروتکل های بهداشتی

گمــرکات  کل  رؤســای 
ایــران و ترکیــه بــرای حــل 
مشــکالت مــرزی از طریــق 
ویدئــو کنفرانــس گفت وگــو و 
ــور  ــرکات دو کش ــی گم ــر آمادگ ب
بــرای بازگشــایی مرزهــا بــا 
ــتی  ــای بهداش ــرای پروتکل ه اج

تأکیــد کردنــد.
اعــالم آمادگــی جهــت مبادلــه 
منظــور  بــه  بهداشــتی  پروتــکل 
ز  ا کاال  ردات  وا  ، مرزهــا بازگشــایی 
بازارچــه مــرزی ساری ســو، اجــرای 
لکترونیــک  تیرا پــروژه  ســوم  ز  فــا
e-Tir در ســطح تمامــی گمــرکات 
دو کشــور، تبــادل برخــط اطالعــات 
ــرات  ــدن مذاک ــی ش ــه نهای ــه ب ــا توج ب
عــدم  علــت  بررســی  کارشناســی، 
پذیــرش کامیون هــای تــرک از مــرز 
بــازرگان، اســترداد اســناد حمــل در 
مبــادی بارگیــری واگن هــای راه آهــن 
به طــور دقیــق و خــودداری از عــودت 
ن،  یــرا ز مقصــد بــه ســمت ا نهــا ا آ
اســتعالم الکترونیکــی گواهــی مبــدأ 
ــه  ــمول موافقت نام ــای مش ــرای کااله ب
ــذ  ــری اخ ــی PTA، پیگی ــه ترجیح تعرف
مجــوز از ریاســت جمهــوری ترکیــه 
ــی  ــال کاالهــای صادرات درخصــوص انتق
ایرانــی جهــت ارزیابــی بــه گمــرک 
دوبایزیــد ترکیــه و تبــادل اطالعــات و 
ــر X-RAY در مرزهــای مشــترک  تصاوی
ــای  ــرات رؤس ــم مذاک ــای مه از محوره
ــرات  ــن مذاک ــور در ای ــرکات دو کش گم

بــود.
ئیــس  ر میراشــرفی  مهــدی 
یــران در گفت وگــو بــا  کل گمــرک ا
ــه ای خــود گفــت: ســازمان  ــای ترکی همت
جهانــی تجــارت تأکیــد کــرده کــه در 
ــن  ــاری بی ــای تج ــرایطی مرزه ــچ ش هی
مــا کرونــا  کشــورها بســته نشــود، ا
ــرزی  ــرک م ــن گم ــده بزرگتری ــث ش باع
زرگان  دو کشــور یعنــی گمــرک بــا
مســدود شــود و انتظــار مــی رود بــا 
ــاز و  ــرز را ب ــم م ــه بتوانی ــالش دو طرف ت
همکاری هــای گمرکــی و مبــادالت 
ــازرگان  ــالغ - ب ــرز گورب ــاری را در م تج
یــت  رعا بــا  تــا  بگیریــم  ســر  ز  ا
پروتکل هــای بهداشــتی بزرگتریــن 

مــرز تجــاری دو کشــور بازگشــایی شــود. 
میراشــرفی ادامــه داد: بــرای 24 
زی  ســاعته کــردن مــرز گمــرک را
آمادگــی داریــم تــا عملــی کنیــم. در 
شــرایط کنونــی مشــکالت زیــادی در 
مرزهــا بــرای کامیــون هســت کــه 
ــری و  ــت پیگی ــد مثب ــا دی ــار اســت ب انتظ
رفــع شــود. البتــه تعریــف مــرز جایگزیــن 
بــرای زمانــی کــه بــازرگان بســته اســت، 
ــم از گمــرک  ــا بتوانی ــود ت ــی ب ــر خوب تدبی
رازی و بازارچــه ساری ســو مبــادالت 

تجــاری را انجــام و ادامــه بدهیــم.
ــار  ــا انتظ ــرد: م ــد ک ــرفی تأکی میراش
ــا  ــران ب ــا ای ــترک ب ــای مش ــم مرزه داری
ــایی  ــما بازگش ــای ش ــک و پیگیری ه کم

ــترک  ــای مش ــه مرزه ــور ک ــود همانط ش
ــاز هســت و  ــه ب ــا ترکی ــورها ب ــر کش دیگ
بــرای مــا هــم همــان مدنظــر قــرار گیــرد 

ــا بازگشــایی شــود.  ــا مرزه ت
ــزود:  ــران اف ــرک ای ــس کل گم رئی
ــما  ــه ش ــی ک ــا پیگیری های ــم ب امیدواری
ــع  ــکالت رف ــن مش ــد ای ــام می دهی انج
ــز  ــران نی ــود و ای ــایی ش ــا بازگش و مرزه

اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد.
یــن گــزارش؛ رضــا تونــا  برا بنا
گای معــاون وزیــر تجــارت و  ا تــور
ر  ئیــس کل گمــرک ترکیــه نیــز د ر
ایــن گفت وگــو از 24 ســاعته شــدن 
ــوی- ــی ک ــرز کاپ ــی در م ــیر ریل مس

کیــد کــرد کــه  ل و تأ ســتقبا زی ا ا ر
ا  یلــی ر عته شــدن مســیر ر 24 ســا
ــن  ــرای ای ــرد و ب ــم ک ــی خواهی بررس

ریــم.  مادگــی دا ر آ کا
ــایی  ــوص بازگش ــزود: درخص وی اف
مرزهــا هــم مــا پیگیــری مســتمر 
می کنیــم و وزارت بهداشــت و کشــور 
هــم بایــد نظــر بدهنــد، امــا تمــام تــالش 

را خــود را به عمــل می آوریــم.
ــد  ــه تأکی ــرک ترکی ــس کل گم رئی
ــای  ــده خبره ــت در آین ــد اس ــرد: امی ک
ــا  ــایی مرزه ــوص بازگش ــی درخص خوش
ــه روال  ــز ب ــا همــه چی ــم ت ــه شــما بدهی ب

ــردد. ــادی برگ ع
شــایان ذکــر اســت کــه حســین 
ــای  ــر همکاری ه ــرکل دفت ــی مدی کاخک
ــن  ــز در ای ــران نی ــرک ای ــل گم بین المل

ــت. ــور داش ــه حض جلس

درگذشت دو تن از 
کارکنان گمرک به 

دلیل ابتال به کرونا

ــان گمرک  ــن از کارکن دو ت
ایــران بــر اثــر ابتــال بــه 

ــد . ــوت کردن ــا ف کرون

احمــد دانــش یکــی از 
زبده تریــن کارشناســان 
گمــرک  گمرکــی  امــور 
ایــران کــه در ســتاد نظارت 
گمــرکات اســتان گیــالن 
مشــغول بــه کار بــود، بــر 
اثــر ابتــال بــه کرونــا دار 

فانــی را وداع گفــت. 
همچنیــن پرویــز همتــی 
کارکنــان  از  ســهرابی 
کل  اداره  در  شــاغل 
توســعه و تجهیــز ســتاد 
ــه  ــران ب ــرک ای ــزی گم مرک
دلیــل ابتــال بــه بیمــاری 

کرونــا فــوت کــرد.
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از ابتدا تا انتهای سال گذشته 
کاالی  دالر  میلیارد   1۵/۵ حدود 
اساسی به گمرکات اظهار و ترخیص 
شد که در مقایسه با سال 97 بیش از 
۲ میلیارد و ۲6۰ میلیون دالر افزایش 

داشت.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
ایران با بیان این مطلب گفت: کل واردات 
کشور در سال 98 حدود 35 میلیون و 364 
هزار و 314 تن به ارزش 43 میلیارد دالر بود 
که از لحاظ وزنی ۷1 درصد آن و در مجموع 
35 درصد کل واردات را کاالهای اساسی 

تشکیل می داد.
وی افزود: از فروردین تا پایان اسفند 
ماه سال گذشته حدود 15/5 میلیارد دالر 
کاالی اساسی شامل، نهاده های تولید و 
دامی به وزن 25 میلیون و 59 هزار و 2۷8 
تن به گمرکات اظهار و ترخیص قطعی شد 
میزان واردات کاالی اساسی در سال 139۷، 
20 میلیون و ۷49 هزار تن به ارزش حدود 13 

میلیارد و 233 میلیون دالر بود.

بازگشایی محدود مرز بازرگان در 
پی مذاکرات رؤسای کل گمرکات 

ایران و ترکیه
در پی مالقات مرزی مدیرکل گمرک 
بازرگان و مدیرکل گمرک گوربالغ ترکیه، 
مقرر شد روزی 60 کامیون از محموله های 

صادراتی ایران وارد خاک ترکیه شود.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
در این باره گفت: پس از گفت وگوی ویدئو 

کنفرانسی رؤسای گمرک ایران و ترکیه و تأکید 
رئیس کل گمرک ایران بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی و ممانعت از توقف فعالیت مرزها 
براساس سیاست های سازمان جهانی تجارت 
و سازمان جهانی گمرک، همچنین برداشتن 
موانع تجارت بین دو کشور، ضمن بازدید مدیران 
مرزی گمرک گوربالغ ترکیه از زیرساخت های 
بهداشتی گمرک بازرگان، مقرر شد 450 کامیون 
حامل محموله های صادراتی شامل هندوانه، 
خرما، کیوی و... ترانزیتی که به علت عدم 
پذیرش کشور ترکیه در مرز بازرگان بالتکلیف 
مانده بود مجدداً از طرف ترکیه پذیرش شوند که 
ظرف یک ساعت بیست کامیون ترک از مرز 

خارج شدند.
نی گمرک  ای اطالع رسا بیر شور د

اعالم کرد: در این مالقات مرزی مقامات 
و  گمرک  شتی  بهدا ت  تمهیدا ز  ا ترک 
بهداشت  ات  ر وز شده  مستقر  کیپ  ا
گت ضد عفونی  لگری( و محل دا با غر (
زرگان نیز بازدیدی  کامیون ها در مرز با
داشتند و طرف ایرانی اعالم آمادگی کرد 
تا با داگت و تونل های ضدعفونی، کلیه 
ترکیه  سمت  به  خروجی  میون های  کا
رت  ا ز و تیم  و  ند  شو ضدعفونی  ماًل  کا
بهداشت نیز امکان صدور گواهی سالمت 
ینه خواهند  ز معا نندگان را پس ا ا برای ر
ز  داشت. طرف ترک نیز ضمن رضایت ا
عالم کرد که  ن ا یرا شتی ا عملکرد بهدا
اقدامات بهداشتی ایران به اطالع مقامات 

ارشد گزارش خواهد شد.

خبر

قاچــاق موبایــل بــه کشــور بــا توجــه بــه اجــرای طــرح رجیســتری و ثبــت اطالعــات گوشــی ها در ســامانه 
همتــا بــه حداقــل رســیده اســت و بــا کــم رنــگ شــدن تجــارت و کاهــش واردات از مبــادی رســمی، حجــم 

قاچــاق هــم کــم شــده اســت.

نشست "بررسی فرصت های 
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
برای تأمین مالی بنگاه ها و بخش 
اعضای  حضور  با  خصوصی" 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و فعاالن اقتصادی 
دژپسند  فرهاد  دکتر  ریاست  به 
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
هدف بررسی راهکارهای استفاده 
بخش  و  اقتصادی  بنگاه های 
بازار  ظرفیت های  از  خصوصی 

سرمایه برگزار شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند 
طی سخنانی در این نشست تأکید کرد: 
برای دستیابی به جهش تولید باید گام های 
مؤثرتری برای تنوع بخشی به نظام تأمین 

مالی اقتصاد برداشت.
وی افزود: با تدابیری که اتخاذ شد، ما در 
سال گذشته موفق به تأمین مالی 2۷5 هزار 
میلیارد تومانی برای بنگاه های تولیدی از 

طریق بازار سرمایه شدیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه خوشبختانه 

در دولتی مشغول به خدمت هستیم، که 
تجربه تحقق نرخ بیکاری تک رقمی را در 
سابقه کاری خود دارد، اظهارداشت: من بنا 
بر مشاهدات خودم در استان هایی که معین 
آنها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
هستم، می دانم که دسترسی به نرخ رشد باال 
و بیکاری تک رقمی قابل امکان پذیر است و 

فکر می کنم باید این مدل های موفق استانی 
را به کل کشور توسعه دهیم.

 دژپسند با بیان اینکه برای دستیابی به 
جهش تولید، حداقل نیاز به هزار هزار میلیارد 
تومان، سرمایه گذاری از سوی دولت، بخش 
عمومی و بخش خصوصی در بازار سرمایه 
لبته به نظر من امروز بازار  داریم، گفت: ا

سرمایه ما به آن توانمندی رسیده است که 
بتوان بر روی آن حساب کرد.

وزیر اقتصاد گفت: تقریبًا نمایندگان 
همه بنگاه های حاضر، تمایل به بورسی 
شدن و حضور در بازار سرمایه دارند، اما به 
دلیل نگرانی بابت طوالنی شدن فرآیند، از 

ارائه درخواست خودداری کرده اند.

 وی افزود: سخن من با این دسته از 
دوستان این است که درخواست خود را 
ارائه دهند زیرا از یک سو؛ معتقدیم؛ ظرفیت 
بررسی درخواست ها به میزان کافی در 
شورای پذیرش وجود دارد و از سوی دیگر 
می گوییم تا درخواست ها ارائه نشود، نقاط 
ضعف احتمالی عملکرد این شورا نیز مشخص 
نمی شود و نمی توانیم برای اصالح آن اقدام 

کنیم.
اذن  با  امسال  داد:  ادامه  دژپسند 
مقام معظم رهبری و دستور ایشان بر ای 
آزادسازی سهام عدالت، بالغ بر 400 هزار 
میلیارد تومان بر ارزش بازار سرمایه افزوده 
 etf شد و این رقم با استفاده از ظرفیت های
و سهام شرکت های دولتی در طی امسال، 

افزایش بیشتری می یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مشارکت 
بخش عمومی و خصوصی می تواند ما را در 
جهش تولید کمک کند، گفت: امروز دنیا 
دارد با استفاده از روش مشارکت، خیلی از 
مشکالت را حل می کند و به نظر من، دولت 
هم باید وارد مشارکت با بخش خصوصی 

شود.

وزیر اقتصاد: دسترسی به نرخ رشد باال و بیکاری تک رقمی امکان پذیر است

مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک
قاچاق تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری

 به حداقل رسیده است
مدیرکل مرکز مبارزه با 
جرائم سازمان یافته گمرک 
گذشته  سال  گفت:  ایران 
چهار هزار و 1۲۴ فقره پرونده 
قاچاق به ارزش سه هزار و 
7۳ میلیارد تومان در گمرکات 
اجرایی )مبادی رسمی خود( 

کشور تشکیل شد.
رضــا گلــی افــزود: ســال 
ــره  ــزار و 64 فق ــته20 ه گذش
ــزار و  ــه ارزش دو ه ــده ب پرون
ــط  ــان توس ــارد توم 320 میلی
ــف  ــازمان های کاش ــایر س س

ــاق  ــای قاچ ــت: پرونده ه ــد.وی اظهارداش ــف ش ــی کش ــروی انتظام ــژه نی به وی
ــود. ــوارد دیگــر ب ــوازم خانگــی، پوشــاک، اقــالم لوکــس و بســیاری م شــامل ل

مدیــرکل دفتــر مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه گمــرک ایــران گفــت: قاچــاق 
موبایــل بــه کشــور بــا توجــه بــه اجــرای طــرح رجیســتری و ثبــت اطالعات گوشــی ها 
در ســامانه همتــا بــه حداقــل رســیده اســت و بــا کــم رنــگ شــدن تجــارت و کاهــش 
واردات از مبــادی رســمی، حجــم قاچــاق هــم کــم شــده اســت.وی خاطرنشــان کــرد: 
ــواب  ــدن خ ــم ش ــی اداری، ک ــی، کاهــش بروکراس ــدن تشــریفات قانون ــان ش ــا آس ب
ــادی  ــاق ورودی از مب ــم قاچ ــا حج ــش هزینه ه ــع آن کاه ــه تب ــرکات و ب کاال در گم

ــت  ــدت اف ــه ش ــم ب ــمی ه رس
ــرد. ــد ک ــدا خواه پی

ــا  ــارزه ب ــر مب ــرکل دفت مدی
ــه گمــرک  ــازمان یافت ــم س جرائ
ایــران یــادآور شــد: معضــل 
قاچــاق در کشــور عــالوه بــر 
ــوان  ــادی به عن ــوء اقتص ــار س آث
و  قتصــادی  ا چالــش  یــک 
اجتماعــی نیــز بســیار حائــز 

اهمیــت اســت.

 افزایش ۲/۲ میلیارد دالری واردات کاالهای اساسی
در سال گذشته
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بخشنامه

 صادرکنندگانی که حداقل 70 درصد از صادرات خود را با روش هـای اعالمی بانک مرکزی )50 
درصد سـامانه نیمـا + ۲0درصد اسـکناس و ۳0 درصـد واردات در مقابـل صادرات و یـا واگذاری 
ارز و اظهارنامـه خـود به واردکننـده( به کشـور برگردانده باشـند؛ با تاییـد بانک مرکـزی می توانند 
از دریافت ۱00 درصدی مالیـات بر ارزش افـزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شـوند.

ترخیص 80 درصد کاالهای اساسی از گمرک بدون دریافت حقوق ورودی
ــی  ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
گمــرک ایــران از ترخیــص ۸۰ 
درصــد کاالی اساســی از گمــرکات 
ــوق  ــت حق ــدون دریاف ــور ب کش
ورودی خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــروه و بیش از  ــامل ۲۵ گ ــا ش کااله

ــت. ــه اس ــف تعرف ۸۰۲ ردی
»مهــرداد جمــال ارونقــی« افــزود 
ــکر،  ــی، ش ــای روغن ــه ه ــو، دان : ذرت، ج
ــج،  ــی، برن ــای دام ــای، نهاده ه ــدم، چ گن
ســویا، حبوبــات، گوشــت قرمــز، کــود 
ــن  ــه ای ــره ازجمل ــذ و غی ــیمیایی، کاغ ش

کاالهــا هســتند.
معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک 
ــرای  ــون ب ــق قان ــت: طب ــران اظهارداش ای

ــدا  ــرک ابت ــا از گم ــن کااله ــص ای ترخی
بایــد حقــوق ورودی پرداخــت و بعــد اجــازه 
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــص کاال داده ش ترخی
ــه 80  ــد ک ــازه را می  ده ــن اج ــرک ای گم
درصــد کاالهــا ترخیــص شــود و 20 درصد 
در گمــرک باقــی بمانــد تــا کاالهــا در بــازار 
توزیــع و پــس از فــروش و متعاقــب آن 
ــی  ــد باق ــوق ورودی 20 درص ــت حق پرداخ

ــود. ــص ش ــم ترخی ــده ه مان
ــون  ــواد قان ــق م ــت: طب ــی گف ارونق
امــور گمرکــی، خــروج هرگونــه کاال از 
ــار  ــه اظه ــوط ب ــادر کشــور من گمــرک و بن
کاال بــه گمــرک و انجــام تشــریفات 

گمرکــی اســت.
وی ادامــه داد: تشــریفات گمرکــی 

ــان  ــار صاحب ــا اظه ــر ب ــدای ام ــم از ابت ه
ــه  ــای پروس ــود و در انته ــروع می ش کاال ش

ــود. ــت ش ــد پرداخ ــوق ورودی بای حق
معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک 

ایــران گفــت: ایــن حقــوق ورودی مشــتمل 
بــر حقــوق گمرکــی کــه بــرای همــه 
ــوی  ــت و از س ــد اس ــار درص ــا چه کااله
ــده  ــع ش ــالمی وض ــورای اس ــس ش مجل
اســت، ســود بازرگانــی کــه توســط دولــت 
تعییــن می شــود و مأخذهــای آن بــرای 
کاالهــای مختلــف متفــاوت اســت، مالیات 
بــر ارزش افــزوده و عــوارض مختلفــی هــم 
ــر  ــی در نظ ــر کاالی ــرای ه ــکان دارد ب ام

ــد. ــده باش ــه ش گرفت
وی افــزود: به طــور کلــی پرداخــت 
حقــوق ورودی بــه دو صــورت پرداخــت 
ــان  ــوی صاحب ــوق ورودی از س ــدی حق نق
ــه  ــا ســپردن ضمانت نام ــه گمــرک ی کاال ب
معتبــر بانکــی بــه گمــرک انجــام می شــود.

بانــک مرکــزی طــی بخشــنامه ای چگونگــی 
برخــورداری صادرکننــدگان کاال از دریافــت 1۰۰ 
ــت  ــزوده و معافی ــر ارزش اف ــات ب ــدی مالی درص

مالیــات بــر عملکــرد را اعــالم کــرد.
ــی  ــران ط ــادرات ای ــیون ص ــاس کنفدراس ــن اس ــر ای ب
ــل ۷0  ــه حداق ــی ک ــرد: صادرکنندگان ــالم ک ــه ای اع اطالعی
ــک  ــی بان ــای اعالم ــا روش ه ــود را ب ــادرات خ ــد از ص درص
ــکناس  ــد اس ــا + 20 درص ــامانه نیم ــد س ــزی )50 درص مرک
ــذاری ارز  ــا واگ ــادرات و ی ــل ص ــد واردات در مقاب و 30 درص
ــده  ــور برگردان ــه کش ــده( ب ــه واردکنن ــود ب ــه خ و اظهارنام
باشــند؛ بــا تأییــد بانــک مرکــزی می تواننــد از دریافــت 100 
ــر  ــات ب ــت مالی ــزوده و معافی ــر ارزش اف ــات ب درصــدی مالی

ــوند. ــوردار ش ــرد، برخ عملک
در این اطالعیه آمده است:

ــی  ــدگان مبن ــرر صادرکنن ــاس مک ــه تم ــه ب ــا توج ب
ــالع  ــه اط ــال 98 ب ــد ارزی س ــع تعه ــد رف ــرایط جدی ــر ش ب
ــزی  ــک مرک ــتورالعمل بان ــن دس ــر آخری ــا ب ــاند، بن می رس
که مطابــق بــا دســتورالعمل اجرایــی بــه شــماره 24354/99 
بــه تاریــخ 6/2/99 به ســازمان امــور مالیاتــی ابــالغ گردیده، 
ــل  ــه شــرح ذی ــد ارزی ســال 98 و 99 ب ــع تعه ــیوه نامه رف ش

می باشــد:
ــد ارز  ــت 100 درص ــه برگش ــف ب ــدگان موظ  صادرکنن
ــی( ،  ــای صادرات ــق اظهارنامه ه ــود )طب ــال از صــادرات خ ح
ــه  ــه چرخ ــال 98 و 99 ب ــد ارزی س ــع تعه ــور رف ــه منظ ب

اقتصــادی کشــور می باشــند.
ــادرات  ــد از ص ــل ۷0 درص ــه حداق ــی ک  صادرکنندگان
ــا روش هــای اعالمــی بانــک مرکــزی )50 درصــد  خــود را ب
ــا + 20درصــد اســکناس و 30 درصــد واردات در  ســامانه نیم
ــه  ــود ب ــه خ ــذاری ارز و اظهارنام ــا واگ ــادرات و ی ــل ص مقاب
ــک  ــد بان ــا تایی ــده باشــند؛ ب ــه کشــور برگردان ــده( ب واردکنن
ــر  ــات ب ــدی مالی ــت 100 درص ــد از دریاف ــزی می توانن مرک
ــوردار  ــرد، برخ ــر عملک ــات ب ــت مالی ــزوده و معافی ارزش اف

ــوند. ش
ــت  ــق لیس ــاورزی )طب ــای کش ــدگان کااله  صادرکنن
اعالمــی گمــرک ایــران( و خدمــات فنــی و مهندســی، ضمن 
ــک مرکــزی  ــی بان ــا شــرایط اعالم ــه برگشــت ارز ب ــزام ب ال
ــع تعهــد ارزی  ــد پیــش از رف ــه چرخــه اقتصــادی، می توانن ب
ــر ارزش افــزوده و  نســبت بــه درخواســت اســترداد مالیــات ب

ــد. معافیــت مالیاتــی خــود اقــدام نماین
 آخریــن مهلــت سررســید برگشــت ارز حاصــل از 
ــزی  ــک مرک ــالم بان ــه اع ــا ب ــال 98 بن ــرای س ــادرات ب ص
جمهــوری اســالمی ایــران، 31 تیرمــاه 99 تعییــن گردیــده و 
در صــورت عــدم رفــع تعهــد ارزی تــا تاریــخ مذکــور، عــالوه 
ــد  ــع تعه ــه رف ــزم ب ــاکان مل ــدگان کم ــه صادرکنن ــر اینک ب
ارزی خــود خواهنــد بــود، ضمــن اینکــه از معافیــت مالیاتی و 

اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده برخــوردار نخواهنــد بــود.
گفتنــی اســت هــر گونــه تغییــر در دســتورالعمل 
ــت ارزی  ــه معاون ــب نام ــه متعاق ــی ک ــور مالیات ــازمان ام س
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تدویــن و ابــالغ 
ــد  ــانی خواه ــًا اطالع رس ــردد متعاقب ــاد گ ــت، ایج ــده اس ش

ــد. ش

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
به صادرکنندگان

ــوه  ــتورالعملی نح ــی دس ــی ط ــور مالیات ــازمان ام س
اعمال نــرخ صفــر، پذیــرش اعتبــار، تهاتــر و اســترداد مالیات 
بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان را اعــالم کــرد. متــن 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــتورالعمل ب دس
 بند 1 

ــد )ک(  ــزء )1( بن ــم ج ــق حک ــرای دقی ــور اج ــه منظ ب
ــزار  ــور، اب ــال 1399 کل کش ــه س ــون بودج ــره )6( قان تبص
اســتعالم برگشــت ارز حاصل از صــادرات در ســامانه ویرایش 
و اســتخراج اطالعــات مؤدیــان مالیاتــی ایجــاد شــده اســت 
ittms.tax. کــه پــس از ورود بــه ســامانه بــه آدرس

gov.ir وارد بخــش ســامانه » بهره بــرداری از اطالعــات 
شــده ســپس از طریــق زیــر منــوی درگاه ســایر منابــع 
اطالعاتــی، گزینــه اســتعالم برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
انتخــاب گــردد. در ایــن قســمت کاربــر امــکان دسترســی به 

ــد  ــا ک ــی ب ــه مل ــاس شناس ــدگان براس ــات صادرکنن اطالع
ــت. ــد داش ــی را خواه مل

مأمــوران مالیاتــی بــه هنــگام رســیدگی بــه 
پرونده هــای مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش 
افــزوده ســال 1398 می بایســت براســاس اطالعــات موجــود 

در ســامانه مزبــور اقــدام قانونــی را بــه عمــل آورنــد.
 بند ۲ 

صادرکنندگانــی کــه صــادرات آنهــا در ســال 1398 بــه 
صورت تــوأم کاالهــا و خدمــات از جملــه کاالهــای غیرنفتی 
ــاورزی و  ــش کش ــادرات بخ ــن ص ــام و همچنی ــواد خ و م
ــه اینکــه درآمــد  ــا توجــه ب خدمــات فنــی مهندســی بــوده، ب
ــی  ــات فن ــاورزی و خدم ــش کش ــادرات بخ ــل از ص حاص
ــون  ــره )6( قان ــد )ک( تبص ــزء )1( بن ــروط ج ــی از ش مهندس
بودجــه ســال 1399 کل کشــور مســتثنی شــده و رســیدگی 
ــر  ــات ب ــده مالی ــال 1398 پرون ــی س ــای مالیات ــه دوره ه ب
ــد  ــک در آم ــتلزم تفکی ــان، مس ــه مؤدی ــزوده اینگون ارزش اف
ــی  ــات فن ــاورزی و خدم ــش کش ــادرات بخ ــل از ص حاص
مهندســی از ســایر درآمدهــای صادراتــی آنــان و اعــالم نام و 
مشــخصات محصــوالت کشــاورزی و شــماره تعرفــه مربوط 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه ــرد گم ــای عملک ــه مبن ک
ــون،  ــح قان ــرای صحی ــور اج ــه منظ ــذا ب ــد. ل اســت، می باش
ــت کل  ــی می بایس ــوران مالیات ــیدگی مأم ــگام رس ــه هن ب
صــادرات کاال و خدمــات اعــم از کاالهــای غیرنفتــی و مــواد 
خام و صــادرات بخــش کشــاورزی و خدمــات فنی مهندســی 
را بــه تفکیــک در گــزارش رســیدگی درج نمــوده و در صورت 
ــوارض ارزش  ــات و ع ــًا مالی ــد ارزی صرف ــع تعه ــدم رف ع
افــزوده پرداختــی بابــت صــادرات کاالهــا و خدمات مشــمول 
رفــع تعهــد ارزی ازجملــه کاالهــای غیرنفتــی و مواد خــام به 
خــارج از کشــور مربــوط بــه دوره هــای مالیاتــی ســال مزبور، 
قابــل پذیــرش به عنــوان اعتبــار مالیاتــی نبــوده و و بــه تبــع 

ــود. ــد ب ــر و اســترداد نخواه ــل تهات آن قاب
ــاورزی و  ــوالت کش ــخصات محص ــام و مش ــر: ن تذک
شــماره تعرفه مربــوط کــه مبنای عملکــرد گمــرک جمهوری 
ــًا  ــًا اعــالم خواهــد شــد. ضمن ــران اســت، متعاقب اســالمی ای
ــد،  ــن بن ــان موضــوع ای ــی مؤدی در صــورت درخواســت کتب
ــده  ــی پرون ــای مالیات ــه دوره ه ــیدگی ب ــدم رس ــر ع ــی ب مبن
مالیــات بــر ارزش افــزوده ســال 1398، ادارات امــور مالیاتــی 
ــا تعییــن تکلیــف نهایــی موضــوع و ابــالغ آن،  می بایســت ب
از رســیدگی بــه دوره هــای مالیاتــی مزبــور خــودداری نمایند.

 بند ۳ 
بــا توجــه بــه اســتثنای منــدرج در جــزء )1( بنــد 
ــور،  ــال 1399 کل کش ــه س ــون بودج ــره )6( قان )ک( تبص
ــًا  ــال 1398 صرف ــا در س ــادرات آنه ــه ص ــی ک صادرکنندگان
خدمــات فنــی مهندســی و بخش کشــاورزی باشــد، مشــمول 
رفــع تعهــد ارزی در ســال مذکــور نبــوده، مالیــات و عــوارض 
ــوان  ــه عن ــوط ب ــررات مرب ــر مق ــی براب ــزوده پرداخت ارزش اف
اعتبــار مالیاتــی محســوب و حســب مــورد قابــل تهاتــر و یــا 

ــود. ــد ب ــترداد خواه اس
 بند ۴

در مــورد آن دســته از مؤدیانــی کــه فعالیــت اقتصــادی 
ــه  ــات ب ــادرات کاال و خدم ــان ص ــال 1398 توأم ــا در س آنه
ــی  ــب بررس ــوده و حس ــی ب ــروش داخل ــور و ف ــارج از کش خ
اطالعــات موجــود در ســامانه موضــوع بنــد )1( ایــن 
ــت صــادرات  ــع تعهــد ارزی باب ــه رف دســتورالعمل، نســبت ب
ــی  ــه پرداخت ــترداد اضاف ــد، اس ــدام ننموده ان ــال 1398 اق س
ــه  ــوط ب ــزوده قطعــی شــده مرب ــات و عــوارض ارزش اف مالی
ــع  ــدم رف ــورت ع ــد. در ص ــع می باش ــی بالمان ــروش داخل ف
تعهــد ارزی در ســال 1398، کاالهــا و خدمــات صــادر شــده 
بــه خــارج از کشــور مســتند بــه اســناد و مــدارک مثبتــه، جزو 
مأخــذ مشــمول مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده دوره هــای 

ــود. ــد ب ــور نخواه ــال مذک ــی س مالیات
 بند ۵ 

ــک  ــدت ی ــرف م ــت ظ ــی می بایس ــور مالیات ادارات ام
ــت  ــه باب ــی ک ــت صادرکنندگان ــالم فهرس ــخ اع ــاه از تاری م
صــادرات در ســال 1398 رفــع تعهــد ارزی نموده انــد، توســط 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در ســامانه 
ــؤدی  ــوی م ــترداد از س ــت اس ــورت درخواس ــوط، در ص مرب
طبق مقــررات ازجملــه بخشــنامه شــماره 200/95/63 مورخ 
ــوارض ارزش  ــات و ع ــترداد مالی ــه اس 1395/9/30 نســبت ب

ــد. ــدام نماین ــزوده اق اف
تذکــر: تعدیــل 20 درصــد ارزش پایــه صادراتــی و 
اجــرای بنــد )۷( مصوبــه شــماره 8۷39/0 5530 مــورخ 
139۷/2/2 کــه در بنــد )5( قســمت »ب« دســتورالعمل 
شــماره 200/98/516 مــورخ 1398/6/11 نیــز مــورد تأکیــد 

ــدود بــه 139۷ می باشــد. قــرار گرفتــه، صرفــا مح

ضوابط و شرایط پرداخت 100 درصد مالیات عملکرد و ارزش افزوده به صادرکنندگان



 

جمهوری اسالمی ایران
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بخشنامه
بخشنامه

صادرکننـدگان محصوالت پتروشـیمی بایـد حداقل ۶0 درصد ارز خـود را در سـامانه نیمـا، حداکثر ۱0 درصد 
را به صورت اسـکناس و مابقـی را برای خـود اسـتفاده نماینـد، ضمن اینکـه سـایر صادرکننـدگان نیز بایـد حداقل 
نیمـی از ارز خـود را در سـامانه نیمـا ارایـه کـرده و ۲0 درصـد آن را به صـورت اسـکناس بـه کشـور بازگردانند و 

مابقـی را بـرای واردات در مقابل صـادرات اسـتفاده نمایند.

بخشنامه گمرک درباره ترخیص نسیه کاال توسط واحدهای تولیدی

ممنوعیت صادرات مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ 
به افغانستان رفع شد

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک ایران با صدور بخشنامه ای درخصوص 
شرایط مقرر و نحوه  اجرا و استفاده از تسهیالت 
تولیدی  واحدهای  کاال توسط  نسیه  ترخیص 
دارای پروانه معتبر نکاتی را به گمرکات  اجرایی 

خاطرنشان کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:

پیرو بخشنامه شماره 40/293485 مورخ 1398/3/5 
درخصوص دستورالعمل اجرایی، شرایط مقرر و نحوه اجرا و 
استفاده از تسهیالت نسیه به صورت نگهداری بخشی از کاال 
به عنوان وثیقه حقوق ورودی کاالهای ترخیصی واحدهای 
تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر به منظور حمایت از 
تولید داخلی و بهبود فضای کسب وکار و تسهیل در تشریفات 
گمرکی، خواهشمند است پس از بررسی سوابق و موارد 
استفاده از تسهیالت مذکور توسط واحدهای تولیدی مشمول 

شرایط مقرر در بخشنامه صدرالذکر:
1- میزان دقیق استفاده از تسهیالت نسیه )ترخیص 
درصدی از کاال بدون پرداخت حقوق ورودی( به تفکیک وزن 

و ارزش را در سال 98 اعالم نمایند.
2- در صورت استفاده از تسهیالت نسیه )ترخیص 
درصدی از کاال بدون پرداخت حقوق ورودی(، پس از پایان 
مهلت مندرج در بخشنامه، چه میزان رفع تعهد صورت گرفته 

و چه میزان به صورت بالتکلیف باقی مانده است؟
3- در صورت عدم ایفای تعهدات استفاده کننده از 

تسهیالت فوق در مهلت مقرر، اقدامات قانونی در جهت 
یر عملیات   مور گمرکی و سا نون ا د ۷ و 8 قا اجرای موا
اجرایی )ازجمله اعالم موارد به گمرک ایران جهت عدم 
، در جهت پیگیری رفع تعهدات تودیع  ئه تسهیالت( را ا
نشده در راستای عدم تضییع حقوق دولت، صورت گرفته 

است؟
4- در صورت استفاده از تسهیالت نسیه و پایان یافتن 
مهلت توقف قسمتی از کاال که به عنوان وثیقه ورودی 
کاالهای ترخیص شده، در انبارهای گمرکی نگهداری شده، 

پیگیری الزم جهت تودیع حقوق ورودی کاال از سازمان اموال 
تملیکی صورت گرفته است؟

در خاتمه در صورت وجود هر گونه نظر یا پیشنهاد 
کارشناسی مستند و مستدل در مورد تنظیم و ابالغ بخشنامه 
نسیه در جهت حمایت حداکثری از تولید داخل و تسهیل در 
تشریفات گمرکی کاالهای مرتبط با واحدهای تولیدی معتبر 
در سال مزین به نام جهش تولید، حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ صدور نامه نسبت به اعالم موارد فوق به این 

دفتر اقدام الزم معمول نمایند.

31 تیر ماه، مهلت 
بازگشت ارز حاصل از 
صادرات سال گذشته

ســازمان  کل  رئیــس 
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج توس
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــا توافق ب
ــزی و ســازمان  ــک مرک ــن بان بی
ــع  ــران، رف ــارت ای ــعه تج توس
ــال 9۸  ــادرات س ــد ارزی ص تعه
ــود؛  ــد ب ــال 97 خواه ــادل س مع
ــت بازگشــت  ضمــن اینکــه مهل
ارز حاصــل از صــادرات ســال 
گذشــته نیــز ۳1 تیرمــاه تعییــن 

ــت. ــده اس ش
ــدگان  ــاس، صادرکنن ــن اس ــر ای ب
ــل  ــد حداق ــیمی بای ــوالت پتروش محص
ــا،  ــامانه نیم ــود را در س ــد ارز خ 60 درص
10 درصــد را به صــورت  حداکثــر 
اســکناس و مابقــی را بــرای خــود 
ــایر  ــه س ــن اینک ــد، ضم ــتفاده نماین اس
صادرکننــدگان نیــز بایــد حداقــل نیمــی 
از ارز خــود را در ســامانه نیمــا ارایــه کرده 
و 20 درصــد آن را بــه صــورت اســکناس 
ــرای  ــه کشــور بازگرداننــد و مابقــی را ب ب
واردات در مقابــل صــادرات اســتفاده 

نماینــد.

یک  جوجه  ممنوعیت صادرات   
روزه، مرغ و تخم مرغ از ایران به 

افغانستان رفع شد.
رایزن  قصاب،  جوانمرد  محمدمهدی 
بازرگانی ایران در کابل با اعالم این خبر گفت: 
این رفع ممنوعیت که از سوی دولت افغانستان 
صورت گرفت، فرصت خوبی برای صادرات 

است و باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: افغانستان یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران 
است که راه را برای ورود محصوالت ایرانی باز گذاشته و صادرکنندگان ایرانی می توانند 
از این فرصت برای صادرات محصوالت خود به کشور افغانستان استفاده و همچنان از 

افغانستان دان و غذای مرغ به ایران وارد کنند.
گفتنی است، دولت افغانستان پس از گسترش ویروس کرونا، واردات مرغ، تخم مرغ 
و جوجه را از کشورهای همسایه از جمله ایران متوقف کرده بود که در حال حاضر این 

ممنوعیت رفع شده است. 

انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 
وابســته ایــران طــی نامــه ای 
شــرکت های  مدیــران  بــه 
ــتیرانی  ــتیرانی و نمایندگی کش کش
ــب و کار  ــوزه کس ــرد: ح ــالم ک اع
ــن  ــن انجم ــو ای ــرکت های عض ش
ــی )در  ــات صنف ــع تعطیلی خدم تاب
ارتبــاط بــا شــیوع کرونــا( نیســت.

ــه  ــر ب ــت: نظ ــده اس ــه آم ــن نام در ای
ــی  ــاء مبن ــوی اعض ــتعالمات وارده از س اس
ــی  ــا تعطیل ــت ی ــف فعالی ــن  تکلی ــر تعیی ب
اطــالع می رســاند:  بــه  شــرکت ها، 
حــوزه کســب وکار شــرکت های عضــو 
ــی  ــات صنف ــی خدم ــع تعطیل ــن تاب انجم
نبــوده اســت. لــذا ضــرورت دارد کلیــه 
ــدری  ــی و بن ــات دریای ــرکت های خدم ش

کمــا فــی ســابق بــه صــورت تمــام 
وقــت ارائــه خدمــات نماینــد. در عیــن 
حــال اســتفاده از تمامــی بــا بخشــی از 

ــش  ــت پوش ــانی تح ــع انس ــت و مناب ظرفی
ــزز  ــا مع ــی اعض ــات مدیریت ــع تصمیم تاب

. شــد می با

فعالیت شرکت های خدمات دریایی و بندری مشمول دستورالعمل تعطیلی نیست

مدیــرکل دفتــر صنایــع بــرق، فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، 
معدن و تجــارت طی نامــه ای فهرســت 1۰ قلــم کاال و تجهیــرات رایانه ای 
ــد  ــا تولی ــود ی ــد نمی ش ــور تولی ــل کش ــه در داخ ــین های اداری را ک و ماش

آنهــا بــه انــدازه کافــی نیســت بــه شــرح زیــر اعــالم کــرد:
در این نامه آمده است:

خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد بــا توجــه بــه عــدم تولیــد یــا عــدم تولیــد بــه حــد 
کفایــت کاالهــای منــدرج در جــدول ذیــل، ایــن اقــالم از فهرســت توانمندی هــای تولیــدی 
ــتان ها  ــدن و تجــارت اس ــت، مع ــازمان های صنع ــه س ــه نحــو مقتضــی ب ــارج و ب کشــور خ

نیــز منعکــس گــردد.
نام محصولردیف

نوت بوک )لب تاپ(1

تبلت2

رایانه سرور3

دستگاه فتوکپی4

اسکنر5

پرینتر )چاپگر(6

فکس7

دستگاه 4 کاره )کپی، اسکن، پرینت، فکس(8

9CPU و RAM

10Motherboard

فهرست 1۰ قلم تجهیزات رایانه ای و ماشین های اداری غیرتولیدی در داخل کشور
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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با توجـه به وضعیـت اضطراری 
همه گیـر  بیمـاری  از  ناشـی 
COVID-19، دبیرخانه سـازمان 
جهانـی گمـرک "راهنمـای ایـن 
سـازمان در مـورد نحـوه برقـراری 
ارتباط در هنگام بحران" را منتشـر 
کرده اسـت تـا اعضـای خـود را در 
واکنـش بـه چالش هـای ارتباطـی 
ناشـی از این بحران جهانـی آماده 
سـازد. ایـن سـند در وب سـایت 
جهانـی  سـازمان  اختصاصـی 
-WCO گمـرک تحـت عنـوان 

COVID-19 منتشـر شـده و از 
اعضـا و شـرکا دعوت شـده اسـت 
تـا بهتریـن شـیوه را در ایـن زمینه 

خـاص بـه اشـتراک بگذارنـد.
 کونیـو میکوریـا دبیـرکل سـازمان 

جهانـی گمـرک گفـت: در ایـن زمـان 
بحرانـی، یـک اسـتراتژی ارتباطـی مؤثـر 
برای محافظت از سـالمت عمومی و تقویت 
همـکاری بـا ذی نفعـان گمـرکات ضروری 

اسـت. 
وی افـزود: ادارات گمرکـی بایـد 
تشـویق  اطالع رسـانی،  دسـتورالعمل 
رفتارهـای محافظت از خـود، به روزرسـانی 
اطالعات در مورد ریسـک، ایجـاد اعتماد به 
نفـس در مقامـات و برطرف کردن شـایعات 
را بـه خوبـی انجـام دهنـد، در عیـن حـال 
یکپارچگی و تسـهیل زنجیـره تأمین جهانی 

را تضمیـن کننـد.
میکوریـا تأکیـد کـرد: در ایـن شـرایط 
نامشـخص، اگرچـه مـا نمی توانیـم آنچه را 
کـه اتفـاق می افتـد کنترل کنیـم، امـا هنوز 
هم می توانیم نحوه ارتبـاط داخلی و خارجی 

را کنتـرل کـرده و با رعایـت برخـی مراحل 
کلـی، اطمینـان حاصـل کنیـم کـه افـراد 
مسـئول به اطالعـات دقیـق تکیه نمـوده و 
اهـداف پیام هـای ارسـالی را درک می کنند، 
آنهـا همچنیـن از همدلی کافی بـرای ایجاد 
اعتمـاد برخوردارنـد و بـه برنامه ریـزی و 

ارتبـاط موثـر بـا مخاطبـان می پردازنـد.
دبیـرکل سـازمان جهانـی گمـرک 
بـا روش هـای  اظهارداشـت: کشـورها 
خالقانـه، متنـوع و الهام بخـش بـا بیمـاری 
همه گیـر کرونا روبـه رو هسـتند و از اعضای 
و شـرکای WCO دعـوت می شـود تـا 
تجربـه و راهکارهـای خـود را در برقـراری 
ارتبـاط مؤثـر در طـول ایـن بحـران بـه 
اشـتراک بگذارنـد. بهتریـن شـیوه های 
ragih@ :پیشـنهادی می تواند بـه آدرس

wcoomd.org ارسـال شـود.

اسـت  متعهـد   WCO دبیرخانـه 
در ایـن شـرایط سـخت از اعضـای خـود 
دعـوت  دولت هـا  از  و  کنـد  پشـتیبانی 
می کنـد تـا بـا پاسـخ دادن بـه درخواسـت 

ایـن دبیرخانه بـرای پایـان دادن بـه بحران 
COVID-19 در صفحـه وب اختصاصی 
خـود و همچنیـن در رسـانه های اجتماعـی 

تـالش نماینـد.

فراسو

 ادارات گمرکـی بایـد دسـتورالعمل اطالع رسـانی، تشـویق رفتارهـای محافظـت از خـود، 
به روزرسـانی اطالعـات در مـورد ریسـک، ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس در مقامـات و برطـرف کـردن 
شـایعات را بـه خوبـی انجـام دهنـد، در عیـن حـال یکپارچگـی و تسـهیل زنجیـره تأمیـن جهانـی را 

تضمیـن کننـد.

درخواست WCO از گمرکات عضو برای انتقال تجربه های مقابله با کرونا

نظرسنجی از گمرک و بخش خصوصی 1۰ کشور
 در قالب برنامه ضد فساد سازمان جهانی گمرک

سـازمان جهانـی گمرک بـا انجام یک نظرسـنجی 
در قالـب برنامـه ضـد فسـاد و ارتقـای یکپارچگـی، 
عملکـرد 1۰ گمـرک افغانسـتان، اتیوپـی، غنـا، لیبریا، 
مالی، موزامبیـک، نپال، سـیرالئون، تونـس و تانزانیا را 
مورد ارزیابی قـرار داد. سـئوال های این نظرسـنجی با 
همـکاری IPSOS و با اسـتفاده از اعالمیـه تجدیدنظر 

شـده آروشـا )Arusha( طرح شـده بود.
 ایـن نظرسـنجی در ماه هـای ژانویـه و فوریـه 2020 توسـط 
ارنسـت و یانـگ )EY(، از طریـق تبلت هـای ویـژه برنامه ریـزی و 
رمزگذاری شـده ایسـتگاه های تلفـن همـراه انجام شـد و درمجموع 
2۷93 نماینـده بخـش خصوصـی و 3 هـزار و 299 نفر از مسـئوالن 

گمـرک مـورد بررسـی قـرار گرفتند.
نتایـج ایـن نظرسـنجی میـزان موفقیـت ادارات گمـرک در 
ارتقـای صداقـت و مبـارزه بـا فسـاد را نشـان می دهـد و می تواند به 

سـازمان های گمرکـی جهـت سـنجش عملکـرد خـود کمـک کند.
نـد نتایـج کامـل ایـن  اگرچـه دبیرخانـه WCO نمی توا
نظرسـنجی را منتشـر کنـد، امـا بررسـی ها نشـان می دهـد کـه در 
کشـورهایی که مورد بررسـی قرار گرفته انـد، هم افسـران گمرک و 
هم ذی نفعـان بخش خصوصـی عمومًا احسـاس می کنند دسـتیابی 
به یـک سـطح عالـی از صداقـت در اولویـت برنامه هـای دولت های 
مربوطه اسـت. عـالوه بـر ایـن، بیـش از نیمـی از ذی نفعـان بخش 
خصوصـی کـه مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد، قواعـد تعییـن شـده 
توسـط ادارات را رعایت نمی کنند، زیرا ایـن قوانین را بسـیار پیچیده 

ننـد. می دا
WCO قصـد دارد آموزه هـای ایـن نظرسـنجی را به صـورت 
پرسشـنامه و رهنمودهـای روش شـناختی پـس از بررسـی توسـط 
کمیته فرعـی انتزاعی )ISC( سـال آینده در دسـترس همه اعضای 

WCO قـرار دهد.

 WCO تقاضاهای بخش خصوصی از
COVID-19 در شرایط شیوع

رئیس گـروه مشـاوره بخـش خصوصی سـازمان جهانـی گمرک 
)PSCG( با ارسـال نامـه ای به دبیـرکل WCO برخی از مشـاهدات، 
اولویت هـا و اصولـی را کـه توسـط WCO و اعضـای آن در ارتباط با 
COVID-19 مـورد بررسـی و اقـدام قـرار می گیرد، تشـریح کرد.

ایـن مشـاهدات و توصیه هـا به چهـار دسـته تقسـیم می شـوند، الف- تسـریع در 
ترخیص کاالهای اساسـی و پشـتیبانی و نگهـداری از خدمـات حیاتی. ب- اسـتفاده از 
اصـول "فاصله گـذاری اجتماعی" بـرای فرآیندهای مـرزی. ج- تالش بـرای کارآیی 

و ساده سـازی کلیه مراحل ترخیـص و د- حمایـت از بازیابی و از سـرگیری مشـاغل.
در پاسـخ به ایـن نامـه، دبیـرکل WCO گفت: در ایـن روزهای دشـوار ، بسـیار 
مهم اسـت که مـا با همـکاری بیشـتر و داشـتن روحیـه مشـارکت، کارهـای گمرک و 

تجـارت را پیـش ببریم.
گـروهPSCG 15 سـال پیـش بـا هـدف اطالع رسـانی و مشـاوره بـه دبیـرکل 
WCO، کمیسـیون سیاسـت گذاری و اعضـای WCO در امـور گمرکـی و تجارت 

بین المللـی از منظـر بخـش خصوصـی تأسـیس شـد.
طـی یـک مـاه گذشـته، PSCG کـه نماینـده طیـف گسـترده ای از مشـاغل و 
 ،WCO انجمن هـای صنفـی اسـت، جلسـات هفتگـی زیـادی را با حضـور دبیـرکل
معـاون دبیـرکل و رئیس شـورا برگزار کرده اسـت. ایـن جلسـات اعضای گـروه را قادر 
می سـازد تـا شـرایطی را کـه بـه صنایـع مربـوط اسـت به روزرسـانی و در مـورد تأثیر 
بیماری همه گیرCOVID -19بـر تجارت بین المللـی و اقتصاد جهانـی بحث کنند.

در مقالـه PSCG از WCO درخواسـت شـده تـا بـه جامعـه جهانـی گمـرک 
یادآوری کنـد کـه رویه هـا و فرآیندهـای توافـق شـده بین المللـی را برای تسـهیل در 

حمل ونقـل مـرزی کاال بـه کار گیرنـد.

سازمان جهانی گمرک پس از انتشار چاپ اول کتاب 
راهنما به زبان های انگلیسی و فرانسوی کمتر از یک سال 
و نیم پیش، کتابچه راهنمای آموزش خود را در زمینه 
جلوگیری از قاچاق میراث فرهنگی )PITCH( به زبان 

روسی و اسپانیایی منتشر 
کرد.

ترجمه روسی این کتاب با 
همکاری سازمان امنیت و همکاری 
OSCE( امکان پذیر شد.  اروپا )
این سازمان همچنین از استقرار 
اولین دوره آموزش PITCH به 
زبان روسی در پنج کشور آسیای 
میانه در مارس 2019 حمایت کرد. 
ترجمه کتاب به زبان اسپانیایی نیز 
توسط گمرک اسپانیا صورت گرفته 

است.
انتشار نسخه های روسی و اسپانیایی این کتابچه راهنما همزمان 
با جشن پنجاهمین سالگرد کنوانسیون یونسکو )19۷0( در مورد 
ممنوعیت و جلوگیری از واردات غیرقانونی، صادرات و انتقال مالکیت 
امالک فرهنگی انجام شد. کنوانسیون 19۷0 یونسکو اولین ابزار حقوق 

بین الملل با هدف حمایت از میراث فرهنگی در زمان صلح است.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک در این باره گفت: ما معتقدیم 
جامعه جهانی گمرک قاچاق غیرقانونی کاالهای فرهنگی را جدی 

می گیرد.
وی افزود: WCO همچنان 
متعهد است که اعضاي خود را در 
اجراي مفاد کنوانسیون 19۷0 و 
خود  عملیاتي  ظرفیت  ارتقای 
در زمینه مقابله با قاچاق میراث 

فرهنگی پشتیباني کند.
201۷ با همکاری  از سال 
دفاتر منطقه ای یونسکو در لبنان 
و سنگال، سازمان جهانی گمرک 
مراکز آموزش PITCH را در 
مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا 
)MENA( و آفریقای مرکزی )WCA( مستقر کرد. استقرارهای 

بیشتر در این مناطق و مناطق دیگر نیز پیش بینی شده است.
این کتابچه یک سند حساس در مورد اجرای قانون است و فقط 
برای افسران گمرکی که آموزش تخصصی PITCH WCO را 

پشت سر گذاشته اند، در دسترس است.

انتشار کتاب راهنمای مقابله با قاچاق میراث فرهنگی 
به زبان های روسی و اسپانیایی
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حسابرسـی پس از ترخیـص)PCA( ، ابزاری مؤثـر برای کنترل گمرکی می باشـد. براسـاس کنوانسـیون 
تجدیـد نظرشـده کیوتـو، اقدامی اسـت که گمـرک به وسـیله بررسـی اسـناد مربوطه، سـوابق، سیسـتم های 
تجـاری و داده هایـی کـه توسـط اشـخاص/ شـرکت های ذی ربـط نگهـداری می شـود، در مـورد صحـت و سـقم 

اظهارنامه هـا و اعمـال تشـریفات گمرکـی اطمینـان حاصـل می کند.

مطلب زیر بخـش دوم گزارش 
هفتـاد و نهمیـن برنامـه فلوشـیپ 
سـازمان جهانـی گمرک اسـت که 
توسـط دکتر مریم طنابنـده رئیس 
اداره مبـارزه بـا پولشـویی مرکـز 
مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافتـه 
نگاشته شـده و به بررسـی ریسک 
مربوط بـه صادرات و شـاخص های 
آن و همچنیـن حسابرسـی پـس از 

ترخیـص پرداخته اسـت.
3-1- شـاخص های ریسـک صادرات 

WCO
صـادرات  ریسـک  شـاخص های 
سـرنخ های بالقـوه ای را بـرای تشـخیص 
ریسـک در محموله هـا فراهم می کنـد. آنها 
می تواننـد نقـش مهمـی در متوقـف کردن 
کاالهـای غیرقانونـی کـه در محموله هـای 
صادراتـی قاچاق می شـوند، داشـته باشـند. 
وقتی شـاخص های ریسـک خطرات باالیی 
را نشـان می دهند، همیشـه توصیه می شود 
با اسـتفاده از تمـام تجهیزات موجـود، مانند 
ایکـس ری و سـگ های موادیـاب و ارزیابی 
فیزیکـی، مـوارد را کنتـرل کننـد. کاربـرد 
بـرای کشـورهای مختلـف  شـاخص ها 
متفـاوت و بـه تعـداد زیـادی از عوامـل نیـز 

بسـتگی دارد از جملـه:
عملکـرد فرودگاه هـا، مرزهـای زمینی 

و بندرها
 الـزام قانونـی ارائـه جزئیـات محموله 
قبـل از صـادرات، چـه فیزیکـی و چـه بـه 

صـورت الکترونیکـی
سیسـتم های  فنـی  قابلیت هـای   

کـی گمر
ایـن شـاخص ها در دو دسـته اصلـی 
 )2 و  صادرات/فاکتـور  اظهارنامـه   )1
بررسـی های فیزیکـی، ارائـه شـده اسـت. 
اولیـن مرحلـه بـرای تشـخیص ریسـک 
در حمل ونقـل کاال، اظهارنامـه صـادرات 
اسـت. امـروزه ارسـال اکثـر اظهارنامه های 

صادراتـی به صـورت الکترونیکی می باشـد 
و ایـن احتمـال را افزایـش می دهـد کـه 
شـاخص های ریسـک احتمالـی توسـط 
نمودارهـای ریسـک الکترونیکـی شـناخته 
نشـوند. هنگامـی کـه برخـی شـاخص ها 
ریسـک بالقـوه را نشـان می دهنـد، بـه 
مأمـوران گمـرک توصیـه می شـود فاکتـور 
را بررسـی کننـد. در یـک فاکتـور، مـواردی 
ازجمله صادرکننده/ فرسـتنده/ حمل کننده، 
خریـدار/ گیرنـده/ واردکننـده و... وجود دارد 
کـه می توانـد بـرای تشـخیص ریسـک ها 
در یـک محمولـه اسـتفاده شـود. بـا ایـن 
حال، برخی از شـاخص های ریسـک، مانند 
کیفیـت کاال، بسـته بندی یـا جاسـازی، از 
بررسـی اوراق حمل ونقـل قابـل شناسـایی 
نیسـت. فقط یـک ارزیابـی فیزیکـی چنین 
شـاخص هایی را نشـان می دهـد. بنابرایـن، 
نقـش  نـد  فیزیکـی می توا بررسـی های 
بسـیار مهمـی در شـناخت ریسـک های 
موجـود در محموله هـا داشـته باشـد، کـه 
یک فرآینـد بسـیار مهـم در رویـه مدیریت 
گمرک می باشـد. خدمـات گمرکـی معمواًل 
روزانـه مقادیر زیـادی محمولـه صادراتی را 
بررسـی می کنـد و از روش هـای مختلـف 

کنتـرل بـرای ایـن کار اسـتفاده می کنـد، 
ماننـد اسـتفاده از سـگ های موادیـاب و 
اسـکن توسـط ایکس ری. تجربه نشان داده 
اسـت که ایـن ابزارهـا همیشـه تعیین کننده 
نیسـتند. مواردی بوده اسـت که مـواد مخدر 
پیـدا شـده در صورتـی کـه سـگ موادیـاب 
هیـچ واکنشـی نداشـته یـا ایکـس ری هیچ 
جاسـازی را نشـان نـداده اسـت. بنابرایـن، 
هنگامـی کـه شـاخص های ریسک هـا 
خطـر بالقـوه را نشـان می دهنـد، همیشـه 
توصیه می شـود با اسـتفاده از همه تجهیزات 
کنترلی موجـود، ماننـد سـگ های موادیاب، 
ایکـس ری و...، کنتـرل را ادامـه داد. اگرچـه 
این کار بسیار سـخت و ممکن اسـت بیهوده 
باشـد، امـا بـه گمـرک اطمینـان می دهد که 
هیچ تشـخیص اشـتباهی در مـورد محموله 
صادراتی وجود ندارد. شـاخص  های ریسـک 
در طـی ارزیابـی فیزیکـی کاالهـا در سـه 
دسـته قـرار گرفته انـد، یعنـی شـاخص  های 
کلـی مانند تاریـخ انقضا، وزن  هـا و همچنین 

عالمت  هـا و شـماره  ها1.
3-2- ریسک های مربوط به صادرات

بـا توجـه بـه نتایـج حاصلـه تحقیقات 
از   WCO توسـط گرفتـه  صـورت 
کارشناسـان در مورد ریسک های پیش روی 
گمرک، مشـخص شـد که اکثر گمرکات در 
فعالیت های مدیریت ریسـک خـود، اولویت 
را در واردات نسـبت به صـادرات و صادرات 
نزیتـی قـرار  بیـش از محموله هـای ترا
می دهنـد. بـا ایـن وجـود، هیـچ گاه تفـاوت 
مشـخصی بین صادرات و واردات در هنگام 

اولویت بندی 15 ریسـک مختلف مشـاهده 
نمی شـود )شـکل 3(. هم در واردات و هم در 
صادرات، اظهـار خالف، یعنی جعـل و تقلب 
از نظـر ارزش، نوع، کـد HS، کشـور مبدأ و 
قاچـاق مـواد مخـدر مهمتریـن ریسـک ها 
بـرای گمـرک می باشـد. در انتهـای دیگـر 
ایـن نمـودار، قاچـاق مـواد رادیواکتیـو و 
سالح های کشـتار جمعی در سـطح پایین و 

متوسـط طبقه بنـدی می شـوند.
3-3. حسابرسـی پـس از ترخیـص3 

)PCA (
 )PCA(حسابرسـی پـس از ترخیـص
بـزاری مؤثـر بـرای کنتـرل گمرکـی  ، ا
می باشـد. براسـاس کنوانسـیون تجدیـد 
نظرشـده کیوتـو، اقدامی اسـت کـه گمرک 
به وسـیله بررسـی اسـناد مربوطـه، سـوابق، 
سیسـتم های تجـاری و داده هایـی کـه 
توسـط اشـخاص/ شـرکت های ذی ربـط 
نگهداری می شـود، در مورد صحت و سـقم 
اظهارنامه هـا و اعمـال تشـریفات گمرکـی 
اطمینان حاصل می کنـد. PCAیک روش 
کنتـرل مهم بـرای گمـرک و سـایر مقامات 
نظارتـی مـرزی اسـت زیـرا آنهـا را قـادر 
می سـازد بـا حرکـت از یـک محیـط کنترل 
کامـاًل مبتنی بر تجـارت، یک حسابرسـی و 
کنتـرل چنـد الیـه ای مبتنـی بر ریسـک را 
اعمال کننـد. کنترل های مبتنی بـر تجارت 
عبارتنـد از کنترل هایـی که در هنـگام عبور 
از مـرز بـرای هـر محمولـه جداگانـه اعمال 
می شـود، ازجملـه بررسـی فیزیکـی، تأییـد 
ارزش، مبـدأ و تعرفه کاالهـا، نمونه برداری، 

تأییـد گواهینامه هـا، پروانه هـا، مجوزهـا و 
غیره. PCA مبتنـی بر جمـع آوری، تجزیه 
و تحلیـل اطالعـات ریسـک از سـطح بـاال 
بـه پاییـن اسـت کـه شـامل فعالیت هایـی 
از قبیـل تهیـه برنامه هـای دقیـق و خـاص 
بـرای هـر ارزیابـی، مشـخص کـردن نـام 
شـرکت، حداقـل گـردش مالـی، واردات و 
صادرات طی 2 سـال اخیر، فعالیت شـرکت، 
کـد مالیاتـی، عالئـم مشـکوک، دلیـل 
حسابرسـی، و بدهـی مالیاتـی )در صـورت 
وجود( می باشـد4. در حسابرسـی های پس 
از ترخیص براسـاس عالئم نقض و براساس 
اصـل کاربـرد مدیریـت ریسـک، برنامـه-

هـای واحـدی درمورد شـرکت های مشـمول 
حسابرسـی و لیسـت شـرکت هایی کـه قرار 
اسـت حسابرسـی شـوند پیشـنهاد می گردد 

)چنانچـه مشـخص باشـد(.

پاورقی
 Export  ,)2013 ( WCO  -1
 ,Risk Indicators and Manual
 st Session , Global  31
 Information and Intelligence
 ,Strategy Project Group
 9th Meeting . Available at :
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pdf/topics/enforcement-
and-compliance/activities-
a n d - p r o g r a m m e s /
r i s k - m a n a g e m e n t -
and - i n t e l l i gence / r i sk -
management-compendium-
common-part.pdf?db=web

.Hintsa et al -2
Post clearance audit - 3

 Guidelines ,)2012( WCO -4
 for Post-clearance Audit
 Available ,1 )PCA( Volume
at: http://www.wcoomd.org/
en/topics/enforcement-and-
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 Guidelines ,)2012( WCO-5
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* رئیـس اداره مبـارزه بـا پولشـویی 
مرکـز مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافتـه

شناسایی ریسک های صادراتی- قسمت دوم

شاخص های ریسک در ارزیابی فیزیکی کاال
مریم طنابنده*

 شکل ۴. فرآیند حسابرسی پس از ترخیص۵شکل ۳. رتبه بندی تهدید برای صادرات و واردات )هینستا و همکاران۲، ۲۰11: ۲9( 



 

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

1399 ه   ما اردیبهشت   20
سـال بیست و دوم - شماره  925
W W W . I R I C A . I R

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

8

مقاله

چنانچه برخـی از ارباب رجوع  تمرکزی وسـیع بر درآمد نشـأت گرفتـه از واردات و گریز از عوارض )کـه تنها یکی از 
اموری اسـت که در مرزهـا رخ دهـد( دارند، مـا باید مواردی شـامل امنیـت، مبـارزه با مواد مخدر، بهداشـت و سـالمت 
گیاهی، سـالمت کشـاورزی و تأثیرات شـدید آن بر محیط زیسـت، اختـالل در تجـارت، مواد اولیه سـالح های شـیمیایی، 
کاالها با کاربـرد دوگانه، مـوارد ممنوع الورود، سـالح ها و مهمـات، مالکیت فکری، گونه هـای در معرض خطـر و اقدامات، 

ضد دامپینـگ را در نظـر بگیریم.

انتخاب مسیر اظهارنامه ضروری است
دورنمای راه  حل های تکنولوژی مدیریت ریسک 
بعضی  در  است.  متفاوت  بسیار  گمرک  سازمان  برای 
موارد ما اقتصادهای کوچک و سطح پایین را یافته ایم 
)مانند کشورهای )GDP(3 که قصد انجام ریسک در 

مرزهای خود را ندارند.
رویکردها به جای ترغیب برای بازرسی تصادفی یا 
کاربرد شیوه های ابتدایی، با دیگر روش های نامطلوب 

پیش می روند.
به عالوه ما برخی کشورها را می بینیم که تصمیمات 
گزینش  با  اظهارنامه  مسیر  انتخاب  شامل  مرزی 
بسترهای  در  را  سبز  و  زرد  قرمز،  خطوط  و  تصادفی 
تجاری شان به کار می برند. بنابراین جای سئوال است 
که این سیستم ها آیا اجازه می دهند کنترل های مؤثر 

گیرد؟ صورت 
رشد  به  رو  حجم  گمرک  سازمان های  برخی 
تجارت مرزی شان را مدیریت می کنند و در رویارویی با 
مشکالت تعدادی از آنها به طور گسترده سیستم خودکار 
اما این رویکرد در مدیریت مرزها  را به کار می گیرند، 
منسوح شده و از آن به عنوان نمونه ای از مدیریت ریسک 
اشاره می  شود که به طور ساده عملکرد مناسب ندارند و 
اکنون این امر بیشتر مواقع به طور موردی دیده می شود.

مأموران  که  می بینیم  موارد  برخی  در  برعکس 
گمرک اغلب محموله را بدون تأمل بازرسی می کنند. 
این  در  ریسک  انجام  از  پرهیز  که  است  مشخص 
موقعیت ها قاعده کلی مدیریت ریسک را عقیم می گذارد 
و می تواند مانع تالش برای تسهیالت از پیش پذیرفته 
یا تجارت با ریسک پایین باشد. در چشم انداز ما این 

دارد: زیرکاستی هایی  به شرح  رویکرد 
- پرخرج در ایجاد منابع که برای شدت عمل و 

با تمامی تهدیدها باید صورت پذیرد. برخورد 
- مفید بودن نیروها به بازرسی سریع به واسطه 

معامالت یکنواخت )در زمینه محموله و مسافر(.
- باال بودن درصد خطاها توسط مأموران به علت 

حجم کار زیاد.
کمتر  پیامدها  طبق  بر  اقدامات  که  حالی  در   -
طبق  بازرسی  از  باال  انتظار  سطح  می پذیرد،  صورت 
بازده نتایج، شواهد، مدارک و تجارت، غیر از این را به 

می دارد: بیان  زیر  شرح 
- تشویق به پیروی از قانون برای تسلط بر سیستم 

و به منظور تسریع در ترانزیت کاالهای مرزی
و  زدن  دور  در  بزهکاران  برای  فرصت  ایجاد   -
چشم پوشی از ممنوعیت با شناسایی واکنش های قابل 

گمرک پیش بینی 
- کند نمودن زنجیره تأمین و موانع رشد اقتصادی.

- عدم وجود معیار
- در نهایت عدم موفقیت در انجام مؤثر مدیریت 

مرزی قابل اطمینان
نتیجه  شده،  ارائه  نمونه های  براساس  بنابراین 

می گیریم که بازرسی تمام یا برخی از کاالهای حمل 
کنترل های  نه  بوده  رندوم  به کارگیری  از  ناشی  شده 
برخی  کند،  حمایت  را  ریسک  مدیریت  که  مؤثری 
کارشناسان توصیه کردند که سازمان گمرک )1( عالوه 
بر اینکه انتخاب مسیر اظهارنامه را با به کارگیری خودکار 
و مناسب تحلیل ریسک و هدف گذاری ترویج می کند 
نظارتی در  با سیستم  را  از ترخیص  بازرسی پس   )2(
حال پردازش و تنظیم نمودن مشخصات ریسک انجام 
می دهد و )3( ادغام سیستم های کارشناسی علیه قاچاق 
را کنترل می نماید. از سیستم های کارشناسی تازه تری 
نیز استفاده کند. اجازه دهید آنچه از سیستم کارشناسی 
منظورمان است را توضیح دهیم. در سیستم مدیریت 
ریسک دسته بندی معامالت تجاری به شیوه ای است 
از داده ها سوءاستفاده می شود. سیستم کارشناسی  که 

شامل عملکرد منطق قیاسی )کنترل و بررسی لیست 
قابل مشاهده(، منطق استقرایی )شناسایی مشخصات 
و  آگاهی دهنده(  شاخص های  و  غیرعادی  ریسک، 
طراحی پیش بینی کننده )تحلیل روند زمانی خودکار و 
پیش برد نمونه های پیش بینی کننده و اهداف مبتنی بر 
سناریو( است که هر یک از این روش شناسی ها در این 

مقاله توضیح داده می شود.
شناسایی تهدیدات

در حالی که ما سیستم مدیریت ریسک را برای 
گمرک و نهادهای مرزی طراحی می کنیم و گسترش 
اعالم  باب رجوع  ار  برای  که  باوریم  این  بر  می دهیم 

فرصت ها اهمیت دارد )چون آنها در حال تالش برای 
از خطا هستند(. پیشگیری 

ایمنی  بر سالمت،  را  تمرکزشان  بعضی کشورها 
و امنیت تجاری قرار دادند در حالی که دیگر کشورها 
قاچاق،  زمینه  در  )جریمه(  مالی  برخورد  بر  تمرکز 
از  اشتباه  اظهار  و  نادرست  طبقه بندی  ارزش گذاری، 

است. مبدأ 
اگر هدف دستیابی به موفقیت مالی است به نظر 
می رسد این امر می تواند از طریق هدف گذاری مؤثر و 
کنترل های بازرسی و همین طور توسعه از پیش تعیین 

شده و ریسک پایین تجارت برآورده شود.
برای  دقیق  و  درست  داده های  قوی  تحلیل 
تصمیم گیری به گمرک و دولتی مستقل و معتمد که 
در تصمیمات مناسب از لحاظ راهبردی یا استراتژیک، 

عملیاتی و تاکتیکی توسط مأمورانش در مرزها اعمال 
گردد. ارائه  می تواند  می شود، 

بر  وسیع  تمرکزی  ارباب رجوع   از  برخی  چنانچه 
درآمد نشأت گرفته از واردات و گریز از عوارض )که 
تنها یکی از اموری است که در مرزها رخ دهد( دارند، 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  امنیت،  شامل  مواردی  باید  ما 
و  کشاورزی  سالمت  گیاهی،  سالمت  و  بهداشت 
تأثیرات شدید آن بر محیط زیست، اختالل در تجارت، 
مواد اولیه سالح های شیمیایی، کاالها با کاربرد دوگانه، 
موارد ممنوع الورود، سالح ها و مهمات، مالکیت فکری، 
دامپینگ  ضد  اقدامات،  و  خطر  معرض  در  گونه های 

با  منسجم  طور  به  که  زمانی  تا  بگیریم.  نظر  در  را 
این موارد برخورد نشود برای سازمان گمرک و دیگر 
نهادهای دولتی )OGAs( آنالیز یا مدیریت این موارد 
مشکل است، با این حال گمرک باید هماهنگ کننده 
بوده و ترخیص کاال از گمرک و در مرزها را با تعامل 

برساند. انجام  به 
کاربرد داده ها

دولت  فعلی  وضعیت  و  گمرک  شخصی،  وقتی 
مرزی از تعیین مسیر اظهارنامه، بازرسی و به طور کلی 
می کند  تحلیل  و  تجزیه  را  ریسک  مدیریت  رویکرد 
کاربرد  در  محدودیت ها  خیلی  که  می شود  روشن 
داده های در اختیار مأموران گمرک وجود دارد. نتیجتًا 
برخی سیستم ها به سادگی اختیاراتی به مأموران در این 
حوزه نمی دهند. اقتصاد مدرن و گسترده اغلب اصالح 
توانایی های تحلیلی را با داده های افزوده و اطالعات 
امور  که  حالی  در  می نماید،  ایجاب  پیشرفته  تجاری 
جاری هنوز شامل اظهارنامه های سنتی و گزارشات بار 
است مجموعه داده ها اغلب به داده های زنجیره تأمین 
اضافه شده و جهت اصالح آن، پیوسته شامل اخباری 
از موقعیت و محل نگهداری کانتینر، افزوده می  شود. 
به  پیشرفته  تجاری  اطالعات  و  افزوده  داده های  این 
سازمان گمرک امکان می دهد تا مرزها را مجازی نماید 
همین طور بخش تحلیل و متمرکز ایجاد کند که مرکز 

هدف گذاری ملی یا  نامیده می شود.
سه نوع رویکرد تحلیل

برای  تحلیل  رویکرد  سه  که  باوریم  این  بر  ما 
کار  به  جدا  یا  هم  با  می تواند  )که  داده ها  تشخیص 
و  قیاسی  استقرایی،  رویکرد  دارد:  وجود  شود(  برده 

. ه پیش بینی کنند
رویکرد استقرایی

رویکرد سطح اول با تعدادی استدالالت استقرایی 
مورد پذیرش که بر اصول کلی مبتنی است و به درستی 
شناخته شده نتایجی ویژه را شکل داده و به کار برده 
می شود. در بررسی لیست یا مقصد کاالی OGA از 
منطق استقرایی یا قیاسی استفاده می شود. این بدین 
یا اطالعاتی برای  نتیجه علمی  منظور است که قباًل 
شده  انجام  کاربران  گروه  با  پیش بینی  پیامد  یا  تأیید 
است. گمرک به سادگی از اطالعات موجود با نشان دار 
مشاهده می شوند،  از سیستم  که  هنگامی  آنها  کردن 

استفاده می کند.
بیشتر سیستم های مدیریت ریسک براساس رویکرد 
استقرایی یا قیاسی اولیه هستند که به عنوان سطح اولیه 
ارزیابی ریسک به نظر می رسد. اینجا مثالی از 40 بشکه 
مواد تمیزکننده شیمیایی خشک وارد شده در یک کانتینر 
20 فوتی را می آوریم. تعرفه کد طبقه بندی محصول 
به عنوان "تری کلرید ارسنیک" است که زیر ردیف 
گروه ماده متشکله سالح شیمیایی )در استرالیا( مشخص 
شده است. کانتینر پس از بررسی نشانی گیرنده و احراز 
جرم به خاطر صدور مجوز پنهانی توقیف می شود. طبق 

چشم انداز مدیریت ریسک در سازمان گمرک
مترجم: شکوفه زند

ما می کند  برنامه ریزی  مرزی  سیستم  فرآیند  طبق  که  کسی  و  بازرگان   به عنوان 
 چند گمرک و سازمان مرزی را می شناسیم یا دیده ایم که در راستای مدرن سازی
 و سرمایه گذاری در مورد قابلیت های مرزی و شیوه کار تالش می کنند تا تقاضای
اقدامات مثل امروز را برآورده سازند. برخی  المللی پرسرعت   محیط تجاری بین 

 محیط پنجره واحد با مکانیزه خودکارسازی برای مجوزها، گواهی نامه ها و دیگر اسناد
)LPCO(1 ضروری توسط دیگر نهادهای دولتی )OGAs(۲ ایجاد شده است و 
 در حالی که این موارد از زمان ترخیص می کاهد و تسهیالت تجاری را پیش می برد،

.دیگر متغیرهای کلیدی در ابتدای طرح کارآمد مدیریت ریسک باقی مانده اند
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مقاله

بازرسـی های سـودمند به طور خـودکار بـه امتیـاز شـاخص های ریسـک می افزایـد و ارجاعات را 
تحت تأثیر قـرار می دهد. این روش بـا چارچوب های خاص امروزی، اساسـاً تحلیل و بررسـی توقیف 

کاال و عملکرد اجرایـی تحلیلگران راهبـردی و گروه مدیریت ریسـک را خودکار کرده اسـت.

مثال ذکر شده باال سازمان گمرک از پیش تعیین کرده 
بالقوه است. به این ترتیب  بود که این کاال تهدیدی 
فرآیند آزمون داده ها آسان گردید چون وقتی اطالعات 
ارائه می شود، جزئیات معامله عماًل برای یک تحلیلگر 

روشن می گردد.
رویکرد قیاسی

نامیده  قیاسی  استدالل  تحلیل  بعدی،  سطح 
کلی.  نتایج  به  خاص  امور  از  رسیدن  یعنی  می شود، 
اولویت بندی شده  فرآیندی  این سیستم هدف گذاری، 
مشاهده  از  محموله  کم  ریسک  بردن  بین  از  در  را 
نتایج ممکن در رویداد  فرآیندی محدود که منجر به 
قاچاق می شود ارائه می نماید. سیستم قیاسی، مدیریت 
ریسک و سیستم مدیریت را به اجرای شاخص ریسک 
در برابر مجموع داده ها راهنمایی می کند و منطق به 
ثمر رساندن ریسک در رتبه های بعدی قرار دارد. در 
زیاد(  متوسط،  )کم،  ریسک  با  تجارت  بررسی سوابق 
تصمیمات  از  حمایت  برای  تحلیلی  اولویت های  ابتدا 
در  اولویت بندی  سپس  و  می شود  تسهیل  اجرایی 
بازرسی  یا  انتخاب محموله برای بررسی قریب الوقوع 
که شامل رسیدگی به مستندات و بازرسی فیزیکی یا 
هر دو می شود صورت می گیرد. اغلب مانند یک دکتر 
تکمیلی می کند،  آزمایشات  به  منوط  را  تشخیص  که 
نتایج بازرسی گمرک باید در زمان واقعی و برای اعتبار 
بخشیدن به دالیل گزینشی جمع بندی  شود. این امر 
به ما اطمینان می دهد که سیستم همیشه به روز است 
و در برابر تهدیدات و شیوه های قاچاق به خوبی عمل 
می کند. شرح زیر مثالی از سیستم هدف گذاری است 

که منطق قیاسی در آن به کار رفته است.
قرار است یک کانتینر 48 ساعت بعد به بندر وارد 
شود. ابتدا بارنامه محموله ثبت می شود و نتایج رویکرد 
معامله در 163 بخش )با ریسک باال یا قرمز( دالیل 

زیر را بیان می کند.
- اعالم وصول )کشور مبدأ مواد مخدر(
- بندر بارگیری )کشور مبدأ مواد مخدر(

- کانتینر حمل )که به یک بندر با میزان امنیت 
رانده شده(. ضعیف 

- کاال )با پوشش بار مشخص(.
- ناسازگاری کاال با نوع کانتینر

- وزن خالص کمتر از 63 درصد از حداکثر ظرفیت 
حمل ونقل.

- ارتباط مشخص بین حمل کننده و گیرنده کاال
)P.O.BOX نشانی تحویل گیرنده )کد -

به  سوءظن  واسطه  به  اولیه  مرحله  در  گمرک 
داده های ارائه شده به کانتینر مراجعه می کند. محموله 
بی  درنگ بازرسی می شود و با بررسی دقیق تر از کانتینر 
یخچالی، 61 کیلو هروئین و داروی مخدرد یافت می شود 
که درون آن پنهان شده. گمرک سپس مواد مخدر را 
توقیف می کند و به کنترل و بررسی نحوه توزیع آن 
با همکاری پلیس می پردازد. امروزه چندین سیستم به 
این شیوه فعالیت می کنند شامل: گمرک ایالت متحده 
 ،)ATS( و حفاظت مرزی سیستم هدف گذاری خودکار
سیستم نهاد “TITAN” خدمات مرزی کانادا و سیستم 

.)CAMTES( ارزیابی کامپیوتری تهدیدات دریایی
رویکردهای قابل پیش بینی

سوابق  تمام  بر  متکی  که  پیش بینی  قابل  مدل 
مرتبط  پرونده  داده های  با  ارتباط  و  دسترس  قابل 
اقدامات  مالی،  جرایم  مجازات ها،  قبلی،   توقیف های 
ابزار تحلیلی  اجرایی و دیگر نتایج بازرسی است. این 
غیرخطی،  و  خطی  )مدل های  آمارها  تنوع  از  طیفی 
مدت  دار،  کاالهایی  تحلیل  سنتی،  آماری  آزمون های 
طبقه بندی، دسته بندی و...( و تکنیک های گرافیکی را 
فراهم می آورد. به محض اینکه مدل قابل پیش بینی 
مدل  می شود،  برده  به کار  داده ها  از  باالیی  حجم  در 
می تواند داده های ورودی را نیز در نظیر بگیرد. )یعنی 
گزارش تمام داده های پرونده در 48 ساعت گذشته( و 
محموله ها باید برای بررسی یا بازرسی دقیق تر مشخص 
و شناسایی شوند. در حالی که در زمینه مراقبت های 
بهداشتی و مسائل مالی، رویکرد فراگیری های ماشینی 
و هوش مصنوعی را به کار می گیرند، درمی یابیم خیلی 
تحلیل  و  تجزیه  از  فرم  این  گمرک  سازمان های  از 
در  اگرچه چالش هایی  مؤثر می پذیرند،  به شیوه ای  را 
مخزنی  سازماندهی  شامل  که  دارد  وجود  زمینه  این 

بر  مبتنی  توافقی  ایجاد  با سوابق معامالت،  داده ها  از 
و  مربوطه  ذی نفعان  با  مشترک  اجرایی  عملکردهای 
داده های  خودکار  پیش بینی  قابل  مدل  مجدد  انجام 
ورودی به عنوان فرآیند فراگیر ماشینی می باشد. اجازه 
دهید مثالی از سناریویی که تحلیل پیش بینی کننده را 
به کار می گیرد ارائه دهیم. در سال 2019 گمرک و ۷ 
نهاد دولتی، OGA عملکردهای اجرایی قابل توجهی 

را تعیین کردند که شامل:
 1200 از  بیش  ارزش  با  کاال  تخلفات  کنترل   -

آمریکا. دالر 
- قاچاق کاال بیش از 1200 دالر آمریکا.

- توقیف هرگونه مواد مخدر
- مصادره مالی بیش از 10,000 دالر آمریکا به 

نقدی صورت 
- مصادره هرگونه مهمات و سالح

- نقض کنوانسیون حفاظت از گونه های در حال 
)CITES( انقراض

 )LPCOs( هرگونه اسناد تقلبی -
- مصادره تمامی موارد ممنوع بود.

اخیر  سال   ۷ ذخیره  برای  داده ها  از  بستری 
و  ایجاد  محموله  گزارش  و  وارداتی  اظهارنامه های 
ایجاد  پیش بینی کننده  مدلی  اطالعات  متخصصین 
کرده اند که رویکرد کمی را برای تجزیه و تحلیل روندی 
فناوری  متخصصان  می گیرد.  به کار  تاریخ  بر  مبتنی 
سپس فرآیندی که مدل را در برابر همه داده های ورودی 
مجدداً اجرا می کند طراحی کردند )حدود 14000 معامله( 
و دو کانتینر ترانزیت در حال انتقال به NTC به عنوان 
موردی توسط تحلیلگران شناسایی و نشانه گذاری شد.

مراجعه  فوتی   20 کانتینر  دو  این  به  تحلیلگران 
مدخل  در  را  کانتینر  دو  محتویات  اسکنر  تیم  کردند. 
ورودی نشان داد. یک کانتینر در تصویری نزدیک و 
دقیق موردی غیرعادی در دیواره جلویی خود داشت. 
مشخص  و  شد  اندازه گیری  کانتینر  بارگیری،  از  پس 
گردید طولش فقط 18 فوت است. طبق بررسی دقیق تر 
مشخص شد کانتینر یک دیوار کاذب 2 فوتی دارد و 
صورت  به  دالر   ۷49000 دیوار  این  تخریب  از  پس 

نقدی کشف شد.
در  را  کمی  تحلیل  پیش بینی کننده،  رویکرد 
ریاضی  و  آمار  فرآیند  و  می برد  به کار  مدل  تشخیص 
سطح قدرتمندی را به تحلیل اضافه می نماید. برخی 
بر این باورند که آینده مدیریت ریسک برای نهادهای 
هوش  فراگیری،  کشور  چندین  و  است  مفید  مرزی 
پیش بینی کننده  مدل سازی  به کارگیری  و  مصنوعی 
 ”stepping stone“ فرآیند به  ما  پذیرفته اند.  را 
طراحی شده جهت پیشبرد ظرفیت و رسیدن به کمال 

داریم. باور  گمرک  سازمان  مطلوب 
این مورد با یک منطق استقرایی شروع می شود 
که دارای سطحی از چارچوب قیاسی و مجموعه ای از 
قواعد و در نظر گرفتن ریسک است و نهایتًا با قابلیت 
مدل سازی پیش بینی کننده جهت نتایج خودکار تجزیه 
ارائه می شود.  تاریخ  و تحلیل شیوه مبتنی بر زمان و 
و  است  پیشرفت  حال  در  ریسک  مدیریت  سیستم 
شامل کاربرد حوزه گزارشدهی به طور تلفنی و دستی 
و جمع بندی نتایج بررسی با ماهیت خوانده یا ناخوانده 
می شود. با جمع آوری داده های دقیق در زمان مناسب 
چارچوب ما به طور پویا با مجموعه قوانین در لحظه 

می شود. هماهنگ 
امتیاز  به  خودکار  طور  به  سودمند  بازرسی های 
تحت  را  ارجاعات  و  می افزاید  ریسک  شاخص های 
چارچوب های خاص  با  روش  این  می دهد.  قرار  تأثیر 
امروزی، اساسًا تحلیل و بررسی توقیف کاال و عملکرد 
اجرایی تحلیلگران راهبردی و گروه مدیریت ریسک را 

است. کرده  خودکار 
هنگامی که شما عملکرد مدیریت پویای ریسک را 
با بستر پنجره واحد الکترونیکی ادغام می کنید، نتیجه آن 
ابزاری به شدت نیرومند برای مدیریت مرزی هم آهنگ 
و  امنیت  است.  دولتی  نهادهای  دیگر  و  گمرک  بین 
کنترل مرزی جبران درآمد از دست رفته بر اثر قاچاق 
را تقویت می کند. همچنین به کاهش زمان ترخیص 
در مرز، کمک کرده و منجر به بهبود میزان تسهیالت 
تجاری می شود. از همین جا است که سازمان گمرک 
می  تواند بزرگترین ضربه به متخلفان وارد کند. ما نیاز 
به کمک سازمان جهانی تجارت، آنکتاد، بانک جهانی 
و دیگر سازمان های وابسته به دولت های مختلف داریم 

تا اجازه دهند سیستم اخیر را تقویت نماییم.
نتیجه

همه سازمان های گمرکی باید با نیروی کافی و 
مدیریت  اجرای  هدف  سمت  به  انتخابی  راه حل های 
برای  بزاری  ا زیرا  روند،  پیش  هوشمند  ریسک 
باالی  ریسک  تشخیص  در  محوری  تصمیم گیری 
محموله تجاری قبل از ورود به مرز می باشد. گمرکات 
همچنین  هشدارها  لیست ها،  مراقبت،  اهرم های  باید 
روش های تجاری قابل تنظیم )مانند نمایه های مشخص 
و هوشمند و شاخص های ریسک و سناریوهایی داخل 
هوش  و  ماشینی  فراگیری  پیش بینی کننده،  طرح 

دهند.  تشکیل  را  مصنوعی( 
پاورقی:

-1 licences permits certificates and 
other documentation.
-2 often government agen cies.

GDp -3 )کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی(
منبع:

Tibedeau, chris (2019) perspective 
on risk management systems for 
customs adminis adminis trations; 
wco news, no 90, October.
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قوانین و مقررات

در حال حاضر طبق مقررات جاری، اتاق های بازرگانی ایران تنها نهاد مجاز صادرکننده گواهی مبدأ برای 
محموله های صادراتی می باشد. بر این اساس اتاق های بازرگانی ۳۱ استان کشور بعالوه سه شهر کاشان، 
اهواز و آبادان )مجموعه ۳۴ مرجع صدور( به عنوان مراجع صالحیت دار برای صدور گواهی مبدأ ایران 

به دبیرخانه اوراسیا معرفی شده اند. 

دستورالعمل گواهی مبدأ در موافقت نامه موقت تجارت آزاد ایران و اوراسیا- قسمت سوم

چگونگی تکمیل فرم گواهی مبدأ
سومین بخش از مطلب مربوط به دستورالعمل گواهی مبدأ و آشنایی با ضوابط قواعد مبدأ 
و الزامات آن در موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا دستورالعمل تکمیلی فرم 
گواهی مبدأ، کاالهایی که برای صادرات به کشورهای عضو اوراسیا به دو گواهی مبدأ نیاز دارند 

و مراجع ذی صالح صادرکننده گواهی مبدأ را توضیح داده است.

)CT-3 دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ )فرم
گواهی مبدأ )فرم CT-3( و برگه های اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه "ایزو A4" بر طبق نمونه 

نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد. 
جاهای استفاده نشده در خانه های 6 تا 11 باید برای جلوگیری از هر گونه اضافه نمودن بعدی قلم زده شود. 

گواهی مبدأ باید:
 الف( در یک نسخه کاغذی و مطابق با متن نمونه تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.1

 ب( حاوی حداقل اطالعات مورد نیاز در خانه های 1، 2، 4، ۷، 8، 10، 11، 12، 13 باشد؛
 پ( متضمن امضا توسط مقامات مجاز و مهر رسمی نهاد رسمی صالحیت دار و ویژگی های امنیتی باشد. امضا 

باید به شکل دست خط و همراه با مهر رسمی بوده و نباید چاپی باشد.
1- در خانه 1: جزئیات صادر کننده کاال از جمله نام تجاری، نشانی و نام کشور صادر کننده درج شود.

2- در خانه 2: جزئیات مربوط به واردکننده کاال )اجباری( و گیرنده )چنانچه معلوم باشد(، همچون نام تجاری 
نشانی و کشور واردکننده درج شود.

3- در خانه 3: جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت 
)ارسال(؛ وسایل حمل )کشتی، هواپیما و غیره(؛ محل تخلیه )بندر، فرودگاه( درج شود.

4- در خانه 4: جزئیات شماره مسلسل منحصر به فرد، کشور صادرکننده و 
کشوری که به آنجا ارائه می گردد، درج شود.2

5- در خانه 5: عبارات زیر را وارد کنید:
"شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ" در صورت جایگزینی با گواهی 

مبدأ اصلی.
"شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین" در صورت 

جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.
"صادر شده به صورت عطف به ماسبق" در موارد استثنایی، در مواردی که 

گواهی مبدأ از قبل و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.
6- در خانه 6: تعداد اقالم وارد شود.

۷- در خانه ۷: تعداد و نوع بسته ها وارد شود.
8- در خانه 8 شرح مفصلی از کاالها و در صورت امکان، مدل و نام برند تجاری به صورتی که قابل شناسایی 

باشد وارد شود.
9- در خانه 9: معیارهای مبدأ برای تمام کاالها به شیوه زیر در جدول درج شود.

معیار مبدأعبارت قابل درج در خانه شماره 9 گواهی مبدا

WOالف( کاالهایی که به نحو موضوع ماده 6. 4 این موافقت نامه در یک 
طرف به طور کامل به دست آمده یا تولید شده است.

PEب( کاالهایی که کال در سرزمین یک یا هر دو طرف و منحصراً با 
استفاده از مواد دارای مبدأ از یک یا دو طرف تولید شده است.

VAC ×%*

از مواد فاقد مبدأ که با استفاده   ج( تولید شده در قلمرو یک طرف 
 محتوای ارزش افزوده یک طرف کمتر از 50 درصد از ارزش درب

( کاال نباشد.EXWکارخانه )

PSRدر الزامات مشخص شده  احراز  و  مبدأ  فاقد  مواد  از  استفاده  با   پ( 
پیوست )3( این موافقت نامه در سرزمین هر طرف تولید شده است.

* باید به درصد محتوای ارزش افزوده محاسبه شده مطابق با ماده 5٫6 این موافقت نامه اشاره گردد.

10- خانه 10: کمیت کاال شامل وزن ناخالص )کیلوگرم( یا معیارهای اندازه گیری دیگر )عدد، لیتر و غیره( 
درج شود. وزن واقعی کاالهای تحویل شده نباید از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.

11- خانه 11: شماره)ها( و تاریخ)های( فاکتور)ها( تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدأ درج شود.
12- خانه 12: مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضای امضاکننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز درج شود3. 
13- خانه 13: مبدأ کاالها )در یک طرف - جمهوری اسالمی ایران، در طرف دیگر - دولت عضو اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا(، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی درج شود.
8- کاالهایی که برای صادرات به اوراسیا نیاز به دو گواهی مبدأ دارند 

همانگونه که گفتیم شرط الزم برای برخورداری از امتیازات تعرفه ای در نظر گرفته شده در موافقت نامه ارائه 

گواهی مبدأ خاص موافقت نامه می باشد که نمونه آن ارائه و نحوه تکمیل آن تشریح شد. در حال حاضر در مورد ۷ 
قلم از بین 503 قلم امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران الزم است عالوه بر گواهی مبدأ خاص موافقت نامه، گواهی 
مبدأ عمومی هم به مبادی گمرکی کشورهای اوراسیا ارائه شود. علت این امر این است که این کاالها در اوراسیا 
با مبدأ  اقالم  این  واردات  واقع  اقدامات در  این  )دامپینگ( شده اند و مطابق  اقدامات ضد قیمت شکنی  مشمول 
کشورهایی که مشمول این اقدامات هستند مستلزم پرداخت تعرفه گمرکی مازاد موسوم به عوارض ضد دامپینگ 
می شود. برای اینکه کاالی مشابه صادراتی از ایران مشمول پرداخت عوارض اضافی فوق نشود باید گواهی مبدأ 
عادی برای نشان دادن مبدأ ایرانی کاال ارائه شود. به همین جهت این اقالم نیاز به دو گواهی مبدأ )گواهی مبدأ 
خاص موافقت نامه و گواهی مبدأ عادی دارند. تجار باید توجه داشته باشند که عدم ارائه گواهی مبدأ عمومی برای 

این کاالها منجر به این می شود که تعرفه ضد دامپینگ به کاالی صادراتی از ایران تعلق گیرد.
HSکدهای تعرفه شرح کاالردیف

1

لوله ها و تیوپ های فوالدی خاص
Certain steel pipes and tubes

0001 11 ۷3050 000 12 ۷305

22 000 11 ۷3051 000 90 ۷306

33 000 11 ۷3059 000 90 ۷306

48 000 11 ۷305
9- مراجع ذی صالح صادرکننده گواهی مبدأ در موافقت نامه ایران و اوراسیا 

در حال حاضر طبق مقررات جاری، اتاق های بازرگانی ایران تنها نهاد مجاز صادرکننده گواهی مبدأ برای 
محموله های صادراتی می باشد. بر این اساس اتاق های بازرگانی 31 استان کشور 
بعالوه سه شهر کاشان، اهواز و آبادان )مجموعه 34 مرجع صدور( به عنوان مراجع 
صالحیت دار برای صدور گواهی مبدأ ایران به دبیرخانه اوراسیا معرفی شده اند. در 
حال حاضر نیز فرم استاندارد و چاپی گواهی مبدأ موافقت نامه ایران و اوراسیا بر 
طبق معیارهای موافقت نامه توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و منتشر شده و در میان 

تمامی اتاق های بازرگانی مراکز استان های کشور نیز توزیع شده است.
فهرست 34 مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران در ادامه این دستورالعمل آمده 

است.
سایر طرف های موافقت نامه نیز نهادهای ذی صالح و مجاز صادرکننده گواهی 
مبدأ خود را معرفی نموده اند که در مورد برخی از آنها تنها یک نهاد و در مورد برخی 
مانند روسیه به 145 نهاد بالغ می شود. اسامی و نشانی مقامات مجاز و صالحیت دار 
معرفی شده توسط دبیرخانه اوراسیا برای هر یک از کشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا شامل 

روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به شرح زیر است:

مراجع ذی صالح برای صدور گواهی مبدأ در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
 مرجع مجازنام کشور

 صادرکننده گواهی
مبدأ

 تعداد مراجع
 صدور گواهی

مبدأ

 نمونه مهرها/ امضاهای مراجع صدور
 گواهی مبدأ واصل شده از اوراسیا و

 موجود در
گمرک جمهوری اسالمی ایران

1 نمونه مهر مرجع صدور مجاز1وزارت اقتصادارمنستان

12 نمونه مهر و امضاء مراجع صدور مجاز12گمرکقرقیزستان

17 نمونه مهر و امضاء مراجع صدور مجاز17وزارت تجارتقزاقستان

6 نمونه مهر و امضاء مراجع صدور مجاز6گمرکبالروس

  وزارت اقتصاد وروسیه
دارایی

 135 نمونه مهر و امضاء مراجع صدور135
مجاز

توضیح اینکه: نمونه مهر و امضاهای واصله از 5 کشور عضو اوراسیا در اختیار گمرک جمهوری اسالمی ایران 
قرار گرفته است.

* عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

پاورقی:
1- در حال حاضر فرم چاپی گواهی مبدا اوراسیا توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه شده و در تمامی اتاق های 

بازرگانی کشور توزیع شده است.
2- در حال حاضر شماره مسلسل، مربوط به شماره برچسب هولوگرامی است که بر روی گواهی مبنا چسباند 

می شود.
3- برچسب هولوگرام در این قسمت ر روی دایره چسبانده شود.

*علی زاهدطلبان
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مقاله

مدیریــت اســتعداد یکــی از مهمتریــن موضوعــات مدیریــت منابــع انســانی در ســطح جهان اســت 
و هنــوز هــم یکــی از حادتریــن مســائل و چالش هــای مدیریــت منابــع انســانی و نوعــی ســالح 

پنهــان در شــکار اســتعدادها بــه شــمار مــی رود. 

توجه  مورد  پیش  از  بیش  سازمان ها  اخالقی  راهبردی  نقش  امروزه 
اخالقی  مسئولیت های  کردن  نهادینه  است.  گرفته  قرار  استراتژیست ها 
سازمان ها از مباحث مهم رهبری سازمان است. مدیران ایرانی نیز با توجه 
به جایگاه راهبردی اخالق در موفقیت سازمانی، براساس دغدغه دینی و 
ارزش های جامعه به اخالق کسب وکار اقبال می کنند. امروزه داشتن اخالق 
حرفه ای، به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان ها مطرح می باشد. از طرفی 
با توجه به پیچیدگی هاي محیطی و تغییرات فزاینده درسازمان ها و از سوي 
دیگر فاصله گرفتن این سازمان ها از تعهدات اخالقی، صاحب نظران به اهمیت 
اخالق حرفه اي براي موفقیت بلندمدت سازمان تأکید دارند. بسته به ماهیت 
سازمان، میزان رعایت اصول اخالق حرفه اي و رفتار حرفه اي کارکنان آن، 
در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است. حال اگر سازمان به اقتضاي ماهیت 
خود با مسائل مالی و حساسیت هایی از این نوع مواجه شود، اهمیت اخالق 

حرفه اي کارکنان دوچندان می گردد.
این در حالی است که متأسفانه در محیط کار سازمان های ایرانی، کمتر به اخالق 
حرفه ای توجه مي شود؛ ولی در مقابل، در کشورهای غربی سکوالر، در دانش هاي 
مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه اي با عنوان اخالق حرفه اي وجود دارد. جامعه 
نیازمند آن است تا ویژگي هاي اخالق حرفه اي مانند دلبستگي به کار، روحیه مشارکت 
و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... تعریف و براي تحقق آن فرهنگ سازي شود. 
امروزه بسیاري از کشورهای صنعتي به این بلوغ رسیده اند که بي اعتنایي به مسائل 
اخالقي و فرار از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعي، به از بین رفتن بنگاه مي انجامد. 
به همین دلیل، بسیاري ازسازمان های موفق براي تدوین مدل های منابع انسانی 
احساس نیاز کردند که استراتژي اخالقي را هم در نظر بگیرند و یا حداقل تناقضی 
در مورد آن وجود نداشته باشد. در این مسیر باید در سازمان یک فرهنگ مبتني 
بر اخالق رسوخ نماید؛ بنابراین تالش نمودند تا در زمینۀ تحقیقات اخالق حرفه اي 

بیشتر تمرکز نمایند.
بنابراین شناسایی متغیرهایی که بتوانند با اخالق حرفه ای رابطه داشته باشند، 
از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ و یکی از این متغیرها، مدیریت استعداد در سازمان ها 
است. استدالل صاحب نظران این است که اقدامات مدیریت منابع انسانی موجب 
بهبود بستر اخالقی سازمان شده و بستر اخالقی نیز نگرش های کاری مثبتی را در 
کارکنان ایجاد می نماید که در پایان توسعه اخالق حرفه ای در کارکنان شکل می گیرد.

یکی از این اقدامات، مدیریت منابع انسانی است. پیش شرط مدیریت استراتژیک 
خوب، حضور کارکنانی با اخالق حرفه ای خوب و وجود یک سازمان خوب، وابسته 
با  پیوند آن  لزوم  از طرفی  انسانی حاضر در آن است.  استعداد منابع  به مدیریت 
ارزش های اخالقی یک امر حیاتی به شمار می آید چرا که سهل انگاری و بی عدالتی 
در اجرای آن می تواند منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی شده و در بلندمدت 

تبعات جبران ناپذیری دارد.
مدیریت استعداد اصطالحی است که اولین بار در دهه 1990 مطرح شد که 
به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت سازمانی معرفی گردید؛ و می تواند با 
شناسایی، توسعه و جذب کارکنان مستعد، براي سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید. 
سازمان ها برای موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و ماندگاري در محیط کسب وکار، 
به بهترین استعدادها نیاز دارند. از طرفی، این استعدادها براي دستیابی به بهترین 
نتایج، نیازمند مدیریت می باشند. در واقع مدیریت استعداد یکی از مهمترین موضوعات 
مدیریت منابع انسانی در سطح جهان است و هنوز هم یکی از حادترین مسائل و 
چالش های مدیریت منابع انسانی و نوعی سالح پنهان در شکار استعدادها به شمار 
می رود. برای مثال، بیشتر متغیرهای ذکر شده برای تبیین دالیل ترک خدمت کارکنان، 
تحت مجوز مدیریت استعداد قرار دارند. به نظر محققان، مقوله مدیریت استعداد در 
راستای جلوه بخشیدن به مدیریت منابع انسانی برای کسب مزیت رقابتی و توان 
بالقوه آن برای ایجاد ارزش  افزوده مطرح شده است؛ به عبارت دیگر سازمان ها در 
حال جذب و نگهداری بهترین های منابع انسانی هستند؛ زیرا کارکنان با استعداد، 
بزرگترین مزیت رقابتی پایدار سازمان در عصر دانش خواهد بود؛ زیرا مزیت رقابتی 
حاصل از کارکنان مستعد، به سادگی قابل تقلید نیست. در واقع، مسئولیت مدیریت 
استعداد، حفظ و توسعه مهمترین سرمایه سازمان است تا بتوانند به مجموعه ای از 
مهارت ها، دانش و ویژگی های عمومی توانایی انجام کار امروز و پتانسیل پذیرش 
مسئولیت های فردا را داشته باشند. اگر این سرمایه ها از نظر اخالق حرفه ای نیز 
توسعه یابند، باعث افزایش بهره وری، کیفیت محصوالت و خدمات، رضایت شغلی، 
سرعت انجام امور شده و غیبت از کار کاهش می یابد و مزیت رقابتی خوبی برای 
سازمان باشد. درخصوص پیشینه مطالعاتی باید گفت تنها یک تحقیق به بررسی 
رابطه مستقیم بین مدیریت استعداد و اخالق حرفه ای پرداخته است و در سایر مبانی 
نظری تنها به تبیین استداللی این موضوع پرداخته اند. با توجه به مطالب فوق، هدف 
از اجرای تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال کلیدی است که آیا مدل مدیریت استعداد 

اکتشافی در گمرک جمهوری اسالمی ایران، می تواند با اخالق حرفه ای کارکنان 
این سازمان رابطه معنی داری داشته باشد یا خیر؟

روش
این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی؛ و از لحاظ هدف، کاربردي 
است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از 8364 نفر از کارکنان گمرک جمهوری 
اسالمی ایران می باشد. نمونه این تحقیق شامل 36۷ نفر از این کارکنان است که 
به روش تصادفی ساده انتخاب شدند تا کمترین سوگیری و بیشتری تعمیم پذیری 
میزان  و  ممکن شود. ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت، سن، سابقه خدمت 
تحصیالت مدنظر قرار گرفت که از میان پاسخ گویان پرسشنامه، اکثریت )%6۷/6( 
مرد بود. ترکیب سنی آنها نشان دهنده این است که بیشتر آنها )3۷/1%( بین 30 تا 
40 سال بوده؛ و همچنین 35/۷% آنان بین 6 تا 10 سال سابقۀ خدمتی داشتند و 

میزان مدرک تحصیلی 42/8% دارای مدرک لیسانس بودند.
 همچنین در این تحقیق از پرسشنامه 16 گویه ای اخالق حرفه ای استفاده گردید. 
درخصوص پرسشنامه مدیریت استعداد باید گفت این متغیر براساس یک مطالعه کیفی 
در قالب روش نظریه داده بنیاد با نرم افزار MAXQDA مورد ارزیابی قرار گرفت. 
بنابراین پرسشنامه این متغیر محقق ساخته است. به منظور تأمین روایي محتوا، از 
نظرات جمعي از اساتید استفاده شد و اصالحات الزم لحاظ گردید. همچنین آلفای 
کرونباخ اخالق حرفه ای 0/۷65، و مدیریت استعداد 0/81۷ محاسبه شد که نشان دهنده 
تأیید پایایی پرسشنامه بود. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدلسازی معادالت 

ساختاری و نرم افزارهای  spss25 و smartPLS3 استفاده شد.
یافته ها:

میانگین، انحراف معیار و واریانس هر یک از متغیرها به شرح 1 ذیل شده است:
جدول 1. توصیف متغیرها

انحراف معیارواریانسمیانگین

3673/070/611/38 اخالق حرفه ای

3673/10/941مسئولیت پذیری

3673/090/951صداقت

3672/910/951عدالت و انصاف

3672/350/981وفاداری

3672/8811رقابت طلبی

3672/721/041احترام به دیگران

3672/721/161همدردی با دیگران

3672/411/041احترام به هنجارها

3673/180/372/02مدیریت استعداد اکتشافی

3673/580/422/6شناختی- ادراکی

3673/080/671ساختاری- نهادی

3673/290/362/03رفتاری- کارکردی

3672/790/751محیطی- موقعیتی
شاخص آلفای کرونباخ ابعاد متغیرها بیشتر از 0/۷؛ و همچنین شاخص میانگین 
واریانس استخراج شده آنها نیز بیشتر از 0/5 بود. برازش کل محاسبه شده برای 
مدل تحقیق حاضر برابر با 0/44 محاسبه شد که نشان از تأیید مدل تحقیق است. 
نتایج آزمون فرضیات در خصوص بررسی رابطه بین مدیریت استعداد اکتشافی با 
اخالق حرفه ای کارکنان و بررسی تحلیل عاملی ابعاد هر یک از متغیرها نیز به شرح 

جدول زیر قابل مشاهده است:
 جدول ۲. نتایج آزمون فرضیات

ضریب تحلیل عاملی
رد/آماره tمسیر

تأیید

اخالق حرفه ای

تأیید0/316/24مسئولیت پذیری

تأیید0/4410/79صداقت

تأیید0/6522/63عدالت و انصاف

تأیید0/727/84وفاداری

تأیید0/7741/36رقابت طلبی

تأیید0/6828/64احترام به دیگران

تأیید0/6117/82همدردی با دیگران

تأیید0/6620/61احترام به هنجارها

مدیریت استعداد 
اکتشافی

تأیید0/175/99شناختی- ادراکی

تأیید0/248/78ساختاری- نهادی

تأیید0/3511/65رفتاری- کارکردی

تأیید0/3812/12محیطی- موقعیتی

مدیریت استعداد اکتشافی ← اخالق 
تأیید0/54516/02حرفه ای

بحث:
نتایج این تحقیق نشان داد مدیریت استعداد اکتشافی با اخالق حرفه ای کارکنان 
رابطه دارد؛ که این یافته با نتایج پیشینه موجود، همراستا است. در واقع مدیریت 
استعداد بخشی از حیطه گسترده مدیریت منابع انسانی است ولی تمامی اقدامات 
آن را دربرمی گیرد که اگر از کیفیت الزم برخوردار باشد، موجب بهبود بستر اخالقی 
سازمان، و نگرش هاي کاري مثبت و مطلوب بیشتري می شود. یکی از نگرش های 
مثبت، اخالق حرفه ای است؛ از طرفی، لزوم توجه به مسائل اخالقی به یکی از 
موضوعات پذیرفته شده در سازمان ها و جوامع تبدیل گردیده و موضوع جالبی براي 
محققین است، که می تواند تأثیرات بلندمدتی بر روي تمامی ذي نفعان سازمان بگذارد. 
محدودیت تحقیق حاضر، بررسی تمامی رده های کارکنان گمرک به صورت 
برابر است. به دلیل اینکه وسعت وظایف و مسئولیت کارکنان در سازمان بسیار متنوع 
است؛ پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به بررسی مدل تحقیق در طیف مشخصی 

از کارکنان هم رده پرداخته شود.
نتیجه گیری:

با توجه به تأیید رابطۀ مدل مدیریت استعداد با اخالق حرفه ای، می توان دریافت 
که تبیین و اجرای بهتر فرآیندهای مدل مدیریت استعداد باعث خواهد شد تا عالوه 
بر ایجاد فضای کاری بهتر برای ذی نفعان داخل سازمان، ارباب رجوع و عامه مردم 
جامعه نیز از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بهره ببرند. البته باید به این نکته توجه 
نمود که حمایت مدیریت ارشد سازمان، و همچنین تصمیم گیرندگان سطح کالن 
حکومت، از طریق تبیین استراتژی های سازمانی و حکومتی، در اجرای موفق مدل 
مدیریت استعداد نقش بسزایی دارند؛ و لذا حرکت به سوی اخالق مداری یک حرکت 

جمعی بوده که نیازمند عزم ملّی است.
مالحظه های اخالقی:

در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت داری علمی و 
حق معنوی مؤلفین آثار محترم شمرده شده است و سایر اصول اخالق علمی همچون 

رازداری و رضایت آگاهانه، رعایت شده است.

رابطه مدل مدیریت استعداد با اخالق حرفه ای کارکنان گمرک ایران

اخالق حرفه ای، مزیت رقابتی برای موفقیت سازمان ها
مراد خوشدل مفیدی، دکترمحمدرضا باقرزاده

 دکتر ابراهیم حالجیان، دکتر اسدا... مهر آرا 



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
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استان ها

در ســال 98 بیــش از ۱۶ میلیــارد دالر کاال بــه وزن 8 میلیــون تــن از طریــق گمــرکات اســتان هرمــزگان 
ترخیــص شــد کــه بیــش از ۱۴ میلیــارد دالر آن کاالهــا واســطه ای و ســرمایه ای بــه وزن نزدیــک بــه 5/۶ 

میلیــون تــن بــود.

افزایش 56 درصدی صادرات غیرنفتی از گمرکات هرمزگان در فروردین ماه
ناظر گمرکات استان هرمزگان 
با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کاالهای 
وارداتی در سال 9۸ از طریق این 
افزایش  از  است،  بوده  گمرکات 
از  غیرنفتی  صادرات  درصدی   ۵6
ماه  فروردین  در  استان  گمرکات 
گمرکات  از  کرونا  وجود  با  امسال 

داد. خبر 
 98 سال  در  گفت:  اکبرپور  ابوالفضل 
وزن  به  کاال  دالر  میلیارد   16 از  بیش 
استان  گمرکات  طریق  از  تن  میلیون   8
هرمزگان ترخیص شد که بیش از 14 میلیارد 
دالر آن کاالها واسطه ای و سرمایه ای به 

بود. تن  میلیون   5/6 به  نزدیک  وزن 
یی  جا ر شهید  ک  گمر کل  یر مد
 10 /5 گذشته  سال  افزود:  بندرعباس 
از  واسطه ای  کاالهای  انواع  دالر  میلیارد 
گمرکات استان ترخیص شد که این اقالم 
این  در  واردات  کل  از  درصدی   65 سهم 

کرد. خود  آن  از  را  مدت 
وی اظهارداشت: سال گذشته همچنین 
از  سرمایه ای  کاالی  دالر  میلیارد   2/4
شد  ترخیص  هرمزگان  استان  گمرکات 
که این اقالم نیز سهم 15 درصدی از کل 

داد. اختصاص  خود  به  را  واردات 
مارهای  آ براساس  گفت:  کبرپور  ا

کاالهای  دالر  میلیارد  یک  تنها  موجود 
شد  ترخیص  استان  گمرکات  از  مصرفی 
 6 تنها  واردات  از  اقالم  این  سهم  که 
از  درصد   80 ترتیب  این  به  بود.  درصد 
و  واسطه ای  کاالهای  قبل  سال  واردات 

است. بوده  سرمایه ای 
ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: 
در فروردین سال جاری نزدیک به 10 هزار 
تن  میلیون   2 وزن  به  کاال  تومان  میلیارد 
کاال از گمرکات استان صادر شد که ارزش 

دالری آن 1/۷ میلیارد دالر بود.

صادرات ۳1 میلیارد دالری کاال در 
سال گذشته از گمرکات هرمزگان

ناظر گمرکات استان هرمزگان با بیان 
اینکه، درآمد ماهانه گمرکات استان حدود 
از  بیش  بوده، گفت:  تومان  میلیارد   1000
به گمرک  مربوط  درآمدها  این  80 درصد 

شهید رجایی است.
در  اینکه  بیان  با  اکبرپور  ابوالفضل 

انواع  سال 98 حدود 46 میلیون تن کاال 
گمرکات  از  غیرنفتی  و  نفتی  از  اعم  کاال 
ارزش  افزود:  شد،  هرمزگان صادر  استان 
هزار   132 به  نزدیک  کاالها  این  ریالی 
میلیارد تومان و ارزش ارزی آن حدود 31 
میلیارد دالر بود. میزان صادرات به لحاظ 
ارزی  و  ریالی  لحاظ  به  و  درصد   1 تناژ 
افزایش   9۷ سال  به  نسبت  درصد   91

است. داشته 
ن  گا مز هر ن  ستا ا ت  کا گمر ظر نا

گمرکات  غیرنفتی  صادرات  اظهارداشت: 
به  نسبت  که  بود  دالر  میلیارد   23 استان 
افزایش  درصد   121 مجموع  در   9۷ سال 

می دهد. نشان 
وی گفت: در سال گذشته 8 میلیون تن 
انواع کاال از طریق گمرکات شهید رجایی، 
قشم وکیش و لنگه وارد کشور شد که ارزش 
ریالی آنها 95 هزار میلیارد تومان و ارزش 
میزان  بود.  دالر  میلیارد   16 نیز  آن  ارزی 
تغییری  ارزشی  و  وزنی  لحاظ  به  واردات 

نسبت به سال 9۷ نداشت.
اکبرپور افزود: در سال گذشته نزدیک 
به 2/8 میلیون تن کاال از گمرکات استان 
ترانزیت  نیز  تن   445 و  خارجی  ترانزیت 

شد. داخلی 
تن  میلیون   4 اظهار  به  اشاره  با  وی 
اظهارداشت: در سال  اساسی  انواع کاالی 
قبل حدود 3/5 میلیون تن کاال اساسی از 

شد. ترخیص  استان  گمرکات 
اضافه  رجایی  شهید  گمرک  مدیرکل 
کرد: در سال 98 حدود ۷1 پرونده قاچاق 
در گمرکات استان تشکیل شد که این تعداد 
در سال قبل از آن 69 پرونده بود. ارزش این 
پرونده ها نیز در سال 98 حدود 100 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به سال 9۷ تقریبًا 50 

درصد کاهش یافت.

صدور نخستین محموله میوه و تره بار
 از بندردیر بوشهر به کویت 

مدیر گمرک بندر دیَر استان بوشهر گفت: برای نخستین بار محموله ۴۵۰ 
تنی میوه و تره بار از این بندر به مقصد کشور کویت صادر شد.

فضل اهلل احمدی افزود: این محموله که ارزش آن 100 هزار دالر بود با یک فروند کشتی 
متعلق به تجار بومی این شهرستان به مقصد کشور کویت ارسال شد.

مدیر گمرک بندر دیر اظهارداشت: گمرک این بندر آمادگی کامل دارد که به صورت 
شبانه روزی تشریفات گمرکی صادرات را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

وی در ارتباط با ظرفیت اسکله بندر دیر اضافه کرد: اسکله تجاری بندر دیر با ظرفیت 
پهلوگیری 10 الندینگ کرافت و 6 شناور چوبی و سنتی می تواند بارگیری همزمان کاالهای 

صادراتی به کشورهای مختلف به ویژه حوزه خلیج فارس را انجام دهد.

ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک بوشهر در کمتر از ۲۴ ساعت
4 کانتینر محتوی 10 دستگاه سی تی اسکن جهت استفاده بیمارستان های کشور در 

کمتر از 24 ساعت از گمرک بوشهر ترخیص شد.
بهروز قره بیگی ناظر گمرکات استان بوشهر در این باره گفت: پس از اظهار کاالی 
یادشده طی6 فقره اظهار نامه، 4 کانتینر محتوی 10 دستگاه سی تی اسکن پیشرفته به ارزش 
2 میلیون و ۷32 هزار یورو با ارائه خدمات فوق العاده و با پذیرش حداقل اسناد در قالب مجوز 
خاص و با پیگیری و اقدام جهادی کارکنان گمرک بوشهر در کمتر از 24 ساعت از این گمرک 

ترخیص و برای تحویل به بیمارستان های کشور به داخل کشور حمل شد.

مدیرکل گمرک بازرگان گفت: از زمان شیوع 
دارویی،  محموله   1۲ تاکنون  کرونا  ویروس 
بهداشتی و آزمایشگاهی از طریق بازارچه مرزی 

ساری سو وارد کشور شده است.
صادق نامدار با بیان اینکه محموله های خریداری شده 
از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه با توافق کشور ترکیه از 
طریق بازارچه ساری سو وارد کشور و راهی تهران می شود، 
افزود: این بازارچه مرزی طی چهار سال گذشته تعطیل شده 
بود که با توجه به شرایط اضطراری و شیوع ویروس کرونا 

با هماهنگی کشور ترکیه فعال شده است.
از  دارویی  محموله  ورود ششمین  به  اشاره  با  نامدار 
آمپول  شامل  محموله  این  گفت:  کشور  به  اسپانیا  کشور 
میزان  به  »لینزولیدبه«  ترزیقی  سرم  و  »نورآدرنالین« 
هفت هزار و 430 کیلوگرم بود که از طریق بازارچه مرزی 

شد. کشور  وارد  ساری سو 

11 هزار و 99۰ نفر- ساعت کالس آموزشي در سال 
استان  گمرکات  نظارت  حوزه  در   9۸

شد. برگزار  مازندران 
نظارت  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گمرکات مازندران، به منظور باال بردن سطح 
کارکنان،  بیشتر  چه  هر  تسلط  و  اطالعات 
کارشناسان و ارزیابان بر امور جاري، طي سال 
98 گمرکات استان مازندران به صورت مجزا در 
گمرکات نوشهر، امیرآباد، ساري و فریدونکنار 

خدمات  مدیریت  قانون  با  آشنایی  ازجمله  آموزشي  مختلف  دوره هاي 
مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  سازمانی،  ساختارهای  مدیریت  کشوری، 
سطح3، همایش سامانه بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص، حسابداری 
دولتی و اعتبارات هزینه ای، یگان انتظامی حفاظت گمرکی را با همکاری 
اسالمی  جمهوری  گمرک  ظرفیت سازی  و  تحقیقات  و  مطالعات  دفتر 
مازندان،  استان  حراست  کل  اداره  پژوهش،  و  آموزش  مدیریت  ایران، 
مجتمع آموزشی دیباگران، مجتمع آموزشی ادیب طبرستان و... برگزار کرد.

مازندران،  گمرکات  نظارت  حوزه  آموزش  واحد  آمارهای  براساس 
دوره های آموزشی برگزار شده نسبت به سال 
9۷ رشد 10 درصدی داشته و از این میزان 6 
هزار و ۷45 نفر ساعت به صورت غیرحضوری 
غیره  و  آنالین  نیمکت  سامانه  و  وب بیناری 

است. شده  برگزار 

شرکت کارکنان گمرکات مازندران در 
پویش همدلی مومنانه

کارکنان اداره کل گمرک نوشهر در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه 
از  حمایت  و  خدمات رسانی  بمنظور  خود،  حقوق  از  مبلغی  اهدای  با 
همدلی  پویش  در  کرونا،  از  دیده  آسیب  اقشار  و  نیازمند  خانواده های 

کردند. شرکت  مومنانه 
براساس این گزارش مبلغ اهدایی کارکنان گمرک نوشهر به حساب 
مجمع خیرین بسیح سازندگی شهرستان نوشهر جهت تهیه سبد کاال و 

اقالم مورد نیاز واریز شد.

واردات 1۲ محموله دارویی و بهداشتی از مرز ساری سو 

برگزاری بیش از 1۳ هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در گمرکات مازندران
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استان ها

ــل  ــای حمل ونق ــوردی، پایانه ه ــادر و دریان ــه بن ــا ازجمل ــی نهاده ــکاری تمام ــا هم  ب
عمومــی و راه آهــن رونــد واردات و صــادرات در بنــدر امــام نــه تنهــا کنــد نشــده 

بلکــه افزایشــی هــم بــوده اســت.

ناظر گمرکات استان خوزستان:
۸۵ درصد واردات و صادرات استان خوزستان از بندر امام خمینی)ره( انجام می شود

و  خوزستان  گمرکات  ناظر 
روند  گفت:  اهواز  گمرک  مدیرکل 
واردات و صادرات در بندر امام)ره( 
نه تنها کند نشده بلکه افزایشی هم 
بوده است و ۸۵ درصد کل واردات و 
صادرات استان از طریق این بندر 

انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
گمرکات خوزستان، غالمرضا بلوطی میرزا 
افزود: عمده تجارت استان در بندر امام)ره([ 
انجام می شود و از لحاظ رتبه بندی در مورد 
میزان حجم بار و حجم درآمد این گمرک 

در جایگاه اول قرار دارد.
بلوطی میرزا اظهارداشت: در مجموع 
85 درصد کل واردات و صادرات از بندر امام 

خمینی)ره( صورت می گیرد.
همکاری  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
دریانوردی،  و  بنادر  ازجمله  نهادها  تمامی 
پایانه های حمل ونقل عمومی و راه آهن روند 
واردات و صادرات در بندر امام نه تنها کند 

نشده بلکه افزایشی هم بوده است.
مدیرکل  و  خوزستان  گمرکات  ناظر 
گمرک اهواز تصریح کرد: در بنادر آبادان و 
خرمشهر نیز با وجود کاهش ثبت سفارش 
واردات، این بنادر همچنان فعالیت اقتصادی 

دارند؛ البته بخشی از روند صادرات این بنادر 
از ویروس کرونا متاثر شده به دلیل اینکه 
کشورهای مقصد ورود لنج ها را نمی پذیرند.

بلوطی میرزا گفت: طی ماه های اخیر 
بیشترین  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
کاالی  ترخیص  دفاتر  متوجه  خسارت 

ملوانی و صادراتی بوده که با رکود مواجه 
شدند ولی تالش می کنیم رونق را به این 
دفاتر برگردانیم.وی با اشاره به تعطیلی هر 
دو مرز استان خوزستان گفت: متأسفانه با 
توجه به قوانین دوگانه عراق، طرف عراقی 
در مرزهای شلمچه و چذابه از ورود کاالی 

آورده و کاالهای  به عمل  ایرانی ممانعت 
باشماق  مرز  از  فعاًل  استان  این  صادراتی 
ارسال  به مقصد کشور عراق  پرویزخان  و 

می شود.
ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک 
اهواز یادآور شد: کشور عراق پیشنهاد کرده که 

مرزهای شلمچه و چذابه هفته ای یکبار آن هم 
برای تردد 200 کامیون بازگشایی شود، اما به 
دنبال افزایش فعالیت و روند عادی سازی برای 

صادرات از این دو مرز هستیم.

تخلیه بیش از 1/7 میلیون تن 
نهاده های دامی در بندر امام 

خمینی)ره( طی سال جاری
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان 
وایل  ا تا  سال جاری  بتدای  ا ز  ا گفت: 
حامل  کشتی  فروند   30 ماه،  اردیبهشت 
خمینی)ره(  امام  بندر  در  اساسی  کاالهای 
میلیون  یک  از  بیش  و  کرده  پهلوگیری 
انواع  ازجمله  کاال  انواع  تن  هزار   ۷49 و 

نهاده های دامی تخلیه شده است.
عادل دریس با اشاره به تخلیه و توزیع 
سریع گندم در مبادی مصرف، اظهارداشت: 
از ابتدای سال جاری تا اوایل اردیبهشت ماه، 
11 فروند کشتی حامل گندم در بندر امام 

خمینی)ره( پهلو گرفته است.
انواع  تخلیه  گزارش  این  براساس 
کاالهای غیرنفتی در منطقه ویژه اقتصادی 
ماه  فروردین  در  خمینی)ره(  امام  بندر 
از  بیش  به  رشد  درصد   15 با  سال جاری 

یک میلیون و ۷91 هزار تن رسید.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان کرد
تعامل روسیه و استان اصفهان در چارچوب 

موافقت نامه تجاری اوراسیا
استان  گمرکات  مدیرکل 
اصفهان گفت: در سال گذشته 
ز  ا سهم  ین  بیشتر سیه  و ر
وارداتی  و  صادراتی  تعامالت 
با  اوراسیا  بین کشورهای  در  را 

اصفهان داشته است.
اشاره  با  پزوه  کوهستانی  رسول 
اوراسیا  اتحادیه  با  تجارت  اهمیت  به 
اظهارداشت: مجموعه کشورهای اوراسیا 
شاخص های اقتصادی مهمی از جمله 
دارایی  با  نفت  استخراج  نخست  رتبه 
14/5 درصد از منابع کل جهان، رتبه 

اول تولید گاز جهان با 20/2 درصد از سهم جهانی و رتبه چهارم تولید انرژی برق با 
4/9 درصد از سهم جهان را دارند.

این مجموعه بزرگ تصریح  با  بر اهمیت تجارت خارجی اصفهان  تأکید  با  وی 
کرد: سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا یعنی روسیه، قزاقستان و ارمنستان با ایران مرز 
دریایی و زمینی دارند. مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته 
21 میلیون و 94۷ هزار و 853 کیلوگرم کاال با 661 اظهار نامه به ارزش 29 میلیون و 
388 هزار و 466 دالر از استان اصفهان به کشور روسیه صادر شد، اظهارداشت: ارزش 
دالری صادرات به کشور ارمنستان 19 میلیون و 381 هزار و 524 دالر و قزاقستان دو 

میلیون و 213 هزار دالر بوده است.
وی ارزش دالری صادرات به دیگر کشور منطقه اوراسیا یعنی بالروس را 5 میلیون 
و 422 هزار و 5 دالر اعالم کرد و افزود: در سال گذشته صادرات از استان اصفهان به 

کشور قرقیزستان دو میلیون و 8۷2 هزار و 86۷ دالر بود.
کوهستانی پزوه در مورد واردات از کشورهای روسیه و قزاقستان در سال گذشته 
گفت: ارزش دالری واردات از کشور روسیه به استان اصفهان 6 میلیون دالر به وزن 2/۷ 
هزار تن و سهم واردات از کشور قزاقستان بالغ بر دو میلیون دالر به وزن 2 هزار تن بود.

گمرک مرزی سردشت که به مدت سه ماه در پی 
شیوع بیماری ویروس کرونا تعطیل شده بود بازگشایی 

شد.
فرماندار سردشت در این باره گفت: در پی اعالم عراق مبنی 
بر باز گشایی مرز کیله سردشت، فعالیت اقتصادی این بازارچه بعد 

از سه ماه تعطیلی از سرگرفته شد.
اقصی نخشی پور با بیان اینکه تعطیلی بازارچه مرزی کیله در 

بیماری ویروس کرونا صورت گرفته  از شیوع  راستای پیشگیری 
بود، افزود: فعالیت اقتصادی این بازارچه با رعایت پروتکل بهداشتی 
تشخیص  گیت  استقرار  با  هوشمند  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  و 
مبادی ورودی و خروجی و محدودیت  غربالگری، تب سنجی در 

زمانی در جهت پیشگیری ازاین بیماری بالمانع است.
بازارچه مرزی کیله در 15 کیلومتری سردشت واقع است و 
ساالنه بیش از 200 میلیون دالر کاال از این بازارچه صادر می شود.

فعالیت بازارچه مرزی کیله سردشت از سر گرفته شد

مدیر گمرک استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: در سال 9۸ بیش 
از ۸۳ میلیون دالر کاال به وزن 616 
هزار تن از این گمرک به خارج از 

کشور صادر شد.
اسماعیل اله دادی افزود: بیشترین حجم 
صادرات را کلینکر تولیدی شرکت سیمان 

شهر کرد تشکیل می داد. 
وی بادام را از دیگر محصوالت مهم 

اظهارداشت:  و  خواند  استان  این  صادراتی 
عراق،  کشورهای  به  صادراتی  کاالهای 
افغانستان، ارمنستان و هندوستان ارسال شد.

و  چهارمحال  استان  گمرک  مدیر 
بختیاری اضافه کرد: متوسط زمان انجام 
در  صادراتی  کاالهای  گمرکی  تشریفات 
سال 98 نسبت به سال قبل از آن کاهش 
صادر  بیشتری  سرعت  با  کاالها  و  یافته 

می شود.

کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کاال 
در گمرک چهارمحال و بختیاری

عوامل مؤثر در جهش تولید
ادامه از صفحه اول

متأسفانه یکی از آفت های مهلک و به 
شدت مخرب در حوزه های تولید و کسب وکار، 
وجود دالالن و واسطه گران بد و سودجو است که 
ضمن کم اثر کردن تالش ها و تصمیمات دولت 
برای بهبود فعالیت های مولد و رونق تولید، موجب 
اختالل در نظم اقتصاد کشور و فشار مضاعف 
بر مردم می شود. کوتاه کردن دست عوامل 
سودجو و فرصت طلب در حوزه های تولید و 
تجارت بی تردید اگر آثار مثبت بیشتری از اقدامات 
حمایتی دولت از فعاالن اقتصادی نداشته باشد، 
کمتر از آن هم نیست. بنابراین هم دستگاه های 
نظارتی و بازرسی دولت و هم قوه قضاییه باید به 
طور جدی و همه جانبه با عوامل و عناصر تهدیدو 

بی ثبات کننده در بخش های فوق مقابله کنند.
نکته مهم دیگر آنکه در کنار تالش هایی 
که برای مبارزه با فساد و مجازات مجرمان 
اقتصادی توسط دستگاه قضا صورت می گیرد و به 
نوبه خود قابل توجه است.، باید با یک برنامه ریزی 
اصولی و صحیح زمینه های سوءاستفاده و بروز 
فساد را از میان برد. این کار اگرچه بسیار سخت و 
نفس گیر است، اما شدنی است و می تواند مجرای 
ورود به یکی از بهترین و سالم ترین فصاهای 
کسب وکار و در نتیجه دستیابی به هدف بزرگ 

جهش تولید باشد.



 

جمهوری اسالمی ایران
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استان ها

 بــا توجــه بــه اهمیــت مــرز آســتارا و اجــرا کــردن پروتکل هــای جهانــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، اســتقرار نیافتــن 
ــتارا و  ــترک آس ــرزی مش ــل م ــا پ ــودن تنه ــرض ب ــم ع ــا، ک ــردن محموله ه ــی ک ــت ضدعفون ــه جه ــتگاه های قرنطین ایس
مناســب نبــودن زیرســاخت و مدیریــت پایانــه ریلــی آســتارا و کمبــود ابزارهــای تخلیــه و بارگیــری و نبــود انبارهــای 

ــرای محصــوالت کشــاورزی و دامــی مشــکالتی را در ایــن مرزهــا به وجــود آورده اســت. ســردخانه ای ب

گیالن  استان  گمرکات  ناظر 
گفت: درسال 9۸ میزان قطعی از 
این گمرکات 77۴ هزار و 9۵7 هزار 
تن به ارزش ۲1۴ میلیون و ۴9۵ 
هزار و ۵1۸ دالر بود که نسبت به 
سال 97 از لحاظ وزنی و ارزشی به 
ترتیب ۴ درصد کاهش و 1۲ درصد 

رشد نشان می دهد.
عمده ترین  یوسفی نژاد  لقاسم  بوا ا
کاالهای صادراتی استان در سال 98 را 
محصوالت نباتی، مصنوعات آن، موادمعدنی 
و سرامیک، محصوالت شیمیایی، مصنوعات 
پالستیکی برشمرد که به کشورهای روسیه، 
آذربایجان، قزاقستان، عراق، کشورهای 

حوزه خلیج فارس و اروپا صادر شد.
وی افزود: بیشترین حجم صادرات 
استان را دو کشور روسیه و آذربایجان به  خود 
اختصاص دادند. همچنین در این مدت بیش 
از 3۷0 هزار تن کاال به ارزش 410 میلیون و 
4۷۷ هزار دالر به صورت صادرات چمدانی به 
کشور آذربایجان صادر شد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن 6۷ درصد رشد داشت.

بین  در  کرد:  تصریح  یوسفی نژاد 
گمرکات استان گیالن، گمرک آستارا به 
لحاظ ارزشی ۷5 درصد صادرات استان را 
به  خود اختصاص داده است و گمرکات بندر 
انزلی و منطقه آزاد انزلی در رده های بعدی 

قرار دارند.
وی اظهارداشت: در همین مدت معادل 
503 هزار و 348 تن کاال به ارزش 680 
میلیون و 306 هزار و 8۷0 دالر به گمرکات 
استان گیالن وارد شد که در مقایسه با سال 
9۷ به لحاظ وزنی و ارزش 10 درصد رشد 

نشان می دهد.
عمده ترین کاالهای ورودی به استان 
نواع روغن،  کاالهای اساسی )غالت(، ا
خطوط تولید، گوشت گرم، چوب و تخته، 
خمیر کاغذ و محصوالت شیمیایی، آهن آالت 
بود و بیشترین حجم آن از کشور روسیه و 
قزاقستان وارد شد. کشورهای امارات، ژاپن، 
ایتالیا، چین، اسپانیا و ترکیه در رده های بعدی 

قرار داشتند.
ناظر گمرکات استان گیالن یادآور شد: 
گمرک بندر انزلی به لحاظ وزنی در سال 
گذشته در بین گمرکات کشور رتبه چهارم به 

خود اختصاص داد.

اقدامات انجام شده در راستای 
رونق تولید

به گزارش روابط عمومی گمرکات 
استان گیالن، یوسفی نژاد در بخش دیگری 
از سخنانش به اقدامات انجام شده توسط 
گمرکات گیالن در راستای تحقق شعار سال 
98 مبنی بر رونق تولید اشاره کرد و آنها را به 

این شرح اعالم کرد: 
1- اعالم بسته های حمایتی در جهت 

رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی 
در  اختصاصی  نبارهای  ا توسعه   -2
جهت تسریع ترخیص خطوط تولیدی و مواد 
اولیه کارخانجات تولیدی استان و کاهش 

هزینه های انبارداری و حمل ونقل
3- قبول ضمانت نامه های بانکی به 
جای وجه نقد بابت حقوق ورودی و مالیات 

ارزش افزوده 
4- معرفی فعاالن مجاز اقتصادی و 

استفاده از تسهیالت مربوط به آنان
5- شبانه روزی شدن امر صادرات و 

ترخیص کاالهای اساسی در استان
تحت  بنادر  و  گمرکات  توسعه   -6
پوشش در استان و مرز ریلی آستارا به سه 

بندر فعال )بندر انزلی، بندر کاسپین، بندر 
آستارا(، مرز زمینی آستارا، مرز ریلی آستارا

۷- حمل یکسره کاالهای اساسی و 
تخلیه کشتی در کمترین زمان ممکن

8- استفاده از ظرفیت ریلی گمرک 
نتقال کاالهای صادراتی و  آستارا برای ا

واردات همزمان ورود کاالهای اساسی
9- راه اندازی میز اوراسیا در استان 
گیالن و انتخاب مدیر گمرک استان به عنوان 
دبیر میز اوراسیا در استان و پیگیری های 
تعرفه های ترجیحی کشورهای عضو اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا

افزایش صادرات غیرنفتی از 
گمرکات استان گیالن در نخستین 

ماه از سال 99
ناظر گمرکات استان گیالن از رشد 
صادرات غیرنفتی در فروردین سال 99 در 

استان گیالن خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی گمرکات 
استان گیالن، ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر 
اولین جلسه  استان گیالن در  گمرکات 
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان 
گیالن در سال جدید که به صورت مشترک 
با شورای گفت وگو در سالن اجتماعات غدیر 

استانداری تشکیل شد، با اشاره به ارزش 
دالری صادرات غیرنفتی سال 98 و افزایش 
آن نسبت به سال 9۷ به میزان دوازده درصد 
از افزایش صادرات غیرنفتی در فروردین 99 
خبر داد و گفت: شیوع جهانی ویروس کرونا، 
بر روابط تجاری کشورها با یکدیگر تأثیر 
منفی گذاشته است. بسیاری از کشورها، 
مرزها و بنادر تجاری خود را در روزهای پایان 
سال بسته بودند و تنها مرز فعال ایران با 
کشورهای CIS و اوراسیا مرز زمینی و پایانه 
ریلی آستارا بود که بدلیل عدم فعالیت سایر 
مرزها ترافیک دو برابری را نسبت به مدت 
مشابه تجربه کرد و شاهد افزایش بی سابقه 

تردد کامیون های تجاری بود.
صورت  توافقات  طبق  افزود:  وی 
گرفته با گمرک آذربایجان فعالیت این 
مرز به صورت 24 ساعته حتی در روزهای 
تعطیل انجام پذیرفت و این امر باعث افزایش 
صادرات غیرنفتی در فروردین سال 99 نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به میزان )84 

درصد وزنی و 6۷ درصد دالری( شد.
یوسفی نژاد تأکید کرد: با توجه به اهمیت 
مرز آستارا و اجرا کردن پروتکل های جهانی 
مبارزه با ویروس کرونا، استقرار نیافتن 
ضدعفونی  جهت  قرنطینه  ایستگاه های 
کردن محموله ها، کم عرض بودن تنها 
پل مرزی مشترک آستارا و مناسب نبودن 
زیرساخت و مدیریت پایانه ریلی آستارا و 
بزارهای تخلیه و بارگیری و نبود  کمبود ا
نبارهای سردخانه ای برای محصوالت  ا
کشاورزی و دامی مشکالتی را در این مرزها 

به وجود آورده است.
ناظر گمرکات استان گیالن در ادامه 
گفت: وجود بخشنامه های دست و پاگیر و 
لحظه ای، تأخیر در صدور مجوزها و ارسال 
برخی نمونه ها به تهران بویژه در بحث 
واردات، عملکرد گمرک را دشوار و تسهیل 

در تجارت را با مشکل مواجه می کند.

اعالم آمادگی برای کمک به 
ترخیص فوری کاالهای اساسی

ناظر گمرکات استان گیالن با ارسال 
نامه ای به معاون اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم 
دادگستری گیالن و دادستان بندر انزلی آمادگی 
این گمرکات را جهت تشکیل تیم های بازرسی 

برای بررسی چگونگی ترخیص کاالهای 
اساسی در بنادر و گمرکات اعالم کرد.

نامه  این  در  یوسفی نژاد  لقاسم  بوا ا
نماینده ای را برای حضور در تیم مذکور 
معرفی کرده تا پیگیری الزم جهت تسریع در 
ترخیص کاالهای یادشده با رعایت قوانین و 

مقررات انجام شود.

درخواست رسیدگی به وضعیت 
گمرک مرزی آستارا

ناظر گمرکات استان گیالن همچنین با 
ارسال نامه ای به استاندار این استان با اشاره 
به افزایش حجم صادرات از گمرک آستارا 
و وضعیت نامناسب این گمرک خواستار 
استقرار و ارائه خدمات 24 ساعته تمامی 
دستگاه های ذی مدخل در امر تجارت در 

این مرز شد.
در بخشی از این نامه آمده است: شیوع 
ویروس کرونا، ارائه خدمات شبانه روزی، 
ورود کاالهای اساسی و ضروری به صورت 
و  بهداشتی  تجهیزات  نبود  24ساعته، 
ضدعفونی کننده در مرزها و مبادی استان، 
کمبود نیروی انسانی، عدم استقرار برخی 
دستگاه های متولی و... ازجمله مواردی است 
که همکاران گمرک در کنار ارائه خدمات 
گمرکی با آن درگیر می باشند. در این بین مرز 
آستارا با توجه به بسته شدن دیگر مرزهای 
مشترک با کشورهای cis و درخواست 
جهت  لمنافع  مشترک ا کشورهای  برخی 
تردد کامیون های تجاری این کشورها از مرز 
آستارا و افزایش تردد کامیون ها به ویژه باال 
رفتن حجم صادرات به کشور روسیه از این 
مرز، عماًل گمرک آستارا بیش از چند برابر 
ظرفیت خود در حال فعالیت می باشد، این 
امر در چنین شرایط بحرانی و نبود اقدامات 
بهداشتی و قرنطینه ای، همکاران گمرک 
را شدیدا در معرض خطر قرار داده است، 
از این رو خواهشمند است دستور فرمایید 
تا تدابیر الزم جهت استقرار و ارائه خدمات 
24 ساعته تمامی دستگاه های ذی مدخل 
در مرز آستارا، استقرار تیم بهداشتی مجهز 
جهت رصد و کنترل ورودی و خروجی مرز و 
حمایت بهداشتی از کارکنان مستقر و انجام 
پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با 

کرونا، در دستور کار قرار گیرد.

 گزارش تحلیلی عملکرد گمرکات استان گیالن در سال 9۸

در راستای اجرای فرمان مقام معظم 
رهبری و مشارکت در طرح »همدلی 
مومنانه«، کارکنان گمرکات استان قم 
همچون سال های گذشته اقدام به تهیه 
و توزیع بسته های اقالم حمایت معیشتی 

در ماه مبارک رمضان کردند. 
نه که با مشارکت  پسندا مر خدا ین ا در ا
مدیران، کارمندان و کارکنان این اداره صورت 
گرفت، 100 بسته اقالم حمایتی شامل برنج، 
روغن، خرما، ماکارونی، شکر و سویا تهیه شد 

ر کمیته   ختیا د، 60 درصد در ا ین تعدا ز ا که ا
امداد امام خمینی)ره( قرار گرفت و 40 درصد 
باقی مانده به طور مستقیم در میان نیازمندان 

توزیع شد.

اعطای گواهی نامه شایستگی از سوی 
WCO به کارمند گمرک استان قم

حسین سیفی معاون امور گمرکی سلفچگان 
موفق به کسب گواهی نامه شایستگی از سوی 

سازمان جهانی گمرک شد.

با  له  سا هر  گمرک  نی  جها ن  ما ز سا
دی  ا تعد به  یستگی  شا مه  هی نا ا گو عطای  ا
ر  ن د ما ز ین سا ن گمرکات عضو ا کنا ر ز کا ا
نان در  مات آ قدا ز عملکرد و ا سراسر جهان ا
ئه خدمات مطلوب به جامعه تجاری  را جهت ا

نی می کنند. قدردا
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات 
استان قم، این گواهی نامه در تاریخ 26 ژانویه 
2020 و به مناسبت روز جهانی گمرک صادر 

شده است.

مشارکت کارکنان گمرکات استان قم در طرح همدلی مومنانه
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استان ها

در بخش صــادرات مــاده ۱۱۶ )کاالهــای اظهار شــده در ســایر گمرکات کشــور، خروجــی از گمــرک ماهیــرود و گمرک 
مســتقر در بازارچه هــای مــرزی اســتان( ۴80 فقــره اظهارنامــه بــه ارزش ۱8 میلیــون و 7۱۲ هــزار و 7۱7 دالر به وزن 
بیــش از 7۶ هــزار و 90۱ تــن ارائــه شــد که نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 98 از نظــر تعــداد پروانــه 7 درصــد کاهش 

و از نظــر ارزش ۱5۴ درصــد و از لحــاظ وزن ۴5 درصد افزایش داشــت.

رشد 66 درصدی ارزش صادرات کاال از گمرکات خراسان جنوبی در فروردین ماه
بیش از 1۳۳ هزارا و ۸۴۸ تن 
کاال به ارزش ۲۳ میلیون و ۵۴9 هزار 
و ۳۳9 دالر در یک ماهه نخست 
استان  گمرکات  از  سال جاری 
خراسان جنوبی صادر شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزن 1۳ درصد و از حیث ارزش 

66 درصد افزیش داشت.
مدیرکل  قلعه نو  خاشی  محمدعلی 
گمرکات خراسان جنوبی با بیان مطلب فوق 
گفت: در بخش صادرات قطعی از گمرکات 
بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه 
مرزی ماهیرود از ابتدای سال 99 تعداد 182 
فقره اظهارنامه صادراتی به وزن 56 هزار و 
94۷ تن و به ارزش 4 میلیون و 836 هزار و 
622 دالر ارائه شد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن از نظر تعداد اظهارنامه 21 
درصد افزایش، از لحاظ وزن 13 درصد و از 

نظر ارزش 24 درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در بخش صادرات ماده 116 
)کاالهای اظهار شده در سایر گمرکات 

کشور، خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک 
مستقر در بازارچه های مرزی استان( 480 
فقره اظهارنامه به ارزش 18 میلیون و ۷12 
هزار و ۷1۷ دالر به وزن بیش از ۷6 هزار و 
901 تن ارائه شد که نسبت به مدت مشابه 
سال 98 از نظر تعداد پروانه ۷ درصد کاهش 
و از نظر ارزش 154 درصد و از لحاظ وزن 45 

درصد افزایش داشت.

عمده اقالم صادرات قطعی گمرک 
استان در این مدت شامل صیفی جات، 
سیمان، تخم مرغ خوراکی، خوراک آماده 
طیور، گازوئیل، هیدروکربن سبک، خرما، 
کاشی و سرامیک، تانکر فلزی و نمک بود 
که به کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه و 

آذربایجان صادر شد.
خاشی اظهارداشت: از ابتدای سال 99 

تعداد 3 فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش 3۷ 
هزار و 808 دالر به وزن 33 تن تشکیل شد 
که نسبت به مدت مشابه سال 98 از نظر تعداد 
پروانه 50 درصد از نظر ارزش 22 درصد و از 
لحاظ وزن 194 درصد افزایش نشان می دهد.

را   استان  به  وارداتی  اقالم  عمده 
شاهدانه بو داده، گوسفند و ماسک تشکیل 

می داد که از کشورهای همسایه وارد شد.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در 
ادامه گفت: از ابتدای سال جاری به 19 مسافر 
ورودی و 149 مسافر خروجی از گمرک 
ماهیرود خدمات گمرکی ارائه و تشریفات 
مسافری امور گمرکی آنها انجام شده است 
که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال 98 از 
نظر مسافرین ورودی 99 درصد و مسافرین 

خروجی 84 درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در فروردین ماه  امسال تعداد 
8۷ دستگاه کامیون حامل فوفل، کود اوره و 
پنل خورشیدی از کشورهای اندونزی، چین 
و ترکمنستان از طریق گمرک ماهیرود به 

کشور افغانستان ترانزیت شد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل 
گمرک کرمانشاه گفت: در یک ماهه 
نخست سال جاری 11۲ میلیون و 
۸6۸ هزار و ۲۳۳ دالر کاال به وزن 
۲۸۴ هزار و ۴1۰ تن از گمرکات 
استان کرمانشاه به خارج از کشور 

صادر شد است. 
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت 
گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
به تبع آن ایجاد محدودیت در تردد مرزی، 
کشور عراق فعالیت های تجاری خود را با 
ایران محدود نموده و از بین گمرکات مرزی 
خسروی و پرویزخان و بازارچه مرزی سومار، 
شوشمی و شیخ صله، تنها گمرک مرزی 
پرویزخان در حال تبادل کاال با کشور عراق 

است.

وی افزود: 191 هزار و 6۷5 تن از 
کاالهای فوق به ارزش 68 میلیون و 19 
هزار و 6۷1 دالر در گمرکات کرمانشاه و 
پرویزخان، اظهار و صادر شده و سایر گمرکات 
کشور نیز در این مدت 44 میلیون و 991 هزار 

و 52۷ دالر کاال با وزن 93 هزار و 11۷ تن از 
طریق مرز پرویزخان به خارج از کشور صادر 

کرده اند. 
 ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
کرمانشاه عمده کاالهای صادراتی از طریق 

این گمرکات را رب گوجه فرنگي، هندوانه 
تازه، پنیر، فرآورده هاي مخصوص تغذیه 
کودکان شیرخوار، خربزه، سیب تازه، شیر و 
خامه شیر که میزان مواد چرب آن مساوي 
یک درصد یاکمتر باشد، بیسکویت هایي که 
به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند، خیار و 
خیار ترشي تازه یا سردکرده ، کولرهاي آبي 
خانه با هوادهي حداکثر 8000 فوت مکعب در 
دقیقه، بادمجان تازه یا سرد کرده، انواع شیر و 
خامه و گریدلوله به صورت پودر، عنوان کرد 
و افزود: بیشتر کاالهای فوق به کشور عراق 

صادر می شود. 
وی مجموع اقالم صادراتی در یک ماهه 
نخست سال 1399 ازگمرکات کرمانشاه و 
پرویزخان را 198 نوع کاال عنوان کرد و گفت: 
در این مدت از گمرکات استان کرمانشاه به 
8 کشور صادرات قطعی صورت گرفته است. 

گمرکات مازندران سال 
99 را با رشد صادرات 

آغاز کرد
 ،99 در نخستین ماه سال
صادرات انواع کاال از گمرکات 
مازندران از 1۴ و میلیون 769 
هزار دالر گذشت. در این مدت 
همچنین بیش از ۸۴ میلیون و 6۸ 
هزار دالر کاال از طریق گمرکات 
استان مازندران وارد کشور شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه 
نظارت گمرکات استان مازندران، طی 
فروردین ماه سال 99، علی رغم شیوع 
کرونا ویروس با تالش وخدمات رسانی 
بی وفقه کارکنان این گمرکات بیش 
نواع کاال از طریق  از 8۷ هزار تن ا
گمرکات نوشهر، امیرآباد، آمل، ساری 
مقصد  به  و  بارگیری  فریدونکنار  و 
13کشور ازجمله قزاقستان، روسیه، 
عراق، ترکمنستان و امارات صادر شد 
که از نظر وزنی 23 درصد نسبت مدت 

مشابه سال 98 رشد نشان می دهد.
شامل  صادراتی  عمده  اقالم 
فرآورده های لبنی، سیمان، کاغذ، بستنی 

و سایر شربت های یخ زده و خرما بود.
بنابراین گزارش، طی همین مدت 
از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد و 
فریدونکنار بیش از 2۷1 هزارتن انواع 
کاال شامل جودامی، ذرت دامی، چربی ها 
و روغن های حیوانی و نباتی، دانه های 
روغنی و گندم از طریق گمرکات استان 
مازندران و از 13کشور ازجمله روسیه، 
امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و 

قزاقستان وارد شد.
این گزارش حاکی است درآمد 
گمرکات استان مازندران از تجارت 
خارجی در فروردین ماه سال 99 از مرز 
291 میلیارد و 804 میلیون ریال گذشت 
که نسبت به مدت مشابه سال98 رشد 

36 درصدی داشت.
در این مدت 192 تن کاال شامل 
ماشین آالت صنعتی و لوله فوالدی به 
ارزش 1میلیون و 426 هزار و ۷12 دالر 
از طریق گمرکات استان مازندران از 
کشورهای روسیه و قزاقستان به مناطق 
ویژه اقتصادی و آزاد کشور ترانزیت 
خارجی شد که از نظر ارزشی رشد 6۷ 
درصدی نسبت به فروردین98 داشته 

است.
تن   192 مدت  همین  طی 
ماشین آالت صنعتی و لوله فوالدی به 
ارزش 1میلیون و 426 هزار و ۷12 دالر 
از طریق گمرکات استان مازندران از 
کشورهای روسیه و قزاقستان به مناطق 
ویژه اقتصادی و آزاد کشور ترانزیت 
خارجی شده است که از نظر ارزشی 
رشد 6۷ درصدی نسبت به فروردین98 

نشان می دهد.

صادرات 11۲ میلیون دالر کاال از گمرکات استان کرمانشاه در فروردین ماه سال جاری

روند واردات و صادرات از گمرکات 
استان مرکزی در نخستین ماه از سال 

99 کاهشی بود.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان 
مرکزی، در فروردین ماه سال جاری بیش از 34 
هزار تن کاال به ارزش بالغ بر 15 میلیون و 8۷0 
هزار دالر از این گمرکات به خارج از کشور صادر 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ وزن 64 و از حیث ارزش دالری ۷4 درصد 

کاهش داشت.
از کل آمار ارائه شده در زمینه صادرات 3 هزار 
و 685 تن به ارزش دو میلیون و 685 دالر مربوط 
به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان 
)زرندیه( و 10 هزار و 640 تن به ارزش 3 میلیون 
و 80۷ هزار دالر مربوط به عملکرد گمرک منطقه 

ویژه اقتصادی کاوه است.
براساس این گزارش عمده کاالهای صادر 
شده از این گمرکات شامل انواع هیدروکربورها، 
پلی اتیلن سنگین، بلورجات و ظروف شیشه ای، 
روی،  شمش  چیپس،  آلومینیومی،  قوطی 
فوالدی،  مقاطع  بیسکوییت،  فروسیلیسیوم، 
ناودانی و کاغذ کارتن سازی بود که به کشورهای 
افغانستانف عراق، آذربایجان، ترکیه و آلمان و به 
سایر کشورها صادر شد.در این مدت همچنین 5 
هزار و 981 تن کاال به ارزش 13 میلیون و 311 
هزار و 416 دالر از طریق گمرکات استان مرکزی 

وارد و ترخیص شد.
از کل آمار واردات 3 هزار و 114 تن به ارزش 
8 میلیون و 234 هزار و 352 دالر مربوط به 

گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.

صدور 16 میلیون دالر کاال از گمرکات استان مرکزی در فروردین ماه 
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نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.

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

نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشریه گمرک از انعکاس دیدگاه های متفاوت استقبال می کند.

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

تحریم تاکنون در کنار ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهیه لوازم زندگی  از کالم رهبري:           
و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم.

گزارش سخنگوی گمرک از وضعیت مرزهای تجاری کشور

آخریـن  مـورد  در  گمـرک  سـخنگوی 
اظهارداشـت:  کشـور،  مرزهـای  وضعیـت 
بازارچـه مرزی پیشـین در جنوب سیسـتان 
و بلوچسـتان بیـن ایـران و پاکسـتان، برای 
جابجایـی مـواد غذایـی به صورت یـک روز 
در میـان بازگشـایی شـده و از ۸ صبـح تـا 
بعدازظهر فعال اسـت، ضمـن اینکه حداکثر 
۲۰ کامیـون و ۴۰ تا ۵۰ وانت و کامیون های 

کوچـک اجـازه تـردد دارند.
سـخنگوی گمـرک ایـران افـزود: بازارچـه مرزی 
ریمـدان بیـن ایـران و پاکسـتان نیز، با همین شـرایط 

بازگشـایی شـده است.
میلـک،  شـامل  مرزهـا  تمـام  شـد:  یـادآور  وی 
ماهیـرود دوغـارون بـه سـمت افغانسـتان در حـوزه 

تجـاری فعال اسـت و در حوزه مسـافری نیـز، به دلیل 
اینکـه صـدور ویـزا بـرای اتباع افغانسـتان آغاز شـده، 
تجـار و راننـدگان و صنعـت گران به شـرط عدم مبتال 

بـودن بـه کرونـا، می تواننـد تـردد کنند.
سـخنگوی گمـرک ایران با بیان اینکـه واردات و 
صـادرات همچنان از طریق دریای خزر به کشـورهای 
اطـراف انجام می شـود، گفـت: در بنادر انزلی، آسـتارا، 
کاسـپین، نوشـهر، فریـدون کنار و امیرآبـاد صادرات و 
واردات کاال داریـم و کاالهـای اساسـی از سـه بنـدر 
انزلـی، امیرآبـاد و فریـدون کنار وارد کشـور می شـود.

وی افـزود: مسـیر ریلـی بـه سـمت آذربایجـان و 
تبادل زمینی به شـکل ترانشـیپمنت فعال است؛ ضمن 
اینکه مسـیر تزانزیتی ایران به روسـیه بـا کامیون های 

ایرانـی در حال انجام می باشـد.
لطیفـی ادامـه داد: در مـرز نخجـوان بـه صـورت 
ترانشـیپ منـت فعالیـت تجـاری داریم و با ارمنسـتان 
هـم ارتباط تجـاری از طریق مرز نوردوز برقرار اسـت.

وی افـزود: بعد از مدتی محدودیت، حجم تجاری 
مـا بـا ارمنسـتان افزایش یافته و تقریبـًا در حال عادی 
شـدن اسـت.لطیفی گفت: مرزها با کشـور ترکمنستان 
همچنان بسـته اسـت؛ البتـه در مرز سـرخس و اینچه 
بـرون تونل هـای ضدعفونـی در مسـیر تـردد کامیونی 
و ریلـی بیـن دو کشـور راه اندازی شـده کـه امیدواریم 
به محض برداشـته شـدن محدودیت هـا و رفع تردد با 
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت جدید و اجـرای پروتکل های 

بهداشـتی، تجارت آغاز شـود.
وی همچنیـن افـزود: ورود کامیون هـای ایرانـی 
برای ترانزیت، صادرات و واردات به سـمت ازبکسـتان 
آزاد شـده و این کشـور محدودیت ها را لغو کرده است.

لغو محدودیت های ترانزیتی برای 
کامیون های ایرانی در ازبکستان

سـفارت جمهوری اسـالمی ایران در تاشـکند لغو 
محدودیت هـای ترانزیتـی بـرای کامیون هـای ایرانـی 

در قلمـرو کشـور ازبکسـتان را اعالم کرد.

سـید روح اله لطیفی، سـخنگوی گمـرک ایران در 
ایـن بـاره گفت: با تصمیم کمیسـیون مقابلـه با بحران 
حمل ونقلـی  محدودیت هـای  ازبکسـتان،  جمهـوری 
بـرای کشـورهای ایران، افغانسـتان و ایتالیـا با رعایت 

دقیـق موازین بهداشـتی لغو شـد.
کامیون هـای  بـرای  توقـف  مـدت  افـزود:  وی 
ترانزیـت،  رویه هـای  بـرای  ازبکسـتان  در  خارجـی 
صـادرات و واردات حداکثـر 10 روز تعیین شـده اسـت 
و راننـدگان قبـل از پایـان ایـن زمـان باید این کشـور 

را تـرک کننـد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

از ابتـدای سـال 99 تاکنـون بیـش از 1۰6 هـزار 
تـن برنج خارجـی از گمرکات کشـور ترخیص قطعی 

شـده است.
براسـاس ایـن گـزارش عـالوه بر ایـن 106 هزار تـن برنج 
کـه بـه صـورت قطعی ترخیص شـده اسـت، 114هزار تـن برنج 
بـه ارزش 98 میلیـون دالر نیـز در گمـرکات از ابتـدای سـال 

پروانـه شـده اسـت و آمـاده 
اسـت. ترخیص 

اظهـار  کـه  برنج هایـی 
شـدند در حـال طـی کـردن 
رویـه گمرکی بـرای ترخیص 
در  تسـریع  بـرای  و  هسـتند 
ترخیص این کاالها براسـاس 
بـا  گمـرک،  لعمل  دسـتورا
ی  ه ها سـتگا د هنگـی  هما
مرتبـط، به صـورت درصـدی 

می شـوند. ترخیـص 
ایـن گزارش حاکی اسـت کشـورهای طـرف معامله برای 
واردات برنج هـای موجـود، هنـد، پاکسـتان، تایلنـد، ترکیـه و 
بـه کشـور،  برنـج  انتقـال  از  بودنـد کـه تجـار پـس  امـارات 
زاهـدان،  چابهـار،  گمـرکات  در  را  ترخیـص  قانونـی  مراحـل 
شـهید رجایـی، قشـم، بنـدر امـام)ره(، بوشـهر و مشـهد دنبال 

. می کننـد

درخواست تعویق زمان ممنوعیت واردات برنج
رئیـس انجمـن واردکننـدگان برنج ایران با ارسـال نامه ای به 
قائـم مقـام وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت خواهـان تعویق زمان 

ممنوعیت واردات برنج شـد.

در این نامه آمده است: 
بـه منظـور بررسـی وضعیـت موجـود و رفع مشـکالت و اخذ 
نظـرات اعضـا انجمـن، مـورخ 99/2/2 جلسـه هیـأت مدیـره این 
انجمـن بـا حضـور منتخبیـن اعضـا تشـکیل و تصمیمـات الزم 

گردید. اتخـاذ 
براسـاس ایـن تصمیمـات بـرای واردات برنج در سـال 99 با 
توجـه بـه شـرایط اقتصـادی 
کشـورف پیشـنهاد مشـخص 
ارز  تخصیـص  انجمـن  ایـن 
بـه صـورت نیمایـی و تغییـر 
می باشـد.  کاالیـی  گـروه 
همچنیـن بـرای اعضایی که 
محموله هـای خـود را تا پایان 
سـال 98 به صـورت درصدی 

نموده انـد.  ترخیـص 
 4200 رز  ا تخصیـص 
تومانـی به ثبت سـفارش های 
آنـان مـورد درخواسـت می باشد.مسـتحضرید زمـان باقی مانـده تا 
شـروع ممنوعیـت بـرای واردات کسـری نیـاز کشـور بسـیار کـم 
اسـت لـذا نسـبت بـه طـرح تعویـق زمـان ممنوعیـت واردات در 

جلسـه تنظیـم بـازار کشـور اقـدام فرماینـد.
مزیـد اطـالع بـه منظـور جلوگیـری از عـودت محموله هـای 
موجـود در بنـادر ایـران، مقرر گردیـد واردکنندگان با فروشـندگان 
طـرف خارجـی مذاکـره و تا تعییـن تکلیـف واردات برنج در ظرف 

مـدت یـک هفته فرصـت الزم را اخـذ نمایند.
خواهشـمند بـذل عنایـت فرمـوده نسـبت بـه اعـالم نظـر و 
پاسـخ بـه مـوارد مذکـور بـرای رفـع بالتکلیفـی در اسـرع وقـت 

مسـاعدت فرماییـد.

ترخیص قطعی و صدور پروانه برای ۲۲۰ هزار تن برنج خارجی

سازمان جهانی گمرک طی اطالعیه ای 
سازمان  این  عضو  گمرکات  کارکنان  از 
برای شرکت در دوازدهمین دوره مسابقه 
ساالنه عکس WCO دعوت به عمل آورد.

در این اطالعیه از عالقه مندان خواسته شده 
است عکس های خود را که نشان دهنده نمادی از 
شعار سال 2020 سازمان جهانی گمرک با عنوان 
"گمرک، تقویت کننده ثبات برای مردم، شکوفایی 
تا دهم  اقتصادی و محیط زیست" است حداکثر 
ماه ژوئن سال 2020 به این سازمان ارسال نمایند.

مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک 
ایران با ارسال نامه ای به مدیرکل حوزه ریاست کل 
و روابط عمومی، شرایط و چگونگی شرکت در این 
مسابقه را براساس نامه سازمان جهانی گمرک به 

این شرح اعالم کرد:
با عنایت به نامه دریافتی از سازمان جهانی 
گمرک طی نامه شماره 20SL0061E مورخ 2۷ 
اوریل 2020 )08 /02 /1399( )تصویر پیوست( به 
نموده  اعالم  مذکور  سازمان  می رساند  استحضار 
ساالنه  مسابقه  دوازدهمین  دارد  قصد  که  است 
این سازمان در یک  اعضای  با شرکت  را  عکس 
فعالیت لذت بخش به منظور گسترش دستاوردهای 

آن در سراسر جهان برگزار نماید.
جهانی  سازمان   ،2020 عکس  مسابقه  در 
شده  رائه  ا عکس های  دریافت  آماده  گمرک 
که  می باشد  عضو  کشورهای  گمرکات  توسط 
"گمرک  عنوان  با   2020 سال  شعار  نشان دهنده 
تقویت کننده ثبات برای مردم، شکوفایی اقتصادی 
و محیط زیست" و یا نمایشگر "گمرک در اقدام" 
)Customs in action( در زمینه نقش ها و 
مثال  به عنوان  و  می باشد  فراوان  مسئولیت های 
کارکنان گمرک را در لباس های فرم در حال ایفای 
وظایف روزانه حیاتی برای تسهیل تجارت قانونی 

و حفاظت از جامعه به تصویر می کشد. مخصوصًا 
در این شرایط بحران سالمت جهانی.

ویروس  )شیوع  حاکم  شرایط  به  توجه  با 
مورخ  از  امسال  مسابقه  عکس های   ،)19 کوید 
22 /4 /1399 )22 ژوئن 2020( به بعد در یک گالری 
آنالین به آدرس زیرکه در وب سایت WCO در 

دسترس اعضا قرار گرفته نمایش داده می شود: 
/ en/ www.wcoomd.org/ / :http(
.)Photo Competition.aspx / us- about

تا  است  شده  دعوت  اعضا  از  نامه  این  در 
 WCO آنالین در صفحه وب  پر کردن فرم  با 
نتایج  نمایند.  اعالم  را  خود  رای  ایمیل  توسط  یا 
به کلیه اعضا ابالغ و به عکس برنده مسابقه در 
رسم  به  جایزه ای   WCO شورای  بعدی  جلسه 

یادبود اعطاء خواهد شد.
معیار داوری در مورد عکس ها شامل هنری 
بودن، اصل بودن، موقعیت به تصویر کشیده شده 

و فضا و رنگ های آن خواهد بود. 
یکی  در  رنگی  بایستی  ارسالی  عکس های 
با   TIF, JPEG, PDF, GIF قالب های  از 
 DPI300 وضوح تصویر )رزولوشن( حداقل حداقل
ابعاد  و  افقی  صورت  به  ترجیحًا   A3 اندازه  در 
با عنوان )title( و توضیح  420×29۷ میلیمتر و 
مختصر )caption( در فرم پیوست )و نه در خود 

عکس( ارسال گردد.
شایان ذکراست مهلت ارسال عکس برگزیده 
به سازمان جهانی گمرک حداکثر تا 10 ژوئن 2020 

)21 /03 /1399( می باشد.
نسبت  فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
ریخ  تا تا  کثر  حدا منتخب  عکس  رسال  ا به 
به  شده   تکمیل  فرم  همراه  به   1399/ 03/ 10
این دفتر جهت انعکاس به سازمان جهانی گمرک 

اقدام نمایند.

دعوت از کارکنان عالقه مند به شرکت 
در دوازدهمین دوره مسابقه عکس سازمان جهانی گمرک


