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 دستور وزیر اقتصاد
 برای راه اندازی بورس هوشمند

   10 اردیبهشت مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  924    قیمـت 5000 تومـان

 تالش برای گشایش 
مرزهای تجاری

گشایش  برای  گمرک  مسئوالن  تالش 
مرزهای مسدود شده به دلیل کرونا به منظور 
انجام تبادالت تجاری به ویژه صادرات کاالهای 
تولید داخل از آن جهت که به طور مستقیم موجب 
جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به تولیدکنندگان 
داخلی ازجمله تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
می شود، قابل توجه و تأمل است. در سایه همین 
تالش ها و تدابیر صورت گرفته هم اکنون بسیاری 
از مرزهای کشور برای ورود و خروج کاال و 
محموله های ترانزیتی فعال و میزان تبادل کاال با 

کشورهای همسایه رو به افزایش است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران، برخی 
از کشورهای همجوار اقدام به مسدود کردن مرزهای 
تجاری خود نموده و مشکالتی را در این زمینه برای 
کاالهای صادراتی و بعضاً وارداتی کشورمان به وجود 
آوردند که شماری از آنها همچنان به این کار ادامه 
می دهند. این در حالی است رئیس کل گمرک ایران از 
همان ابتدا موضوع اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی به جای مسدود کردن مرزها را به مقامات 
مسئول کشورهای دیگر به خصوص کشورهای 
همسایه پیشنهاد کرد که خوشبختانه تعدادی از آنها 
با پذیرش این پیشنهاد اقدام به بازگشایی مرزهای 
خود کردند و تعدادی نیز در حال بررسی شرایط هستند.

دبیرکل سازمان جهانی گمرک چندی پیش 
طی پیامی از گمرکات عضو این سازمان خواست تا 
ضمن رعایت دقیق ضوابط و پروتکل های بهداشتی 
تجهیزات  حاوی  محموله های  ترخیص  ،برای 
پزشکی، دارو و اقالم بهداشتی جهت مقابله با کووید 
19 با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال شرایط 
را برای بهبود زنجیره تأمین و تداوم همکاری های 
تجاری فراهم سازند. وی در این پیام تأکید کرد که 
با توجه به مسئولیت و وظایفی که برای امنیت زنجیر 
تأمین کاال و صیانت از سالمت مردم به گمرک واگذار 
شده، اکنون وقت آن است که دولت ها برای تقویت 
گمرک و افزایش اختیارات و اقتدار آن بیش از پیش 
اقدام نمایند و به طور مثال نهادهای مستقر در مرز را به 
همکاری و هماهنگی بیشتر با گمرک ترغیب نمایند.

خوشبختانه در ایران مسئوالن دولت به ویژه 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی همواره در این مسیر 
قدم برداشته اند و با حمایت کامل از گمرک و عملکرد 
آن، زمینه ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه تجاری، 
واحدهای تولیدی و مردم )مسافران( و در ماه های اخیر 
نیز ترخیص سریع و بدون معطلی تجهیزات پزشکی 
و ملزومات بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با بیماری 
کووید 19 را فراهم کرده اند که امیدواریم این حمایت ها 

در آینده همچنان تداوم داشته باشد.

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در 
نشست هم اندیشی با صاحب نظران بازار سرمایه بر لزوم 
بهره برداری حداکثری از فرصت طالیی استقبال مردم از 

بازار سرمایه تأکید کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران 
)شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در این جلسه که در محل 
وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهارداشت: بازار سرمایه جایگاه 
ویژه ای در اقتصاد کشور پیدا کرده است، این بازار می تواند 
ضمن مردمی کردن اقتصاد، حجم نقدینگی موجود کشور 

را به سمت تأمین مالی بنگاه ها هدایت نماید.
صفحه 2

واردات ماشین آالت معدنی و راهسازی غیراسقاطی مجاز شد

ترخیص نسیه کاالهای اساسی و ضروری 
مورد نیاز مردم از گمرکات

ــران گفــت:  معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک ای
ــط و  ــع ذی رب ــوی مراج ــده از س ــه ش ــار ارائ ــق آم مطاب
بررســی های صــورت پذیرفتــه، میــزان کاالهــای اساســی 
ــن  ــزار ت ــون و 2۳۰ ه ــش از ۴ میلی ــه بی ــر ب ــال حاض درح

ــام  ــدر ام ــه بن ــور از جمل ــم کش ــادر مه ــه در بن ــد ک می رس
خمینــی)ره(، شــهید رجائــی بندرعبــاس، امیرآبــاد، نوشــهر، 

ــت. ــود اس ــی، چابهارموج انزل
صفحه ۳

16 نگاه هفته
اعطای 6 هزار میلیارد تومان معافیت 

گمرکی به تولیدکنندگان 
رئیس کل گمرک از پیش بینی 6 هزار میلیارد تومان معافیت 
خطوط  نوسازی  برای  افزوده  ارزش  مالیات  و  عوارض  گمرکی، 

تولید خبر داد.
سید مهدی میراشرفی با اشاره به وضعیت درآمد گمرک در سال 
9۸، اظهارداشت: طبق قانون بودجه سال گذشته، 16 هزار میلیارد 
تومان درآمد گمرکی پیش بینی شده بود که توانستیم بیش از 1۰۰ 

درصد آن را محقق کنیم.

15گزارش هفته
کشف 172 میلیارد تومان کاالی قاچاق 

توسط گمرکات هرمزگان

16رویداد هفته
 افتتاح سومین خط حمل ونقل کاال 
بین ایران و عمان در آینده نزدیک

 راه اندازی سـومین خط حمل و نقل دریایی بین بندر جاسـک و 
بنادر عمان به زودی راه اندازی می شـود.حمید زادبوم رئیس کل سـازمان 
توسـعه تجـارت ایـران بـا اعـالم این خبـر بر توسـعه و تعمیـق روابط 
تجـاری ایـران و عمـان تأکید کرد و گفت: در فروردین  ماه سـال جاری، 
دو خط حمل ونقل کانتینری در مسـیرهای بندرعباس به بنادر سـلطان 
قابـوس و بنـدر السـویق عمـان برقرار شـد که عمـده محموله های آن 

مـواد غذایـی، محصوالت کشـاورزی و میـوه و تره بار بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 
ایران اعالم کرد: ورود و ترخیص ماشین آالت معدن و راهسازی غیراسقاطی که حداکثر پنج سال 

از ساخت آنها نگذشته باشد، مجاز است.
صفحه 5
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 WCO برگزاری کمیته ظرفیت سازی
با موضوع "مدیریت تغییر امروز برای فردای پایدار"

یازدهمین جلسه کمیته ظرفیت سازی )CBC( سازمان جهانی گمرک از 4 تا 6 مارس 2020 با موضوع "مدیریت تغییر امروز 
برای فردای پایدار" برگزار شد. در این جلسه، کارگروه توافق نامه تسهیل تجارت )TFAWG( سازمان جهانی تجارت و نمایندگانی 

از دولت های عضو، شرکای توسعه، دانشگاه ها و سایر ذی نفعان حضور داشتند.

ناظر گمرکات کرمانشاه: ضعف ساماندهی مدیریت مرزها
مانع پیشبرد امور گمرک است

گمرکات کرمانشاه به لحاظ همجواری با کشور عراق که مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه است روزانه شاهد 
تردد هزاران کامیون حامل کاالهای صادراتی، ترانزیتی و بعضاً وارداتی است و به همین دلیل ساماندهی ورود و خروج و 
ترخیص کاال از گمرکات مرزی این استان نیازمند مدیریتی قوی و هماهنگ است که اصطالحاً به آن مدیریت واحد و هماهنگ 

صفحه 11مرزی تحت نظر گمرک گفته می شود. 

ناظـر گمرکات اسـتان هرمـزگان در دیدار با دادسـتان 
عمومـی و انقـالب بندرعبـاس گفـت: ایـن گمـرکات سـال 
گذشـته 172 میلیـارد تومـان کاالی قاچـاق کشـف کردنـد 
کـه نسـبت بـه سـال 97 از لحـاظ وزن 6 درصـد رشـد و از 

حیـث ارزش ۴9 درصـد کاهـش داشـت.

در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی انجام شد

مراوده تجاری ایران با 240 کشور جهان
 در سال گذشته

صفحه 6
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دستور وزیر اقتصاد برای راه اندازی بورس هوشمند

در ســال 98 میــزان صــادرات کشــورمان بــه آســیا بیــش از 30 میلیــارد دالر و واردات از ایــن قــاره بیــش از 27 
ــارد دالر و  ــا بیــش از 9 میلی ــه اروپ ــود. رقــم صــادرات کشــور ب ــارد و 736 میلیــون و 4 هــزار و 300 دالر ب میلی
میــزان واردات نیــز از ایــن قــاره 15 میلیــارد دالر بــود و ایــن در حالــی اســت کــه علی رغــم تعــدد شــرکای آفریقایــی 
میــزان صــادرات کشــور بــه آفریقــا حــدود400 میلیــون دالر و میــزان واردات از آفریقا نیــز 22 میلیون دالر اســت.

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی 
سخنانی در نشست هم اندیشی با 
صاحب نظران بازار سرمایه بر لزوم 
بهره برداری حداکثری از فرصت 
طالیی استقبال مردم از بازار سرمایه 

تأکید کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در این 
جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، 
اظهارداشت: بازار سرمایه جایگاه ویژه ای 
در اقتصاد کشور پیدا کرده است، این بازار 
می تواند ضمن مردمی کردن اقتصاد، حجم 
نقدینگی موجود کشور را به سمت تأمین مالی 

بنگاه ها هدایت نماید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز بازار 
سرمایه به مأمن سرمایه های خرد مردم 
تبدیل شده است، گفت: ازجمله آثار پایداری 
و روانی بازار سرمایه، تأمین مالی مورد نیاز 

بنگاه های بزرگ مقیاس است.
وزیر اقتصاد با اشاره به راهکارهای 

پیشنهادی تعمیق بازار سرمایه بر ضرورت 
بهبود زیرساخت های نرم افزاری در این بازار 
تأکید کرد و در ادامه گفت: در این فرصت 
کوتاه با افزایش عرضه اولیه و بهره گیری از 
ابزارهای متنوع تأمین مالی در بازار سرمایه 
تالش می شود که بازار سرمایه به عنوان 
کریدور سوم تأمین مالی اقتصاد ایران تقویت 
شود. هر چه اقبال مردم به بازار سرمایه بیشتر 
باشد، برای بهره برداری از فرصت ها، باید 
ابزارهای جدید، کارا و اثربخش تر برای تأمین 

مالی به کار گرفته شود.
رئیس  حمایت  بر  اشاره  با  دژپسند 
جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
کشور از بازار سرمایه، گفت: با عرضه سهام 
دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش 
خصوصی، بازار سرمایه در سال جاری تعمیق 
می یابد. لذا معرفی انواع جدید اوراق، ابزارها 
و بورس ها به تحقق این مهم کمک می کند 
و الزم است سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تشکیل کمیته مشورتی برای دریافت نظرات 

صاحب نظران، در انجام این کار تسریع نماید.
وی عرضه  سهام دولتی در سال جاری را 
ادامه دار دانست و گفت: 16 هزار 5۰۰ میلیارد 
تومان باقی مانده سهام دولت در سه بانک 
)تجارت، ملت و صادرات( و دو شرکت بیمه ای 
)بیمه البرز و بیمه اتکایی امین( در قالب یک 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
)ETF( با عنوان »واسطه گری مالی یکم«، به 

زودی عرضه خواهند شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه یکی از 
وظایف مهم حاکمیتی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران 
خرد است، تعریف ابزارهای جدید مالی و 
بورسی، ارائه اطالعات شفاف و آموزش را 
به عنوان راه های حراست از سرمایه آنها 
دانست و اظهارداشت: شبکه بزرگ رسانه ای 

و فضای مجازی کشور، با استفاده از امکانات 
و ظرفیت های خود، نسبت به اطالع رسانی 
و تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بازار 

سرمایه اقدام کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دستور خود 
به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنی بر تجهیز، تقویت و تکمیل 
در  گفت:  سرمایه  بازار  زیرساخت های 
ارتقای  و  هوشمند  بورس  ندازی  راه ا
زیرساخت های نرم افزاری بازار سرمایه، 

سازمان بورس و اوراق بهادار تسریع نماید.
رئیس شورای عالی بورس گفت: الزم 
با برگزاری جلسات هم اندیشی و  است 
همفکری و با ارائه پیشنهاد های مشخص، 
متنوع، جدیدتر و عملیاتی، راهکارهای 
سازگارتر با اقتصاد کشور طراحی و با کاربست 
بازار  آنها ضمن هدایت منابع به سمت 
سرمایه، از فرصت اعتماد مردم به این بازار 
برای تقویت نظام تأمین مالی اقتصاد کشور 

استفاده مناسب صورت گیرد.
در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی انجام شد

مراوده تجاری ایران با 240 کشور جهان در سال گذشته
رئیس کل گمرک ایران با اعالم آمار 
تفکیکی صادرات و واردات کشورمان 
در سال 98، گفت: در مجموع ایران با 
240 کشور مراوده تجاری داشت و این 
در حالی است اقتصاد ایران تحت فشار 

و تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد.
مهدی میراشرفی افزود: سال 9۸ علی رغم 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران در مجموع 
به بیش از 12۸ کشور جهان صادرات واز 112 

کشور واردات کاال داشتیم.
وی افزود: ۴۰ کشور اروپایی، 21کشور 
آسیایی، 2۸ کشور آفریقایی و 12 کشور آمریکایی 
مقصد صادرات وهمچنین ۴1 کشور اروپایی، ۳1 
کشور آسیایی 12 کشور آمریکایی و 11 کشور 

آفریقایی مبدأ واردات کاال به ایران بودند.
میراشرفی اظهارداشت: بزرگترین شرکای 
تجاری ایران به ترتیب قاره آسیا و سپس اروپا و 
آفریقا بودند، به طوری که حجم تجارت خارجی 
ایران با آسیا بیش از 57 میلیارد دالر یعنی بیش 
از 6۸ درصد تجارت خارجی کشور را تشکیل 

می دهد. 
وی در ادامه افزود: در سال 9۸ میزان 
صادرات کشورمان به آسیا بیش از ۳۰ میلیارد 
دالر و واردات از این قاره بیش از 27 میلیارد و 7۳6 
میلیون و ۴ هزار و ۳۰۰ دالر بود. رقم صادرات 
کشور به اروپا بیش از 9 میلیارد دالر و میزان 
واردات نیز از این قاره 15 میلیارد دالر بود و این 
در حالی است که علی رغم تعدد شرکای آفریقایی 
میزان صادرات کشور به آفریقا حدود۴۰۰ میلیون 
دالر و میزان واردات از آفریقا نیز 22 میلیون دالر 
است. همچنین میزان صادرات کشور به قاره 
آمریکا 1۳۰ میلیون و 756 هزار و 5۸6 دالر و 
میزان واردات از قاره آمریکا ۸6۰ میلیون و ۸5 

هزار و 21۴ دالر بوده است. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در 
بین شرکای آسیایی چین با 9میلیارد و ۴6 میلیون 
و ۴9 هزار و 57۳ دالر و عراق با ۸ میلیارد و991 

میلیون و 5۸5 هزار و91۰ دالر و همچنین امارات 
متحد عربی با ۴ میلیارد و 5۰1 میلیون و ۴۴9 هزار 
۸۴1 دالر به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات 

کاالهای تجاری ایران هستند. 
میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در 
قاره آسیا در حوزه واردات نیز کشورهای چین با 
بیش از 11 میلیارد و 2۰6 میلیون دالر، پس از آن 
امارات با ۸ میلیارد و 912 میلیون و 6۴۸ هزار و 
6۸2 دالر و هندوستان با بیش از سه میلیارد و ۴6۴ 

میلیون و112 هزار و 529 دالر، بودند.
وی ادامه داد: در میان کشورهای اروپایی 
نیز، ترکیه با 5 میلیارد و ۴6 میلیون و ۴9 هزار 
و 57۳ دالر و روسیه با ۴57 میلیون و 6۳۴ 
12۴ دالر و کشور آذربایجان با ۴29  هزار و
میلیون 7۸۴ هزار و ۳17 دالر اصلی ترین مقاصد 
صادراتی ایران هستند. ضمن آنکه کشورمان 
بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به 
995 میلیون  ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و
و 6۳1 هزار و 96۳ دالر، آلمان با دو میلیارد و 
1۰۳ میلیون و19 هزار و 9۳7 دالر و روسیه با 
یک میلیارد و17۰ میلیون و ۸۰9 هزار و 62 دالر 

داشته است.
رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا 
بیشترین صادرات کشور به برزیل با 1۰5 میلیون 

و72۳ هزار و 1۳5 دالر و پس از آن به کانادا 
با حدود 19 میلیون دالر و ونزوئال با بیش از 
یک میلیون و 1۸۴ هزار و ۸۳2 دالر بوده است. 
همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای 
قاره آمریکا از برزیل با 555 میلیون و 57۳ هزار و 
696 دالر و بعد از آن آرژانتین با 555 میلیون و57۳ 
هزار و 696 دالر و در نهایت کانادا با بیش از 52 

میلیون و1۰2 هزار و ۴2۳ دالر بوده است.
وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در 
قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال 9۸ به میزان 
72 میلیون و 59 هزار و 95۸ دالر به موزامبیک، 
62 میلیون 917 هزار و 6۸5 دالر به سودان و52 
میلیون و 256 هزار و 16۳ دالر به کنیا کاالی 
تجاری غیرنفتی صادر کرده است و همچنین به 
میزان 6 میلیون ۳69 هزار و 7۸7 دالر از کشور 
کنیا، پنج میلیون و ۴12 هزار و ۴9 دالر از اتیوپی و 
بیش از چهار میلیون و 66۸ هزار و 97۴ دالر کاال 

نیز از تونس واردات داشته است.

قدردانی رئیس کل گمرک از حضور 
فعال کارکنان این سازمان در عرصه 

مبارزه با بیماری کرونا
رئیس کل گمرک ایران طی پیامی از حضور 
فعال و جهادگونه کارکنان این سازمان به خصوص 

کارکنان گمرکات مرزی در جهت کمک به 
برنامه های دولت برای مبارزه با بیماری کرونا 

قدردانی کرد.
متن پیام به این شرح است: 

یران و  در پی شیوع ویروس کرونا در ا
این  گسترش  به  نسبت  نی ها  نگرا فزایش  ا
یران  ا اسالمی  جمهوری  گمرک  بیماری، 
به عنوان مرزبان اقتصادی و اصلی ترین نهاد 
ناظر بر ورود و خروج کاال و مسافر با تمام 
امکانات و ظرفیت های ستادی و عملیاتی خود 
وارد میدان شده و اقدامات گسترده ای را برای 
کمک به برنامه های دولت در مبارزه با این پدیده 

مرگبار آغاز کرده است.
این اقدامات در دو بخش جلوگیری از 
صادرات اقالم بهداشتی نظیر ماسک های تنفسی، 
.. و همچنین ترخیص  دستکش های طبی و.
سریع و بدون معطلی وسایل و تجهیزات پزشکی 
وارداتی، کمک های بشردوستانه و وسایط امدادی 
ازجمله ترخیص فوری 6۳ دستگاه آمبوالنس با 
جدیت و تالش شبانه روزی در حال اجراست. در 
چنین وضعیتی کارکنان زحمتکش و صبور گمرک 
به ویژه کارکنان مستقر در مناطق مرزی در 
سخت ترین شرایط کاری و فضای نامناسب روانی 

به طور شبانه روزی در حال خدمتگزاری هستند و 
فشارهای زیادی را تحمل می کنند. مشکالت 
مربوط به انسداد برخی از مرزها توسط کشورهای 
همسایه و سرگردانی رانندگان کامیون های حامل 
کاال که طبعًا فشار زیادی را بر گمرک و کارکنان 
آن وارد می سازد به همراه نگرانی ناشی از احتمال 
انتقال ویروس کرونا تنها بخشی از دشواری و 
صعوبت کار کارکنان گمرک در سراسر کشور 

خاصه گمرکات مرزی است.
تک  ز  ا نی  قدردا ضمن  ینجانب  ا
کشور  گمرکات  در  رجمند  ا ران  همکا تک 
یط  شرا در  که  مرزی  گمرکات  به خصوص 
حساس کنونی تمام هم و غم خود را مصروف 
حمایت لجستیکی از جامعه محترم پزشکان و 
پرستاران جان بر کف و فداکار حاضر در خط 
مقدم مبارزه با کرونا ویروس کرده اند، سالمتی 
ین حرکت جهادگونه  ا در ا نها ر ری آ یدا و پا
نه توصیه  از خداوند متعال آرزومندم و برادرا
نکات  به طور جدی  ران  که همکا می کنم 
بهداشتی و ایمنی مرتبط با ویروس کرونا را در 
محیط های کاری رعایت نمایند تا انشاءاهلل با 
همکاری و مشارکت جمعی بتوانیم در آینده ای 

نزدیک از این مهلکه رهایی یابیم.

انتصاب

انتصاب مدیرکل گمرک چابهار
رئیس کل گمرک ایران طی حکمی قربان کریمی را به سمت مدیرکل گمرک چابهار 
منصوب کرد. دکتر مهدی میراشرفی همچنین با صدور حکمی مهدی محتشم را به سمت 

مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان منصوب کرد. 

رئیس کل گمرک طی حکمی امیرعباس حمیدی را به سرپرستی گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است: نظر به تجربیات و شایستگی جنابعالی به موجب این 
حکم، سرپرستی گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدت چهار ماه به شما محول 

می گردد. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
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ــادر  ــی در بن ــام اساس ــص اق ــیوه نامه های ترخی ــازار و ش ــم ب ــتاد تنظی ــات س ــرای مصوب ــر اج ــاوه ب ع
کشــور، در حــال حاضــر دربــاره کاالهــای اساســی موجــود در گمــرکات، بــا ترخیــص درصــدی از ایــن اقــام 
تــا پرداخــت حقــوق ورودی کاالی اظهــار شــده موافقــت می شــود بــه نحــوی کــه معــادل حقــوق ورودی از 

کاالی اساســی نگهــداری و اجــازه ترخیــص مابقــی کاال داده می شــود.

رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون 
دارای نقشی چندگانه و چندوجهی 
و  هستند که می توانند خواسته ها 
مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل 
و  محدودیت ها  تبیین  در  و  کرده 

مقدورات حاکمیت ایفای نقش کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در 
گفت وگو با رادیو اقتصاد ضمن بیان مطلب 
فوق اظهارداشت: اگر در گفتمان هایی که 
شکل می گیرد این شبکه رادیویی بتواند ابعاد 
کارشناسی و علمی خود را تعمیق ببخشد، 
قطعًا در ابعاد کمک به سیاست گذاری نیز 

می تواند نقش مؤثرتری ایفاء کند.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا، 
اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا ، وضعیت 
بین المللی اقتصاد و بازار نفت گفت: امسال، 
سال ویژه ای است و رادیو اقتصاد در ترویج 
فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه و 
تشویق فعاالن اقتصادی برای تأمین مالی از 

طریق این بازار می تواند کمک کند.
دژپسند افزود: فضای کسب وکار با 
کمک دستگاه های اجرایی و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی باید روان شود تا مسیر تولید 
هموارتر گردد و به رشد اقتصادی سریع تر 

کشور کمک شود.

وزیر اقتصاد: فضای کسب و کار باید برای هموارتر شدن تولید، روان شود

 ترخیص نسیه کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از گمرکات

معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران گفت: مطابق آمار ارائه شده از 
سوی مراجع ذی ربط و بررسی های 
صورت پذیرفته، میزان کاالهای اساسی 
درحال حاضر به بیش از 4 میلیون و 2۳0 
هزار تن می رسد که در بنادر مهم کشور 
از جمله بندر امام خمینی)ره(، شهید 
رجائی بندرعباس، امیرآباد، نوشهر، 

انزلی، چابهارموجود است.
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به اینکه با 
تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی گمرک، 

نسبت به ترخیص اقالم اساسی موجود در بنادر 
در حداقل زمان ممکن اقدام می شود، افزود: 
25 شناور درحال تخلیه در بنادر شهید رجایی، 
امام خمینی)ره(، نوشهر، انزلی و امیرآباد بوده 
و همچنین ۳7 شناور دارای اقالم اساسی، در 
لنگرگاه، منتظر تخلیه کاالهای خود هستند که 
از این تعداد شناور، 16 فروند شناور در بندر امام 
خمینی)ره( و 1۳ فروند دیگر در بندر امیرآباد 
می باشند  و از کاالهای اساسی موجود در بنادر 
مهم کشور می توان به ذرت، جو، سویا، برنج شکر، 

روغن خام، دانه های روغنی و... اشاره کرد.

رئیس کمیته راهبری گمرک ایران ادامه 
داد: با توجه به بررسی های انجام شده و علی رغم 
اینکه در صورت ارائه مجوزهای قانونی الزم، 
گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص فوری اقالم 
اساسی به صورت حمل یکسره و شبانه روزی 
اقدام می نمایند، اما قرارگیری اظهارنامه برخی 
از کاالهای اساسی در مسیر قرمز و لزوم کنترل ها 
مشکالت  ازجمله  فیزیکی  بازرسی های  و 
واردکنندگان این اقالم عنوان گردیده بود که 
طبق تصمیمات اتخاذ شده در کمیته راهبری 
گمرک ایران مقرر شد به نحوی اقدام گردد که 
درصد بیشتری از اظهارنامه های اقالم اساسی، 
در مسیرهای زرد و سبز انتخاب مسیر اظهارنامه 
قرار گیرند و ایستایی های احتمالی در این زمینه 
نیز به حداقل کاهش یابد. بدیهی است قرارگیری 
اظهارنامه های اقالم اساسی در مسیر قرمز به دلیل 
لزوم اخذ و ارائه مجوزهای قانونی ترخیص کاال از 
گمرک است که تمامی این مجوزها به صورت 

سیستمی به گمرکات کشور ابالغ می شود.
ارونقی همچنین به ترخیص درصدی اقالم 
اساسی در گمرکات اشاره و افزود: عالوه بر اجرای 
مصوبات ستاد تنظیم بازار و شیوه نامه های ترخیص 
اقالم اساسی در بنادر کشور، در حال حاضر درباره 
کاالهای اساسی موجود در گمرکات، با ترخیص 
درصدی از این اقالم تا پرداخت حقوق ورودی 
کاالی اظهار شده موافقت می شود به نحوی که 
معادل حقوق ورودی از کاالی اساسی نگهداری 
و اجازه ترخیص مابقی کاال داده می شود. به 

عبارتی نسبت به ترخیص نسیه کاالی اساسی و 
ضروری اقدام می گردد؛ البته این اقدام به صورت 
فاز به فاز و ضمن هماهنگی کامل با گمرک ایران 
در حال انجام است که به نظر می رسد در صورت 
ایفای تعهد استفاده کنندگان از این تسهیالت، 
تصمیم گیری در این خصوص و تعمیم ارائه 
تسهیالت یادشده به عموم واردکنندگان کاالهای 

اساسی، به گمرکات اجرایی کشور تفویض گردد.

ترخیص کاال بدون دریافت حقوق 
ورودی برای اولین بار

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از 
ترخیص ۸۰ درصد کاالهای اساسی بدون دریافت 
حقوق ورودی خبر داد و گفت: این کار برای اولین 

بار در کشور در حال انجام است.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران، درخصوص ترخیص نسیه 
کاالهای اساسی از گمرک توضیح داد: 25 گروه 
کاالهای اساسی ازجمله ذرت، جو، دانه های 
روغنی، شکر، گندم و... مانند مابقی کاالها، طبق 
قانون ابتدا باید حقوق ورودی را که برای هر کشتی 
چندین میلیارد تومان می شود، بپردازند و بعد اجازه 
ترخیص کاال دارند اما با ارائه این تسهیالت، در 
حال حاضر گمرک این اجازه را می دهد تا 7۰ 
الی ۸۰ درصد کاالها ترخیص شود و 2۰ درصد 
باقی مانده در گمرک بماند تا کاالها در بازار توزیع 
شود و پس از فروش و متعاقب آن، پرداخت حقوق 
ورودی، 2۰درصد باقی مانده هم ترخیص می شود.

درخواست تسهیل 
صادرات فوالد

آذربایجان  فوالد  انجمن 
شرقی در نامه ای به مدیرکل دفتر 
صنعت،  وزارت  معدنی  صنایع 
معدن و تجارت خواهان تسهیل 
امور برای صادرات فوالد توسط 

واحدهای صادرکننده شد.

متن نامه به این شرح است:
نامه شماره  به  با عنایت  مًا  احترا
9۸ این  /12 6۰ مورخ 1۰/ /۳25۳59
وزارت درخصوص ساماندهی صادرات 
استحضار  به  فوالدی  محصوالت 
می رساند تغییر رویه در اسفند ماه سال 9۸ 
و ضرورت تأیید موردی اقالم صادراتی 
توسط آن دفتر محترم، مشکالتی را در 
امر صادرات متوجه واحدهای تولیدی 
نموده است به طوری که بعضًا موجب 
معطلی و سردرگمی بیش از یک هفته ای 
محموله های صادراتی در گمرکات کشور 
گردیده که این شرایط سبب افزایش 
اعتماد  نیز سلب  و  سربار  هزینه های 

مشتریان خارجی می شود.
 با توجه به شرایط خاص کشور 
به جهت بیماری کرونا و تحریم های 
دستور  است  خواهشمند  لمللی،  بین ا
فرمایید تمهیداتی در جهت تسهیل امور 
فوالدی صادرکننده  واحدهای  برای 
منظور گردیده و شرایط صادرات به مشابه 
دوره قبلی با مجوزهای ۳ ماهه از آن دفتر 
محترم تأیید گردد. پیشاپیش از مساعدت 
و حسن توجه جنابعالی بسیار سپاسگزاریم. 

انجمن صنایع لبنی کشور در 
نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به اهمیت ایجاد یک ذخیره 
استراتژیک از شیر خشک و کره، 
خواهان ساماندهی صادرات این 

محصوالت شد.
در این نامه آمده است:

احترامًا پیرو مصوبه مجوز صادرات 1۰ 
هزار تن شیرخشک صنعتی در مرحله اول 
از طرف ستاد تنظیم بازار و صدور مجوز 1۰ 
هزار تن شیرخشک برای مرحله دوم، نظرات 
لبنی جهت  فرآورده های  انجمن صنایع 

استحضار و دستور الزم تقدیم می گردد: 
1- در شرایط بحران اقتصادی فعلی 
که به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا ایجاد 

شده است و مشکالت بیماری کرونا در سطح 
جهانی، امکان تبادالت واردات و صادرات را 
به شدت دچار تنگنا نموده و کشورها برای 
تأمین ذخیره های استراتژیک مواد غذایی 
و امنیت غذایی پایدار در حال اقدام هستند، 
ایجاد یک ذخیره استراتژیک از شیرخشک 
و کره حداقل 15 هزار تن از هر مورد منطقی 
است که عدم انجام این کار ریسک بسیار 
لبته ایجاد  بزرگی به حساب می آید که ا
این ذخیره استراتژیک باید از منابع خرید 
تامین  تضمینی وزارت جهاد کشاورزی 
گردد و بار تحمل نقدینگی بر دوش صنعت و 

تولیدکنندگان نیفتد.
2- این انجمن با صادرات شیرخشک 
کاماًل  استراتژیک  ذخایر  تأمین  از  پس 

موافق هست ولی نحوه اجرای آن برای 
جلوگیری از عدم توازن در عرضه و تقاضای 
این محصول در سطح منطقی و کاهش 
قیمت آن حائز اهمیت فراوانی است لذا 

پیشنهاد می شود برای جلوگیری از تضییع 
و  تولیدکننده  شرکت های  و  ملی  منافع 
شرکت های صادراتی این امر تخصصی به 
دفتر توسعه صادرات و زیرساختار صنایع و 

بازار وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردد 
تا سیاست گذاری همه جانبه در این زمینه 

امکان پذیر شود.
۳- در راستای بند 2 درخواست می شود 
تا زمانی که حداقل 6۰ درصد از سهمیه 1۰ 
هزار تن اول هر شرکت صادر نشده است 

مجوز جدیدی به آن شرکت داده نشود.
۴- سیاست کلی انجمن ایجاد بازار 
واقعی برمبنای عرضه و تقاضاست. در این 
راستا خواهشمند است کل زنجیره تولید 
فرآوری و عرضه شیر خام محصوالت با یک 
سیاست واحد مبتنی بر عرضه و تقاضا و نرخ 
ارز واحد صورت گیرد تا مسائل و مشکالت 
صنعت از طریق رقابت آزاد واقعی در بازار 

حل گردد.

تأکید انجمن صنایع لبنی کشور بر لزوم ساماندهی صادرات شیر خشک صنعتی
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بخشنامه

براسـاس ماده 119 قانون امور گمرکی، واردات ماشـین آالت خط تولید که به تشـخیص وزارت 
صنعـت، معدن و تجـارت و گمـرک جمهوری اسـامی ایران، مـورد نیاز واحدهـای تولیـدی، صنعتی و 

معدنی مجاز می باشـد از پرداخـت حقوق ورودی معاف اسـت. 

فهرست اقالم مشمول تعرفه صفر برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
 سازمان توسعه تجارت ایران فهرست 
اقالم مشمول تعرفه صفر برای صادرات به 

اوراسیا را اعالم کرد.
این فهرست مشمول تعرفه صفر اوراسیا برای واردات 
از همه کشورها بوده و صادرکنندگان ایرانی نیز می توانند 
با در نظر گرفتن ظرفیت تولید خود و نیز لزوم تأمین نیاز 
داخل کشور به عنوان اولویت اول، نسبت به صادرات این 

اقالم اقدام کنند.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان 
این مطلب گفت: شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا، 
لیست کاالهای ضروری وارداتی به آن اتحادیه را به 
منظور به حداقل رساندن اثرات منفی اقتصادی ناشی از 
گسترش ویروس کرونا و جلوگیری از کمبود این کاالها در 
کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب کرد و طبق 
این تصمیم، از اول آوریل تا ۳۰ ژوئن سال جاری )2۰2۰( 
این کاالها مشمول ترجیح تعرفه ای به صورت معافیت از 

حقوق گمرکی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این فهرست با توجه به 
پیشنهادهای کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تهیه 
شده و شامل کاالهای غذایی، کشاورزی و پزشکی است، 
افزود: به دلیل افزایش تقاضا یا کمبودهای کوتاه مدت 

ناشی از شرایط فعلی در کشورهای عضو، واردات این 
کاالها ضروری اعالم شده است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
در تشریح فهرست این کاالها اظهارداشت: کاالهای 
مشمول تعرفه صفر برای واردات به اوراسیا شامل برخی 
محصوالت کشاورزی و غذایی )سیب زمینی، پیاز، سیر، 
کلم، هویج، فلفل، چاودار، برنج دانه بلند، گندم سیاه، 

آب میوه و غذای آماده کودک( و برخی محصوالت 
دارویی و کاالهای پزشکی آماده )آندوسکوپ، دماسنج 
بدون تماس، پیپت های پزشکی یکبار مصرف و وسایل 
ضد عفونی موبایل( است. عالوه بر این ، واردات برخی 
کاالهای مورد استفاده در ساخت داروها و همچنین 
محصوالت پزشکی به اوراسیا )شامل کیسه های حرارتی، 
پوشش های مخصوص بطری آب و فریزرهای پزشکی( 

نیز از 16 مارس تا ۳۰ سپتامبر امسال بدون پرداخت 
عوارض صورت خواهد گرفت.

زادبوم بیان داشت: شورای همکاری اقتصادی 
اوراسیا تصمیم گرفته است به طور موقت استفاده از 
گواهی های مبدأ A برای کشورهای درحال توسعه 
و کمتر توسعه یافته را تسهیل کند و بنا بر تصمیم 
اعالم شده، امکان استفاده از نسخ کاغذی یا کپی های 
الکترونیکی گواهی مبدأ فرم A به مدت شش ماه و عدم 
ارسال اصل آنها در طی مراحل اظهار گمرکی ممکن 
می شود.وی عنوان کرد: با توجه به اینکه ج.ا ایران یکی 
از کشورهای استفاده کننده از نظام عمومی ترجیحات 
GSP( است، امکان فراهم  تعرفه ای آن اتحادیه )
 A شده برای تسهیل صدور و پذیرش گواهی مبدأ فرم
نیز می تواند به تسهیل صادرات کشورمان به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در اقالم مشمول، در مدت شش ماه 

آتی کمک کند.
گفتنی است، کاالهای مشمول این ترجیحات در 
سایت سازمان توسعه تجارت ایران، بخش توسعه تجارت 
با اوراسیا با عنوان فهرست "کاالهای مشمول ترجیحات 
عمومی اوراسیا با ارائه گواهی مبدأ فرم "A در دسترس 

قرار گرفته است.

هماهنگی  دفتر  مدیرکل   
کشاورزی  محصوالت  صادرات 
و صنایع تبدیلی سازمان توسعه 
تجارت ایران طی نامه ای اعالم 
کرد: براساس مصوبه 99/1/9 هیأت 
وزیران و طبق اصالحات مندرجات 
ذیل فصل20 کتاب مقررات صادرات 
کیلوگرم  هر  واردات  واردات،  و 
کمپوت آناناس تحت ردیف تعرفه 
20082090 منوط به صادرات سه 

کیلوگرم انواع میوه است.
دنبال  به  تصمیم  این  گفت:  وی 
پیگیری های صورت گرفته از سال گذشته 
و در راستای حمایت از توسعه صادرات 
میوه جات کشورمان که در برخی از آنها دارای 

رتبه های جهانی هستیم، اتخاذ شده است.

 5 وی افزود: طی سال 9۸ بالغ بر ۴/
نواع میوه و تره بار به ارزش  میلیون تن ا
۸ میلیارد دالر به خارج صادر  بیش از 1/
شد که نشان دهنده ظرفیت های مناسب 
کشورمان در تولید و صادرات انواع میوه 

و تره بار است.
صادرات  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
توسعه  سازمان  کشاورزی  محصوالت 
تجارت اظهارداشت: در صورت پشتیبانی 
بیشتر دستگاه های اجرایی ذی ربط برای 
تجهیز زیرساخت ها و تأمین خدمات تجاری 
در این حوزه، به ویژه ایجاد زیرساخت های 
مکانیزه نگهداری و پردازش در مناطق تولید و 
تجهیز و تقویت ناوگان حمل یخچالی، قابلیت 
افزایش صادرات، بیش از عملکردهای سال 

گذشته، وجود دارد.

واردات کمپوت آناناس در قبال صادرات میوه بخشنامه مرکز واردات 
گمرک درباره ترخیص 
اقالم ویژه مقابله با کرونا

مدیرکل مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران 
درخصوص ترخیص اقالم ویژه 
مقابله با ویروس کرونا بخشنامه ای 

به گمرکات اجرایی ارسال کرد.
زیر  شرح  به  بخشنامه  متن 
است: با توجه به تصویر نامه شماره 
99 دبیر  /1 /5 5756۳ مورخ  /515
محترم هیأت دولت مبنی بر اینکه 
"به گمرک جمهوری اسالمی ایران 
اجازه داده می شود نسبت به ترخیص 
کاالهای موجود در اماکن گمرکی، 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی یا کاالهای وارده به آنها 
که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و 
در نوبت تأمین ارز بانکی قرار دارند 
و  پیشگیری  نیازهای  رفع  برای  و 
مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار 
نیاز  مورد  جامعه  در  آن  اقتصادی 
می باشند" خواهشمند است دستور 
فرمایید وفق مفاد نامه فوق صرفًا 
درخصوص کاالهای موضوع بخشنامه 
۳۰7/16۳11۳۰ مورخ 9۸/12/16، 
لباس گان موضوع شناسه 7۴۳۰65۳ 
شماره  نامه  موضوع  کاالهای  و 
6۰/۳۴۰۴51 مورخ 9۸/12/2۸ وزارت 
صمت شامل تجهیزات سرمایه ای و 
اقالم مقابله فردی با ویروس کرونا و 
ئه تأییدیه بانک  را صرفًا در صورت ا
ثبت سفارش  قرار گرفتن  بر  مبنی 
مربوطه در صف تأمین از با رعایت 

کامل مقررات اقدام نمایند.

براساس ماده 119 قانون امور 
گمرکی، واردات ماشین آالت خط 
تولید که به تشخیص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، مورد نیاز واحدهای 
مجاز  معدنی  و  صنعتی  تولیدی، 
می باشد از پرداخت حقوق ورودی 

معاف است. 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه به 
دالیل مختلف، مجوزهای معافیت از پرداخت 
حقوق ورودی صادره از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و یا سازمان های استانی 
ذی ربط، مورد پذیرش گمرکات اجرایی 
کشور قرار نمی گرفت و در مکاتبات صورت 
گرفته نیز سازمان های صنعت، معدن و 

تجارت استان ها به دلیل عدم وجود چارچوب 
ئه  را ا به  نسبت  نمی توانستند  مشخص 
توضیحات الزم درخصوص معافیت صادره 
اقدام نمایند، مراتب از سوی این حوزه معاونت 
به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس 

و آن مرجع نیز با انعکاس توضیحات گمرک 
ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر 
آن وزارتخانه را استعالم و نهایتًا مقرر شد با 
تشکیل جلسه مشترک رویه واحدی در این 

خصوص تدوین و ابالغ گردد. 

وی افزود: با توجه به ابالغ رویه واحد 
تدوین شده به مراجع ذی ربط، واحدهای 
نند از معافیت حقوق  تولیدی مجاز می توا
ورودی بیشتری در سالی که بنام »جهش 
تولید« نامگذاری شده استفاده کرده و 
بالفاصله نسبت به ترخیص ماشین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید خود از گمرک بدون 

پرداخت هرگونه وجهی اقدام نمایند. 
مهرداد جمال ارونقی اظهارداشت: در 
صورت شمول معافیت برای موارد اشاره 
شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این 
مرجع  توسط  تجهیزات،  و  ماشین آالت 
ذی ربط به صورت چک دریافت می شود تا 
متعاقبًا در فرآیند مربوطه بازدید و عنداللزوم 
نسبت به استرداد چک های مربوطه به 

واحدهای تولیدی مربوطه اقدام شود.

واردات ماشین  آالت خط تولید از پرداخت حقوق ورودی معاف شد
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 کلیـه صاحبـان محموله هـای ذرت رسـوب بنـادر که کـد تخصیـص دریافـت نموده انـد مکلـف می باشـند حداکثر 
ظرف دو هفته نسـبت بـه ترخیـص محموله های ذرت از گمـرکات کشـور و توزیـع در چارچوب مصـوب اباغی اقدام 
نمایند. بدیهی اسـت در صورت عـدم اقدام مؤثر از سـوی دارنـدگان محموله هـای ذرت برای ترخیـص کاال، اقدام 

قانونـی بـا هماهنگـی دبیرخانه کارگـروه تنظیـم بازار توسـط دسـتگاه های مسـئول انجام خواهد شـد.

واردات ماشین آالت معدنی و راهسازی غیراسقاطی مجاز شد

درخواست تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فوالد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه گمرک ایران اعالم کرد: ورود و ترخیص ماشین آالت معدن و راهسازی 

غیراسقاطی که حداکثر پنج سال از ساخت آنها نگذشته باشد، مجاز است.
متن نامه به این شرح است: 

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۳22۰/ت71۳۸هـ مورخ 1۳99/1/19 هیأت 
محترم وزیران درخصوص تمدید مصوبه شماره 2217۸/ت5۳126هـ مورخ 1۳96/2/۳۰ تا 

پایان سال 1۳99 به استحضار می رساند:
ورود و ترخیص ماشین آالت معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر 
جهانی به شرح جدول زیر، صرفًا تا پایان سال 1۳99 با ارز بازار ثانویه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به صورتی که حداکثر پنج سال از ساخت آنها نگذشته باشد، بدون شرط 

داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است:
شرح کاالکد تعرفهردیف

(Road Header)دستگاه های حفاری ردهدر 184303120

بیل مکانیکی با قدرت فقط )220( اسب بخار284295212

سایر بیل مکانیکی با قدرت بیشتر از )220( اسب بخار384295222

لودر با قدرت باالتر از )310( اسب بخار484295122

بلدوز با قدرت باالتر از )360( اسب بخار584291122

دامپتراک با ظرفیت حمل بار باالی )35( تن687041090

الزم به ذکر است با توجه به تصویب قدمت سال ساخت با حداکثر پنج سال، ردیف های 
2 لغایت 5 مصوبه شماره 2217۸/ت۳126هـ مورخ 1۳96/2/۳۰، ذیل ردیف تعرفه های 
۸۴295212، ۸۴295222، ۸۴295122 و ۸۴291122 قابل ورود و ثبت سفارش اند. همچنین 
نشان های تجاری اعالم شده مستند به نامه شماره 6۰/27۸۳۴5 مورخ 1۳96/12/19 دفتر 
صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت متبوع )تصویب پیوست( کوماتسو، ولوو، کاترپیالر، لیبهر و 

ترکس می باشد.

صادرات گوشت مرغ با 
پرداخت عوارض بالمانع 

است
صادرات انواع گوشت مرغ 
با پرداخت عوارض به ازای هر 
کیلوگرم 15 هزار ریال بالمانع 

اعالم شد.
نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران 
در این زمینه به شرح زیر است: با عنایت 
به کارگروه موضوع بند یک دستورالعمل 
مدیریت صادرات )موضوع مصوبه نهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
1۳97( به استناد  /5 کشور مورخ 27/
۳-1 تصمیمات هشتاد و هفتمین  بند 
نامه  بازار طی  جلسه کارگروه تنظیم 
شماره 6۰/2۸65۸ مورخ 1۳99/1/25 
مقرر نمودند: صادرات انواع گوشت مرغ 
تحت ردیف تعرفه های ۰2۰711۰۰، 
 ،۰2۰71۴2۰ ،۰2۰71۳1۰ ،۰2۰712۰۰
۰2۰71۴9۰ مشمول  ۰2۰71۴1۰ و 
پرداخت پانزده هزار ریال عوارض صادراتی 
به ازای هر کیلوگرم با رعایت سایر مقررات 
 1۳99/2 و ضوابط مربوطه از تاریخ 1/

لغایت 1۳99/۳/1 بالمانع می باشد.
فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
مراتب به کلیه گمرکات اجرایی کشور 

ابالغ و اطالع رسانی شود.

پیشنهاد اعمال معافیت 
و تخفیف هزینه های 

انبارداری محموله های 
تجاری در بنادر کشور

قائم مقام وزیر امور بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 
نامه ای به وزیر راه و شهرسازی 
اعمال معافیت هزینه های انبارداری 
محموله های صادراتی و وارداتی و 
همچنین تخفیف این هزینه برای 
کانتینرها از اول اسفند ماه سال 
گذشته تا پایان اردیبهشت ماه 

سال جاری را پیشنهاد کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و به منظور انجام مطلوب امور 
در بنادر و سازمان های ذی ربط و جلوگیری 
از بروز برخی تأخیرات در امر تخلیه کاالها 
به ویژه کاالهای اساسی و آمادگی در تأمین 
به موقع مواد اولیه واحدهای تولیدی و 
همچنین بارگیری کاالهای صادراتی، 
پیشنهاد می شود در صورت صالحدید 
موضوع معافیت هزینه های انبارداری 
محموله های صادراتی و وارداتی و عدم 
اعمال جریمه های احتمالی برای کانتینرها 
از تاریخ 9۸/12/1 تا 99/2/۳1 از سوی بنادر 
اعمال گردیده و یا هزینه های انبارداری 
برای این قبیل کانتینرها مشمول تخفیف 

باشند.

رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن 
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در 
ــس  ــاون اول رئی ــه مع ــه ای ب نام
ــد مهلت  ــان تمدی ــوری خواه جمه
ــدگان  ــد ارزی صادرکنن ــع تعه رف
ــد. ــاه ش ــه م ــدت س ــه م ــوالد ب ف

ــده اســت:  ــه آم ــن نام در بخشــی از ای
در شــرایط اســتثنایی فعلــی دنیــا کــه همــه 
کشــورها در جهــت کاهــش تأثیــرات منفی 
ــرای  ــژه ای ب ــا تســهیالت وی بحــران کرون
فعــاالن اقتصــادی به ویــژه بنگاه هــای 

صــادرات محــور در نظــر گرفته انــد، 
ــع  ــه رف ــه ماه ــد س ــا تمدی ــا دارد ب تقاض
تعهــد صادراتــی صادرکننــدگان فــوالد 
کشــور کــه عمومــًا بنگاه هــای بــزرگ 
اقتصــادی و بورســی هســتند، زمینــه را 
ــه  ــاالن جبه ــه فع ــش دغدغ ــرای کاه ب
اقتصــادی در شــرایط تحریــم مهیــا 
فرماییــد تــا انشــاءاهلل پــس از گــذار از ایــن 
ــرابط  ــوان ش ــی، بت ــت جهان ــران موق بح
ــی و ارزی  ــرای اوضــاع صادرات ــی را ب باثبات

ــاخت. ــق س ــور محق ــوال کش ف

ــم  ــروه تنظی ــم کارگ ــا تصمی ب
ــوب  ــای وارداتی رس ــازار، ذرت ه ب
شــده در گمــرکات و بنــادر کشــور 
بــا تعییــن ضرب االجــل، ترخیــص 
ــد  ــرار خواه ــع ق ــبکه توزی و در ش

ــت. گرف
براســاس ایــن گــزارش بــا توجــه 
ــوری  ــرم جمه ــت محت ــتور ریاس ــه دس ب
ترخیــص  در  تعجیــل  درخصــوص 
۴ میلیــون تــن کاالی اساســی موجــود 
در بنــادر )مشــمول ارز ۴2۰۰ تومانــی( و 
لــزوم هماهنگــی دســتگاه های مرتبــط 
ازجملــه بانــک مرکــزی، گمــرک جمهوری 
ــدن  ــت، مع ــران و وزارت صنع ــالمی ای اس
و تجــارت بــرای عملیاتــی شــدن ایــن 
ــد: ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــوع، تصمیم موض

ارز  گردیــد تخصیــص  مقــرر   -
ــوری  ــرک جمه ــوبی در گم ــای رس ذرت ه
ــزی  ــک مرک ــط بان ــران توس ــالمی ای اس
مطابــق نامــه تأییــد و ارســال شــده بــدون 
فــوت وقــت و بــا کمتریــن بروکراســی 

اداری اقــدام گــردد.
- گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران 
مکلف اســت تأییــد کــد تخصیــص ارزی را 
ــام  ــی و تم ــن تلق ــف تأمی ــی در ص ــه معن ب
محموله هــای ذرت رســوب بنــادر کــه کــد 
تخصیــص سیســتمی دریافــت نموده انــد را 

ــد. ترخیــص نمای
ــان محموله هــای ذرت  - کلیــه صاحب
رســوب بنــادر کــه کــد تخصیــص دریافت 
نموده انــد مکلــف می باشــند حداکثــر 
ظــرف دو هفتــه نســبت بــه ترخیــص 
محموله هــای ذرت از گمــرکات کشــور 
ــی  ــوب ابالغ ــوب مص ــع در چارچ و توزی
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــدام نماین اق
ــدگان  ــوی دارن ــر از س ــدام مؤث ــدم اق ع
محموله هــای ذرت بــرای ترخیــص 
نونــی بــا هماهنگــی  م قا قــدا کاال، ا
ــط  ــازار توس ــم ب ــروه تنظی ــه کارگ دبیرخان
دســتگاه های مســئول انجــام خواهــد 

شــد.
طبــق تصمیــم کارگــروه تنظیــم بــازار 

ــر  ــازار مؤث ــم ب ــه منظــور تنظی ــن ب همچنی
ــش  ــاب از کاه ــل )اجتن ــازار داخ ــاز در ب پی
تولیــد در فصل هــای زراعــی آتــی بــه 
دلیــل ضــرر و زیــان ناشــی از کاهــش 

غیرمتعــارف قیمــت در فصــل زراعــی 
ــرر  ــدگان مق ــت از تولیدکنن ــاری( و حمای ج
ــذف  ــاز ح ــی پی ــوارض صادرات ــد ع گردی

گــردد. 

مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص فوری ذرت های وارداتی رسوب شده



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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کمیتـه  جلسـه  یازدهمیـن 
ظرفیـت سـازی )CBC( سـازمان 
جهانـی گمـرک از 4 تـا 6 مـارس 
2020 بـا موضـوع "مدیریت تغییر 
امروز بـرای فردای پایـدار" برگزار 
شـد. در ایـن جلسـه، کارگـروه 
تجـارت  تسـهیل  توافق نامـه 
جهانـی  سـازمان   )TFAWG (
تجارت و نمایندگانـی از دولت های 
عضو، شرکای توسـعه، دانشگاه ها 
و سـایر ذی نفعـان حضور داشـتند.

کونیـو میکوریـا دبیـرکل سـازمان 
جهانـی گمرک بـا تأکیـد بـر اهمیت شـعار 
WCO 2۰2۰ مبنـی بـر "گمـرک تقویت 
پایداری بـرای مردم، رفاه و محیط زیسـت" 
گفـت: موضـوع CBC بـه خوبـی تفسـیر 
شـده و پیوندی را برای اهداف توسـعه پایدار 

سـازمان ملـل )SDG( ایجـاد می کنـد. 
وی با اشـاره بـه نتایـج کلیـدی و مهم 
کمیسیون شـورا و سیاست، شـامل اقداماتی 
کـه در زمینـه توسـعه ابزارهـای الزم برای 
حمایـت از ارزیابـی عملکـرد، جنسـیت و 
تنـوع و همچنیـن یکپارچگـی گمـرکات 
به عمل آمـد، افـزود: همه ایـن مـوارد برای 
اطمینـان از اصالحـات و توسـعه پایـدار در 

گمـرک اسـت. 
وی همچنیـن تأکیـد کـرد: سـازمان 
جهانـی گمـرک نقـش مهمـی در زمینـه 
جذب منابع از طریق ابزارها، اسـتانداردهای 
مشـترک و تالش بـرای حمایت از تسـهیل 
تجـارت داشـته کـه شـامل پشـتیبانی از 
موافقت نامـه تسـهیل تجـارت، سیسـتم 
احـکام،  فـرض  پیـش  تک پنجـره، 
ارزش گـذاری و قوانیـن مبـدأ و همچنیـن 
رویکـرد جامـع ظرفیت سـازی اسـت کـه 
در چارچـوب برنامـه Mercator انجـام 

شـده اسـت.
معـاون شـورای سـازمان جهانـی 
گمرک بـرای منطقه ESA و کمیسـاریای 
امـور گمرکـی و مالیاتـی نیـز در مـورد 

چالش هـای مختلـف سـازمان های گمرک، 
تغییر همزمـان و نقش اساسـی WCO در 
اسـتراتژی ها و سیاسـت های دولـت بـرای 
تقویـت پایـداری و کمک بـه توسـعه ملی و 

جهانـی مطالبـی بیـان کـرد.
محمـد قربـان حقجـو سـفیر و نماینده 
دائم افغانسـتان در سـازمان جهانـی تجارت 
 WTO و رئیـس کمیتـه تسـهیل تجـارت
TFC(، H( سـخنران دیگـر ایـن  .E
جلسـه بـود کـه در مـورد تحـوالت اتفـاق 
افتـاده در WTO TFC و پیامدهـای آن 
گزارشـی ارائـه داد. وی به شـرکت کنندگان 
در این جلسـه اطـالع داد که هزینـه اجرای 
موافقت نامـه تسـهیل تجـارت سـازمان 
جهانـی تجـارت )TFA( بـه ویـژه بـرای 

کشـورهای کمتر توسـعه یافته بهبـود یافته 
اسـت. وی همچنین اظهارداشـت: براساس 
اطالعیه هـای دریافـت شـده، بیشـترین 
درخواسـت کمک بـرای اجـرای TFA در 
زمینه های توسـعه و آموزش منابع انسـانی، 
ایجـاد چارچوب هـای قانونـی و نظارتـی و 
ارائـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـوده 

اسـت.
بـا تکیـه بـر پیام هـای کلیـدی جلسـه 
افتتاحیـه، یازدهمیـن جلسـه CBC در 
مـورد تعـدادی از موضوعـات مهـم شـامل 
ظرفیـت  تحقـق  برنامـه  و  اسـتراتژی 
WCO، برنامه ایجـاد ظرفیت، پشـتیبانی 
از ظرفیت سـازی بـرای تقویـت اسـتفاده از 
فناوری و تجزیه و تحلیـل داده ها در گمرک 

بـه بحـث و تبادل نظـر پرداخـت. اقتصـاد 
ندازه گیـری عملکـرد  جزایـر کوچـک، ا
سـازمانی، پیشـرفت در توسـعه "اصالحات 
و نوسـازی - نظـارت بـر فعالیت هـا و 
پروژه هـا" )RAM-MAP( و گـزارش 
ظرفیت سـازی، از دیگـر مـوارد مـورد بحث 
 CBC در ایـن جلسـه بـود. در این جلسـه
همچنیـن پیش نویـس اعالمیـه مربـوط به 
برابری جنسـیتی و تنـوع در گمـرک را تأیید 
 WCO کرد تـا برای بررسـی بـه شـورای

ارائـه شـود.
 در ایـن جلسـه نماینـدگان جمهـوری 
دومینیکـن، مـاالوی، عربسـتان سـعودی، 
همچنیـن  و  گواتمـاال  زامبیـا،  توگـو، 
نماینـدگان آژانس توسـعه بین المللی سـوئد 
)سـیدا( و کمیسـیون اتحادیه آفریقا، تجارب 
عالـی خـود را در مـورد موضوعات فـوق به 

اشـتراک گذاشـتند.
یازدهمیـن جلسـه CBC به ریاسـت 
خانـم "ولمـا ریکتـس واکـر"، کمیسـر و 
مدیرعامـل اداره گمـرک جامائیـکا برگـزار 
شـد و خانـم "زیگفـرور گونالوگسـتیرت" 
از اداره گمـرک ایسـلند نیـز به عنـوان نایب 
رئیـس کمیتـه CBC در سـال 2۰21 

انتخـاب شـد.

فراسو

: سـازمان جهانی گمـرک نقش مهمـی در زمینه جـذب منابـع از طریـق ابزارها، اسـتانداردهای 
مشـترک و تـاش بـرای حمایـت از تسـهیل تجـارت داشـته کـه شـامل پشـتیبانی از موافقت نامـه 
تسـهیل تجارت، سیسـتم تک پنجره، پیش فرض احکام، ارزش گـذاری و قوانین مبـدأ و همچنین 

رویکـرد جامع ظرفیت سـازی اسـت کـه در چارچـوب برنامه Mercator انجام شـده اسـت.

برگزاری کمیته ظرفیت سازی WCO، موضوع "مدیریت تغییر امروز برای فردای پایدار"

همکاری نزدیک تر سازمان جهانی گمرک و اتحادیه جهانی پست
 COVID -19  در پی شیوع 

نتایج یک عملیات گمرکی با هدف جلوگیری از 
فعالیت های غیرقانونی در منطقه جنوب شرقی آسیا

برونئـی،  گمـرک  ادارات 
اندونـزی، مالـزی و فیلیپیـن بـه 
منظـور پشـتیبانی از عملیاتی که 
توسـط سـازمان جهانی گمرک 
 INTERPOL و   )WCO (
علیـه سـازمان های تروریسـتی 
فراملـی و گروه هـای جنایتـی 
در  یافتـه مشـکوک  سـازمان 
مناطق مـرزی دریایـی بین چهار 
کشـور برنامه ریـزی شـده بـود 

وارد عمـل شـدند.
در ایـن عملیات که بـا کـدMAHARLIKA ۳، از 2۴ فوریـه تا 2۰ مـارس 2۰2۰ اجرا 
شـد، از اداره های گمرک خواسـته شـد تا اقدامات اجرایـی هدفمنـد را علیه قاچاق مواد شـیمیایی 
پیش سـاز و مؤلفه های مـورد اسـتفاده در سـاخت دسـتگاه های منفجـره )IEDs( و قاچاق پول 

نقد تقویـت کنند.
نتایج عملیاتMAHARLIKA ۳ شامل موارد زیر بود:

 - دستگیری فرد تحت تعقیب که مظنون عضو گروه ابوسیاف )ASG( است.
- توقیف ۳ قبضه سالح گرم با کالیبرهای مختلف و دینامیت  حاوی نیترات آمونیوم.

- نجات ۸2 قربانی قاچاق انسان و دستگیری چهار قاچاقچی انسان.
- دسـتگیری 1۸2 مظنون، بیشـتر مربـوط به جرائـم مهاجرت و گمـرک و توقیـف کاالها، 

مواد ممنوعـه بـا ارزش کل تخمین زده شـده 9۰2 هـزار یورو.
- مصادره تقریبـًا 22 کیلوگـرم متامفتامین )که تخمین زده می شـود 2۴7 هـزار یورو ارزش 

داشـته باشد.(
- کشف ۳۰۰ هزار رینگیت مالزی پول نقد.

این عملیات نشـان داد کـه همکاری در سـطح ملی و بین المللـی و به طور واضـح، همکاری 
به معنـای تبادل اطالعـات مؤثر و فعالیـت عملیاتی مشـترک هماهنگ بـرای دسـتیابی به نتایج 

امنیتی ضروری اسـت.
کونیـو میکوریـا دبیرکل سـازمان جهانی گمـرک در این بـاره گفت: مـن اطمینـان دارم که 
روابط محکـم بیـن شـرکت کنندگان در عملیـات باعـث موفقیت شـده و مـا می توانیم بـه دنبال 

تقویت بیشـتر تالش هـای ضدتروریسـم در آینده باشـیم.
عملیـات MAHARLIKA ۳نقـش اساسـی ادارات گمـرک در امور مربوط بـه امنیت 
و به طور خـاص، مقابله بـا تحـرکات غیرقانونـی مـرزی و جابه جایی پول هـای غیرقانونـی که از 

سـازمان های تروریسـتی پشـتیبانی می کننـد را نشـان می دهد.

سـازمان جهانی گمرک )WCO( و اتحادیه جهانی 
پسـت )UPU( بـا ارسـال نامـه مشـترکی گمـرکات 
کشـورهای عضو را از اقدامات انجام شـده درباره شیوع  
COVID -19، مطلـع کردند. این موضوع کـه با هماهنگی 
بین اداره های گمرکی و اپراتورهای تعیین شـده پسـتی 
)DO( برای تسـهیل ادامه زنجیره تأمین جهانی پسـتی 
و کاهـش تأثیـر کلی شـیوع بـر جوامع مـا بسـیار مهم 

خواهد بود تأکید شـده اسـت.
 COVID -19،س از شـیوع بیمـاری، بخـش بزرگـی از 

موسـوله های پسـتی بین المللـی 
بایـد از حمل ونقل هوایـی از طریق 
دریـا و زمین )جـاده و ریلـی( منتقل 
شـود. در نتیجـه، برخـی از مقامات 
گمرک ممکن اسـت. در مورد سـایر 
روش هـای حمل ونقـل در بنـادر 
مـرزی زمینـی بـا ترافیـک پسـتی 
روبـه رو شـوند. بنابرایـن، ادارات 

گمرکـی تشـویق می شـوند کـه انعطاف پذیـر باشـند و بـا هـر یـک 
از اسـناد همـراه UPU به عنـوان مثـال CN ۳7 )بـرای نامه هـای 
سـطحی(، CN ۳۸ )بـرای نامه هـای هوایـی( یـا CN ۴1 )بـرای 
نامه هـای هوایـی سـطحی( صورتحسـاب های تحویـل را بپذیرنـد.

عـالوه بـر مفـاد مربـوط بـه مـوارد پسـتی در کنوانسـیون 
تجدیدنظر شـده کیوتو )RKC(، کنوانسـیون UPU و مقررات آن 
بـر اصـل آزادی حمل ونقـل را برای اقـالم پسـتی بین المللـی تأکید 
می کند. بـا توجه به اینکـه RKC مانـع از اجـرای کنترل های الزم 
اداره امـور گمرک نمی شـود، در این نامـه از اعضای سـازمان جهانی 
گمرک خواسـته شـده که روند ترافیک بین المللی پسـت را تسـهیل 
کننـد. ادارات گمرکـی تشـویق شـدند تـا توصیه هـای RKC را به 
دقت مـورد توجـه قـرار دهنـد کـه مشـخص می کنـد گمـرک باید 
به عنـوان اظهارنامـه حمل ونقـل کاال هرگونـه اسـناد تجـاری یـا 

حمل ونقـل را بـرای محمولـه مربوطه کـه کلیـه الزامـات گمرکی را 
رعایـت می کنـد، بپذیـرد.

عـالوه بـر ایـن، WCO بـرای کمـک بـه ذی نفعـان گمرک 
در مـورد مسـائل مربوط بـه شـیوع COVID -19،بخشـی را در وب 

سـایت خود ایجـاد کـرد که شـامل مـوارد زیر اسـت:
لیسـتی از منابع مرجـع طبقه بنـدی HS بـرای لوازم پزشـکی 
 WCO ؛ نمونه هایـی از پاسـخ اعضـایCOVID -19 مربـوط بـه
 WCO ؛ و آخرین ارتباطـاتCOVID -19  بـه بیمـاری همه گیـر
در مورد شـیوع کرونـا ویـروس ازجمله اطالعـات مربوط بـه معرفی 
محدودیت هـای صـادرات موقـت 
بـرای برخـی از کاالهـای مهـم 
پزشـکی )از اتحادیـه اروپـا، ویتنام، 
برزیـل، هنـد، فدراسـیون روسـیه 
و اوکرایـن ازجملـه مـوارد دیگـر( 
و اعالمیه هـای فـوری )به عنـوان 
مثـال در مـورد تجهیـزات پزشـکی 
تقلبـی(. بنابرایـن گمـرکات عضـو 
WCO تشـویق می شـوند تـا بـا صفحـه COVID -19کـه مرتبًا 

بـه روز می شـود، مشـورت کننـد.
UPU از زمان شـیوع بیمـاری کرونا، پیام های فـوری اعضای 
خود را در مـورد اختـالل در زنجیره تأمیـن جهانی پسـتی و اقدامات 
الزم بـرای پاسـخ بـه ایـن بیمـاری همه گیـر دریافـت و از طریـق 
سیسـتم اطالعـات اضطـراری )EMIS( خود منتشـر کرده اسـت. 
 عالوه بـر ایـن اتحادیه جهانی پسـت یـک ابـزار گزارش دهی 
جدیـد بـرای ادغـام شـیوه های حمل ونقـل توسـط راه آهـن و 
حمل ونقـل هوایـی در سیسـتم عامـل کنتـرل کیفیـت )QCS( و 
سیسـتم بـزرگ Big Data خـود، آمـاده کرده کـه به طـور منظم 
توسـط اطالعـات ورودی همـه شـرکای زنجیـره تأمیـن بـه روز 
می شـود و در دسـترس همه کشـورهای عضو اتحادیه قـرار گیرد تا 

کارهایشـان را در qcsmailbd.ptc.post انجـام دهنـد.
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مقاله

 در صورتی کـه واردکننـده در زمـان واردات، گواهی مبدأ خـاص موافقت نامه در اختیار نداشـته باشـد، طـرف واردکننده برای 
ترخیـص کاالی وارداتی باید عـوارض گمرکی را براسـاس نرخ هـای دولت کامل الـوداد )MFN( پرداخـت کرده و یا در صـورت امکان 
سـپرده ای به همان میـزان تادیه نمایـد. در چنیـن مـواردی، واردکننـده می تواند تـا 12 ماه پـس از ثبـت اظهارنامه گمرکـی مطابق با 
قوانیـن داخلی طـرف واردکننده مشـروط بـه اینکه همـه الزامات مـاده 23.6 رعایت شـده باشـد، درخواسـت اعمال تعرفـه ترجیحی 

و اسـترداد هرگونه عـوارض گمرکی مـازاد پرداخت شـده یا ودیعه سـپرده شـده را بنماید.

زاهدطلبان تحت عنوان  آقای علی  مقاله  بخش دوم 
دستورالعمل گواهی مبدأ، آشنایی با ضوابط قواعد مبدأ و الزامات 
آن در موافقت نامه موقت  تجارت آزاد ایران و اوراسیا از نظرتان 

می گذرد:

ماده 7۰6 قاعده تجمیع مبدأ:
این موافقت نامه مانند سایر موافقت نامه های تجارت ترجیحی، به منظور 
تشویق مبادالت تجاری میان اعضاء استفاده از مواد و نهاده های واسطه ای با 
مبدأ هر یک از اعضا را به منزله و در حکم استفاده از مواد و نهاده های داخلی 
همان عضو محسوب نموده که در محاسبه احراز شرایط مبدأ خللی ایجاد 

نمی کند. ماده 7۰6 در این خصوص چنین مقرر کرده است:
 "بدون خدشه به ماده ۳۰6 این موافقت نامه، کاالها یا مواد دارای مبدأ 
هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار 
می رود، به عنوان مواد دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات 
غیر از عملیات موضوع بند 1 ماده 6۰6 این موافقت نامه در آن صورت گرفته 
است. مبدأ چنین موادی باید با گواهی مبدأ صادره )فرم CT۳( توسط مراجع 

صالحیت دار تأیید شود" 
ماده 9۰9 الزام حمل مستقیم کاال

 1- رفتار تعرفه ترجیحی براساس مفاد این فصل به کاالهای دارای 
مبدأیی اعطا می شود که این کاالها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده 

به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.
2- علی رغم مفاد بند 1 این ماده، کاالهای دارای مبدأیی که از قلمرو 
یک یا چند طرف ثالث حمل شود، مشروط به رعایت موارد زیر، قابل قبول 

خواهد بود:
 الف( عبور از قلمرو کشور ثالث بنا به دالیل جغرافیایی با مالحظات صرفًا 

مربوط به الزامات حمل ونقل صورت گرفته باشد؛ 
ب( این کاالها در کشورهای مذکور وارد جریان تجارت یا مصرف نشده 

باشند؛ و 
پ( این کاالها در کشورهای مذکور تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و 
بارگیری مجدد، سورتینگ یا هر عملیات ضروری برای حفظ کاال در وضعیت 

مطلوب، قرار نگرفته باشند؛
۳- متقاضی باید مدارک مثبته مقتضی را که حاکی از رعایت و تأیید 
شروط مندرج در بند 2 این ماده است، به مقامات گمرکی طرف واردکننده 

تسلیم کند.
ماده 15۰6 استاد اثبات کننده مبدأ کاال

1- برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی، متقاضی باید یک 
گواهی مبدأ مطابق با الزامات این بخش به مقامات گمرکی طرف واردکننده 

تسلیم نماید. 
2- گواهی مبدأ ارائه شده به مقامات گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، 
معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در ضمیمه ۳ این موافقت نامه بوده و مطابق 

با الزامات مندرج در ضمیمه ۳ این موافقت نامه تکمیل شده باشد. 
۳- نهاد ذی ربط طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهی مبدأ 

مطابق با الزامات مندرج در ضمیمه ۳ این موافقت نامه تکمیل شده است.

۴- گواهی مبدأ برای 12 ماه از تاریخ صدور آن معتبر خواهد بود و باید به 
جز در شرایط تصریح شده در بند 2 ماده 21.6 این موافقت نامه طی دوره مذکور 
و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقامات گمرکی طرف 

واردکننده ارائه شود. 
5- در صورتی که واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدأ خاص 
موافقت نامه در اختیار نداشته باشد، طرف واردکننده برای ترخیص کاالی 
لوداد  رداتی باید عوارض گمرکی را براساس نرخ های دولت کامل ا وا
MFN( پرداخت کرده و یا در صورت امکان سپرده ای به همان میزان  (
تادیه نماید. در چنین مواردی، واردکننده می تواند تا 12 ماه پس از ثبت 
اظهارنامه گمرکی مطابق با قوانین داخلی طرف واردکننده مشروط به 
اینکه همه الزامات ماده 2۳.6 رعایت شده باشد، درخواست اعمال تعرفه 
ترجیحی و استرداد هرگونه عوارض گمرکی مازاد پرداخت شده یا ودیعه 

سپرده شده را بنماید.
 ماده 21۰6 الزامات حفظ سوابق مبدأ 

مطابق ضوابط این ماده صادرکنندگان، واردکنندگان و نهادهای 
صادرکننده گواهی مبدأ، مکلف به حفظ سوابق و مستندات مربوط به مبدأ 
کاالها دست کم برای مدت سه سال هستند. این ماده در این مورد چنین 

مقرر نموده است.
1- تولیدکننده و با صادرکننده کاالها باید تمام سوابق و نسخه های اسناد 
و مدارک تسلیم شده برای صدور گواهی مبدأ را برای یک دوره حداقل سه ساله 

از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نمایند. 
2- واردکننده ای که امتیاز تعرفه ترجیحی به او تعلق گرفته باید یک 
نسخه از گواهی مبدأ را براساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا 

شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.
۳- نهاد صدور گواهی مبدأ مجاز باید درخواست های گواهی مبدأ و تمام 
اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی 

مبدأ نگهداری نماید.
ماده 22۰6 شروط اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی

مطابق این ماده، شرط اعطای تخفیف های تعرفه ای و ترجیحات توافق 
شده در موافقت نامه منوط به تحقق شرایط زیر است: 

مقامات گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای 
کاالهای دارای مبدأ طرف صادرکننده با شرایط زیر اعطا می کنند:

 الف( کاالهایی که معیار مبدأ ذکر شده در ماده ۳.6 این موافقت نامه را 
احراز کرده باشند. 

ب( اظهارکننده کاال، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد. 
پ( مطابق با الزامات بخش دوم این فصل )مدارک و اسناد مبدأ( اصل 
گواهی مبدأ معتبر و به درستی تکمیل شده به مقامات گمر کی طرف واردکننده 

تسلیم شده باشد.
6- قواعد و معیارهای احراز مبدأ خاص برای برخی از کاالها 

عالوه بر شرایط و ضوابط وضع شده برای احراز مبدأ طبق بندهای 
الف، ب و ب ماده 6.۳ برای برخی از محصوالت، ضوابط سخت گیرانه تر و 
علیحده ای وضع شده، که همزمان باید یک شرط جدید و با چندین شرط را 
برآورده سازند. فهرست این کاالها و ضوابط آن در پیوست دوم موافقت نامه 
تعیین شده است. به عنوان مثال محصوالت فوالدی زیر، تعیین احراز مبدأشان 
فقط و فقط منوط به انجام عملیاتی است که منجر به تغییر کد فصل کاال طبق 
نظام هماهنگ گمرکی شده باشد و یا در مورد خودرو، عالوه بر احراز حداقل 
5۰ درصد ارزش افزوده داخلی باید بخشی از فرآیندهای تولید نیز در قلمروی 

طرفین موافقت نامه انجام شده باشد.
معیارهای ویژه احراز مبدأ برای برخی از کاالها طبق پیوست دوم 

موافقت نامه
(PSR)معیار احراز مبدأ شرح کاالکد تعرفه

 لوله ها و پروفیل های توخالی73/03
از چدن

 عملیات منجر به تغییر
فصل نظام هماهنگ

 لوله ها و پروفیل های توخالی،73/04
 بدون درزف از آهن یا از

فوالد )غیر از چدن(

 عملیات منجر به تغییر
فصل نظام هماهنگ

 سایل لوله ها )مثاًل جوش داده73/05
 شده، پرچ یا به طریق مشابه
 مسدود شده( یا سطح مقطع
 عرضی مدور که قطر خارجی
 آن بیش از 406/4 میلی متر
باشند از آهن یا از فوالد

 عملیات منجر به تغییر
فصل نظام هماهنگ

 سایر لوله ها و پروفیل های73/06
 توخالی )مثاًل با درز باز یا
 جوش داده شده یا جوش
 داده نشده، پرچ شده یا به

 طریق مشابهی مسدود شده(
از آهن یا از فوالد

 عملیات منجر به تغییر
فصل نظام هماهنگ

 لوازم یا اتصاالت لوله کشی73/07
 )مثاًل بست، زانویی، مهره و
ماسوره( از آهن یا از فوالد

 عملیات منجر به تغییر
فصل نظام هماهنگ

 وسایل نقلیه موتوری برای87/02
 حمل ونقل ده نفر یا بیشتر

با راننده

 محتواب ارزش افزوده معادل
 50%، مشروط بر آنکه عملیات
فنی زیر صورت پذیرفته باشد:
 - جوشکاری بدنه )کابین( یا

تولید بدنه )کابین(
- نقاشی بدنه )کابین(

 - نصب موتور )برای وسایل
 نقلیه یا موتور احتراق داخلی از

نوع هیبریدی(
 - نصب موتور الکتریکی کششی

)ژنراتورها، الکتروموتورها(
- نصب گیربکس

- نصب صندوق و کاپوت
- نصب سیستم گاز و ترمز

- و...

* عضو هیئت مدیره مؤسسه
 مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دستورالعمل گواهی مبدأ در موافقت نامه تجارت ایران و اوراسیا- قسمت دوم

شرایط اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی
علی زاهدطلبان*
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مقاله

 گمرک سـازماني اسـت دولتي که مسـئول اجراي قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودي 
و صدوري و همچنیـن واردات، ترانزیت و صادرات کاال مي باشـد. در محیط تجاري امـروز، از گمرک 
انتظار مي رود به اهـداف دقیقي همچون اخذ درآمد، تسـریع فرآیند جابجایي کاالها، اعمال شـفاف 

قوانین و مقررات و ایجـاد امنیت زنجیره تامین دسـت یابد 

ریسک، جعل  مدیریت  کلیدی:  واژه های 
و تقلب تجاری، پولشویی مبتنی بر تجارت، 

گمرک صادرات،  استراتژی، 
1- مقدمه

همانطور که رشد صادرات برای رشد اقتصادی مهم 
است، ثبات صادرات نیز به همان اندازه مهم است زیرا 
و  )راشد  دارد  اقتصادی  برای رشد  متنوعی  پیامدهای 
باالی صادرات،  میزان  به  توجه  با  همکاران، 2۰12(. 
چالشهای  با  گمرک  ترانزیتی،  تبادالت  و  واردات 
برای  کاال  حمل  و  مسافر  کنترل  هنگام  روزانهای 
تشخیص جعل و تقلب در گمرک و سایر موارد، روبه رو 
است. بسیاری از گمرکات از سیستم مدیریت ریسک 
جهت مشخص کردن اینکه چه افرادی، کاالهایی، و 
ارزیابی  مورد  باید  اندازه  چه  تا  و  حمل ونقلی  وسایل 
قرار گیرند، استفاده میکنند )استانداردهای 6.۳ و 6.۴ 
کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(. WCO مدیریت 
و  رویهها  سیستماتیک  »کاربرد  عنوان  به  را  ریسک 
روشهای مدیریتی که اطالعات الزم را برای بررسی 
نقل و انتقالت محمولههایی که ریسکزا هستند« تعریف 
میکند. WCO که ایران عضو آن است، اقدام به تدوین 
17 استاندارد به عنوان راهنمایی برای گمرک و سایر 
شرکت های وابسته در زنجیره تجارت بین المللی کرده 
است که 11 مورد از آنها مربوط به رابطه بین گمرکات 
و 6 مورد از آنها با رابطه بین گمرک و بخش تجارت 
می باشد. در میان این استانداردها، استاندارد ۴ بیانگر 
این است که گمرک باید از یک سیستم مدیریت ریسک 
و سیستم خودکار برای مشخص کردن محموله هایی 
این  کند.  استفاده  دارند  باالیی  ریسک  احتمال  که 
قرار  هدف  و  شناسایی  برای  مکانیسمی  باید  سیستم 
همچنین،  باشد.  داشته  پرریسک  های  محموله  دادن 
گمرک  در  ریسک  مدیریت  به   6 و   5 استانداردهای 
در   WCO در  ایران  عضویت  زمان  از  می پردازند. 

قوانین  است  موظف   IRICA،1959 آگوست   15
با  کند.  اجرا  را  ریسک  مدیریت  به  مربوط  مقررات  و 
نسبت  حاضر  پژوهش  فوق،  مطروحه  موارد  به  توجه 
و  به طور مستقیم  که  به شناسایی خطرات صادراتی 
خالف،  اظهار  تجاری،  تقلب  و  جعل  با  غیرمستقیم 
سوءاستفاده از صادرات و پولشویی مرتبط است، و راه 

آنها می پردازد. های حذف 
2- تئوری

ریسک عبارتست از احتمال متحمل شدن زیان. 
این تعریف شامل دو جنبه اصلي از ریسک است: الف( 
مقدار زیان مي بایست ممکن باشد؛ و ب( عدم اطمینان 
در رابطه با آن زیان نیز مي بایست وجود داشته باشد 
فرآیند  ریسک  مدیریت   .)69 کیم1، 2۰16:  و  )پارک 
سنجش یا ارزیابي ریسک و سپس طرح استراتژي هایي 
ریسک  مدیریت  در  است.  ریسک  با  رویارویی  براي 
که  گردیده  منظور  اولویت بندي  فرآیند  یک  مطلوب، 
بدان طریق ریسک هایي با بیشترین زیاندهي و باالترین 
احتمال وقوع  با  ابتدا و ریسک هایي  احتمال وقوع در 
کمتر و زیاندهي پایین تر در ادامه مورد رسیدگي قرار 
آنچه  واقع،  در   .)2۰۰۴ دروفی2،  و  )آلبرت  مي گیرند 
که ریسک را از یک مشکل و یا یک فرصت متمایز 
می سازد، مفهوم احتمال وقوع است. برای شناخت و 
اولویت بندی ریسکهای سازمانی از دو فاکتور احتمال 
وقوع ریسک و شدت آن، استفاده می گردد )تسوهو و 
همکاران۳، 2۰۰6(. در حوزه صادرات، فرآیند مدیریت 
ریسک روشی است که توسط آن ریسک هاي صادرات 
به طور رسمي در فرآیند اجراي عملیات گمرکی مربوط 
مي شوند  مدیریت  و  رتبه بندي  مشخص،  صادرات  به 
سازماني  گمرک   .)۴75  :2۰11 شوانهر۴،  و  )توماال 
است دولتي که مسئول اجراي قانون گمرک و وصول 
حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنین واردات، 
باشد. در محیط تجاري  ترانزیت و صادرات کاال مي 

امروز، از گمرک انتظار مي رود به اهداف دقیقي همچون 
اخذ درآمد، تسریع فرآیند جابجایي کاالها، اعمال شفاف 
قوانین و مقررات و ایجاد امنیت زنجیره تامین دست یابد 
)علیپور و همکاران، 1۳91(. در قانون جدید امور گمرکي، 
آمده  و  گرفته  قرار  مدنظر  ریسک  مدیریت  موضوع 
است که به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات 
یا  گمرکي، کلیه کاالهایي که به قلمرو گمرکي وارد 
کنترلهاي  و  تشریفات  مشمول  مي شود،  خارج  آن  از 
مانند مدیریت خطر،  از شیوه هایي  استفاده  با  گمرکي 
تجهیزات  به کارگیري  اتفاقي،  یا  منظم  بازرسي هاي 
بر  مبتني  روشهاي  نیز  و  بازرسي،  نوین  شیوه هاي  و 
حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه یا مراقبت است. 

در یک تعریف ریسک هاي امور گمرکي عبارتست از 
احتمال عدم کشف و یا پیشگیري تخلف از قوانین و 
یا سایر  و  امور گمرکي  قانون  به موجب  مقرراتي که 
قوانین و مقررات موضوعه، گمرک متولي اعمال و یا 
نظارت بر آن است )زارعی و چمنی، 1۳92(. این عدم 
توانایي کشف از نقصان در منابع انساني، سیستمها و 
فناوري مورد استفاده در گمرک، فرایندهاي اجرایي و یا 
مدیریت و فرهنگ سازماني آن نشات میگیرد. براساس 
این تعریف ریسکهاي گمرکي را مي توان به دو دسته 
درآمدي )مالي( و غیردرآمدي )غیرمالي( تقسیم نمود. 
مالي  دو دسته ریسک هاي  به  مالي خود  ریسک هاي 
بندي  قابل طبقه  مراجع  یا سایر  و  )درآمدي( گمرک 

شناسایی ریسک های صادراتی- قسمت اول

راهکارهای مدیریت ریسک در گمرک ایران )IRICA(- قسمت اول
دکتر مریم طنابنده * 

چکیده
تجارت بین المللی، به ویژه صادرات، ریسکها و عدمقطعیتها را دربر میگیرد. بدیهی 
است که مقابله با گروه های مختلف ریسک به منظور شناسایی، تحلیل و پاسخ به ریسکها 
و در راستای به حداکثر رساندن نتایج مثبت و به حداقل رساندن پیامدهای منفی پیش روی 
 WCO اهداف اصلی تجارت ملی، به یک فرآیند سیستماتیک نیاز دارد. ایران به عنوان عضو
عمدتاً با ریسکهای مختلف صادراتی مرتبط با پولشویی، جعل و تقلب تجاری، و قاچاق ارز 
روبرو است. بر این اساس، هدف از این مطالعه شناسایی ریسکهایی است که باعث از 
دست دادن درآمد گمرک در حوزه صادرات میشود و ارائه راهکارهایی برای مدیریت آنها 
توسطIRICA است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و خبرگان IRICA در 
شهر تهران بود. نمونه مورد نیاز براي مصاحبههاي کیفي با استفاده از روش نمونهگیري 
قضاوت هدفمند به میزان اشباع نظري جمع آوري شد. دادههای کیفی با استفاده از تحلیل 
مضمون )تم( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 20 مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری 

است:  روبه رو  آن  با   IRICAکه پرریسک صادرات  های  انجام شد. حوزه  برفی  گلوله 
ریسک کاالیی، ریسک تجاری، ریسک اظهارنامه صادراتی، ریسک غیرکارکردی، ریسک 
اعتباری و ریسک مبتنی بر شخص و استراتژیهای مهم برای مدیریت ریسکهای صادراتی 
نرم افزاری،  و  زیرساخت های سخت افزاری  توسعه  و پشتیبانی،  ارائه تسهیالت  شامل 
اجرای کارآمد مکانیسمهای تسهیل صادرات، تعامل مداوم با ذی نفعان حوزه صادرات، 
تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک، تنقیح قوانین و دستورالعملهای صادراتی، مدیریت 
سیستماتیک عملکردهای صادرات گمرک، و توانمندسازی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مشخص گردید. همه این استراتژی ها مطابق با ابزار WCO مانند محیط پنجره واحد 
 )RKC(و کنوانسیون اصالح شده کیوتو )PCA( حسابرسی پس از ترخیص ،)SWE(
سازمان جهانی گمرک برای مدیریت ریسک ها در سازمان گمرک است. این راهکارها 
می توانند به IRICA و سایر گمرکات برای مدیریت ریسک های صادراتی، به ویژه خطرات 

ناشی از قاچاق ارز، جعل و تقلب تجاری و پولشویی کمک کنند.

جدول 1. طبقه بندی انواع تقلبات تجاری )کمیته مبارزه با تخلفات سازمان جهاني گمرک(
غیردرآمدیدرآمدینوع تقلب

 قاچاق کاالهاي تجاري در طول مرزها و یا از انبارها )به ویژه کاالهاي تجاري مشمول
 ممنوعیت وارداتي یا صادراتي، گونه هاي گیاهي و حیواني در حال انقراض و مقررات

محیط زیست(

**

 عدم ارائه توضیحات الزم براي کاالها در اسناد تسلیمي به گمرک یا اظهار کلي نام،
(Misdescriptionبدون ذکر مشخصات متمایزکننده آنها )

**

*کم اظهاري ارزش کاالها

** سوءاستفاده از رژیم هاي مربوط به مبدا یا ترجیحات )شامل سهمیه هاي تعرفه اي(

*سوءستفاده از رژیم هاي تخفیفاتي پردازش داخلي

*(ATAسوءاستفاده از رژیم هاي ورود موقت )به ویژه دفترچه هاي 

الیاف موافقت نامه  )ازجمله  صادراتي  یا  وارداتي  مجوزهاي  الزامات  از   سوءاستفاده 
چندتایي و تجهیزات نظامی(

*

*سوءاستفاده از رژیم هاي ترانزیتي )تبدیل کاالهاي ترانزیتي براي مصرف داخلي(

**اظهارخالف درخصوص کمیت و کیفیت کاالها

 سوءاستفاده از رژیمهاي مصرف نهایي، به ویژه تجارت غیرقانوني در تخفیفات حقوق
گمرکي یا مالیاتي منظور شده براي برخي از کاربران خاص

*

*تخلفات مربوط به قوانین توصیف تجاري یا مقررات حمایت از مصرف کنندگان

*کاالهاي تقلبي

*معامالت ثبت نشده

 درخواست هاي خالف براي استرداد حقوق گمرکي یا مالیاتهاي متعلقه به ویژه اسناد
خالف واقع براي کاالهاي صادر شده

*

*شرکت هاي صوري تجاري یا ثبت تقلبي شرکت ها براي کسب اعتبارات نامشروع

* انحالل ساختگي شرکت ها )شرکت هاي کاغذي براي فرار از پرداخت مالیات(
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در مدیریـت ریسـک به منظـور از بین بـردن ارزیابی هـای منفـی و مثبت اشـتباه ریسـک ها، نیاز 
به نظارت و بررسـی مـداوم می باشـد. در طی ایـن فرآیند، مسـتندات، ارتباط و مشـورت مناسـب با 
کلیـه ذی نفعـان ذی ربـط موضوعات اساسـی اسـت، زیـرا مدیریت ریسـک یـک کارگروهی اسـت که 

کل سـازمان را دربرمی گیـرد و تنهـا به یک واحـد اختصـاص ندارد.

به  مي توان  نیز  را  درآمدي  غیر  ریسکهاي  مي باشد. 
ریسک کاالهاي مجوزي و یا ریسک کاالهاي مشمول 
ممنوعیت و کاالهاي داراي محدودیت )مشمول ارائه 
مجوزات( طبقه بندي نمود )علي اصغري و همکاران، 

 .)1۳9۴
با تخلفات سازمان جهانی گمرک،  کمیته مبارزه 
علیه  تخلف  گونه  هر  به  ارتکاب  را  تجاری5  تقلب 
است  آن  اجرای  مسئول  گمرک  که  قانونی  مقررات 
تعریف می کند که به منظور: الف( فرار یا تالش برای 
فرار از پرداخت عوارض و حقوق مربوط به جابهجایی 
کاالهای تجاری، ب( فرار یا تالش برای فرار از هرگونه 
ممنوعیت یا محدودیت اعمالی بر کاالهای تجاری، ج( 
دریافت یا تالش برای هرگونه استرداد، یارانه یا مبالغ 
تخصیصی که محمل درستی ندارد، د( به دست آوردن 
منافع نامشروع تجاری که به اصل و انجام رقابت تجاری 
پیامدهای  و  آثار  این سند،  زیان می رساند. در  قانونی 
غیردرآمدی  و  درآمدی  دسته  دو  در  تجاری  تقلبات 
جدول  در  خالصه  به طور  که  است  شده  طبقه بندی 
زیر به آنها اشاره می شود )علیپور و همکاران، 1۳91(. 
با استفاده از سند کمیته مبارزه با تخلفات سازمان 
جهانی گمرک، ریسک های عملیاتی گمرک را می توان 

به شرح زیر احصاء نمود )زارعی و چمنی، 1۳92(: 
احتمال عدم کشف و پیگیری از فرار و یا تالش 
به  مربوط  عوارض  و  حقوق  پرداخت  از  فرار  برای 

تجاری کاالهای  جابه جایی 
احتمال عدم کشف و پیگیری از فرار و یا تالش 
برای فرار از هر گونه ممنوعیت یا محدودیت اعمالی 

بر کاالهای تجاری
 احتمال عدم کشف و پیگیری از دریافت یا تالش 
برای دریافت هر گونه استرداد، یارانه یا مبالغ تخصیصی 

که محمل درستی ندارد
احتمال عدم کشف و پیگیری از به دست آوردن یا 
تالش برای به دست آوردن منافع نامشروع تجاری که 

به اصل و انجام رقابت تجاری قانونی زیان می رساند
از تخلفات فوق  عدم توانایی کشف و پیشگیری 
از نقصان در منابع انسانی، سیستم ها و فناوری مورد 
استفاده در گمرک، فرآیندهای اجرایی و یا مدیریت و 
منظور  به  گمرک  می گیرد.  نشات  سازمانی  فرهنگ 

به  مکلف  جابه جایی ها  در  تخلف  پیگیری  و  کشف 
اعمال کنترل های گمرکی در رویه های خود است و در 
عین حال به تسهیل در تجارت می پردازد. به نحوی که 
دامنه اعمال کنترل های گمرکی در بخش عملیاتی بر 
روی رویه های گمرکی می باشد. در ذیل نحوه شناسایي 
ریسک هاي عملیاتي گمرک نشان داده شده است. در 
ریسک ردیف 1 خود گمرک و به تبع آن وزارت امور 
مي گردد.  درآمدي  خسارت  دچار  دارایي  و  اقتصادي 
در ریسک ردیف 2 سایر مراجعي که وصول وجوه و 
دریافت حقوق حقه ایشان طبق قانون به عهده گمرک 
نهاده شده است )مانند مالیات بر ارزش افزوده( دچار 
خسارت مي گردند. در مورد ریسک هاي ردیف ۳ و ۴ 
موارد ممنوعیت و محدودیت توسط قانون امور گمرکي 
برشمرده شده است )علي اصغري و همکاران، 1۳9۴(. 

۳- استانداردهای WCO برای مدیریت 
ریسک صادرات

در گمرک، مدیریت ریسک و کنترل کاال، مسافر 
و وسایل نقلیه در مرحله صدور و نقطه ارسال شروع 
مرحله  در  تایید  و  شناسایي  فعالیت هاي  با  و  مي شود 
ورود ادامه مي یابد و با کنترل هاي حسابرسي پس از 
ترخیص تکمیل مي شود. استانداردها و دستورالعمل های 
به همراه چارچوب  کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو 
قرن  در  گمرک  استراتژی  و   SAFE استانداردهای 
بیست و یکم، بلوک های سازنده اصلی برای مدیریت 
استاندارد  مدرن گمرکات فراهم کرده است6. مطابق 
SAFE در مورد سیستم های مدیریت  ۴ چارچوب 

ریسک، اداره گمرک باید یک سیستم مدیریت ریسک 
ریسک های  دارای  های  محموله  شناسایی  برای  را 
بالقوه و یا حمل ونقل های پرریسک و اتوماتیک کردن 
باید  مدیریتی  سیستم  این  کند7.  ایجاد  سیستم  آن 
سازوکاری را برای اعتبارسنجی ارزیابی های تهدید و 
هدف گذاری در تصمیم گیری و اجرای بهترین شیوه ها 
در نظر بگیرد. هدف اصلی چارچوب SAFE تقویت 
در  آنها  توانایی  ارتفاء  برای  گمرکات  بین  همکاری 
تشخیص محموله های پرریسک است. طبق استاندارد 
6.۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو )RKC( سازمان 
گمرکی،  کنترل های  بکارگیری  “در  گمرک،  جهانی 
کند«.  استفاده  ریسک  مدیریت  از  می بایست  گمرک 
مربوطه،  دستورالعمل های  و   6.۳ استاندارد  مطابق 
مدیریت ریسک به عنوان کاربرد سیستماتیک رویه ها 
و روش های مدیریتی تعریف شده است که اطالعات 
الزم را برای پرداختن به فعالیت ها یا محموله هایی که 
دارای ریسک می باشند، به گمرک ارائه می دهد. مقدمه 
RKC استفاده از مدیریت ریسک را یکی از 7 اصل 

مهم تسهیل تجارت ذکر کرده است

پنج مرحله اصلی در فرآیند مدیریت ریسک گمرک 
استاندارد وجود دارد که توسط WCO تعریف شده 
کنترل  کاال،  واردات  ریسک:  ایجاد  زمینه   )1 است: 
صادرات، تردد مسافر و غیره. 2( شناسایی ریسک ها: 
مبدأ،  اظهاری،  کم  مثال  عنوان  )به  درآمد  از  حمایت 
طبقه بندی کاال(، ممنوعیت ها و محدودیت ها )به عنوان 
مثال قاچاق مواد مخدر، IPR ، سالح های آتش زا و 
وقوع  احتمال  ریسک ها:  تحلیل  و  تجزیه   )۳ غیره(. 
ریسک )احتمال کمتر، احتمال زیاد، بسیار محتمل(؛ ۴( 
ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها: ارزیابی تأثیر و پیامد 
 )5 پایین(؛   ، متوسط   باال،  مثال  عنوان  )به  ریسک ها 
پاسخگویی به ریسک: اقدامات متقابل را تعریف کرده و 

به سطح ریسک اختصاص دهید )مثاًل پذیرش، کاهش، 
انتقال یا اجتناب(. عالوه بر این پنج مرحله، در مدیریت 
ریسک به منظور از بین بردن ارزیابی های منفی و مثبت 
اشتباه ریسک ها، نیاز به نظارت و بررسی مداوم می باشد. 
در طی این فرآیند، مستندات، ارتباط و مشورت مناسب 
است،  ساسی  ا موضوعات  ذی ربط  ذی نفعان  کلیه  با 
کل  که  است  کارگروهی  یک  ریسک  مدیریت  زیرا 
سازمان را دربرمی گیرد و تنها به یک واحد اختصاص 
ندارد. استاندارد 6.۴ کنوانسیون همچنین بیان می دارد 
از تجزیه و تحلیل ریسک استفاده  باید  که "گمرک 
کند تا مشخص شود که افراد و کدام کاالها و وسایل 
حمل ونقل، باید مورد ارزیابی قرارگرفته و تا چه میزان 
ازیابی شوند". به عالوه، استاندارد 6.5 اظهار می دارد: 
"گمرک باید استراتژی سنجش قابل قبولی را برای 

پشتیبانی از مدیریت ریسک اتخاذ کند". 

مرکز  پولشویی  با  مبارزه  اداره  رئیس   *
رک  م گ یافته،  سازمان  جرائم  با  مبارزه 

ن ا ایر تهران،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
پاورقی
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-3 Tsohou et al.
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-5 Commercial fruads
-6 WCO (2010), Customs Risk 
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conv/kyoto_new.aspx

-8 WCO (2010), Customs Risk 
Management Compendium, Volume 1. 
Available at: http://www.wcoomd.org/
en/Topics/Facilitation/Instrument20%
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جدول 2. نحوه شناسایی انواع ریسک های عملیاتی گمرک )علي اصغري و همکاران، 1۳94( 

نوع ریسکنام ریسکردیف

 احتمال وقوع فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، هزینه انجام1
خدمات و جریمه هاي متعلق

 ریسک درآمدي
)اقتصادي(

 احتمال وقوع فرار از پرداخت وجوه قابل وصول قانوني براي سایر2
مراجع

 ریسک درآمدي
)اقتصادي(

ریسک غیردرآمدياحتمال وقوع فرار از رعایت هرگونه ممنوعیت قانوني3

ریسک غیردرآمدياحتمال وقوع فرار از رعایت هرگونه محدودیت قانوني4

 
  های عملیاتی در گمرک بندی ریسک دسته. 1شکل 

 

ریسک های 
عملیاتی

غیرمالی 
(غیردرآمدی)

محدودیت ها 
(نیاز به مجوز) ممنوعیت ها

(درآمدی)مالی 

درآمد سایر 
مراجع درآمد گمرک

شکل 1. دسته بندی ریسک های عملیاتی در گمرک 

شکل 2. فرآیند استاندارد مدیریت ریسک گمرکی8
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سطح اهمیت، به صورت های مالی که حسابرس نسبت به آن گزارش ارائه می دهد، مربوط می شود. چنانچه 
صورت های مالی برای دوره گزارشگری مالی بیشتر یا کمتر از 12 ماه تهیه  شود )برای مثال در مواردی 
که یک واحد تجاری جدید تأسیس می شود یا واحد تجاری سال مالی خود را تغییر می دهد(، سطح اهمیت، 

برای صورت های مالی تهیه شده برای آن دوره مالی تعیین می شود.

سلسله مباحث حسابرسی پس از ترخیص- قسمت نوزدهم

اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

در ادامه مباحث گذشته، در این شماره به 
مبحث اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات 
حسابرسی صورت های مالی، به استناد مباحث 

استاندارد ۳20 حسابرسی می پردازیم. 
مفهوم اهمیت توسط حسابرس عالوه بر آنکه در 
هر دو مرحله برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی 
به کار گرفته می شود، در ارزیابی اثر تحریف های شناسایی 
شده بر حسابرسی و اثر تحریف های اصالح نشده )در 
صورت وجود( بر صورت های مالی و همچنین در تعیین 
نوع اظهارنظر در گزارش حسابرس مورد استفاده قرار 

می گیرد.
اهمیت در اجرا به معنی مبلغ یا مبالغی است که 
شده  تعیین  اهمیت  سطح  از  کمتر  حسابرس  توسط 
واحد،  مجموعه  یک  به عنوان  مالی  برای صورت های 
تا بدین ترتیب احتمال فزونی مجموع  تعیین می شود 
سطح  از  نشده  اصالح  و  نشده  کشف  تحریف های 
اهمیت تعیین شده برای صورت های مالی به عنوان یک 
مجموعه واحد به سطح پایین و مناسبی کاهش یابد. در 
موارد مقتضی، اهمیت در اجرا، به مبلغ یا مبالغی کمتر 
از سطح یا سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرس 
افشای  موارد  یا  مانده حساب ها  برای گروه معامالت، 

خاص نیز اطالق می شود.
کلی  هدف  مالی،  صورت های  حسابرسی  در 
حسابرس عبارت است از کسب اطمینان معقول درباره 
یک  به عنوان  مالی  صورت های  آیا  که  موضوع  این 
مجموعه واحد عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب 
یا اشتباه است یا خیر. دستیابی به این هدف حسابرس 
حسابرسی  استانداردهای  براساس  تا  می سازد  قادر  را 
جنبه های  تمام  از  مالی  صورت های  آیا  اینکه  درباره 
شده  تهیه  حسابداری  استانداردهای  طبق  بااهمیت، 
یافته های  به  توجه  با  و  کند  اظهارنظر  خیر،  یا  است 
خود، نسبت به تهیه و ارائه گزارش در مورد صورت های 
مالی اقدام نماید. حسابرس با جمع آوری شواهد کافی و 
مناسب برای کاهش خطر حسابرسی به سطحی پایین 

قابل پذیرش، اطمینان معقول کسب می کند. خطر  و 
حسابرسی بدان معنی است که حسابرس در شرایطی 
اهمیت است  با  که  صورت های مالی حاوی تحریف 
تابعی  حسابرسی،  خطر  کند.  ارائه  نامناسب  اظهارنظر 
از خطرهای تحریف بااهمیت و خطر عدم کشف است. 
اهمیت و خطر حسابرسی در تمام مراحل حسابرسی، 

مورد توجه قرار می گیرد.
تعیین سطح اهمیت

حسابرس هنگام تدوین طرح کلی حسابرسی باید 
یک  به عنوان  مالی  برای صورت های  را  اهمیت  سطح 
مجموعه واحد تعیین کند. اگر در شرایط خاص واحد تجاری، 
یک یا چند گروه معامالت، مانده حساب ها یا موارد افشای 
خاصی وجود داشته باشد که در صورت تحریف آنها به 
مبالغی کمتر از سطح اهمیت تعیین شده برای صورت های 
مالی به عنوان یک مجموعه واحد، به طور منطقی انتظار رود 
که تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی را 
تحت تأثیر قرار دهد، حسابرس باید سطح یا سطوح اهمیت 
مورد استفاده برای آن گروه معامالت، مانده حساب ها یا 
موارد افشای خاص را تعیین کند.مراجع قانون گذاری و 
دستگاه های نظارتی اغلب از جمله استفاده کنندگان اصلی 
صورت های مالی واحدهای بخش عمومی بشمار می روند. 
عالوه  بر این، صورت های مالی ممکن است برای اتخاذ 
تصمیماتی غیر از تصمیمات اقتصادی نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. بنابراین، تعیین سطح اهمیت برای صورت های 
مالی به عنوان یک مجموعه واحد )و در صورت لزوم، سطح 
یا سطوح اهمیت برای گروه معامالت، مانده حساب ها 
و موارد افشای خاص( در حسابرسی صورت های مالی 
قانونی،  الزامات  تأثیر  تحت  عمومی،  بخش  واحد  یک 
مقرراتی و یا سایر الزامات و نیازهای اطالعات مالی مراجع 
قانون گذاری و عموم مردم در رابطه با برنامه های بخش 

عمومی، قرار می گیرد.
تعیین سطح اهمیت مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای 
است. اغلب درصد معینی از یک معیار به عنوان نقطه 
شروع در تعیین سطح اهمیت برای صورت های مالی 

به عنوان یک مجموعه واحد، در نظر گرفته می شود. نمونه 
معیارهایی که با توجه به شرایط واحد تجاری می تواند 
مناسب باشد، شامل اقالم صورت سود و زیان از قبیل 
سود قبل از مالیات، جمع درآمدها، سود ناخالص، جمع 
خالص  یا  سرمایه  حقوق صاحبان  یا جمع  و  هزینه ها 
دارایی ها است. در واحدهای تجاری انتفاعی اغلب سود 
قبل از مالیات ناشی از عملیات در حال تداوم به عنوان 
معیار مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که سود قبل از 
زیادی  نوسان  تداوم  از عملیات در حال  ناشی  مالیات 
داشته باشد استفاده از معیارهای دیگری همچون سود 

ناخالص یا جمع درآمدها ممکن است مناسب تر باشد.
در رابطه با معیار انتخاب شده، داده های مالی مورد 
مالی  وضعیت  و  مالی  عملکرد  شامل  معمواًل  استفاده 
و  مالی  عملکرد  آخرین  گذشته،  دوره های  به  مربوط 
وضعیت مالی مربوط به دوره مورد رسیدگی، بودجه ها 
یا پیش بینی های انجام شده برای دوره مورد رسیدگی 
و همچنین تعدیالت انجام شده بابت تغییرات با اهمیت 
)به عنوان مثال، تحصیل یک  در محیط واحد تجاری 
واحد تجاری عمده( و شرایط صنعت یا محیط اقتصادی 

محل فعالیت واحد تجاری می باشند.
سطح اهمیت، به صورت های مالی که حسابرس 
می شود.  مربوط  می دهد،  ارائه  گزارش  آن  به  نسبت 
چنانچه صورت های مالی برای دوره گزارشگری مالی 
در  مثال  )برای  تهیه  شود  ماه   12 از  کمتر  یا  بیشتر 
تأسیس می شود  تجاری جدید  واحد  که یک  مواردی 
یا واحد تجاری سال مالی خود را تغییر می دهد(، سطح 
اهمیت، برای صورت های مالی تهیه شده برای آن دوره 

مالی تعیین می شود.
تعیین درصدی از یک معیار انتخابی مستلزم اعمال 
قضاوت حرفه ای است. بین درصد تعیین شده و معیار 
انتخابی، رابطه ای وجود دارد بدین ترتیب که درصد بکار 
رفته برای سود قبل از مالیات ناشی از عملیات در حال 
درآمدها  برای جمع  رفته  بکار  از درصد  معمواًل  تداوم 

بیشتر خواهد بود.

حسابرس باید اهمیت در اجرا را با هدف ارزیابی 
خطرهای تحریف با اهمیت و تعیین ماهیت، زمانبندی 
کند.  تعیین  روش های حسابرسی الزم،  میزان  و  اجرا 
برنامه ریزی حسابرسی صرفاً با هدف کشف تحریف هایی 
که به تنهایی با اهمیت  هستند، به منزله نادیده گرفتن 
تنهایی  به  این واقعیت است که مجموع تحریف های 
اهمیت  با  تحریف  منجربه  است  ممکن  بی اهمیت، 
صورت های مالی شود و عالوه بر آن حاشیه اطمینانی 
برای تحریف های احتمالی کشف نشده در نظر گرفته 
می تواند  تعریف  طبق  )که  اجرا  در  اهمیت  نمی شود. 
می شود  تعیین  منظور  بدین  باشد(  مبلغ  چند  یا  یک 
نشده  کشف  تحریف های  مجموع  فزونی  احتمال  که 
نسبت  به سطح  مالی  در صورت های  نشده  اصالح  و 
اهمیت برای صورت های مالی به عنوان یک مجموعه 
واحد را به سطح پایین و مناسبی کاهش دهد. به همین 
ترتیب، اهمیت در اجرا در رابطه با سطح اهمیت تعیین 
شده برای گروه های معامالت، مانده حساب ها یا موارد 
افشای خاص بدین منظور تعیین می شود که احتمال 
فزونی مجموع تحریف های کشف نشده و اصالح نشده 
آن  برای  تعیین شده  اهمیت  به سطح  نسبت  آنها  در 
گروه معامالت، مانده حساب ها یا موارد افشای خاص 
اهمیت  تعیین  یابد.  پایین و مناسبی کاهش  به سطح 
در اجرا یک محاسبه مکانیکی ساده نیست و مستلزم 
تحت  اجرا  در  اهمیت  است.  حرفه ای  قضاوت  اعمال 
تأثیر شناخت حسابرس از واحد تجاری )که طی اجرای 
روش های ارزیابی خطر به روز می شود( و ماهیت و میزان 
تحریف های شناسایی شده در حسابرسی های قبلی و در 
نتیجه انتظارات حسابرس در رابطه با تحریف های موجود 

در دوره جاری، قرار می گیرد.
تجدیدنظر در سطح اهمیت با پیشرفت کار 

حسابرسی
به  حسابرسی  کار  پیشرفت  با  حسابرس  چنانچه 
اطالعاتی دست یابد که در صورت آگاهی از آن در زمان 
شروع حسابرسی، سطح اهمیت متفاوتی را تعیین می کرد، 
الزم است در سطح اهمیت برای صورت های مالی به عنوان 
یک مجموعه واحد بازنگری کند )در موارد مقتضی الزم 
است سطح یا سطوح اهمیت مربوط به گروه معامالت، 
مانده حساب ها یا موارد افشای خاص نیز بازنگری شود(.

به عنوان  مالی  صورت های  برای  اهمیت  سطح 
یک مجموعه واحد )و در صورت لزوم، سطح یا سطوح 
یا  حساب ها  مانده  معامالت،  گروه های  برای  اهمیت 
در  تغییر  دلیل  به  است  ممکن  خاص(  افشای  موارد 
)برای  اتفاق می افتد  شرایط، که در جریان حسابرسی 
مثال، تصمیم به توقف بخش عمده ای از فعالیت واحد 
تجاری(، کسب اطالعات جدید و یا تغییر در شناخت 
حسابرس از واحد تجاری و عملیات آن که خود در نتیجه 
اجرای روش های حسابرسی حاصل شده است، نیاز به 
تجدیدنظر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر با پیشرفت 
نتایج  با  واقعی  مالی  نتایج  رود  انتظار  حسابرسی  کار 
مالی پیش بینی شده برای پایان دوره )که در ابتدا برای 
تعیین سطح اهمیت برای صورت های مالی به عنوان یک 
مجموعه واحد، مورد استفاده قرار گرفته است( تفاوت 
قابل مالحظه ای داشته باشد، الزم است حسابرس در 

سطح اهمیت تجدید نظر نماید.
* کارشناس دفتربازبینی و حسابرسی

دکتر امیر حیدری* 
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استانها

ســامانه جامــع و هوشــمند گمرکــي و سیســتم دوراظهــاري، دســتاوردي بــزرگ و تحولــي بنیادیــن 
ــریع  ــهیل و تس ــث تس ــو باع ــه از یک س ــود آورده ک ــه وج ــرک ب ــاني در گم ــوه خدمت  رس در نح

تشــریفات ترخیــص کاال شــده و از ســویی هزینــه صاحبــان کاال را کاهــش داده اســت.

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

خواهید داشت؟
حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار 
قوی برخوردار است و ما در گمرک می توانیم 
بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط 
زمان  کاهش  و  هزینه ها  کاهش  بعد  در  آنکه 
بیشتری  تسهیالت  و  اقدامات  کاال  ترخیص 

اعمال شود.
در این راستا بعرض می رساند حوزه نظارت 
حمایت  راستای  در  کرمانشاه  استان  گمرکات 
تولید  رونق  به  کمک  و  تولیدی  واحدهای  از 

اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
نزدیک  از  استان  این  اجرایی  گمرکات 
و  داشته  ارتباط  تولیدی  واحدهای  صاحبان  با 
آنها  نیازهای  واحدها  این  محل  در  حضور  با 
اقدام  آنها  به  را شناسایی کرده و برای کمک 

کرده و می کنند.
ن  ستا ا ت  کا گمر یت  یر مد عه  مجمو
ذی نفعان،  مشکالت  و  نظرات  استماع  ضمن 

راهنمایی های الزم را ارائه می نمایند.
با توجه به تفویض اختیار بیشتر به گمرکات 
اجرایی از سوی گمرک ایران گمرکات استان 
در جهت کمک به رونق تولید در بحث واردات 
کاهش  هزینه ها،  کاهش  تسهیالت،  ایجاد  با 
شرایط  کردن  فراهم  و  کاال  ترخیص  زمان 
مجاز  فعاالن  به  خدمات  ارائه  برای  مناسب تر 
اقتصادی و ساده سازی فرآیند ترخیص کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای )مواد اولیه و ماشین آالت 
خطوط تولید( و همچنین تسهیل و روان سازی 
تولید  بخش  مشکالت  رفع  و  کاال  صادرات 

تالش می کنند.

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

کمک کند؟
محسوب  کشور  اقتصادی  دروازه  گمرک 
در  بی بدیل  نقشی  جهت  همین  به  و  می شود 
البته  دارد.  تولید  و  تجارت  تسهیل  و  توسعه 
تدوین مقررات توسط گمرک صورت می گیرد 
دستورالعمل های  مجری  صرفًا  سازمان  این  و 
و  سیاست گذار  سازمان های  سوی  از  صادره 
تصمیم گیرنده است، اما نقش اول را در تسهیل 
تجارت فرامرزی کشور بازی می کند. گمرک از 
طریق حضور مستمر و شبانه روزی در مرزها و 
کاهش بورکراسی اداری می تواند باعث سرعت 
در فرآیند ترخیص کاال و بهبود وضعیت تجارت 
خارجی کشور شود. در حال حاضر گمرک یکی 
از فعال ترین سازمان ها در حوزه تجارت خارجی 
گمرک است و به نظر بنده با توجه به نقش و 
دانش پرسنل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
باید  سایر سازمان ها به منظور توسعه تجارت، 
در زمان صدور بخشنامه ها از تجربیات و دانش 

گمرکی مدیران این سازمان استفاده کنند.
مکانیزه شدن رویه های گمرکی تا 
چه حد در رفع مشکالت قبلی و ایجاد 
سرعت و سهولت ترخیص و همچنین 
شفافیت عملکرد گمرک تأثیر گذاشته 

است؟
سامانه جامع و هوشمند گمرکي و سیستم 
دوراظهاري، دستاوردي بزرگ و تحولي بنیادین 
در نحوه خدمت  رساني در گمرک به وجود آورده 
که از یک سو باعث تسهیل و تسریع تشریفات 
ترخیص کاال شده و از سویی هزینه صاحبان 
حوزه  مجموعه  است.  داده  کاهش  را  کاال 
بودن  دارا  با  استان کرمانشاه  نظارت گمرکات 
و  خسروی  پرویزخان،  )کرمانشاه،  گمرک   ۴

بازارچه مرزی )سومار، شیخ صله و  پاوه( و ۳ 
شوشمی( هم راستا با این تحول توانسته است 
خود را به سامانه مذکور تجهیز نماید که این 
مهم موجب ایجاد سرعت و سهولت در انجام 
افزایش  ترخیص،  فرآیند  و  گمرکي  تشریفات 
تشریفات  صحیح  انجام  از  اطمینان  و  دقت 
گمرکی شده است. تعیین ارزیاب خودکار توسط 
صرفه جویی  و  کاال  مسیر  انتخاب  و  سیستم 
کاهش  خدمت گیرندگان،  هزینه  و  وقت  در 
بررسی  گمرک،  در  مراجعین  تردد  چشمگیر 
هوشمند و نامحسوس بدهی ماده 7 گمرکی و 
دریافت حقوق و عوارض به صورت الکترونیکی، 
کاهش احتمال تخلف در اظهار و همچنین دقت 
در اطالعات اظهار و تسهیل در ترخیص کاال، 
مدیریتي،  اطالعات  و  گزارشات  به  دسترسي 
به  نیازي  که  )به گونه ای  کاال  هوشمند  توزین 
صدور و تحویل قبض باسکول نبوده و سامانه 
به طور اتوماتیک این اطالعات را به درب خروج 
مي نماید(،  ارسال  مربوطه  قسمت هاي  سایر  و 
الکترونیکي  صندوق  بازبیني،  جامع  سامانه 
)اتصال مستقیم به بانک و پرداخت الکترونیکي(، 
ارزش  )یکسان سازي  ارزش  آنالین  سامانه 
کاالهاي وارداتي به منظور رعایت عدالت مالیاتي 
در اخذ حقوق ورودي و جلوگیري از اعمال سلیقه 
در ارزش گذاري کاالها و ایجاد فضاي رقابتي 
سالم براي کلیه واردکنندگان، تجار و صاحبان 
کاال( برخی از اقدامات در چارچوب سامانه جامع 
فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکی  امور 
است. در گذشته بین کارشناس و مدیر ارتباط 
راه اندازي سیستم  با  اما  مستقیم وجود داشت، 
از  بعد  ایران،  گمرک  در  متمرکز  کارشناسي 
کار  کردند،  ارائه  را  اظهارنامه  اشخاص  اینکه 
کارشناسي بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس 
اسرع وقت صورت مي گیرد.  در  ارباب رجوع  و 
در این سیستم هیچ فرقي بین یک کارشناس 
با یک اظهار کننده عادي وجود ندارد و بخش 

انجام  الکترونیکي  به صورت  کارها  از  عظیمي 
می شود و از بسیاري خطاها، تخلفات و مراجعات 
تأثیر  اقدامات  این  مي شود.  جلوگیري  بي مورد 
بسزا و چشمگیری در افزایش رضایت فعاالن 
اقتصادی، تجار بازرگانان و مراجعه کنندگان در 

گمرک داشته است.
و  گمرک  هماهنگی  و  همکاری 
سازمان های همجوار برای خدمت رسانی 
مطلوب به فعاالن تجاری و تولیدی در 

حوزه مدیریت شما چگونه است؟
با استفاده از سامانه جامع گمرکی، ارتباط 
برقرار  همکار  سازمان  با  گمرک  الکترونیکی 
برخی  با  اقتصادی  اطالعات  تبادل  و  شده 
سازمان ها از طریق سامانه بیتا )بستر یکپارچه 
و  نوشته  گمرک  توسط  که  اطالعات(  تبادل 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده 
ترخیص  مجوزهای  صدور  و  می گیرد  صورت 
کاال نیز از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی 
به صورت  گمرک  همکار  سازمان های  توسط 

الکترونیکی انجام می شود.
مالیاتی،  امور  سازمان  مرکزی،  بانک 
سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه 
تجارت، نیروی انتظامی، سازمان حفظ نباتات و 
سازمان دامپزشکی ازجمله سازمانی هایی هستند 
مجوزها  صدور  و  آنها  با  اطالعات  تبادل  که 
به صورت  گمرکی  جامع  سامانه  از  استفاده  با 

الکترونیکی صورت می پذیرد
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال در 
گمرکات اجرائی بخش قابل مالحظه ای 
خود  به  را  گمرک  امکانات  و  نیرو  از 
اختصاص داده است. به نظر شما برای 
حداقل رساندن قاچاق مواد مخدر و کاال 
چه امکانات و شیوه هایی الزم است تا 

اثربخشی بیشتری داشته باشد؟
ایران  گمرک  اقدامات  اینکه  به  توجه  با 
با قاچاق کاال عمومًا بر بستر  در زمینه مبارزه 
فناوری های مدرن اطالعاتی و ارتباطی استوار 
گمرکی  امور  جامع  سامانه  پیاده سازی  است. 
کشور  اجرایی  گمرکات  اتفاق  به  قریب  در 
قابل  نحو  به  آن  زیرسامانه های  راه اندازی  و 
برای  را  کشور  گمرکی  محیط های  توجهی 
ثابت  اخیر  کشفیات  و  کرده  ناامن  قاچاقچیان 
و  قابلیت ها  از  بهره گیری  با  که  است  نموده 
ظرفیت های سامانه های الکترونیکی عرصه بر 
قاچاقچیان روزبه روز تنگ تر می شود. اما برای 
به حداقل رساندن قاچاق مواد مخدر و کاال در 

گمرک لزوم تجهیز گمرکات به امکانات کنترلی 
پیشرفته ازجمله دستگاه های پیشرفته ایکس ری 
کامیونی و چمدانی، سگ های مواد یاب و ... 

حائز اهمیت است.
برای افزایش انگیزش و بهره وری 
تحت  گمرکات  در  شاغل  نیروهای 
انجام  اقداماتی  چه  خود  مدیریت 

داده اید و چه برنامه هایی دارید؟
در این زمینه اقداماتی صورت گرفته که 
اهم آنها به این شرح است: به منظور افزایش 
انگیزه و بهره وری پرسنل، حوزه نظارت گمرکات 
استان کرمانشاه نسبت به افزایش احداث منازل 
سازمانی در شهرستان قصرشیرین که دو گمرک 
فعال پرویزخان و خسروی در آن استقرار دارند. 
است،  گمرکی  فعالیت های  انجام  حال  در 
عضویت همه کارکنان حوزه نظارت گمرکات 
جمهوری  گمرک  مصرف  تعاونی  در  استان 
جلسات  و  نشست  برگزاری  ایران،  اسالمی 
هم اندیشی به منظور ارتباط نزدیک بین پرسنل 
و پرسنل با مدیریت و برگزاری کالس ها متنوع 
با  کاری  دانش  افزایش  راستای  در  آموزشی 

حضور بهترین اساتید. 
شما  نیازهای  و  مسائل  مهمترین 
در گمرک حوزه مدیریت تان چیست و 
برای رفع آنها چه پیشنهادهایی دارید؟ 
استان های  گمرکات  در  مسئله  مهمترین 
مرزی که مانع پیشبرد امور شده و می شود ضعف 
در ساماندهی مدیریت مرزها است به طور مثال 
در مرز پرویزخان روزانه بیش از 1۰۰۰ کامیون 
صادراتی و ۳۰۰ کامیون ترانزیتی تردد می کنند 
فعال  راننده،  هزار   5 از  بیش  ورود  شاهد  و 
اقتصادی و کارگر هستیم، مدیریت در این مرز 
نیاز به تبعیت دیگر سازمان ها از گمرک دارد. از 
طرفی برای انجام امور مربوطه به زیرساخت ها 
باید یگان حفاظت قوی وجود داشته باشد که هم 
از مشکالتی همچون قاچاق جلوگیری کند و هم 
نظم را در محوطه به اجرا درآورد. لذا از مسئوالن 
سازمان تمنا دارم برای رفع این مشکل در تقویت 
انتظامات گمرک تالش مجدانه ای به کار گیرند.

تعداد پرسنل طبق ساختار  این  بر  عالوه 
دهه  دو  به  مربوط  مرزی  گمرکات  در  موجود 
گذشته است و افزایش وظایف محوله به گمرک 
و همچنین افزایش تعداد مرزها و گمرکات واز 
طرفی بازنشستگی ساالنه تعدادی از همکاران 
وجو  به  را  مشکالتی  جایگزین  نیروی  نبود  و 
می آورد که انتظار می رود مسئوالن ارشد سازمان 

به آن توجه نمایند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه:

ضعف ساماندهی مدیریت مرزها، مانع پیشبرد امور و برنامه های گمرک است
کشور  با  همجواری  لحاظ  به  کرمانشاه  گمرکات 
منطقه  در  ایران  تجاری  شریک  مهمترین  که  عراق 
است روزانه شاهد تردد هزاران کامیون حامل کاالهای 
وارداتی است و به همین  صادراتی، ترانزیتی و بعضاً 
دلیل ساماندهی ورود و خروج و ترخیص کاال از گمرکات 
مرزی این استان نیازمند مدیریتی قوی و هماهنگ است 
که اصطالحاً به آن مدیریت واحد و هماهنگ مرزی تحت 

نظر گمرک گفته می شود. 

کرمانشاه  مدیرکل گمرک  و  استان  ناظر گمرکات 
را همین موضوع  این گمرکات  مهمترین مشکل فعی 
بعضی ضف در ساماندهی مدیریت واحد مرزی می داند 
کشور  مسئوالن  سوی  از  مشکل  این  رفع  خواهان  و 
به  گمرک  نشریه  با  گفت وگو  در  حیدری  خلیل  است. 
سئوال های مطرح شده درخصوص عملکرد، فعالیت ها و 
مسائل و مشکالت گمرکات تحت مدیریت خود اینگونه 

پاسخ می دهد.

اولین جلسه شوراي اداري گمرک انزلي در سال جدید 
با حضور ناظر گمرکات استان، معاونین و مسئولین واحدها 
با رعایت نکات ایمني بهداشتي و رعایت فواصل اجتماعي 

برگزار شد.
در این جلسه یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان گیالن ضمن تشکر 
مجدد از تالش همکاران در شرایط دشوار کنونی گفت: با توجه به چابک 
بودن سازمان گمرک کمیته هاي پنج گانه باید فعالیت هاي خود را همانند 
سال قبل ادامه داده و دبیران کمیته ها باید برنامه هاي آتي خود را هر 
چه سریع تر اعالم کنند. چراکه خروجي این جلسات و اجرایي کردن 

آنها در پیشبرد اهداف سازمان بسیار مؤثر است.
به گزارش روابط عمومي گمرکات استان گیالن، وی ضمن اشاره 
به سال جهش تولید تأکید کرد: در راستاي اجراي فرمایش مقام معظم 

رهبري حذف بسیاري از فرآیندها و بخشنامه هاي دست و پا گیر در 
انجام امور گمرکي، حرکت ما را به سمت جهش تولید در سال جدید 

تسهیل خواهد کرد.

ناظر گمرکات گیالن:
حذف فرآیندها و مقررات دست و پاگیر حرکت به سمت جهش تولید را هموار می کند



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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استان ها

طــی یــک ماهــه ســال 99 در مجمــوع میــزان ترانزیــت خارجــی مبــدأ، خارجــی مقصــد و ترانزیــت داخلــی 
ــه  ــن ب ــزار و 354 ت ــتان 40 ه ــتان کردس ــی اس ــرز ترانزیت ــا م ــوان تنه ــماق به عن ــرک باش ــدأ از گم مب
ارزش 119میلیــون و 865 هــزار و 781 دالر بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 51 

ــی را نشــان می دهــد.  درصــدی ارزش وزن

رشد 11 درصدی صادرات از گمرکات استان کردستان در فروردین ماه امسال
کردستان  استان  ناظرگمرکات 
از رشد 11 درصدی ارزش دالری 
در  استان  گمرکات  از  صادرات 
فروردین ماه امسال خبر داد و گفت: 
در این مدت 257  هزار و 9۳5 تن 
 964 و  میلیون   88 ارزش  به  کاال 
هزار و ۳14 دالر از گمرکات استان 
کردستان صادر شد که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از نظر ارزش ریالی 71 درصد و از 
لحاظ وزنی 56 درصد رشد داشت.

بختیار رحمانی پور افزود: از این میزان 
به  کاال  تن   ۴1۴ و  هزار   21۸ صادرات 
ارزش 6۴ میلیون و 5۸۸ هزار و711 دالر 
صادرات استان و ۳9 هزار و 521 تن کاال 
 6۰۳ و  هزار   ۳75 و  میلیون  ارزش2۴  به 
دالر صادرات اظهار شده در سایر گمرکات 
است که از گمرکات استان به خارج از کشور 

صادر شده است. 
وی میزان واردات گمرکات استان را 
طی این مدت 719 تن کاال به ارزش یک 
و  بیان کرد  هزار و۳۰ دالر  و 12  میلیون 
هدف  کشورهای  مهمترین  اظهارداشت: 
استان،  گمرکات  از  صادراتی  کاالهای 
عمده  و  افغانستان  روسیه،ترکیه،  عراق، 
وارداتی  کاالهای  هدف  کشورهای   ترین 
به گمرکات استان کردستان، ترکیه، عراق 

بودند.  چین  و 
یک  طی  افزود:  ادامه  در  رحمانی پور 
ترانزیت  میزان  ماهه سال 99 در مجموع 
ترانزیت  و  مقصد  خارجی  مبدأ،  خارجی 
داخلی مبدأ از گمرک باشماق به عنوان تنها 
و  هزار  کردستان ۴۰  استان  ترانزیتی  مرز 
۳5۴ تن به ارزش 119میلیون و ۸65 هزار 
و 7۸1 دالر بود که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل کاهش 51 درصدی ارزش وزنی 

را نشان می دهد. 
وی گفت: طی فروردین ماه امسال 21 

هزار و ۴15 دستگاه خودرو از مرز باشماق 
تردد کردند.

ناظر گمرکات استان کردستان تأکید 
کرد: علی رغم شرایط جدید ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و بسته شدن برخی مرزهای 
رسمی، همکاران خدوم و زحمتکش گمرک 
جهت  در  ساعته   2۴ به صورت  باشماق 
حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان 
نسبت به انجام تشریفات کاالهای صادراتی 

اقدام می کنند.

عملکرد گمرکات استان کردستان 
در سال 98

ناظر گمرکات استان کردستان گفت: 
صادرات کاال در سال 9۸ از این گمرکات 
به سال  از رشد وزنی 19 درصدی نسبت 

قبل از آن برخوردار بود.
بختیار رحمانی پور افزود: تا پایان اسفند 
ماه سال گذشته 2 میلیون و ۳۴۳  هزار و 
572 تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۳۳9 
هزار و ۴9 دالر از گمرکات استان کردستان 

صادر شد. 
وی افزود: از این میزان صادرات یک 
میلیون و 269هزار تن کاال به ارزش 7۰۰ 
میلیون و ۸9۸ هزار و 929 دالر صادرات 

به  کاال  تن   7۴ و  میلیون  یک  و  استان 
ارزش6۳۸ میلیون و 15۰ هزار و 6۰5 دالر 
صادرات اظهار شده در سایر گمرکات بود 
که از گمرکات سیرانبند بانه و باشماق به 

خارج از کشور صادر شد. 
مدیرکل گمرک سنندج میزان واردات 
گمرکات استان را طی سال گذشته ۴۰ هزار 
و ۴۸ تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۸6۸ هزار 
سال  به  نسبت  که  کرد  بیان  دالر  و729 

قبل از آن از نظر ارزش 
دالری ۴ درصد کاهش 

داشت. 
ر  نی پو حما ر
ی  ها ر کشو ین  مهمتر
هدف کاالهای صادراتی 
را  استان  گمرکات  از 
 ، ق ا عر ی  ها ر کشو
افغانستان،  افغانستان، 
و  هند  و  ترکیه، سوریه 
کشورهای  عمده  ترین 
ی  ها ال کا ف  هد
گمرکات  به  تی  ردا وا
ا  ر ن  کردستا ن  ستا ا
سوئیس،  ایتالیا،  عراق، 
بلغارستان و آلمان اعالم 

 . د کر
سال9۸  ماهه   12 طی  افزود:  وی 
گمرک باشماق به عنوان تنها مرز ترانزیتی 
استان با ترانزیت یک میلیون و ۸2 هزار تن 
به ارزش ۳میلیارد و ۴11 میلیون دالر موفق 
به کسب رتبه دوم ترانزیتی مقصد در بین 

57 گمرک کشور شد. 
خارجی  ترانزیت  میزان  مجموع  در 
داخلی  ترانزیت  و  مقصد  خارجی  مبدأ، 
 9۸ سال  طی  باشماق  گمرک  از  مبدأ 
ارزش  به  تن  هزار   626 و  میلیون  یک 
به  بوده که  ۴ میلیارد و 17۳میلیون دالر 
نسبت سال قبل از آن کاهش ۴۴ درصدی 
وزنی و افزایش ۴7 درصدی ارزش ریالی 

داشت. همراه  به 
وی با تأکید به نقش مهم تأثیرگذار مرز 
رسمی باشماق از نظر تردد و ورود و خروج 
سال  ماهه   12 طی  گفت:  کاال  و  مسافر 
گذشته تعداد مسافران خروجی و ورودی به 
ترتیب 59۸ هزار و 9۰۰ و 552 هزار و675 
نفر بود که نشان از رشد66 درصدی مسافر 
خروجی و رشد 61 درصدی مسافر ورودی 

این مرز دارد. ناظر گمرکات کردستان  در 
گفت: سال گذشته بیش از ۳۰5 هزار خودرو 

از مرز باشماق تردد کردند.
وی تأکید کرد: بعد از شیوع ویروس 
گمرکات  شدن  بسته  آن  متعاقب  و  کرونا 
گمرک  خوشبختانه  عراق  کشور  مرزی 
رایزنی  با  که  بود  مرزی  باشماق جزو سه 
پروتکل های  رعایت  و  استانی  مقامات 
و  نشد  تعطیل  مرز  دو سوی  در  بهداشتی 
شاهد حجم زیادی از کامیون های صادراتی، 

بودیم. مرز  این  در  سوخت  و  ترانزیتی 
و  تالش  با  اظهارداشت:  رحمانی پور 
و  خدوم  همکاران  شبانه روزی  کوشش 
نمایندگان  و  باشماق  گمرک  زحمتکش 
سایر سازمان های همجوار مستقر در مرز، 
بدون حتی یک روز تعطیلی نسبت به انجام 

است. شده  اقدام  گمرکی  تشریفات 

افتتاح الین جدید ورودی به داخل 
محوطه مرز باشماق

طی مراسمی با حضور مسئوالن استان 
اقتصادی، الین جدید  کردستان و فعاالن 
باشماق  مرز  داخل محوطه  به  ورودی 
برای کاهش ترافیک کامیون ها در مرز 

افتتاح شد.
گمرک  مدیرکل  حق پناه  فرید 
باشماق با اعالم این خبر گفت: افزوده 
مستقیمی  تأثیر  جدید،  الین  شدن 
صف  و  فیک  ترا حجم  کاهش  در 
صادراتی  محموله های  کیلومتری   2۰

داشت. خواهد 
وی افزود: اداره کل گمرک باشماق، 
علی رغم مشکالت زیر ساختی و کمبود 
پرسنل، به صورت 2۴ ساعته فعال بوده 
هزار  یک  حدود  تشریفات  روزانه  و 
کامیون محموالت صادراتی، ترانزیتی و 
تانکرهای حاوی مشتقات و فرآورده های 

نفتی، بی وقفه انجام می  شود.

گمرکات  مدیرکل 
گفت:  اردبیل  استان 
یک میلیون و 42۳ هزار 
خارجی  تبعه  و  مسافر 
طریق  از  گذشته  سال 
دروازه مرزی گمرک بیله 
استان  درشمال  سوار 

کردند. تردد  اردبیل 
پرویز تقوی افزود: اغلب 
این مسافران تبعه جمهوری 

آذربایجان بوده و تعداد کمی از آنها نیز تبعه روسیه و گرجستان 
بودند که با گذر از مرز بیله سوار به استان اردبیل و سایر نقاط 

کشور سفر کردند.
وی با بیان اینکه اغلب این مسافران با هدف تجارت 
اردبیل  استان  به  درمانی  اهداف  با  نیز  و  و چمدانی  مرزی 
سفر می کنند، اظهارداشت: سفر این تعداد مسافر خارجی به 
کشورمان موجب رونق اقتصادی و اشتغال در مناطق مرزی 

استان شده است.
مدیرکل گمرکات استان اردبیل همچنین با اشاره به 
کاهش 2 درصدی میزان مسافران ورودی به استان اردبیل در 

سال گذشته نسبت به مدت 
مشابه سال ماقبل، علت این 
کاهش جزیی را بسته شدن 
آخر  ماه  در  استان  مرزهای 
شیوع  علت  به  گذشته  سال 

کرونا ذکر کرد.
وی مزیت استان اردبیل 
در ترانزیت داخلی و خارجی را 
کم نظیر دانست و گفت: سال 
گذشته ترانزیت خارجی ورودی 
از مبادی گمرکی استان از نظر وزنی چهار درصد و از نظر ارزش 
۴2 درصد رشد داشته است.تقوی همچنین از افزایش 19۸ 
درصدی درآمد گمرکات استان اردبیل در سال گذشته خبر داد 
و افزود: اداره کل گمرکات استان اردبیل در این زمینه در بین 

گمرکات کشور در رتبه نخست قرار گرفته است.
وی با اشاره به آغاز اجرای تدابیر و بسته حمایتی 1۸ 
اداره کل  ماده ای در راستای جهش تولید در کشور توسط 
گمرکات استان اردبیل گفت: در این زمینه توقف اخذ تضمین 
حقوق ورودی، ترخیص سریع کاالها، ایجاد انبار اختصاصی، 
ارزیابی در محل و اعطای مشوق های حمایتی آغاز شده است.

تردد 1/4 میلیون مسافر خارجی از گمرک مرز بیله سوار در سال گذشته
در آمد کل گمرکات 
استان قم در سال 98 
تومان  میلیارد   412 به 
رقم  این  از  که  رسید 
مبلغ 120میلیارد تومان 
از محل مالیات بر ارزش 
افزوده وسایر عوارض و 
 277 و  میلیارد   ۳ مبلغ 
درآمد  تومان  میلیون 

است. بوده  استانی 
بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
عمومی گمرکات استان قم، 

گرانول،  ازجمله  کاال  انواع  تن  هزار   11۳ گذشته  سال 
مسی،  مفتول  سرب،  شمش  صندل،  و  کفش  پفک، 
مواد و محصوالت پالستیکی و شیمیایی و هیدروکربن 
عراق،  کشورهاي  به  دالر  میلیون   1۳7 ارزش به 
شد  صادر  ازبکستان  پاکستان،  هند،  امارات،  افغانستان، 
که نسبت به سال قبل از آن از لحاظ ارزش ۳۴ درصد 
گذشته  داشت.سال  کاهش  درصد   ۴1 وزن  لحاظ  از  و 

همچنین 616 هزار تن کاال 
شامل خودرو سواری، اجزا و 
الیاف  موتورسیکلت  قطعات 
قطعات  و  اجزا  اکرولیک، 
لوازم  و  پکیج  و  لباسشویی 
ز  ا شتی  ا بهد و  یشی  ا ر آ
هند،  چین،  کره،  کشورهای 
ایتالیا، امارات و ترکیه و ژاپن 
به ارزش 2۸۴ میلیون دالر از 
طریق گمرکات استان قم به 
کشور وارد شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال 97 از نظر 
یافت. افزایش  درصد  ارزش۳  نظر  از  و  11درصد  وزن 

سایر  از  نیز  کاال  تن  هزار   77 مقدار   9۸ سال  در 
گمرکات به گمرکات استان قم ترانزیت شد که در مقایسه 

با مدت مشابه از نظر وزن 19درصد رشد داشت.
سال گذشته همچنین ۳72 فقره پرونده مظنون به 
ارزش 2 هزار و 62۳ میلیارد و 522 میلیون  به  قاچاق 

ریال در گمرک استان قم تشکیل شد.

کسب 412 میلیارد تومان درآمد توسط گمرکات قم در سال گذشته
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ــه 546 میلیــون دالر رســید.  مدیــرکل گمــرک اســتان البــرز گفــت: میــزان صــادرات ایــن اســتان در ســال 98 ب
ــود. ــون دالر ب صــادرات اســتان در ســال 97 حــدود 317 میلی

غامحســین نوحــی در حاشــیه بازدیــد مدیــران قضایــی و اقتصــادی از منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام اظهارداشــت: 
صــادرات اســتان البــرز در ســال 98 در مقایســه بــا ســال 97 حــدود 72 درصــد رشــد داشــته اســت.

صادرات ۳/7 میلیارد دالر کاال از گمرک بندر امام خمینی)ره(
م  ما ا ر  بند ک  گمر کل  یر مد
این  کارکنان  کرد:  تأکید  خمینی)ره( 
بدون  و  ساعته   24 صورت  به  گمرک 
وقفه مشغول انجام تشریفات ترخیص 

کاالهای اساسی هستند.
رحمت علی فالح خوشدل گفت: در سال 
9۸ بیش از 16 میلیون تن کاال از طریق این 
گمرک وارد و ترخیص شد که بالغ بر 1۴ میلیون 

تن آن کاالهای اساسی بود.
وی افزود: سال گذشته همچنین بیش از 
12 میلیون تن کاال به ارزش افزون بر ۳میلیارد و 
هفتصد میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد.

وی درخصوص درآمد کسب شده توسط 
درآمد  اظهارداشت:   9۸ سال  در  گمرک  این 
این اداره کل در سال گذشته بیش از 25 هزار 

میلیارد ریال بود.

ورود چهارمین محموله مواد اولیه دارویی
 از طریق بازارچه مرزی ساری سو

مدیرکل گمرک بازرگان با اشاره به ورود چهارمین محموله مواد 
اولیه دارویی از طریق بازارچه مرزی ساری سو به کشور گفت: این 
محموله 20 هزار و 76۳ کیلوگرمی که از کشور آلمان بارگیری شده، 

بود به محض ورود راهی تهران شد.
صادق نامدار افزود: اقالم دارویی شامل محصوالت آزمایشگاهی و شیمیایی و 

مواد اولیه دارو و ارزش آن حدود 25۰ هزار یورو بود.
نخستین محموله دارویی خریداری شده از کشور آلمان چندی پیش به وزن 26 

تن از طریق همین بازارچه وارد کشور شده بود.

رشد 20 برابری ارزش صادرات
 از گمرک ریلی رازی

مدیر گمرک ریلی رازی خوی گفت: طی فروردین ماه امسال 18 
هزار تن کاال به ارزش 41 میلیون دالر با استفاده از 81۳ واگن قطار 
از این مرز صادر شد که از نظر وزن 7 برابر و از حیث ارزش 20 برابر 

صادرات مدت مشابه سال قبل است.
سیف اهلل راثی اضافه کرد: در فروردین ماه سال گذشته، حدود 2/5 تن کاال به 

ارزش بیش از 2 میلیون دالر ارز مرز رازی صادر شده بود.
وی اظهارداشت: این مرز ازآغازشیوع بیماری کرونا با افزایش فعالیت خود به 2۴ 
ساعت و رعایت همه پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی ایستگاه، مهمترین نقش را 

در تجارت بین ایران و ترکیه ایفا کرده است.
راثی گفت: پلی اتیلن، کود اوره، هندوانه و شمش روی از مهمترین اقالم صادراتی 

از این مرز در مدت مذکور بود.
وی افزود: در فروردین امسال همچنین ۳۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۰ میلیون 
دالر با یک هزار و ۴۰۰ دستگاه واگن قطار از مرز رازی ترانزیت شد که این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 2.5 برابر شده است.
مرز رازی یکی از سه مرز فعال آذربایجان غربی با ترکیه است که در پی شیوع 
بیماری کرونا و بسته شدن مرزهای بازرگان و سرو، امکان تجارت ریلی را فراهم 

کرده است.

البرز  استان  گمرک  مدیرکل 
استان  این  صادرات  میزان  گفت: 
دالر  میلیون   546 به   98 سال  در 
رسید. صادرات استان در سال 97 

حدود ۳17 میلیون دالر بود.
بازدید  حاشیه  در  نوحی  غالمحسین 
مدیران قضایی و اقتصادی از منطقه ویژه 
اقتصادی پیام اظهارداشت: صادرات استان 
البرز در سال 9۸ در مقایسه با سال 97 حدود 

72 درصد رشد داشته است.

البرز  استان  گمرک  اینکه  بیان  وی 
در مقایسه با سایر گمرکات فعال کشور در 
جایگاه بیستم قرار دارد، افزود: عمده اقالم 
وارداتی از طریق این گمرک، مواد تولیدی 

و اولیه مورد نیاز خطوط تولید است.
بیان  البرز  استان  گمرک  مدیرکل 
در  تولیدی  واحد   ۳5۰۰ حدود  داشت: 
آنها  هدف  که  هستند  فعال  البرز  استان 
همچنین  و  تولید  جهش  و  بخشی  رونق 

صادرات مواد تولیدی است.

صادرات از گمرکات استان البرز در سال گذشته به 546 میلیون دالر رسید

مبارک  ماه  فرارسیدن  با  همزمان 
کمک های  پویش  راستای  در  و  رمضان 
بسته های  توزیع  مرحله  اولین  مومنانه، 
معیشتی شامل برنج، روغن، رب، ماکارونی، 
شکر و کنسرو ماهی که با همراهی خیرین و 
کارکنان گمرک استان خراسان جنوبی تهیه 
استان  مرزبانی  فرماندهی  توسط  بود  شده 
در بین اقشار ضعیف و نیازمند روستاهای 

مرزنشین استان توزیع شد.

 با هوشیاری کارکنان درب خروج گمرک بیله سوار در استان 
آذری  کامیون ورودی  از یک  الکلی  اردبیل 180 بطری مشروبات 

کشف شد.
این محموله به طور بسیار ماهرانه ای در کف محفظه بار کامیون 
تحویل  و  کشف  گمرک  مأموران  توسط  که  بود  شده  جاسازی  مذکور 

مراجع ذی صالح شد.

کشف 21 تن پیاز قاچاق در گمرک 
مرزی میلک

 

مشارکت گمرکات خراسان جنوبی در پویش کمک های مومنانه

کشف مشروبات الکلی توسط 
کارکنان گمرک بیله سوار 

ماموران گمرک مرزی میلک پس از بازرسی فیزیکی از 
عنوان گوجه فرنگی 21  اظهار شده تحت  کاالی صادراتی 

هزار کیلوگرم پیاز کشف کردند.
 داود میری مدیر گمرک میلک در این باره گفت: با توجه به وضع 
تومان( صورتجلسه  هزار   1۰ کیلوگرم  )هر  پیاز  عوارض برای صادرات 

کشف تنظیم و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.
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821 هــزار تــن کاال بــه ارزش 475 میلیــون دالر طــی ســال 98 از گمــرک قزویــن به خــارج از کشــور صادر شــد که 
در مقایســه بــا ســال 97 از لحــاظ وزن 36 درصــد افزایــش و از لحــاظ ارزش 17 درصــد کاهــش داشــت. ایــن میــزان 
کاالی صادراتــی طــی 18167 فقــره اظهارنامــه بــه گمــرک اظهــار شــده بــود و شــامل میلــه آهنــی، رزین هــای اکلیــد، 
روغن هــای نفتــی و مــواد شستشــو پاک کننــده بــود کــه 57 کشــور دنیــا ازجملــه عــراق، افغانســتان، ترکیــه، پاکســتان 

و ترکمنســتان ارســال شــد.

استان  گمرکات  مدیرکل 
اصفهان گفت: 76 تن کاال به ارزش 
بیش از 458 هزار دالر در ابتدای 

سال 99 از طریق کارگو ترمینال 
اصفهان  بهشتی  شهید  فرودگاه 

صادرات شد.

این  افزود:  رسول کوهستانی پزوه 
کاالها قبل از بارگیری به صورت کامل و 
بارعایت پروتکل های بهداشتی ضدعفونی و 
بسته بندی و با سه پرواز باری به مقصد کشور 

کویت صادر شد.
وی کاالهای صادراتی را میگو، انواع 
ماهی و بامیه برشمرد و گفت: کارکنان گمرک 
تجاری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با 
استقرار کامل در کارگو ترمینال به صورت 
محصوالت  صادرات  برای  شبانه روزی 

خدمات رسانی می کنند.
اصفهان  استان  گمرکات  مدیرکل 
9۸ از طریق  درخصوص صادرات سال 
نیز  اصفهان  بهشتی  شهید  فرودگاه 
اظهارداشت: سال گذشته 16۰ هزار کیلوگرم 
کاال به ارزش 6 میلیون و 1۰۰ هزار دالر 
شامل مصنوعات طال، ماهی، میوه های 

خوراکی و سبزیجات و نباتات صادر شد.

صدور 76 تن کاال از گمرک اصفهان به کویت از طریق هوایی
با رعایت پروتکل های بهداشتی  رشد 50 درصدی کشف کاالی قاچاق در استان 

چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته
حدود 60 میلیارد تومان کاالی قاچاق در سال گذشته در استان 
چهارمحال و بختیاری کشف شد که از نظر ارزش نسبت به سال 97 بیش 

از 50 درصد رشد نشان می دهد.
اسماعیل اله دادی مدیر گمرک استان چهارمحال و بختیاری با اعالم این خبر گفت: 
تعداد پرونده کاالی قاچاق تشکیل شده در سال گذشته این استان ۳۳9 فقره بود و در 
راستای ماده ۴7 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این تعداد پرونده در گمرک استان مورد 
بررسی و اعالم نظر قرار گرفت که از لحاظ تعداد پرونده 27 درصد نسبت به سال 97 

افزایش داشته است.
وی کاالهای ضبط شده را لوازم بهداشتی آرایشی، پوشاک، دستگاه ماینر، مواد 
خوراکی، پتو، پارچه، لوازم یدکی خودرو عنوان و تصریح کرد: این میزان محموله قاچاق 

کشف شده، پس از ارزیابی، تحویل دستگاه های مرتبط و قضایی شده است.

رشد وزنی کاالهای صادراتی
 از گمرک قزوین در سال 98

821 هزار تن کاال به ارزش 475 میلیون دالر طی سال 98 از گمرک 
قزوین به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 97 از لحاظ 
وزن ۳6 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 17 درصد کاهش داشت. این 
میزان کاالی صادراتی طی 18167 فقره اظهارنامه به گمرک اظهار شده 
بود و شامل میله آهنی، رزین های اکلید، روغن های نفتی و مواد شستشو 
پاک کننده بود که 57 کشور دنیا ازجمله عراق، افغانستان، ترکیه، 

پاکستان و ترکمنستان ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک قزوین در همین مدت 15۳ هزار تن کاال به ارزش 
662 میلیون دالر شامل کمپرسور یخچال، ماشین آالت، دستگاه های مکانیکی، تریلرها 
و نیمه تریلرها و کاغذ سیلیکونی از طریق این گمرک وارد و ترخیص شد. برای این میزان 

کاالی وارداتی 5969 فقره اظهارنامه به گمرک ارائه شده بود.
این گزارش حاکی است درآمد گمرک قزوین در سال 9۸ بالغ بر ۴ هزار و 95۰ میلیارد 

ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 22 درصد کاهش داشت.

مدیرکل گمرک آستارا گفت: در 
فروردین ماه سال جاری ۳۳ میلیون 
دالر کاالی غیرنفتی از این گمرک به 

خارج از کشور صادر شد.
رسول امیدی افزود: این کاالها که 
شامل محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، 
محصوالت  شوینده ها،  گچ،  سیمان، 
شیمیایی، پارچه، صنایع دستی، فرش و 
مصالح  کفش،  و  کیف  لبسه،  ا موکت، 
محصوالت  پالستیکی،  و  ساختمانی 
معدنی و فلزی بود به کشورهای آذربایجان، 

گرجستان و روسیه صادر شد.
وی همچنین اظهارداشت: در این مدت 
62 تن کاال به ارزش 2۴6 هزار دالر در قالب 
تجارت چمدانی از طریق گمرک آستارا به خارج 
از کشور صادر شد که عمدتاً شامل مواد غذایی، 
مواد پالستیکی و محصوالت کشاورزی بود و 

به جمهوری آذربایجان صادر شد.

صادرات ۳۳ میلیون دالر کاال از گمرک آستارا در سال جاری

سلفچگان  گمرک  مدیر 
واحد  چند  از  بازدید  ضمن 
ویژه  منطقه  در  تولیدی 
اقتصادی سلفچگان مسئوالن 
این واحدها را از تسهیالت و 

خدمات گمرکی مطلع ساخت.
به گزارش روابط عمومی گمرکات 
استان قم، مهندس نادری به اتفاق 
مهندس طباطبایی مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی سلفچگان در این بازدید 
به بررسی شرایط و مشکالت واحدهای 
تولیدی پرداخت و آمادگی گمرک را 
برای حمایت از تولیدکنندگان در سال 

جهت تولید اعالم کرد.

بازدید مدیر گمرک سلفچگان از واحدهای تولیدی



 

جمهوری اسالمی ایران
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استان ها

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بندرعبــاس نیــز ضمــن قدردانــی از خدمــات و زحمــات کارکنــان گمــرک و 
ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان گفــت: بخــش اعظــم کار مــا در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری کمــک به مــردم و 
اجــرای سیاســت های کشــور و قــوه قضائیه اســت کــه بحــث قاچــاق در حال حاضــر به عنــوان محــور اصلــی مطرح اســت و 
در مرحلــه اول از طریــق پیش بینــی وقــوع ارتــکاب قاچــاق و در مرحله دوم بــا پیشــگیری از طریــق حفاظــت، بازدیدهای 

مســتمر و کارآمــد می توانیــم در جهــت مبــارزه بــا قاچــاق، جهــش تولیــد و اشــتغال کمــک بســزایی داشــته باشــیم. 

ناظر گمرکات استان هرمزگان در دیدار با دادستان عمومی و انقالب بندرعباس خبر داد

کشف 172 میلیارد تومان کاالی قاچاق توسط گمرکات هرمزگان در سال گذشته
ناظر گمرکات استان هرمزگان 
و  عمومی  دادستان  با  دیدار  در 
این  گفت:  بندرعباس  انقالب 
گمرکات سال گذشته 172 میلیارد 
تومان کاالی قاچاق کشف کردند 
که نسبت به سال 97 از لحاظ وزن 
6 درصد رشد و از حیث ارزش 49 

درصد کاهش داشت.
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت 
لفضل  بوا ا هرمزگان،  استان  گمرکات 
ایکس ری  عملکرد  درخصوص  اکبرپور 
)X-Ray( افزود: تمام کاالهای ترانزیت 
داخلی و خارجی تمامًا ایکس ری می شود، 
تی، فقط  ردا ما درخصوص کاالهای وا ا
و  ایکس ری می شود  کاالهای حساس 
نزدیک به ۴۰ درصد فعالیت های گمرکی 

در سال 9۸ ایکس ری شدند. 
شهیدرجایی  گمرک  مدیرکل 
قاچاق  کشفیات  درخصوص  بندرعباس 
نیروی انتظامی که در سامانه های گمرک 
نتظامی  قابل رؤیت است، گفت: نیروی ا
در گلوگاه ها و جاده های استان در سال 
9۸ تعداد 151۴ فقره به ارزش 6۳ میلیارد 
تومان کشفیات داشته که در مقایسه با سال 
97 از لحاظ وزن افزایش 7 درصدی و از نظر 

ارزش کاهش ۳1 درصدی دارد.
اکبرپور همچنین از برخی اقدامات مهم 
گمرکات استان هرمزگان در سال جهش 
تولید ازجمله به کارگیری پلمپ هوشمند 
ندازی گمرک موبایل و  الکترونیکی، راه ا
د با  ردا شبکه پیام رسان "وی"، عقد قرا
شرکت های دانش بنیان در راستای تولید 
و در اختیار گذاشتن دستگاه های پرسرعت 
ایکس ری پیشرفته و استفاده از کوادکوپتر 

برای رصد و کنترل محموله های تجاری 
به ویژه کانتینرها به منظور افزایش امنیت و 

کاهش تخلفات تجاری و... خبر داد. 
هرمزگان  استان  گمرکات  ناظر   
اظهارداشت: حدود 75 درصد از کاالهایی 
که وارد گمرک می شود مربوط به کاالهای 
واسطه ای، ۳ درصد سرمایه ای، 16 درصد 
مصرفی و 6درصد سایر موارد بوده و در 
حال حاضر تنها کاالهای اولویت 1 شامل 
کاالی اساسی و ضروری و استراتژیک و 
گروه کاالهای اولویت 2 شامل مواد اولیه 
و تجهیزات سرمایه ای و واسطه ای قابل 

ترخیص می باشد و کاالهای گروه ۴ باتوجه 
به بخشنامه 1۸۳ مورخ ۳/6/97 و بخشنامه 

52 مورخ 1۸/۳/9۸ ممنوع است.
بر پایه این گزارش مجتبی قهرمانی 
شهرستان  نقالب  ا و  عمومی  دادستان 
بندرعباس نیز ضمن قدردانی از خدمات و 

زحمات کارکنان گمرک و ناظر گمرکات 
استان هرمزگان گفت: بخش اعظم کار 
ما در راستای منویات مقام معظم رهبری 
کمک به مردم و اجرای سیاست های کشور 
و قوه قضائیه است که بحث قاچاق در حال 
حاضر به عنوان محور اصلی مطرح است 
و در مرحله اول از طریق پیش بینی وقوع 
ارتکاب قاچاق و در مرحله دوم با پیشگیری 
ز طریق حفاظت، بازدیدهای مستمر و  ا
کارآمد می توانیم در جهت مبارزه با قاچاق، 
جهش تولید و اشتغال کمک بسزایی داشته 

باشیم. 

وی افزود: باید اقدامات در راستای 
اولویت بندی انجام شود، به طوری که قاچاق 
سازمان یافته در اولویت اول قرار گیرد و 
گمرک، پلیس و سایر ارگان های مربوطه در 
محوریت مبارزه با قاچاق سازمان یافته اقدام 
نمایند و پرونده هایی که تشکیل می شود 

باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام و 
تمام ارگان های مربوطه سعی کنند با توجه 

به وظایفی که دارند اظهارنظر نمایند. 

اهدای بسته های مواد غذایی و 
میوه به بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس از سوی گمرکات 
هرمزگان

به پاس قدردانی از خدمات و زحمات 
کادر درمانی بیمارستان شهید محمدی 
هرمزگان  استان  گمرکات  بندرعباس، 
11۰۰ بسته حاوی مواد غذایی و میوه به این 

بیمارستان اهدا کرد.
ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان 
هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی در 
این باره گفت: اهدای بسته های مواد غذایی، 
کمترین کاری بود که می شد در جهت 
پاسداشت فداکاری ها و از خودگذشتگی های 
پرسنل و کادر درمانی انجام داد. وی افزود: 
ما باید برای کادر درمان شامل پزشکان، 
در  شاغل  عزیزان  دیگر  و  پرستاران 
بیمارستان ها همچون نزدیکان خود نگرانی 
داشته باشیم و تنها راه رفع این نگرانی ها 
نتقال ویروس کرونا است  قطع زنجیره  ا
که می توان با صبر بیشتر و عدم حضور 
غیرضروری در اماکن عمومی به این غائله 

خاتمه داد. 
اکبرپور اظهارداشت: گمرک همانگونه 
که تاکنون ثابت کرده است در راه مقابله با 
این ویروس در حیطه  وظایف خود از هیچ 
کاری دریغ نکرده و تمام سعی و تالش ما 
همچون اوایل شیوع ویروس کرونا ترخیص 
ز نوبت اقالم و کاالهای  سریع و خارج ا

بهداشتی است.

597 بسته نوار آزمایش قند خون در پایانه مرزی پرویزخان در استان 
کرمانشاه کشف شد.

خلیل حیدری ناظر گمرکات کرمانشاه در این باره گفت: این بسته ها در یک دستگاه خودروی 
سواری جاسازی و قرار بود به عراق انتقال یابد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: نیروهای این گمرکات به صورت شبانه روزی در 
حال خدمات رسانی به مردم هستند و فعالیت تجاری در مرز پرویزخان همچنان ادامه دارد.

شایان ذکر است مسدود شدن مرزهای غربی کشور عراق، صادرات کاال از گمرک پرویزخان 
افزایش یافته است.

 کشــف حدود 600 بسته نوار سنجش قند خون
در گمرک مرزی پرویزخان

خبر کوتاه

توسـعه  کارگـروه  جلسـه   *
مدیریـت اسـتان آدزبایجـان شـرقی 
بـا حضـور معـاون توسـعه مدیریـت و 
توسعه سـرمایه انسـانی و برنامه ریزی 
اسـتانداری، ناظـر گمـرکات اسـتان 
اسـتان  گمـرکات  مدیـران  و 
آذربایجان شـرقی در اداره کل گمـرک 

جلفـا برگـزار شـد.
فتحی زاده معاون توسـعه سرمایه 
انسـانی اسـتانداری در ایـن جلسـه بـا 
عملکـرد  کـردن  رزیابـی  ا مثبـت 
راهبـری  گمـرکات تـالش جهـت 
مدیریـت منابـع انسـانی و مدیریـت 
عملکـرد را گامـی در راسـتای تحقـق 
اهداف نظام و پیشـرفت کشـور خواند.

* آزمـون دوره غیرحضـوری 
اسـتفاده از ظرفیت هـای ذهنـی برای 
کارکنـان گمـرک اردبیـل در سـالن 
برنامه ریـزی  مدیریـت  اجتماعـات 

اسـتان اردبیـل برگـزار شـد.
* نشسـت مدیـرکل گمـرکات 
یـالم بـا کارکنـان جهـت  اسـتان ا
هم اندیشـی و تبـادل نظرات در سـالن 

کنفرانـس برگـزار شـد. 
در این جلسـه کارکنان مسـائل و 
دغدغه های خـود را با روح الـه غالمی 
مدیـرکل گمـرکات ایـالم در میـان 
گذاشـتند و وی نیز در مـورد پیگیری و 

حل مشـکالت قـول مسـاعد داد.
* نشسـت هم اندیشـی و تبـادل 
افـکار بیـن ناظـر گمـرکات اسـتان 
و  مدیـران  و  غربـی  آذربایجـان 
مسـئوالن پـارک علـم و فنـاوری این 
اسـتان و فعـاالن اسـتارت آپ های 
دانش بنیـان ارومیـه در محـل پـارک 
علـم و فنـاوری ارومیـه برگـزار شـد. 
در ایـن نشسـت توحیـد آذربـد 
ناظـر گمـرکات آذربایجـان غربـی 
ضمن ارائه رهنمودهـای الزم در مورد 
پیگیری و حل مشـکالت مطرح شـده 

قـول مسـاعد داد.
مهـدی  حجت االسـالم   *
محمدی پـور امـام جمعـه شهرسـتان 
بازدیـد  بـادان ضمـن  آ روندکنـار  ا
از گمـرک ارونـد کنـار و آشـنایی بـا 
فعالیت هـای ایـن گمـرک از عملکـرد 
رئیس گمـرک ارونـد کنـار و کارکنان 
آن بـه خاطـر رونـق دوبـاره صـادرات 
ایـن گمـرک در سـال رونـق تولیـد 

قدردانـی کـرد.
پیشـگیری  موزشـی  آ ه  دور  *
رکنـان  نـا ویـژه کا ز بیمـاری کرو ا
یـالم  سـتان ا ره کل گمـرکات ا ا د ا
و  شـت  بهدا مرکـز  ری  همـکا بـا 
درمـان شهرسـتان مهـران در سـالن 
کنفرانـس اداره کل گمرکات اسـتان 

ر شـد. یـالم برگـزا ا

قدردانی
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان با ارسال لوح تقدیری ضمن اشاره 
به جایگاه گمرک به ویژه نقش اساسی گمرکات هرمزگان در اقتصاد کشور از 
خدمات مدیرکل گمرک بندرلنگه و کارکنان این گمرک در راستای توسعه کمی و 

کیفی مجموعه گمرکات غرب هرمزگان تشکر کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر آمده است:

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی 
کشور، نقش مهمی در اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادیـ  بازرگانی کشور دارد. 

در این میان نقش گمرکات هرمزگان ازجمله گمرک شهید رجایی، باهنر و بندرلنگه پررنگ تر 
و نیز جایگاه مدیران پرتالش و توانمند آشکارتر است. 

بدینوسیله الزم می دانم از تالش های ارزنده جنابعالی در راستای توسعه کمی و کیفی آن 
مجموعه تشکر و قدردانی نمایم.

* حبیب اهلل وفایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه با اعطای لوحی از 
داریوش صادقی مسئول آموزش حوزه نظارت گمرکات استان تقدیر کرد.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: بدینوسیله به پاس خدمات و تالش های انجام شده 
در زمینه پیشبرد اهداف آموزشی اداره کل گمرکات استان با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه 
و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه با اهدا این لوح سپاس از جنابعالی 

تشکر و قدردانی می نمایم.

* معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی با اعطای لوح تقدیر به حجت چاوشی، مدیر 
گمرک خوی از تالش وی و کارکنان این گمرک در اجرایی نمودن دستورالعمل ستاد صیانت از 

حقوق شهروندی قدردانی کرد.



جمهوری اسالمی ایران

ســــرعت اعــــتماد،  احتــــرام، 
صـــــــــحت و  گــمرکدقـــــــــت  در  خــدمتگزاری  منــشور 
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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:

اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، باید به تولید مّلی -تولیِد به معنای عاّم کلمه؛ تولید صنعتی از کالم رهبري:           
تولید کشاورزی، تولید خدمات- اهّمّیت بدهیم.

اعطای 6 هزار میلیارد تومان معافیت گمرکی به تولیدکنندگان در سال جاری
پیش  از  گمرک  کل  رئیس 
بینی 6 هزار میلیارد تومان معافیت 
گمرکی، عوارض و مالیات ارزش 
افزوده برای نوسازی خطوط تولید 

خبر داد.
اشاره  با  میراشرفی  مهدی  سید 
درآمد گمرک در سال 9۸،  به وضعیت 
سال  بودجه  قانون  طبق  اظهارداشت: 
درآمد  تومان  میلیارد  هزار   16 گذشته، 
گمرکی پیش بینی شده بود که توانستیم 
بیش از 1۰۰ درصد آن را محقق کنیم.

رئیس کل گمرک تأکید کرد: سال 
9۸ از معدود سال هایی است که گمرک 
توانسته درآمدهای گمرکی را طبق قانون 

بودجه به صورت کامل محقق کند.
معافیت های  اعطای  مورد  در  وی 

گمرکی در سال 9۸، اظهارداشت: یکی از 
اقدامات گمرک که در رونق تولید بسیار 
مؤثر است اعطای معافیت های گمرکی 
و  هزار   ۴ از  بیش  گذشته  سال  و  بوده 
5۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی برای 
به  ماشین آالت  و  تولید  خطوط  واردات 
تولیدکنندگان داده شد که کمک بزرگی 
در جهت کاهش تولید محسوب می شود.

شد:  یادآور  اقتصاد  وزیر  معاون 
امسال نیز بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان 
نظر  در  گمرکی  درصدی  معافیت 1۰۰ 
گرفته شده است. این معافیت مربوط به 
حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ارزش 
افزوده است که تولیدکنندگان می توانند با 
این تسهیالت و مزیت خطوط تولید خود 

را از نوسازی و بازسازی کنند. 

راه اندازی سامانه های ارتباط 
مستقیم مردم با وزیر اقتصاد

مهمترین  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
طیف  که  است  دولت  یی  جرا ا ه های  دستگا
خدمات رسان  نهادهای  و  سامان ها  از  گسترده ای 
تحت  بانک ها  و  بیمه  مالیات،  گمرک،  ازجمله 
نظارت و پوشش آن فعالیت می کنند. بدین لحاظ 
برقراری ارتباط مستقیم بین مردم و باالترین مقام 
این وزارتخانه یعنی شخص وزیر اقتصاد از اهمیت 
زیادی برخوردار است و می تواند مشکل گشا باشد.

بین  ارتباطی  سامانه  چند  منظور  همین  به 
که  شده  راه اندازی  اقتصادی  امور  وزیر  و  مردم 
عالقه  مندان می توانند برای کسب اطالعات الزم 
در حوزه فعالیت های این وزارتخانه و سازمان های 
و  درخواست ها  سئوال ها،  طرح  همچنین  و  تابعه 

انتقادهای خود از طریق آنها اقدام نمایند.
و  عمومی  بط  روا مرکز  اعالم  براساس 
اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشانی 

سامانه های یادشده به این شرح است:
www.mefa. پورتال وزاتخانه به نشانی -

gov.ir
 -۳۳9672۰۰  : یا گو تلفن  سیستم   -

۳۳9671۰۰ -۳99۰221۰
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  انتشار  سامانه   -

www.Foia.iran.gov.ir

با نظارت مرکز آموزش، تحقیقات و 
ظرفیت سازی گمرک

سنجش و ارزیابی شایستگی 
مدیران میانی گمرک 

ن  ا یر مد می  عمو ی  یستگی ها شا
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  میانی 
مورد  مدیریتی  جدید  مسئولیت های  در 

ارزیابی قرار می گیرد.
سوی  از  شده  اعالم  ضوابط  به  توجه  با 
جلسات  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان 
کانون  توسط  گمرک  مدیران  شایستگی  ارزیابی 
ارزیابی شایستگی مدیران و با همکاری و نظارت 
گمرک  ظرفیت سازی  و  تحقیقات  آموزش  مرکز 
و  شایستگی  ارزیابی  به  نسبت  و  تشکیل  ایران 
الزم  اقدامات  شرایط  واجد  مدیران  توانایی های 

صورت می گیرد.
برپایه این گزارش ارزیابی ها به صورت گروهی 
و  انجام  مربوط  وکارشناسان  اساتید  حضور  با  و 

امتیازدهی می شود.
شایان ذکر است که در این جلسات حدود ۸۰ 
نفر از مدیران پایه و میانی گمرک مورد ارزیابی و 

سنجش قرار می گیرند.

افتتاح سومین خط حمل ونقل کاال بین بندر جاسک و بنادر کشور عمان در آینده نزدیک

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

 راه اندازی سومین خط حمل و نقل دریایی 
به زودی  عمان  بنادر  و  جاسک  بندر  بین 

راه اندازی می شود.
حمید زادبوم رئیس کل سازما توسعه تجارت ایران 
با اعالم این خبر بر توسعه و تعمیق روابط تجاری ایران 
و عمان تأکید کرد و گفت: در فروردین  ماه سال جاری، 
بندرعباس  دو خط حمل ونقل کانتینری در مسیرهای 
به بنادر سلطان قابوس و بندر السویق عمان برقرار شد 
محصوالت  غذایی،  مواد  آن  محموله های  عمده  که 

کشاورزی و میوه و تره بار بود.
خطوط  راه اندازی  افزود:  صمت  وزیر  معاون   
در  عمان  و  ایران  کشور  دو  بین  مستقیم  حمل ونقل 
اجالس  آخرین  در  آمده  عمل  به  تفاهمات  راستای 
دو  بین  اقتصادی  همکاری های  مشترک  کمیسیون 
کشور صورت می گیرد و کاهش فاصله، زمان رسیدن 
محموله ها و هزینه های حمل ونقل از مزایای راه اندازی 

این خط حمل ونقل مستقیم بین دو کشور است.

علی ینج کارشناس روابط عمومی گمرک اردبیل موفق به ساخت 
دستگاه تصفیه حرارتی هوا )ضد ویروس و باکتری ویروس کرونا و 

آنفوالنزای فصلی در ایزوالسیون ها( شد.
نیز  دیگری  اختراع های  این،  از  پیش  که  وی 
هوا  حرارتی  تصفیه  دستگاه  مورد  در  است  داشته 
گفت: در حال حاضر راهکار دارویی جهت درمان این 
بیماری وجود ندارد و پس از ابتال به آن باید سیستم 
بیماری  این  بدن  مرور  به  تا  کرد  تقویت  بدن  ایمنی 
درخصوص  مناسب  بسیار  راهکار  اما  ببرد.  بین  از  را 
مقابله با این بیماری یا هر بیماری ویروسی دیگری 

است.  پیشگیری 
از بین بردن ویروس های موجود در فضای مراکز 
و  بیماران  نگهداری  به عنوان محل  بهداشی و درمانی 
افراد آلوده و جایی که در آن احساس امنیت می کنید، 
امری حیاتی است. بخشی از این کار توسط مواد شوینده، 
پد الکلی و دستمال ضدعفونی کننده میسر است، البته 
این راهکار تنها سطوح را از ویروس پاکسازی می کند. 

جهت پاکسازی هوا از ویروس می توان تا حد زیادی از دستگاه تصفیه هوا حرارتی 
کمک گرفت. 

علی ینج درخصوص نحوه کارکرد این دستگاه اظهارداشت: با نصب دستگاه 
تصفیه هوای حرارتی در مکان های مورد هدف، بعد از 
فعال نمودن دستگاه با ریموت کنترل، شروع به مکش 
هوای منطقه آلوده به وسیله توربین قوی و انتقال آن 
 2۰۰ مابین  دمای  با  المنتی  حرارتی  مارپیچ  تونل  به 
این حرارت  توسط  و  65۰ درجه سانتیگراد کرده  الی 
در مسیر گذر تمام ویروس ها و میکروب های موجود از 
بین می رود و هوای حرارت دیده او توسط یک مکنده 
خروجی بعد از عبور از صافی وارد فضای محیط امن 

بدون هیچ ویروس و میکروب می شود. 
این دستگاه مجهز به سیستم کنترل میزان حرارت و 
تنظیم دور موتورهای مکنده بوده و در مواقع نقص فنی 
دستگاه با چراغ چشمک زن و آژیر اعالم خطر می کند. 
با توجه به مکانیزم ساخت دستگاه می توان از آن سهولت 

در تمامی شرایط و مکان ها استفاده کرد.

ساخت دستگاه تصفیه حرارتی هوا توسط کارمند گمرک اردبیل


