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

وزیر اقتصاد: گمرک عملکرد خوبی 
در حذف کنترل های مزاحم داشته است

   20 تیر مـاه 1399    سـال بیست و دوم    شماره  931    قیمـت 5000 تومـان

مشکل مدیریت واحد مرزی 
و راه حل های موجود

هدف همه برنامه ها و اقدامات گمرک 
جمهوری اسالمی ایران از اجرای طرح ها 
و پروژه های مبتنی بر فناوری اطالعات 
و ارتباطات ازجمله گمرک الکترونیک، 
مجازی کردن فعالیت ها و هوشمندسازی 
گمرک که انصافًا تغییرات و تحوالت بسیار 
مثبتی در جهت خدمات رسانی به فعاالن 
اقتصادی و تجاری به همراه داشته ، آن 
است که فرآیند ترخیص کاال از گمرک 
به ساده ترین شکل، کمترین معطلی و 
بدون هزینه های اضافی برای صاحبان 

کاال انجام شود. 
به  راستا هر چند گمرک  این  در 
موفقیت های بزرگی دست یافته و به عنوان 
گمرکی  امور  چرخه  از  را  کاغذ  مثال 
ذی نفعان به طور کامل حذف کرده و یا الزام 
به حضور آنها در اماکن و ادارات گمرکی 
سراسر کشور را به حداقل ممکن رسانده 
است، اما مشکالت موجود در مرزهای 
گمرکی و محوطه های غیرگمرکی به علت 
ناهماهنگی ناشی از تعدد قوانین و مقررات و 
عدم همکاری برخی از سازمان های مستقر 
در مرز برای اجرای مصوبه قانونی مدیریت 
واحد مرزی تحت نظر گمرک، در پاره ای از 
مواقع باعث طوالنی شدن فرآیند ترخیص 
کاال از گمرک و نارضایتی صاحبان کاال 

می شود. 
رئیس کل گمرک این موضوع یعنی 
تمکین نکردن بعضی از سازمان های مستقر 
در مرزها از اجرای مصوبه قانونی مدیریت 
هماهنگ مرزی را در دیدار با مقامات 
عالی رتبه دولت ازجمله معاون اول محترم 
رئیس جمهوری و همچنین نشست های 
امور  محترم  وزیر  حضور  با  تخصصی 
اقتصادی و دارایی و سایر مسئوالن بخش 
دولتی و تشکل های خصوصی بیان کرده و 
خواستار رسیدگی به این موضوع شده است، 
اما متأسفانه مشکل همچنان باقی است و به 
نظر می رسد علت اصلی ان هم  همان بحث 

تعدد قوانین و مقررات است.

نشریه تخصصـی امور گمرکی 

وزیر اقتصاد با اشاره به تالش های صورت 
راستای  در  کشورمان  گمرک  توسط  گرفته 
تسهیل تجارت خارجی گفت: گمرک عملکرد 
مزاحم  و  فیزیکی  کنترل های  در حذف  خوبی 

داشته است.
دکتر فرهاد دژپسند در نود و ششمین جلسه شورای 
اظهارداشت:  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
پیاده سازی گمرک هوشمند که به طور جدی در دستور 
کار گمرک است و کامل خواهد شد، سبب تسهیل تجارت 

کاالها و خدمات در کشور می شود.
صفحه 16

ضوابط و نحوه صدور مجوز صادرات آرد از محل ورود موقت گندم

جزئیات بسته حمایتی گمرک برای رونق و جهش تولید
نود  در  ایران  گمرک  کل  رئیس  میراشرفی  مهدی 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  ششمین  و 
خصوصی که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی 
و  رونق  برنامه های گمرک جهت  و  اقدامات  برگزار شد، 

حمایت از تولید در سال جهش تولید، راهکارهای پیشنهادی 
این سازمان برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی به ویژه 
با  صادرکنندگان و همچنین کمک به واحدهای تولیدی 
هدف هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذی مدخل 

در امر تجارت را تشریح کرد.
صفحه 8

13 نگاه هفته
اکبرپور: گمرک در ریل گذاری مسیر 
جهت تولید، از سازمان های پیشگام است
استان هرمزگان  ناظر گمرکات  اکبرپور  ابوالفضل 
و مدیرکل گمرک شهید رجایی گفت: عملیاتی کردن 
منویات مقام معظم رهبری درخصوص جهش تولید و 
حمایت از تولید داخلی مهم ترین سیاست گمرک است.

16گزارش هفته
میراشرفی: صادرات غیرنفتی 

در حال بازگشت به روال عادی است

16رویداد هفته
بازدید اعضای ایرانی کنوانسیون

 منع سالح های شیمیایی از سامانه های 
الکترونیکی گمرک

سالح های  منع  بین المللی  کنوانسیون  اعضای 
شیمیایی در ایران از نمایشگاه سامانه های الکترونیکی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران ازجمله سامانه جامع امور 

گمرکی بازدید کردند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای با اشاره به اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی 
ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی آرد از محل ورود 

موقت گندم، نکاتی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
صفحه 5
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تشکیل جسله مجازی شورای همکاری گمرکی
 با حضور نمایندگان 130 کشور عضو

رؤسای نمایندگی حدود 130 گمرک تحت پوشش سازمان جهانی گمرک در جلسه مجازی 136/135 شورای WCO که 25 
ژوئن سال 2020 برگزار شد، شرکت کردند. در نتیجه اختالل ناشی از بیماری همه گیرCOVID -19، جلسات WCO به صورت 
آنالین با محوریت موضوعات فوری مربوط به اصالحات پیشنهادی اصالحی نسخه 2022 سیستم هماهنگ شده و توصیه های مندرج 

در یکصدوسومین جلسه کمیته امور مالی WCO برگزار شد. 

مسئولیت گمرک در شرایط تحریم سنگین تر شده است
مدیرکل گمرک استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه اکثر خدمت گیرندگان از این گمرک را واحدهای 
تولیدی و صنعتی مستقر در استان تشکیل می دهند، سمت و سوی برنامه ها و اقدامات گمرکات استان 

مرکزی در راستای حمایت از این واحدها و کمک به آنها به منظور رونق و جهش تولید است. 
صفحه 12

رئیس کل گمرک با اشاره به آمار تجارت خارجی 
شرایط  بهبود  از  سال جاری،  نخست  ۳ماهه  در  کشور 
به  آن  بازگشت  و  مرزها  بازگشایی  دلیل  به  صادرات 

روال عادی خبر داد. 

رئیس کل گمرک در نود و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی:

گمرک مرزبان اقتصادی است
اما ابزار اجرای آن را ندارد

صفحه 6

ادامه در صفحه 16

صفحه 2 و ۳
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دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد در مورد واگذاری 
هر چه سریع تر دارایی های غیرضرور دستگاه های دولتی

بعــد از حادثــه یــازده ســپتامبر، اتفاقــی در عرصــه بین المللــی رخ داده و آن ایــن اســت کــه قبــل از ورود کاال بــه 
ــا  ــد ب ــی می رس ــای گمرک ــه مرزه ــه کاال ب ــی ک ــود و زمان ــه می ش ــال کاال گرفت ــدأ ارس ــخصات آن از مب ــرکات مش گم
بررســی مســتندات و اخــذ آن، کاال در کوتاه تریــن زمــان عبــور می کنــد. بدیــن ترتیــب مرزهــا بــه محــل عبــور کاال 
تبدیــل می شــوند نــه عامــل ایســتایی و توقــف. بــه عبــارت دیگــر گمــرکات، مرزهــا و بنــادر محــل عبــور کاال هســتند.

خبر

رئیس کل گمرک ایران در نود و ششمین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی:

گمرک مرزبان اقتصادی است، اما ابزار اجرای آن را ندارد

الکترونیــک شــدن بســیاری از رویه های 
گمرکــی و انجــام آنها بــدون نیــاز بــه کاغذ، 
ــدازی  ــازی و راه ان ــان مج ــور کارشناس حض
گمــرک موبایــل از اهــداف و برنامه هــای 
گمــرک اســت کــه بــه جــد دنبــال می شــود.

ــران در  مهــدی میراشــرفی رئیــس کل گمــرک ای
ــت و  ــود و ششــمین جلســه شــورای گفت وگــوی دول ن
ــا و  ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــا ارائ ــی ب ــش خصوص بخ
اقدامــات گمــرک در راســتای بهبــود روندهــای گمرکی 
در کشــور، گفــت: بــه روز شــدن رویه هــا و ایجــاد 
شــبکه ای از فعاالن اقتصــادی شناســنامه دار و حرفه ای 
از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه آنهــا را پیگیــری 
ــا را  ــروه از حرفه ای ه ــن گ ــم ای ــر بتوانی ــم. اگ می کنی
ــه  ــژه ب ــه تســهیالت وی ــت ارائ ــم، قابلی ــایی کنی شناس
ایــن افــراد را هــم داریــم؛کاری کــه در تمــام دنیــا انجام 

ــت. ــده اس ش
ــش  ــه پی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرک ب ــس کل گم رئی
ــا 50 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در  از شــروع کرون
ســطح بین المللــی را تجــارت تشــکیل مــی داد، گفــت: 

ــه  ــد ب ــق آن بای ــرای رون ــالش ب ــد و ت ــر تولی ــالوه ب ع
تجــارت و شــاخه های اصلــی آن یعنــی صــادرات، 
واردات و ترانزیــت هــم توجــه بیشــتری داشــته باشــیم.

ــل بیشــتر کشــورهای  ــن دلی ــه همی ــزود: ب وی اف
پیشــرفته حمایــت از تولیــد را بــه اســتراتژی حمایــت از 

ــد. ــل کرده ان ــادرات تبدی ــعه ص ــد و توس تولی
ــام  ــریع در انج ــه تس ــان اینک ــا بی ــرفی ب میراش
تشــریفات گمرکــی و ترخیــص کاال از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت، اظهارداشــت: براســاس ارزیابــی 
و مطالعــات ســازمان جهانــی گمــرک، هــر یــک 
روز معطلــی کاال در اماکــن گمرکــی و غیرگمرکــی 
معــادل یــک درصــد بــه قیمــت تمــام شــده کاال اضافه 
ــه  ــدازه هزین ــن ان ــه همی ــر دیگرب ــه تعبی ــد و ب می کن
ــدر در  ــر ق ــن ه ــرد. بنابرای ــاال می ب ــب کاال را ب صاح
ــود،  ــام ش ــهولت انج ــرعت و س ــص، س ــد ترخی فرآین

ــت. ــد یاف ــش خواه ــده کاه ــه تولیدکنن هزین
وی گفــت: ســازمان جهانــی گمــرک، کنوانســیون 
تجدیدنظــر شــده کیوتــو )RKC( را بــه منظور تســهیل 
ــی از  ــم یک ــا ه ــه م ــرده اســت ک ــب ک ــارت تصوی تج

اعضــای آن هســتیم. ایــن کنوانســیون در کل ناظــر بــر 
تســهیل تجــارت بــوده و موافقت نامــه تســهیل تجارت 
ــن  ــه از همی ــارت برگرفت ــی تج ــازمان جهان )TFA( س

کنوانســیون اســت.
ــازده  ــه ی ــد از حادث ــزود: بع ــرک اف ــس کل گم رئی
ســپتامبر، اتفاقــی در عرصــه بین المللــی رخ داده و 
ــرکات  ــه گم ــل از ورود کاال ب ــه قب ــت ک ــن اس آن ای
ــود  ــه می ش ــال کاال گرفت ــدأ ارس ــخصات آن از مب مش
ــا  ــی می رســد ب ــای گمرک ــه مرزه ــه کاال ب ــی ک و زمان
بررســی مســتندات و اخــذ آن، کاال در کوتاه تریــن 
زمــان عبــور می کنــد. بدیــن ترتیــب مرزهــا بــه محــل 
ــتایی و  ــل ایس ــه عام ــوند ن ــل می ش ــور کاال تبدی عب
ــادر  ــا و بن ــرکات، مرزه ــر گم ــارت دیگ ــه عب ــف. ب توق

ــتند. ــور کاال هس ــل عب مح
معــاون وزیــر اقتصــاد اظهارداشــت: براســاس ماده 
14۳ قانــون امــور گمرکــی کــه بــه موضوع حسابرســی 
پــس از ترخیــص )PCA( اشــاره دارد، کنترل هــای 
گمرکــی در مــورد فعــاالن مجــاز اقتصــادی بــه بعــد از 
ــه  ــد بالفاصل ترخیــص موکــول می شــود و کاال می توان

ترخیــص گــردد.
ــازمان ها  ــا، س ــروز دنی ــارت ام ــزود: در تج وی اف
ــای  ــه کنترل ه ــد ک ــت می کنن ــمت حرک ــن س ــه ای ب
مزاحــم و ملمــوس را بــه کنترل هــای غیرمزاحــم و 
غیرملمــوس تبدیــل کننــد و زمــان تشــریفات گمرکــی 
را کاهــش دهنــد. ایــن کار االن در دنیــا انجام می شــود 
ــم. ــه همیــن ســمت حرکــت می کنی و مــا هم اکنــون ب

رئیــس کل گمــرک بــا اشــاره بــه الزامــات تجــارت 
در هــزاره ســوم کــه شــامل الکترونیکــی کــردن، 
ــت:  ــت، اظهارداش ــازی اس ــازی وهوشمندس مجازی س
در سیســتم گمــرک الکترونیکــی بخــش اعظــم رویه هــا 
ــم در  ــا ه ــود و م ــام می ش ــذ انج ــدون کاغ ــکل ب ــه ش ب
گمــرک ایــران ایــن سیســتم را اجرایــی کردیــم و کاغــذ 
بــه طــور کامــل از مکاتبــات گمرکــی حــذف شــده و بــا 

ــه اســت. ــن کار امــکان جعــل اســناد کاهــش یافت ای
ــردن  ــی ک ــا الکترونیک ــوع ب ــت: در مجم وی گف
ــل و  ــزان جع ــی از می ــل توجه ــو قاب ــه نح ــا ب رویه ه

ــت. ــده اس ــته ش ــب کاس تقل
میراشــرفی اظهارداشــت: گمــرک اولیــن ســازمان 
ــه  ــانی در ارائ ــل انس ــذف عام ــه ح ــبت ب ــه نس ــود ک ب
اظهارنامــه اقــدام و سیســتم کارشــناس مجــازی را 
راه انــدازی کــرده اســت. البتــه تــا رســیدن بــه وضعیت 
ــم. ــش داری ــی در پی ــه راه طوالن ــن زمین ــوب در ای مطل

رئیــس کل گمــرک اضافــه کــرد: در همیــن زمینه 
مــا ســال گذشــته سیســتم گمــرک موبایــل را با شــعار، 
از هــر کجــا و هــر زمــان می توانیــد کاالی خــود 
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــدازی و ای ــد" راه ان ــار کنی را اظه
ذی نفعــان گمــرک فراهــم کردیــم کــه از طریــق 
ــور  ــت، ام ــه اینترن ــل ب ــراه متص ــن هم ــی تلف گوش
گمرکــی خــود را در پنجــره واحــد گمرکــی انجــام 
دهنــد. البتــه همان طــور کــه گفتــم مــا در زمینــه 

هوشمندســازی در ابتــدای راه هســتیم.
ــی از  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــن ب ــرفی همچنی میراش
اقدامــات انجــام شــده در چارچــوب گمــرک الکترونیک 
ــدازی  ــه راه ان ــرک ازجمل ــازی گم ــه هوشمندس و برنام
ــر  ــت، ب ــه ترانزی ــی در روی ــپ الکترونیک ــتم پلم سیس
لــزوم اســتفاده از ظرفیت هــای بالفعــل ترانزیتــی 
ــرب  ــه غ ــرق ب ــاری ش ــدور تج ــر کری ــورمان نظی کش
به خصــوص در مــورد کشــورهای محصــور در خشــکی 

ــرد. ــد ک تأکی
ــا  ــی دو ی ــت: ط ــاط اظهارداش ــن ارتب وی در همی
ســه مــاه آینــده تــالش می کنیــم تــا مســیرهای 

ــنهادی  ــای پیش ــاد طرح ه وزارت اقتص
ــذاری  ــه واگ ــدن برنام ــی ش ــرای عملیات ب
دارایی هــای غیرضــرور دســتگاه های 
دولتــی را هــر چــه ســریع تــر جهــت 

ــد. ــه کن ــت ارائ ــه دول ــب ب تصوی
ایــن مطلــب را رییــس جمهــور در گفت وگــو 
ــت:  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــاد م ــر اقتص ــا وزی ب
دســتگاه های دولتــی در واگــذاری دارایی هــای 
غیرضــرور تســریع کننــد تــا دســتگاه های دیگــر 

ــوال راکــد خــود ترغیــب شــوند  ــه واگــذاری ام ــز ب نی
ــام  ــر در تم ــی فراگی ــوان جریان ــه عن ــدام ب ــن اق و ای
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــتگاه های حاکمیت دس

وی افــزود: رهــا شــدن دولــت از بنــگاه داری، 
اقدامــی مانــدگار در توســعه پایــدار کشــور اســت

ــوال  ــذاری ام ــت: واگ ــور اظهارداش ــس جمه رئی
غیرضــرور دولتــی از راه هــای مؤثــر هدایــت نقدینگــی 

ــد اســت. ــه ســمت تولی ــه ب جامع
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ــر  ــود. در ه ــب می ش ــی مناس ــای گمرک ــع از فعالیت ه ــه مان ــت ک ــری اس ــکل دیگ ــتگاه ها مش ــن دس ــی بی ناهماهنگ
کشــوری یــک نظــام گمرکــی وجــود دارد، امــا در ایــران چنیــن نیســت، قانــون امــور گمرکــی مســئولیت های خطیــری 
را برعهــده گمــرک گذاشــته و طبــق مــاده ۲ ایــن قانــون گمــرک مرزبــان اقتصــادی و طبــق مــاده ۱۲ متولــی ایجــاد 

هماهنگــی مــرزی اســت، در حالــی کــه گمــرک ابــزار ایــن مدیریــت و امکانــات و تجهیــزات آن را نــدارد. 

ــادر  ــه آنتن هــای RFID کــه ق ترانزیتــی کشــورمان ب
اســت محموله هــای ترانزیــت را در طــول مســیر رصــد 
کنــد مجهــز خواهیــم کــرد ،یعنــی محموله هــای 
ــا لحظــه  ــرز گمرکــی ت ــه م ــی از لحظــه ورود ب ترانزیت
خــروج از کشــور تحــت نظــارت و رصــد خواهنــد بــود.

ــه در بحــث  ــدام دیگــری ک ــت: اق میراشــرفی گف
ــدازی  ــده راه ان ــام ش ــرک انج ــازی در گم هوشمندس
ــاز  ــاالن مج ــایی فع ــی "we" و شناس ــبکه اجتماع ش
اقتصــادی، بــه منظــور ارائــه خدمــات الکترونیکــی بــه 

ــت. ــا اس آنه
وی افــزود: شناســایی فعــاالن مجــاز اقتصــادی و 
ــاالن ســبب شــد  ــن فع ــه ای ــات گمرکــی ب ــه خدم ارائ
کــه مــا اکنــون مدیریــت ریســک هوشــمند را عملیاتی 

کنیــم کــه قبــاًل غیرهوشــمند بــود.
ــال  ــرد: ح ــان ک ــاد خاطرنش ــر اقتص ــاون وزی مع
ممکــن اســت ایــن ســئوال پیــش بیایــد کــه بــا وجــود 
انجــام ایــن همــه اقدامــات اصالحــی در گمــرک، چــرا 
هنــوز هــم در تجــارت بــا مشــکل مواجــه هســتیم. بــه 
نظــر می رســد کــه علــت اصلــی ایــن موضــوع را بایــد 
ــی  ــن ناهماهنگ ــررات و همچنی ــن و مق ــدد قوانی در تع
ــت  ــارت دانس ــر تج ــل در ام ــازمان های دخی ــن س بی
ــث  ــد و باع ــج می ده ــا را رن ــارت م ــفانه تج ــه متأس ک

ــود. ــادی می ش ــکالت زی مش
ــدد  ــن متع ــود قوانی ــت: وج ــرفی اظهارداش میراش
و ارتبــاط حــدود ۳0 دســتگاه مختلــف بــا مســئله 
ــن  ــت. قوانی ــرده اس ــخت ک ــیار س ــارت، کار را بس تج
ــاری  ــورد تجــارت ج ــر و متناقضــی در م ــدد، متکث متع
اســت کــه هماهنگــی آنهــا بــا یکدیگــر اتفــاق نمی افتد 
ــرزی را  ــد م ــت واح ــن مشــکل مدیری ــع ای ــرای رف و ب
دنبــال می کنیــم.وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در دنیا، 
ــرد: در  ــریح ک ــد دارد، تش ــی واح ــد، مرجع ــری واح ام
ایــران هــر موضوعــی بــا حــدود 4 مرجــع مواجه اســت. 
از طرفــی ایــن 4 مرجــع نیــز اســتانداردهای متناقضــی 
ــع از  ــن مان ــدد قوانی ــن تع ــد، بنابرای ــر دارن ــا یکدیگ ب

ــود. ــارت می ش ــاالی تج ــت ب کیفی
ــه طــور  ــرد: ب ــان ک ــران بی ــس کل گمــرک ای رئی
مثــال اگــر از چهــار ســازمان ذی مدخــل در امــر تجارت 
در مــورد واردات یــک کاال، ســه ســازمان خــوب 
ــگ باشــد،  ــازمان ناهماهن ــک س ــی ی ــد، ول عمــل کنن
ــد.  ــد ش ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــن کاال ب ــص ای ترخی
بنابرایــن کاهــش قوانیــن و مقــررات و اجــرای مدیریت 
یکپارچــه مــرزی می توانــد راهــکاری مؤثــر بــرای رفــع 

ــد. ــکالت باش مش
ــن دســتگاه ها  میراشــرفی گفــت: ناهماهنگــی بی
ــای  ــع از فعالیت ه ــه مان ــت ک ــری اس ــکل دیگ مش
ــک  ــوری ی ــر کش ــود. در ه ــب می ش ــی مناس گمرک
نظــام گمرکــی وجــود دارد، امــا در ایــران چنیــن 
نیســت، قانــون امــور گمرکــی مســئولیت های 
ــاده  ــق م ــته و طب ــرک گذاش ــده گم ــری را برعه خطی
ــق  ــادی و طب ــان اقتص ــرک مرزب ــون گم ــن قان 2 ای
ــی ایجــاد هماهنگــی مــرزی اســت، در  مــاده 12 متول
ــات و  ــزار ایــن مدیریــت و امکان حالــی کــه گمــرک اب

ــدارد.  ــزات آن را ن تجهی
وی افــزود: نبــود کانتینرهــای یخچــال دار در ایران 
یــک معضــل جــدی اســت کــه رونــد ترانزیــت و حمل 
ــاخت ها  ــود زیرس ــی نب ــد. از طرف ــل می کن کاال را مخت
باعــث می شــود کاال مدتــی در  در گمــرکات 
پایانه هــای مــرزی متوقــف شــود و هزینه هــای 

ــد. ــش یاب ــارت افزای تج
معــاون وزیــر اقتصــاد بیــان کــرد: ایــران 

ــت و تجــارت دارد  ــی از نظــر ترانزی پتانســیل های باالی
ــرود.  ــن ب ــت از بی ــن ظرفی ــه ای ــد ک ــازه ده ــد اج و نبای
ــوس و  ــای غیرملم ــمت کنترل ه ــه س ــا ب ــروز دنی ام
ــن  ــد در ای ــز بای ــران نی ــی رود. ای ــرک م ــاه در گم کوت

ــردارد. ــدم ب ــیر ق مس
ــرای  میراشــرفی، از پیگیری هــای ایــن ســازمان ب
ــرایط  ــا ش ــب ب ــور متناس ــه کش ــت ب ــکان ورود موق ام
ــت: ورود  ــر داد و گف ــاد خب ــر اقتص ــم ب ــده حاک پیچی
موقــت بــه عنــوان یــک راهــکار جلــوی پــای مــا قــرار 

ــم.  ــتفاده کنی ــد از آن اس دارد و بای

راهکارهای پیشنهادی گمرک
رئیــس کل گمــرک در بخــش دیگــری از 
ــریح  ــه تش ــت ب ــک پاورپوین ــش ی ــا نمای ــخنانش ب س
خالصــه ای از اقدامــات صــورت گرفتــه و پیشــنهادهای 
گمــرک در راســتای رونــق و جهــش تولیــد اشــاره کــرد 
و از رایزنــی بــا کشــورهای همســایه جهــت رفــع موانع 
ــه  ــنهاد تهی ــا، پیش ــود در مرزه ــای موج و محدودیت ه
پروتــکل بهداشــتی بــه ســازمان جهانی گمــرک جهت 
ــردن  ــبانه روزی ک ــو، ش ــورهای عض ــط کش ــرا توس اج
ــروج  ــریع در خ ــت تس ــم جه ــرکات مه ــت گم فعالی
ــد  ــار صــدور تمدی کاالهــای صادراتــی و تفویــض اختی
ــرد و  ــام ب ــردازش ن ــت پ ــت جه ــای ورود موق مجوزه
گفــت: در حوزه صــادرات نیــز اقدامــات حمایتــی زیادی 
توســط گمــرک صــورت گرفتــه کــه بــه عنــوان نمونــه 
ــاب  ــتم انتخ ــط سیس ــانی ضواب ــه به روزرس ــوان ب می ت
ــای  ــال روش ه ــی و اعم ــای گمرک ــیر اظهارنامه ه مس
مدیریــت خطــر )ریســک( در انجام تشــریفات صــادرات 
ــه  کاالهــا، ایجــاد امــکان نگهــداری بخشــی از محمول
صادراتــی بــه جــای اخــذ تضمیــن ارائــه خدمــت حمل 
یکســره و ارزیابــی در محــل بــه واحدهــای تولیــدی در 
ــی،  ــای صادرات ــی محموله ه ــریفات گمرک ــام تش انج
ایجــاد امــکان خــروج محموله هــای صادراتــی از 
طریــق بازارچه هــای مــرزی و ارائــه خدمــات گمرکــی 

در خــارج از ســاعات اداری و ایــام تعطیــل اشــاره کــرد.
رئیــس کل گمــرک ایــران در ادامــه بــه برخــی از 
پیشــنهادات گمــرک بــرای تســریع و تســهیل جهــش 
ــری از  ــتفاده حداکث ــت: اس ــرد و گف ــاره ک ــد اش تولی
ــت  ــه جه ــواد اولی ــت م ــی ورود موق ــت قانون ظرفی
پــردازش تولیــد محصــوالت صادراتــی، فراهم ســازی 
ــت  ــدوق ضمان ــای صن ــتفاده از ضمانت ه ــرایط اس ش
صادرکننــدگان، رفــع مشــکالت صادرکننــدگان 
جهــت رفــع تعهــدات مربــوط بــه برگشــت ارز حاصــل 
از صــادرات کاالهــا از محــل ورود موقــت مــواد اولیــه 
از ســوی بانــک مرکــزی، ایجــاد زیرســاخت های 
و  ازجملــه محوطه هــا، ســاختمان ها  فیزیکــی 
اماکــن مربــوط و جاده هــای مواصالتــی توســط 
ــه  ــز مرزهــا ب ــاز الزم جهــت تجهی اســتانداری ها، امتی
ــی  ــزات کنترل ــه تجهی ــرزی ب ــای م ــژه بازارچه ه وی
الکترونیکــی همچــون دســتگاه های ایکــس ری، 
ــوص  ــود درخص ــات موج ــق مصوب ــرای دقی ــزوم اج ل
اعمــال مدیریــت واحد مــرزی توســط گمــرک ازجمله 
پیشــنهادات گمــرک در جهــت رونــق و جهــش تولیــد 
ــر  ــئوالن ام ــه مس ــورد توج ــم م ــه امیدواری ــت ک اس
ــل  ــه عم ــه عرص ــریع تر ب ــه س ــر چ ــرد و ه ــرار گی ق

ــد.  درآی
بــر پایــه ایــن گــزارش تجــار و بازرگانــان و فعاالن 
ــتقبال  ــن اس ــت ضم ــن نشس ــر در ای ــادی حاض اقتص
ــه  ــای ارائ ــرک و راه حل ه ــس کل گم ــخنان. رئی از س
ــود  ــدی خ ــل و عالقه من ــان، تمای ــط ایش ــده توس ش
ــرک  ــا گم ــتر ب ــری بیش ــکاری و همفک ــرای هم را ب

ــد. ــالم کردن اع

 اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــافعی، رئی ــین ش غالمحس
ــوص  ــرک درخص ــزارش گم ــه گ ــش ب ــران در واکن ای
وضعیــت مرزهــا گفــت: امــروز ده هــا ســازمان متعــدد 
ــود را  ــا کار خ ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــد ک ــا فعالن در مرزه

ــت. در  ــا نیس ــن آنه ــی بی ــچ هماهنگ ــد و هی می کنن
ــروج  ــع از خ ــی مان ــور مرزبان ــک مأم ــم ی ــر کار ه آخ

. کاالمی شــود
و  برنامه هــا  در  تشــتت  وجــود  شــافعی 
تصمیم گیری هــا را عامــل بــاال رفتــن میــزان 
ــد  ــت و تأکی ــور دانس ــارت کش ــه تج ــه بدن ــارت ب خس
ــه  ــا ک ــن هزینه ه ــازمانی ای ــچ س ــفانه هی ــرد: متأس ک
بــر تاجــر و تولیدکننــده وارد می شــود را محاســبه 

. نمی کنــد
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران پیشــنهاد داد: 
نمونه هــای موفقــی از فعالیت هــای گمرکــی در 
ــاده  ــران آم ــاق ای ــم. ات ــود داری ــراف خ کشــورهای اط
اســت، مطالعــه ای در ایــن رابطــه بــا همــکاری گمــرک 
ــکان  ــد، ام ــم باش ــه آن فراه ــر زمین ــد و اگ ــام ه انج
ــه بخــش  واگــذاری بخشــی از فعالیت هــای گمرکــی ب

ــود. ــا ش ــی مهی خصوص

وزارت کشور آماده رفع ناهماهنگی های 
مدیریتی در مرزهاست

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
ــم  ــن محک ــود قوانی ــور وج ــه ای وزارت کش منطق
ــرکات  ــف حاضــر در گم ــتگاه های مختل ــرای دس ب
ــرد و  ــف ک ــدی توصی ــل ج ــک معض ــرزی را ی م

ــد. ــکل ش ــن مش ــه ای ــیدگی ب ــتار رس خواس
ــاره  ــی درب ــت قانون ــک دین پرس ــاور باب ــه ب ب
ــا  ــده ام ــب ش ــرزی تصوی ــادالت م ــاماندهی مب س
ــون  ــن قان ــه ای ــده ک ــع ش ــی وض ــد از آن قوانین بع
ــا  ــزود: م ــد.وی اف ــض می کن ــل را نق ــع و کام جام
ــرزی هســتیم  ــت م ــال هماهنگــی در مدیری ــه دنب ب
و دســتگاه های مختلــف پیگیــر حــل موضــوع 
ــدارد. ــود ن ــا وج ــن آنه ــی الزم بی ــا هماهنگ ــده اند، ام ش

دین پرســت از ظرفیت هــای بــاالی وزارت 
ــن مشــکل ســخن  ــه ای ــیدگی ب ــرای رس کشــور ب

ــت. گف



 

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

به لحاظ حمایت از واحدهـای تولید فـوالد و بهره مندی از حداکثـر ظرفیت فوالد کشـور و کنترل 
عرضه و صادرات مـواد اولیه، صـادرات سـنگ آهن، کنسـتانتره آهن و گندله سـنگ آهـن صرفاً با 
تأیید معاونـت امور معـادن و صنایع معدنـی، وزارت متبوع بـا پرداخت عوارض مصـوب امکان پذیر 

خواهـد بود

مهلت ترخیص خودروهای موجود در گمرکات و کاالهای گروه 4 سه ماه تمدید شد
ــق  ــور مناط ــز واردات و ام مرک
آزاد و ویــژه گمــرک ایــران بــا 
ارســال بخشــنامه ای موضــوع 
مهلــت  ماهــه  ســه  تمدیــد 
ترخیــص خودروهــای ســواری 
موجــود در گمــرکات کشــور 
و همچنیــن ترخیــص کاالهــای 
گــروه چهــار را بــه گمــرکات 

اجرایــی کشــور ابــالغ کــرد.
متــن بخشــنامه گمــرک و مصوبــه 
ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــران ب ــأت وزی هی

بخشنامه گمرک
ــماره  ــه ش ــر نام ــت تصوی ــه پیوس ب
99 مدیــرکل  /4 60 مــورخ 2/ /817۳4
ردات  درات و وا دفتــر مقــررات صــا
منضــم بــه تصویــر مصوبــه ۳0۳28/

99 هیــأت  /۳ 57719 مــورخ 26/ ت

محتــرم وزیــران درخصــوص تمدیــد 
ــای  ــص کااله ــت ترخی ــه مهل ــه ماه س
بــه  مصو موضــوع  رم  چهــا گــروه 
57۳94/152676هـ مورخ 98/11/29 و 
ــای  ــص خودروه ــت ترخی ــن مهل همچنی
ــی  ــرکات اجرای ــود در گم ــواری موج س
ــه 57۳94/152677هـــ  ــوع مصوب موض
ــخ 99/6/26  ــا تاری ــورخ 98/11/29 ت م
م الزم وفــق مقــررات  قــدا جهــت ا

رســال می گــردد.  ا
ــاره  ــه فوق االش ــاس نام ــًا براس ضمن
ز ثبــت سفارشــات  صرفــًا آن دســته ا
ــه  ــی ک ــارم کاالی ــروه چه ــای گ کااله
ــن منشــأ ارز شــده  ــد ســاتا )تعیی واجــد ک
باشــند( ادامــه فرآینــد ترخیــص آنهــا 
ــاز  ــدون نی ــررات و ب ــت ســایر مق ــا رعای ب
ــدارد.  ــد ثبــت ســفارش منعــی ن ــه تمدی ب

همچنیــن عبــارت )حکــم قطعــی برائــت( 
بــرای خودروهــای ســواری موضــوع 
مصوبــه فــوق بــه )رأی قطعــی منــع 
پیگــرد یــا برائــت( اصــالح گردیــده  
ــوص  ــت درخص ــی اس ــذا مقتض ــت. ل اس
ــًا  ــور دقیق ــالم مذک ــص اق ــت ترخی مهل
وفــق مفــاد نامــه مصوبــه صدرالذکــر 

ــدام الزم  ــررات اق ــایر مق ــت س ــا رعای ب
به عمــل آورنــد.

مصوبه هیأت وزیران
ــران در جلســه 1۳99/۳/21  هیأت وزی
ــورخ 1۳99/۳/7  ــنهاد 60/61961 م به پیش
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــه 

اســتناد اصــل یکصــد و ســی و هشــتم 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 

ــرد: ــب ک تصوی
1- مهلــت ترخیــص خودروهــای 
ــماره  ــه ش ــب نام ــد )1( تصوی ــوع بن موض
152676/ت7۳94هـ مــورخ 1۳98/11/29 
ــه  ــه ب ــب نام ــن تصوی ــالغ ای ــخ اب از تاری

ــود. ــد می ش ــاه تمدی ــه م ــدت س م
نامــه  ۳( تصویــب  ( بنــد  2- در 
ــت"  ــی برائ ــم قطع ــارت "حک ــور عب مذک
ــا  ــع پیگــرد ی ــی من ــارت "رأی قطع ــه عب ب

برائــت" اصــالح می شــود.
کاالهــای  ترخیــص  مهلــت   -۳
ــه شــماره  ــب نام گــروه )4( موضــوع تصوی
57۳22/152677هـــ مــورخ 1۳98/11/29 
ــه  ــه ب ــب نام ــن تصوی ــالغ ای ــخ اب از تاری

مــدت ســه مــاه تمدیــد می شــود.

طبقه بندی تعرفه ای مخمل های تقلیدی
مدیــرکل دفتــر تعرفــه گمــرک 
ایــران طــی بخشــنامه ای چگونگی 
ــدی  ــای تقلی ــدی مخمل ه طبقه بن
ــرکات  ــه گم ــل را ب ــبه مخم ــا ش ی

اجرایــی ابــالغ کــرد.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: 
بــا توجــه بــه پیچیدگــی طبقه بنــدی 
مخمل هــای  بــه  موســوم  منســوج 
تقلیــدی و یــا شــبه مخمل هــا بــا 
ــه 46662- 99/۳/1۳  ــاد نام ــت مف رعای
پژوهشــگاه اســتاندارد و تفکیــک تعریــف 
ــمند  ــا خواهش ــه مخمل ه ــواع این گون ان
اســت دســتور فرماییــد از ایــن پــس 
در اســتعالم از آزمایشــگاه، افــزون بــر 
همــه ســؤال های الزم، دربــاره نــوع 
ــل  ــبه مخم ــوع ش ــدی از ن ــل تقلی مخم

velvet like و مخمــل تقلیــدی از 
نــوع پرزیدلــی imitation pile هــم، 
ــماره  ــل ش ــش و velvet like ذی پرس

 imitation 60012200 تعرفــه و
ــه  ــماره 59070090 تعرف ــل ش pile ذی

طبقه بنــدی شــوند. 

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران 
طی نامه ای به مدیرکل گمرک غرب تهران، 
فهرست سهمیه صادرات شیر خشک صنعتی 
43 شرکت صادرکننده این محصول تا پایان تیر 

ماه سال جاری را اعالم کرد.
متن نامه و فهرست سهمیه صادرات شیر 

خشک صنعتی به این شرح است:
به پیوست تصویر نامه شماره 60/86۳05 مورخ 
99/4/7 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره 
60/85669 مورخ 99/4/7 دبیر کارگروه تنظیم 
بازار و تصویر نامه شماره 900/99/2105 مورخ 
99/2/18 معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی به انضمام لیست سهمیه صادرات شیر 
خشک صنعتی هر شرکت )به تفکیک نام صادرکننده 
و نام گمرک مبدأ صادرات مورد نظر هر شرکت( جهت 
آگاهی و اقدام الزم طبق مفاد نامه های مذکور صرفًا 
درخصوص سهمیه های اعالمی ارسال می گردد. 
دستور فرمایید صرفاً درخصوص سهمیه های مندرج 
در لیست موصوف )تعیین شده برای آن گمرک( 
تا پایان تیر ماه سال 1۳99 تحت ردیف تعرفه های 
04021020 و 040221۳0 با رعایت سایر مقررات 

اقدام گردد.

ضوابط صادرات سنگ آهن
کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن

مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
با ارسال نامه ای به دفتر 
ایران  گمرک  صادرات 
صادرات  کرد:  اعالم 
کنستانتره  آهن،  سنگ 
آهن و گندله سنگ آهن با 

پرداخت عوارض مصوب امکان پذیر است.
در این نامه آمده است:

به لحاظ حمایت از واحدهای تولید فوالد و بهره مندی از حداکثر ظرفیت فوالد 
کشور و کنترل عرضه و صادرات مواد اولیه، صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و 
گندله سنگ آهن صرفًا با تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی، وزارت متبوع با 
پرداخت عوارض مصوب امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است مراتب یادداشت و 

به گمرکات اجرایی ابالغ گردد.

فهرست سهمیه صادرات شیر خشک صنعتی توسط شرکت های صادرکننده

نام کارخانهردیف

 سهم
 صادرات
 مرحله
 دوم
)تن(

 گمرک
 محل
اظهار

اراک108پاک نهاد شیر اراک )خضرا(1

گنبد100صباح2

تهران66پارسا مهر آرین3

تهران124درین پودر4

مشهد7نصر دانیا5

نیشابور48نوبر نیشابور6

نیشابور85جلگه نیشابور7

نیشابور321پالود نیشابور8

تهران126برنا لبن9

اصفهان213کیمیای وحدت10

اصفهان280زرین شاد سپاهان11

تهران845پاک12

همدان5رزن دشت همدان13

اصفهان338آریان لبن نقش جهان14

اصفهان100به پودر اصفهان15

تهران275دامداران16

تهران36پاکبان17

شیراز90رامک18

شاهرود14پاک پودران میامی19

یزد3مروارید سحر یزد )شادنوش(20

کاشان92لبنیات پاستورریزه کاشان )شیرکده(21

تهران59کازتینات ایران22

آمل920کاله )آمل(23

اردبیل26کشت و صنعت مغان24

تهران1429پارس کرون25

آمل63گال آمل26

تهران112شمه شیر27

تهران20سرآمد28

اصفهان75اتحادیه لبنی- صنایع شیر االس29

اراک100اتحادیه لبنی- کیالبن30

شیراز75اتحادیه لبنی- شیر ارمغان- مانی ماس31

اراک100اتحادیه لبنی- الوند پنیر32

اراک100اتحادیه لبنی- الله بناب33

همدان636اتحادیه لبنی- احسان سپیده34

تهران22لبن دشت )چوپان(35

نهاوند67همسایه )نیکونام(36

نهاوند25گلبرگ37

مالیر62پالره38

همدان22کام شیر نهاوند39

قوچان36فجر آسان قوچان40

مشهد74آستان قدس رضوی41

تهران1700میهن42

تهران3176بازرگانی صنایع شیر ایران43
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سهمیه صادرات شیر خشک از محل مجوز 10 هزار تن مرحله دوم
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بخشنامه
بخشنامه

 از ایـن پـس تنظیـم اظهارنامه هـای صـادرات آرد از محـل ورود موقـت گنـدم کـه نـوع صـادرات آنها »صـادرات از 
محل مواد اولیـه ورود موقت«، »صادرات از محل مـواد اولیه واردات قطعـی و ورود موقت« و »صـادرات از محل مواد 
اولیـه ورود موقـت و عیـن کاالی ورود قطعـی« انتخـاب شـود، مسـتلزم ارائه »مجـوز سیسـتمی صـادرات آرد« خواهد 
بود که توسـط گمـرک ورود موقت کننده گندم بـا رعایت کلیه مقـررات مربوطه صـادر و در سـامانه EPL درج می گردد.

ضوابط و نحوه صدور مجوز صادرات برای آرد از محل ورود موقت گندم
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی 
بخشنامه ای با اشاره به اجرایی شدن آزمایشی 
قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت 
برای پردازش و اظهارنامه صادرات برای 
محموله های صادراتی آرد از محل ورود موقت 

گندم نکاتی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:

 با توجه به نامه شماره ۳05215 /99 مورخ 26 /۳ /99 
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات مبنی بر اجرایی شدن 
آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت 
برای پردازش )موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی( و 
اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی آرد از 
محل ورود موقت گندم، مراتب ذیل جهت اجرا و صدور 

مجوز صادرات مربوطه ابالغ می گردد:
1- از این پس تنظیم اظهارنامه های صادرات آرد از 
محل ورود موقت گندم که نوع صادرات آنها »صادرات از 
محل مواد اولیه ورود موقت«، »صادرات از محل مواد اولیه 
واردات قطعی و ورود موقت« و »صادرات از محل مواد 
اولیه ورود موقت و عین کاالی ورود قطعی« انتخاب شود، 
مستلزم ارائه »مجوز سیستمی صادرات آرد« خواهد بود 
که توسط گمرک ورود موقت کننده گندم با رعایت کلیه 

مقررات مربوطه صادر و در سامانه EPL درج می گردد.
2- پس از ترخیص گندم ورود موقت از محل مجوز 
ورودموقت مربوطه و تسلیم درخواست کتبی صاحب 
کاال یا نماینده قانونی به گمرک ورود موقت کننده که در 
آن صرفًا نام یک گمرک به عنوان گمرک مبدأ صادرات 
تصریح شده باشد، گمرک ورود موقت کننده موظف به 
بررسی دقیق موضوع براساس کلیه قوانین، ضوابط، 
مقررات و بخشنامه های ابالغ شده مربوطه )ازجمله 
169 مورخ  / 97 بند 9 -1 بخشنامه شماره 4۳0858 /
16 /04 /97( و توجه ویژه به وزن خالص کاالی ترخیص 
شده ورود موقت و آخرین کیل مصرف و ضایعات تأیید 
شده محصول تولیدی مرتبط )که صرفًا از سوی دفتر 
صادرات ابالغ می گردد( و... بوده و در نهایت نسبت به 
صدور مجوز »صادرات آرد از محل ورود موقت گندم« 
بدواً در سیستم اتوماسیون اداری )مطابق قالب و متن 
فایل ضمیمه( اقدام و سپس مجوز موصوف را مطابق 
روش اجرایی ذیل در سامانه EPL بارگذاری نماید. لذا در 
صورتی که دسترسی به آیتم »صدور و ویرایش مجوز« 
و »نوع مجوز« )شامل »صادرات از محل مواد اولیه ورود 
موقت«، »صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و 
ورود موقت«، »صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت و 
عین کاالی ورود قطعی«( در گمرک مربوطه وجود ندارد، 
پیگیری الزم را از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 

جهت ایجاد دسترسی به عمل آورند. 

اتوماسیون(  )در سیستم  ۳- در مجوز صادره 
می بایست نام گمرک ورود موقت کننده )به عنوان سازمان 
مجوزدهنده(، نام صاحب کاالی ورود موقت کننده و 
شناسه ملی، نام صاحب کاالی صادراتی و شناسه ملی، 
شماره کوتاژ اظهارنامه ورود موقت )صرفًا یک فقره( و 
تاریخ آن، کد طبقه بندی کاالی مندرج در اظهارنامه های 
ورود موقت، نام گمرک مبدأ صادرات، میزان وزن خالص 
مجاز به صادرات کاالی صادراتی، نام و کد طبقه بندی 
کاالی صادراتی و کد گمرک مجوزدهنده، تاریخ انقضاء 
مجوز، شماره و تاریخ ثبت درخواست صاحب کاالی ورود 
موقت در سیستم اتوماسیون )که براساس آن مجوز صادر 

شده است( درج گردد. 
4- تأکید می گردد بدواً مجوز صادرات در سیستم 
اتوماسیون به عنوان گمرک مبدأ صادرات تنظیم گردد 
تا پس از امضاء و ثبت، مستند صدور مجوز سیستمی 
قرار گیرد. همچنین رونوشتی از مجوز اتوماسیونی نیز 
جهت آگاهی ذی نفع به ایشان ارائه نمایند. لیکن از ارسال 
مجوز اتوماسیونی اشاره شده به گمرک مبدأ صادرات 
خودداری گردد. همچنین گمرکات مبدأ صادرات صرفًا 
براساس مجوزهای سیستمی صادر شده اقدام نموده و از 
پذیرش هرگونه مجوز اتوماسیونی، کاغذی، رونوشت و... 

خودداری نمایند. 
5- تأکید می گردد:

5-1- چنانچه درخواست صاحب کاال برای پروانه 
ورود موقتی باشد که قباًل مطابق بند 9 -1 بخشنامه 
شماره 4۳0858 /97 /169 مورخ 16 /4 /97، میزان سقف 
صادرات از محل آن به گمرک مبدأ صادرات اعالم شده 
و یا بخشی از محصوالت تولید شده از محل آن صادرات 
شده است، می بایست پس از اخذ گزارش های صادرات 
مربوطه )کلیه انواع صادرات اعم از صادرات عام، صادرات 
از محل ورودموقت و...( از سامانه و استعالم از گمرک 

مبدأ صادرات، مجوز سیستمی صادرات صرفًا به میزان 
باقی مانده سقف مجاز صادرات از محل ورودموقت، 

صادر گردد. 
با امعان نظر به تبصره ۳ ماده 86 آیین نامه   -2-5
اجرایی قانون امور گمرکی، شخص ورود موقت کننده 
ورود  گمرک  به  تسلیمی  درخواست  در  می تواند 
موقت کننده، تقاضای صدور مجوز صادرات توسط 
شخص دیگری را نماید. در این گونه موارد الزم است 
اصل درخواست فیزیکی صاحب کاالی ورود موقت 
)دارای گواهی امضاء( که در آن نام و شناسه ملی شخص 
صادرکننده تصریح شده است، به گمرک ورود موقت کننده 
ارائه گردد تا پس از بررسی و احراز هویت متقاضی، نسبت 

به ثبت آن اقدام گردد. 
سیستمی  مجوز  تمدید  و  انقضاء  مهلت   -۳-5
صادرات باید منطبق بر مهلت انقضاء پروانه ورود موقت 
و تمدیدهای بعدی آن باشد. بدیهی است گمرکات ورود 
موقت کننده پس از انجام تشریفات تمدید پروانه های 
ورود موقت )براساس مصوبات کارگروه موضوع ماده 82 
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ابالغی از سوی این 
دفتر(، الزم است مجوز سیستمی صادرات مربوطه را نیز 

به همان مهلت تمدید نمایند. 
با توجه به اینکه مهلت مجوز سیستمی   -4-5
صادرات در هنگام تنظیم اظهارنامه و نیز در زمان ثبت 
بیجک خروج محموله صادراتی به صورت سیستمی کنترل 
خواهد گردید، الزم است مراتب به نحو مقتضی به ذی نفع 
اطالع رسانی گردد تا اظهار محموله صادراتی خود را به 

ایام پایانی مهلت اعتبار مجوز موکول ننماید. 
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، الزم   -5-5
است صدور و تمدید مجوزهای موضوع این دستورالعمل 
صرفًا توسط مدیر یا مدیرکل گمرک ورود موقت کننده 

صورت پذیرد. 

پس از صدور مجوز در سیستم اتوماسیون   -6-5
اداری و قبل از بارگذاری مجوز در سامانه، الزم است 
مراتب به صورت پیام بر روی اظهارنامه ورودموقت 
مربوطه با ذکر مشخصات کامل مجوز )شماره و تاریخ 
مجوز، کد سازمان مجوزدهنده، گمرک مبدأ صادرات، نام 
و کد طبقه بندی و وزن خالص کاالی صادراتی و تاریخ 
انقضاء مجوز( درج گردد و متعاقبًا نسبت به بارگذاری 

مجوز بر روی سامانه اقدام گردد.
در بخشنامه های مرتبط مجوز صادرات که   -7-5
در سیستم اتوماسیون صادر می گردد، الزامًا درخواست 

شخص ورود موقت کننده، ضمیمه گردد.
گمرکات ورود موقت کننده و گمرکات   -8-5
مبدأ صادرات می بایست در مقاطع زمانی مناسب نسبت 
به پایش مجوزهای سیستمی صادرات و کنترل کلیه 

فرآیندهای مربوطه اقدام نمایند. 
مدیران و مدیران کل محترم کلیه گمرکات   -9-5
ورود موقت کننده، در صورت عدم دسترسی های مورد نیاز 
جهت صدور مجوز سیستمی اشاره شده، الزم است راسًا 
مراتب را از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات اقدام نمایند.

5-10-  در صورت نیاز به هرگونه اصالح مجوز 
ناشی از اشتباهات احتمالی گمرکات اجرایی، الزم است 
کارشناس ذی ربط در ارجاعات مجوز درج شده در سیستم 
اتوماسیون اداری، نسبت به گزارش موضوع اقدام تا پس 
از تأیید مراتب از سوی مدیر یا مدیرکل محترم، نسبت به 
اصالح مجوز سیستمی صادر شده توسط مدیر یا مدیرکل 
با درج در آیتم »پیام اختیاری« اقدام گردد. توضیح 
اینکه امکان حذف و تغییر تصویر مجوز اتوماسیونی 
که در زمان بارگذاری مجوز، بر روی سیستم قرار گرفته 
است وجود نداشته و اعمال اصالحات صرفًا در فیلدهای 
مجوز سیستمی و درج مستندات تغییرات در آیتم »پیام 

اختیاری« میسر خواهد بود.
5-11-  در صورت نیاز به هرگونه اصالح مجوز 
ناشی از تغییر مفاد درخواست صاحب کاالی ورود موقت، 
الزم است پس از تسلیم درخواست اصالح مجوز از سوی 
ایشان، مراتب بررسی و در صورت احراز عدم استفاده 
از مجوز سیستمی صادرات با استعالم از گمرک مبدأ 
صادرات مندرج در مجوز قبلی، مطابق بند قبل اقدام گردد. 
5-12- با عنایت به اینکه می بایست کنترل و انطباق 
فیلدهای مندرج در مجوز سیستمی صادرات با فیلدهای 
مندرج در اظهارنامه صادراتی و همچنین کسر مجوز 
توسط سیستم صورت پذیرد، لیکن به جهت اطمینان 
خاطر، کارشناسان گمرک مبدأ صادرات نسبت به کنترل 
فیلدهای مذکور در مجوز سیستمی صادرات، اظهارنامه 
صادراتی و مندرجات تصویر مجوز سیستمی مذکور )که 

بایستی برای کارشناس قابل رؤیت باشد( اقدام نمایند.

صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان مهر ماه آزاد است
مدیـرکل دفتـر مقررات 
صـادرات و واردات وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت 
دفتـر  بـه  نامـه ای  طـی 
صـادرات گمـرک ایـران 
بالمانـع بودن صـادرات رب 
گوجـه فرنگی تا پایـان مهر 
مـاه سـال جاری را اعـالم 

کـرد. 
در این بخشـنامه آمده اسـت: صـادرات رب گوجه فرنگـی در احجام مختلـف ازجمله 
رب اسـپتیک بـا رعایـت سـایر ضوابـط و مقـررات مربوطـه تـا پایـان مهـر مـاه بالمانع 

شـد. می با

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طی نامه ای به رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت 
تایر، تغییر گروه کاالیی الستیک و مواد اولیه الستیک از گروه 

یک به گروه دو و تبدیل ارز آن به ارز نیمایی را اعالم کرد.
متن نامه به این شرح است: احترامًا بازگشت به نامه شماره 99/5517 

مورخ 99/2/16 درخصوص اعالم نوع ارز تخصیصی به مواد اولیه الستیک 
به آگاهی می رساند، حسبت تصمیمات و سیاست های ابالغی گروه و اولویت 
ارزی الستیک و مواد اولیه الستیک از گروه یک به گروه دو منتقل و بر این 
اساس ارز تخصیصی به این گروه کاالیی نیمایی گردیده است. مراتب جهت 

بهره برداری و هرگونه اقدام الزم ارسال می گردد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مدیرکل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران بر واردات 
تجاری کلیه کاالها صرفاً از محل ثبت سفارش تأکید کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به حمایت و صیانت از منابع 

ارزی و جلوگیری  از خسران واردکنندگان رسمی مجدداً رعایت مفاد 
بند )1( مصوبه شماره 4۳5۳/ت55۳00هـ مورخ 1۳97/1/22 هیأت 
محترم وزیران مبنی بر واردات تجاری کلیه کاالها صرفًا از محل ثبت 
سفارش مورد تأکید این دفتر می باشد. لطفًا مراتب به گمرکات اجرایی 

ابالغ گردد.

تأکید وزارت صمت بر واردات تجاری کاالها صرفاً از محل ثبت سفارش

ارز واردات الستیک و مواد اولیه آن نیمایی شد



 

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام، اعــــتماد، ســــرعت
منــشور خــدمتگزاری در گــمرکدقـــــــــت و صـــــــــحت
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رؤسای نمایندگی حدود 130 گمرک تحت 
پوشش سازمان جهانی گمرک )WCO( در جلسه 
مجازی 136/135 شورای WCO که 25 ژوئن 
سال 2020 برگزار شد، شرکت کردند. در نتیجه 
 ،COVID -19اختالل ناشی از بیماری همه گیر
WCO به صورت آنالین با محوریت  جلسات 
موضوعات فوری مربوط به اصالحات پیشنهادی 
اصالحی نسخه 2022 سیستم هماهنگ شده و 
توصیه های مندرج در یکصدوسومین جلسه کمیته 

امور مالی WCO برگزار شد. 
 WCO در جلسه شورای گمرکی کارهایی که توسط
در طول همه گیری COVID -19 انجام شده و اقدامات 
ویژه ای که برای اطمینان از تداوم تجارت و ارائه کمک های 
فنی آنالین و ایجاد ظرفیت های مجازی به اعضا صورت 

گرفته مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
همچنین در جلسه این شورا در مورد راه اندازی یک 
صفحه وب اختصاصی COVID -19 برای ارائه بهترین 
کارها به اعضا و ذی نفعان، تقویت همکاری های چندجانبه 

با سایر سازمان های بین المللی و بخش خصوصی و تدوین 
دستورالعمل های مربوط به شرایط اضطراری و تداوم تجارت 

بحث هایی مطرح شد.
این شورا در ادامه توصیه های بودجه کمیته مالی را 
تصویب کرد و به این ترتیب به دبیرخانه این امکان را داد که 
نقش مهم خود در حمایت از جامعه جهانی گمرک به ویژه در 
این شرایط بحرانی را دنبال کند.شورا اصالحات انجام شده در 
نسخه 2022 سیستم هماهنگ شده H.S و نتیجه نهایی ماده 
16 توصیه شورا در رابطه با اصالح نامگذاری سیستم هماهنگ 

شده را به تصویب رساند.
 کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در این 
جلسه مجازی گفت: جلسات ساالنه شورای امسال با بحث های 
مهمی برگزار شد و مشخص گردید که "مرزها ممکن است 
تقسیم کننده باشند، اما گمرک از طریق فناوری ارتباطات 

تجاری را به هم وصل و متحد می سازد." 
وی افزود: در واقع گمرک مقاومت و اهمیت خود را در این 
شرایط بحرانی با تقویت و ایمن سازی زنجیره تأمین جهانی 
نشان داده است. ما باید جمع شویم تا با چالش های پیش رو 

مقابله کنیم. 
وی افزود: تصمیمات گرفته شده توسط شورا نقش رهبری 
گمرک را در مدیریت مرزها بیشتر می کند. قرار است جلسات 

بعدی شورا، هنگامی که جلسات حضوری از سرگرفته می شوند، 
در دسامبر سال 2020 در دفتر مرکزی WCO در بروکسل، 

بلژیک برگزار شود.

فراسو

 "مبارزه بـا قاچاق مـواد مخدر یکـی از مؤلفه هـای اصلی تـاش  جامعه گمرکی بـرای تبدیل شـدن جهان 
بـه مکانـی بهتـر اسـت. گمـرکات بـه همـراه نیروهـای پلیـس، بـه خاطـر جوامـع خـود و حاکمیـت قانـون در 
صدر ایـن مبارزه هسـتند و بـا شـعار "بیاییـد تاش های خـود را متحـد کنیـم و از طریـق همـکاری و دانش 

پیشـرفته بـا هـم پیشـرفت نماییم." بـه تاش هـای خـود در ایـن زمینـه ادامـه می دهند.

WCO تشکیل جلسه مجازی شورای همکاری گمرکی با حضور نمایندگان 130 کشور عضو

بین الملل  تجارت  مرکز  روسای 
ITC(، کنفرانس تجارت و توسعه  (
سازمان ملل )UNCTAD( و سازمان 
تجارت جهانی )WTO( از ایجاد یک 
راهنمای  به عنوان  پلت فرم دیجیتال 

توسعه یافته تجارت جهانی خبر دادند.
تجاری  اطالعات  حاوی  پلت فرم  این 
بیشتری است و به منظور توانمندسازی بنگاه ها در 
هر اندازه، به ویژه شرکت های کوچک   و متوسط   

)MSME(، برای استفاده از فرصت های بازار 
و سازگاری با واقعیت های تجاری جدید پس از 

COVID-19 طراحی شده است.
بتکار عمل شرکت های کوچک و  این ا
متوسط را از طریق ارائه آمارهای به روز تجاری، 
تخمین های احتمالی صادرات، تعرفه ها و کسب 
لزامات نظارتی، توانمند می سازد و همچنین  ا
اطالعات مربوط به استانداردهای داوطلبانه 
و اطالعات تماس با شرکای اصلی عمومی و 

خصوصی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
 )WCO ( گمرک  جهانی  سازمان 

 ،)AfDB با همکاری بانک توسعه آفریقا )
 ITC ، از ،)FAO سازمان غذا و کشاورزی )
UNCTAD و WTO به خاطر ابتکار عمل 
کمک مالی به تجارت جهانی حمایت می کند. 
بانک توسعه آمریکا )IADB(، اتاق بازرگانی 
ICC(، سازمان توسعه صنعتی  لمللی ) بین ا
UNIDO(، گروه بانک جهانی  ملل متحد )
WBG( و سازمان مالکیت معنوی جهانی  (
WIPO( هر یک از این کار یعنی حمایت و  (

پشتیبانی از تجارت بین المللی مشارکت دارند.
WCO به عنوان مرکز تخصصی گمرک، 
پشتیبانی خود را در زمینه تهیه اطالعات مربوط به 
مرزها، به ویژه در زمینه مقررات مبدأ و اپراتورهای 

مجاز اقتصادی )AEO( ارائه داده است.
ین بستر برای پاسخگویی بهتر  اکنون ا
به نیازهای بنگاه ها بازسازی شده است. این 
پلت فرم داده ها را گسترش می دهد و از طریق 
طراحی پیشرفته و ویژگی های جدید، تجربه کار 

بصری بیشتری را ارائه می دهد. کاربران اکنون 
می توانند از برآوردهای احتمالی درباره صادرات 
آنالین در بازارهای هدف مختلف مطلع شوند و 
آنها را مقایسه کنند. برای اطالع از تحقیقات 
بازار در مورد مشاغل، مرکز تجارت جهانی یک 
میز کمک شامل منابعCOVID -19 را که 
لمللی گردآوری شده  توسط آژانس های بین ا
ازجمله اطالعات مربوط به محدودیت های 
موقت مصوب در پاسخ به بحران کرونا تشکیل 

داده است.
اطالعات  همچنین  دیجیتال  پلت فرم 
جدیدی درباره آمار تجارت، روش های تجارت 
واردات، صادرات و ترانزیت، فهرست جدید 
تجارت، منابع برای کمک به حمایت از حقوق 
مالکیت معنوی و همچنین منابع آنالین از طریق 
آژانس های مختلف برای ایجاد مهارت های 
تجاری و تجزیه و تحلیل بازار فراهم می کند. 
این پلت فرم اکنون عالوه بر عربی، انگلیسی، 
فرانسوی و اسپانیایی به زبان روسی نیز قابل 

دسترسی است.

در حالی که سیاستگذاران تالش می کنند 
تا زمینه را برای بهبود تجارت پایدار در شرایط 
عدم  یا  موفقیت  آورند،  فراهم  کووید-19 
نیروی  بیشترین  MSME - که  موفقیت 
کار را جذب می کنند - در تعیین اینکه آیا این 
بهبود شامل مسائل اجتماعی می شود یا خیر ، 
نقش اساسی خواهد داشت. دسترسی مناسب 
به تجارت و اطالعات بازار در بهترین زمان ها 
برای شرکت های کوچک یک چالش است، زیرا 
منابع کمتری برای دسترسی به اطالعات پیچیده 
و پراکنده در منابع مختلف دارند. در حالی که 
مشاغل با عدم اطمینان، کاهش تقاضا و اختالل 
در زنجیره تأمین مبارزه می کنند، کسب اطالعات 
مورد نیاز برای دستیابی به مشتریان و بازارهای 

جدید مهم است.
جهانی  تجارت  کمک  میز  ندازی  راه ا
همزمان با روز شرکت های کوچک   و متوسط   ملل 
متحد در تاریخ 27 ژوئن سال 2020 با حمایت از 
اقدامات انجام شده برای بهبود تجارت در شرایط 

همه گیری کووید-19 صورت گرفت.

سازمان جهانی گمرک در حمایت از شرکت های کوچک متوسط به مرکز تجارت جهانی کمک می کند

WCO( و پلیس  سازمان جهانی گمرک )
INTERPOL( به مناسبت روز  بین المللی )
جهانی سازمان ملل متحد و سوءمصرف مواد 
مخدر و قاچاق غیرقانونی، مجدداً بر تعهد خود 
مبنی بر هماهنگی اقدامات پلیس و گمرک در 
مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر 
غیرقانونی تأکید کردند. موضوع این روز در سال 
2020 "دانش بهتر برای مراقبت بهتر است" 
و توجه به معضل جهانی مواد مخدر، تأثیر آن 
بر جوامع و اهمیت یک رویکرد هماهنگ برای 
افزایش آگاهی ازجمله مواردی است که به این 

مناسبت به آنها پرداخته می شود.
در حالی که دولت ها در سراسر جهان برای مقابله با بیماری 
همه گیرCOVID -19 و کاهش تأثیرات آن بر زندگی 
اجتماعی و اقتصادی شهروندان اقدام می کنند، شواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد باندهای جرایم سازمان یافته قباًل از این 
فرصت استفاده کرده اند تا فعالیت های غیرقانونی خود را چند 

برابر کنند.
قاچاق مواد مخدر نیمی از کل جرائم سازمان یافته فراملی 
را طبق آمار سازمان ملل متحد تشکیل می دهد و منبع مداوم 
بودجه را برای سایر فعالیت های جنایی و حتی تهدیداتی مانند 

تروریسم فراهم می کند.
دانش بهتر در مورد روش های پنهان کاری جرایم 
سازمان یافته و همچنین همکاری های بین المللی قدرتمند - 
بیش از هر زمان دیگری - برای فعال کردن گمرک و مقامات 
پلیس در سراسر جهان جهت تأمین امنیت مرزها و محافظت از 

جوامع بسیار مهم است.

تالش های متحد
 مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از مؤلفه های اصلی 
تالش  جامعه گمرکی برای تبدیل شدن جهان به مکانی بهتر 
است. گمرکات به همراه نیروهای پلیس، به خاطر جوامع خود 
و حاکمیت قانون در صدر این مبارزه هستند و با شعار "بیایید 
تالش های خود را متحد کنیم و از طریق همکاری و دانش 
پیشرفته با هم پیشرفت نماییم." به تالش های خود در این 

زمینه ادامه می دهند.
 تجارت جهانی مواد مخدر با خشونت، فساد و اعتیاد، 
اقتصادها و سالمت افراد را مورد تهدید قرار می دهد. متأسفانه 
COVID-19  واقعیت های اساسی در مورد قاچاق مواد 
مخدر را تغییر نداده است. به همین دلیل ارتباط و همکاری بین 
سازمان های پلیس ملی و گمرک برای محافظت از جوامع ما 

بسیار مهم است. "

تطبیق با حالت عادی جدید
نی  جها بحران  دنبال  به  گمرک  نی  جها زمان  سا
COVID، استراتژی جدیدی را با هدف آموزش  -19
تخاذ کرده است! مقامات  ز طریق CLiKC ا آنالین ا
ده های  دا تحلیل  و  تجزیه  براساس  نند  می توا گمرک 
جمع آوری شده از طریق شبکه اجرای گمرک، دانش خود 
را در مورد آخرین روش های مدیریت ریسک، شیوه های 
یی  د مخدر که قباًل شناسا پنهان کاری و مسیرهای موا
بزارها برای بهبود  شده اند کسب کنند. یکی از مهمترین ا
شیوه های گمرکی جهت اجرا و توقیف محموله های قاچاق 
قدامات عملی گمرکی برای  ز ا مواد مخدر، مجموعه ای ا
COPES( است که در دسترس اعضای  اجرا و مصادره )

WCO قرار دارد.
تحت برنامه مواد مخدر و پیش سازهای WCO که هدف 
آن مقابله با تجارت غیرقانونی جهانی در زمینه کشت، تولید، 
توزیع و فروش مواد مشمول قانون محدودیت و ممنوعیت مواد 
مخدر است، برخی از ابتکارات ارائه شده که اغلب با همکاری 

سایر دستگاه های اجرای قانون انجام می شود.
این موارد شامل برنامه کنترل ظروف پیش سازهای مواد 
مخدر WCO )CCP( و UNODC و واحدهای کنترل 
بندر و حمل ونقل هوایی، پروژه AIRCOP با کارکردهای 

 WCO تقویت کنترل های فرودگاهی و پروژه تازه تأسیس
COLIBRI است. این یک ابتکارات چند رشته ای است که 
توسط اتحادیه اروپا تأمین می شود و هدف آن نظارت و کنترل 
حمل ونقل هوایی عمومی از طریق یک برنامه بلندپروازانه برای 

ایجاد ظرفیت و نوآوری پیشرفته فناوری است.
COVID -19، پلیس  ز زمان شروع همه گیری  ا
بین المللی در 194 کشور عضو برای نظارت بر تغییر الگوهای 
قاچاق مواد مخدر و به اشتراک گذاری اطالعات نزدیک با 
نیروی انتظامی همکاری داشته است. این سازمان به طور 
مرتب از طریق کانال ارتباطی خود ، اعالن های بنفش را 
منتشر می کند که اطالعاتی در مورد اشیاء، دستگاه ها و 
روش های پنهانکاری استفاده شده توسط مجرمان را ارائه 

می دهد.
در یک اخطار ارغوانی اخیر، چگونگی استفاده گروه های 
جنایتکار از خدمات تحویل مواد مخدر در قالب غذا به تفصیل 

شرح داده شده است.
دبیرکل INTERPOL بارها هشدار داده است که 
مرتکبان جرایم سازمان یافته سعی می کنند از عواقب اقتصادی 
COVID-19بهره ببرند تا درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر 
و سایر جرایم را به اقتصاد قانونی تبدیل کنند و از این طریق نفوذ 

و پتانسیل پولشویی خود را توسعه دهند. 

تأکید WCO و INTERPOL بر هماهنگی اقدامات گمرک و پلیس برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
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گزارش

پیگیـری و اجرایـی شـدن انعقـاد موافقت نامه های گمرکـی بـا کشـورها؛ پیگیـری و اجرایی شـدن انعقاد 
موافقت نامه هـای بیمه و بانـک،  افزایش سـرمایه صندوق ضمانـت صادرات؛ توسـعه ضمانت نامه هـا و بیمه 
صادراتـی؛  احصـا و به کارگیری روش هـای نوین تأمیـن مالی صـادرات؛ تسـهیل تأمین مالـی بنگاه هـا از بازار 

سـرمایه. از پیشـنهادهای توسـعه صادرات است.

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1399-1404

چشم انداز و مزیت های بخش ها و منابع اقتصادی در سند توسعه صادرات
سومین بخش از گزارش مربوط به سند 
نقشه راه توسعه صادرات برای سال های 
1399 تا 1404 پیش روی شماست. در 
این بخش به موضوعاتی ازجمله توسعه 
لجستیک و حمل ونقل، ارتقای سرمایه گذار 
و صادرات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 

بازارچه ها اشاره شده است.
۳-8- برنامه های پیشنهادی توسعه صادرات غیرنفتی

۳-8-1- انعقاد و توسعه موافقت نامه های تجاری
۳-8-1-1- انعقاد موافقت نامه های تجاری

1- انعقاد موافقت نامه دو و چندجانبه با شرکای تجاری 
به ویژه با کشورهای آسیای جنوب غربی؛

2- انعقاد موافقت نامه دو و چندجانبه هند و چین؛
۳- پیگیری عضویت در پیمان شانگهای؛

۳-8-1-2- توسعه موافقت نامه های تجاری
4- تعمیق موافقت نامه های تجارت ترجیحی )به ویژه 

با پاکستان و ترکیه(؛
5- رفع موانع موجود در اجرای موافقت نامه اوراسیا؛

6- پیگیری موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا؛
7- پیگیری انعقاد موافقت نامه های اکوتا و دی هشت؛

8- پیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقت نامه های 
گمرکی با کشورها؛

9- پیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقت نامه های 
بیمه و بانک.

۳-8-2- تسهیل دسترسی به منابع مالی
10- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات؛

11- توسعه ضمانت نامه ها و بیمه صادراتی؛
12- احصا و به کارگیری روش های نوین تأمین مالی 

صادرات؛
1۳- تسهیل تأمین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه.

۳-8-۳- توسعه لجستیک و حمل ونقل
14- پیگیری و ارائه تسهیالت الزم جهت تجهیز و 
نوسازی بنگاه های فعال در عرصه لجستیک به منظور 

ارائه خدمات یکپارچه؛
15- ایجاد و توسعه زیرساخت های زمینی )جاده ای 
و ریلی( و هوایی با بازارهای هدف به ویژه کشورهای 

همسایه؛
رائه تسهیالت الزم )مالی و زمین( جهت  16- ا

سرمایه گذاری در پایانه های صادراتی؛
رائه تسهیالت الزم )مالی و زمین( جهت  17- ا

سرمایه گذاری در بنادر خشک؛
رائه تسهیالت الزم )مالی و زمین( جهت  18- ا

سرمایه گذاری در گمرکات مرزی؛
19- ایجاد شرکت های مشترک حمل ونقل با برخی از 

شرکای تجاری؛
20- ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری 

خطوط منظم آن.
۳-8-4- ارتقای سرمایه گذاری و صادرات

21- دیپلماسی اقتصادی - تجاری فعال در راستای 
توسعه صادرات؛

22- ضرورت انسجام نهادی در حوزه سیاست گذاری 
تجاری با مدیریت واحد سازمان توسعه تجارت ایران؛

2۳- ایجاد منابع مالی مستقل برای سازمان توسعه 
تجارت ایران )نظیر ثبت سفارش، درآمد سایت 

نمایشگاهی تهران و فروش خدمات(؛
24- ادغام شرکت سهامی نمایشگاه ها در سازمان 

توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی ترویجی و مالی؛
25- رتبه بندی سایت های نمایشگاهی کشور و ارائه 

برنامه ارتقای سایت های پایین تر از استاندارد جهانی؛
26- ایجاد مراکز تجاری و شوروم ها در بازارهای 
هدف توسط بخش خصوصی )پرداخت بخش مهمی از 

هزینه های راه اندازی(
27- توسعه دفاتر تجاری خارج از کشور )نیرو و 

امکانات( با رویکرد توسعه سهم بخش خصوصی؛
28- توسعه برنامه های ترویجی)شامل بخش صنعت، 

معدن و کشاورزی(:
تحقیقات بازاریابی؛

بسته بندی صادراتی؛
تبلیغات صادراتی؛

برپایی نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی داخل 
و خارجی؛

اعزام و پذیرش هیأت تجاری؛
اطالع رسانی تجاری و پیش آگهی؛

آموزش تجار و بازرگانان؛
برگزاری همایش های معرفی بازار؛

کلینیک صادراتی؛
برگزاری روز ملی صادرات؛

برگزاری جشنواره های صادرات؛
برگزاری جشنواره برند ملی.

29- پیگیری درج اهمیت صادرات در کتاب های درسی 
و دانشگاهی؛

۳0- ارتقای نقش اتحادیه های صادراتی:
مشارکت در نحوه تخصیص جوایز و مشوق های 

صادراتی؛
مشارکت در تصمیم سازی.

۳1- پیگیری سرمایه گذاری های مشترک استان های 
مرزی با کشورهای همجوار در کاالهای دارای مزیت.

۳-8-5- استاندارد و مجوزها
۳2- پیگیری اجرای موافقت نامه های استاندارد با 

کشورهای دارای موافقت نامه؛
۳۳- امضا و اجرای موافقت نامه های استاندارد با 

شرکای تجاری فاقد موافقت نامه؛
۳4- ایجاد و تجهیز آزمایشگاه و مراکز کنترل فنی در 

بنادر و مرزها.
۳-8-6- مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های 

مرزی
۳5- تدوین سند راهبردی توسعه مناطق ویژه اقتصادی 

با رویکرد جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات؛
۳6- تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال با 
تأکید بر مکان یابی مناسب، توسعه صادرات و توسعه 

خوشه ها؛
۳7- ساماندهی معافیت های بازارچه های مرزی، 
پیله وری و ته لنجی به منظور کاهش هزینه های 

اجتماعی ناشی از آن.
۳-8-7- هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی

۳8- توسعه خوشه های ملی و منطقه ای صادراتی با 
رویکرد مزیت های منطقه ای؛

۳9- کمک و تسهیل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و 
توسعه شرکت های مدیریت صادرات؛

40- تدوین برنامه حضور بنگاه ها در زنجیره ارزش 
جهانی و منطقه ای )صنعت و خدمات(؛

41- کمک و تسهیل به تکمیل زنجیره های تولید و 
صادرات محصوالت مزیت دار بین شرکای تجاری 

و ایران؛
42- بازنگری بسته مشوق های صادراتی با رویکرد 

توسعه مشارکت بخش خصوصی.
۳-8-8- توسعه نوآوری و برند

4۳- کمک و تسهیل به ایجاد پیوند میان بنگاه های 
دانش بنیان و SMEها؛

44- راه اندازی کلینیک جذب فناوری؛
45- ایجاد مرکز توسعه برند ایران با هدف تقویت برند 

ملی، محصولی و بنگاهی؛
46- تدوین برنامه تقویت برند ملی و منطقه ای؛

47- گسترش فناوری جدید )IT( و استارت اپ ها در 
حوزه صادرات.

۳-8-9- هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری)صنعت، 
معدن و کشاورزی(

48- تدوین برنامه منطقی سازی و کاهش تدریجی 
نرخ های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور 

در پیوندهای تجاری؛
49- طراحی و اعمال مشوق های مؤثر و کارآمد جهت 
ورود سرمایه های خارجی به بخش های اولویت دار و 

انتقال فناوری؛
موافقت نامه های  شدن  اجرایی  و  پیگیری   -50

سرمایه گذاری موجود؛
51- تدوین مشوق های الزم جهت پیوندهای بین 
بنگاه های تولیدکننده کاالهای خام با شرکت های 
بزرگ به منظور ضابطه مند نمودن عوارض صادراتی 

بر کاالهای خام؛
52- لزوم هماهنگی بین سیاست تجارت خارجی و 

تنظیم بازار داخلی؛
فعال سازی  جهت  الزم  تمهیدات  اتخاذ   -5۳
کمیسیون های مشترک در راستای اجرایی شدن 

موافقت نامه ها؛
54- اتخاذ تدابیر حمایتی تجاری در مقابله با تحریم ها، 

اقتصاد مقاومتی و...؛
55- به روزرسانی قانون مقررات صادرات و واردات؛

رویکرد  با  بازرگانی  56- ساماندهی کارت های 
تخصصی شدن تجارت؛

57- به روزرسانی مستمر ارزش گمرکی کاالهای 
صادراتی با کمک اتحادیه های صادراتی.

4- نقاط قوت
4-1- کل اقتصاد

1- تاب آوری باالی اقتصاد ایران در مقابل تکانه های 
بیرونی؛

2- ظرفیت موجود در حوزه های سیاسی و نفوذ 
فرهنگی ایران در منطقه و پتانسیل استفاده از آن در 

دیپلماسی اقتصادی منطقه ای؛
۳- موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن 

به هاب ترانزیتی منطقه؛
4- رتبه هیجدهم اقتصاد ایران براساس رتبه بندی 
تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید( مطابق 

گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2019؛
5- ایران سی وپنجمین بازار مصرف بزرگ دنیا و 

چشم انداز مطلوب شهرنشینی ایران؛
6- پایین بودن بدهی های خارجی کشور.

4-2- تجارت
7- قرار گرفتن در مسیر یک کمربند یک جاده؛

8- داشتن مرزهای آبی و خاکی با 15کشور؛

9- وجود توان باالی ارایه خدمات فنی - مهندسی؛
10- برخورداری از توان باالی ارایه خدمات گردشگری 

سالمت؛
11- وجود جاذبه های متنوع طبیعی، تاریخی و 

گردشگری؛
12- شکل گیری بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور؛

1۳- ظرفیت باالی تولید خدمات فناوری اطالعات در 
کشور )صادرات خدمات نرم افزار(.

4-۳- صنعت
14- وجود صنایع مادر و پایه در کشور به عنوان 
تأمین کننده مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز سایر صنایع 

)فلزات اساسی، نفت، گاز و پتروشیمی(؛
15- توسعه زنجیره تولید محصوالت صنعتی با توجه 
به مزیت های معدنی )فوالد، آلومینیوم، مس، سیمان، 
کاشی و سرامیک( و مزیت های کشاورزی )دخانیات، 

نساجی و چوب( در کشور؛
16- وجود 992 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور؛

17- وجود 6 شهرک فناوری در راستای ارتقای 
قابلیت های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی؛

18- وجود 550شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت؛
19- سهم 1/8 درصدی و کسب جایگاه چهارم در تولید 

سیمان جهان.
4-4- منابع معدنی

20- برخوداری کشور از 15درصد ذخایر معدنی 
شناخته شده جهان )رتبه دهم ایران از نظر ذخایر 

معدنی در جهان(؛
21- جایگاه مناسب معادن ایران در جهان )رتبه دوم 
در مس )6 درصد ذخایر جهان(، نهم در سنگ آهن )2 
درصد(، رتبه دهم آلومینیوم و رتبه یازدهم سرب )5/۳ 

درصد((؛
22- دارا بودن ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیارد تن از 

انواع کانی ها؛
2۳- تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی؛

24- وجود بیش از 10معدن فعال مهم در سطح 
بین المللی )پنج معدن سنگ آهن سنگان، چادرملو، 
چغارت، گل گهر و هرمز، مس سرچشمه و سونگون، 
سرب و روی مهدی آباد و انگوران، طالی زرشوران و 

ساری گونی(.
4-5- کشاورزی

25- رتبه چهارم ایران در تنوع محصوالت کشاورزی 
در سطح جهان؛

26- وجود نیروی انسانی با تحصیالت عالیه مرتبط با 
بخش کشاورزی ایران؛

27- برخورداری از تنوع آب و هوایی و اقلیم؛

28- وجود منابع ژنتیکی متنوعی گیاهی، دامی و 
آبزیان؛

29- پتانسیل استفاده از منابع طبیعی کشور در 
بخش هایی مانند گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی 

و تولید علوفه؛
و  باغبانی  محصوالت  تولید  نسبی  مزیت   -۳0

کشت های ارگانیک، گلخانه ای و کشت دوم؛
۳1- ظرفیت های مناسب به منظور توسعه دامپروری 

و شیالت.
4-6- ذخایر هیدرکربوری

۳2- برخورداری ایران از 151میلیارد بشکه ذخایر نفتی 
قابل استحصال )جایگاه سوم جهان(؛

۳۳- دارای ۳۳تریلیون مترمکعب ذخایر گازی )جایگاه 
اول جهان.(

4-7- منابع انسانی
۳00 درصدی تعداد دانش آموختگان  ۳5- رشد 

تحصیالت عالی طی دوره ده ساله اخیر؛
۳5- افزایش تعداد فارغ التحصیالن رشته های فنی 
و مهندسی به میزان 120درصد طی دوره ده ساله 
اخیر و کسب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم 

و مهندسی؛
۳6- رشد باالی شرکت های دانش بنیان؛

۳7- پیشرفت قابل توجه در علوم نانو، زیست فناوری و 
انرژی های تجدیدپذیر؛

۳8- افزایش به کارگیری نیروی انسانی متخصص 
در بنگاه ها.

4-8- لجستیک و حمل ونقل
۳9- توان مهندسی کافی جهت ایجاد زیرساخت ها؛

40- موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدور 
شمالی- جنوبی و غربی- شرقی ترانزیتی؛

41- مزیت کریدروهای هوایی عبوری از ایران به 
عنوان کوتاه ترین کریدور هوایی میان قاره ای؛

42- قیمت پایین سوخت و حامل های انرژی در ایران؛
4۳- برخورداری از ۳50 هزار کیلومتر شبکه جاده ای و 

1۳هزار کیلومتر شبکه ریلی؛
44- پیوستن ایران به موافقت نامه بین دولتی اسکاپ 
201۳( و توسعه ۳بندر خشک  برای بنادر خشک )

)آپرین، اصفهان و پیشگامان یزد(؛
45- مساحت 6.7میلیون مترمربعی انبارها و ظرفیت 

اسمی 1.8میلیون تنی سردخانه های کشور؛
46- مناسب بودن زیرساخت های فیزیکی بنادر اصلی 

کشور ازجمله بندر شهید رجایی و امام خمینی؛
47- وجود بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی 

کشور
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گزارش

 به روزرسانی ضوابط سیسـتم انتخاب مسـیر اظهارنامه های گمرکی و اعمال روش های مدیریت 
خطر )ریسـک( در انجام تشـریفات صادرات کاالها در جهت تسـهیل و کاهش زمان انجام تشریفات 
گمرکی محصـوالت واحدهای تولیدی، به گونه ای اسـت که بخـش عمـده ای از محموله های صادراتی 

واحدهـای تولیدی با کمترین تشـریفات گمرکـی و در حداقل زمان ممکن صـورت می پذیرد؛

کل  رئیس  میراشرفی  مهدی 
ششمین  و  نود  در  ایران  گمرک 
دولت  گفت وگوی  شورای  نشست 
حضور  با  که  خصوصی  بخش  و 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و غالمحسین شافعی رئیس 
و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق 
کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن 
و  اقدامات  شد،  برگزار  اقتصادی 
و  رونق  جهت  گمرک  برنامه های 
حمایت از تولید در سال جهش تولید 
و راهکارهای پیشنهادی این سازمان 
برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی 
به ویژه صادرکنندگان را تشریح کرد.

آنچه که در زیر از نظرتان می گذرد 
پیشنهادی  راهکارهای  و  اقدامات  اهم 
به  گمرک  کل  رئیس  توسط  که  است 
صورت پاورپوینت برای شرکت کنندگان 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  در 

شد. داده  توضیح  خصوصی 

مشکالت مرتبط با حوزه صادرات در 
مرزهای کشور

در  الزم  زیرساخت های  فقدان   -1
محوطه های تخلیه و بارگیری و بازارچه ها

تجهیز  مسئولیت  پذیرش  عدم   -2
در  نیاز  مورد  زیرساخت های  نگهداری  و 
محوطه های ترانشیپمنت از سوی سازمان 

زیرساخت متولی 
۳- محدودیت های اعمال شده به دلیل 
کشورهای  سوی  از  کرونا  بیماری  شیوع 

همسایه
4- کنترل های موازی مرزبانی و بعضًا 
اعمال محدودیت در ورود کامیون های خالی 

به داخل محوطه های بارگیری
طرف  حمل ونقل  ناوگان  کمبود   -5
کاالهای  حمل  و  بارگیری  جهت  مقابل 

ترانشیپمنتی مرزهای  در  صادراتی 
سازمان های  ضعیف  همکاری   -6
مدیریت  اعمال  جهت  مرز  در  مستقر 
یران ا گمرک  توسط  مرزی  هماهنگ 

 
اقدامات

تدوین بسته حمایتی گمرک جمهوری 
و جهش  رونق  راستای  در  ایران  اسالمی 

تولید
1- رایزنی با کشورهای همسایه جهت 
رفع موانع و محدودیت های موجود در مرزها 

از طریق برگزاری ویدئو کنفرانس و انجام 
پیگیری های الزم توسط وزارت امور خارجه

2- پیشنهاد تهیه پروتکل بهداشتی به 
توسط  اجرا  جهت  گمرک  جهانی  سازمان 

کشورهای عضو
۳- شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات 
کاالهای  خروج  در  تسریع  جهت  مهم 

صادراتی
منابع  از  مالی  اعتبار  تخصیص   -4
یجاد  ا جهت  یران  ا گمرک  اختصاصی 
مرزهایی  در  نیاز  مورد  زیرساخت های 
دوغارون،  بازرگان،  پرویزخان،  همچون 

و.... آستارا 
ز  ا الزم  پیگیری های  م  نجا ا  -5

معاون  و  جمهوری  محترم  ریاست  طریق 
مدیریت  کامل  اعمال  جهت  محترم  اول 
ایران گمرک  سوی  از  مرزی  هماهنگ 

متن بسته حمایتی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در 
راستای رونق و جهش تولید

الف- اقدامات جاری گمرک در 
راستای رونق و جهش تولید

تمدید  و  صدور  اختیار  تفویض   -1
پردازش  برای  ورودموقت  مجوزهای 
گمرکی(،  امور  قانون   51 ماده   )موضوع 
تمدید پروانه های ورود موقت برای پردازش 

امور  اجرایی  آیین نامه   82 ماده   )موضوع 
گمرکی(، استرداد حقوق ورودی کاالهای 
وارداتی که عینًا از کشور صادر می گردند و 
حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در تولید 
 66 ماده   )موضوع  صادراتی  محصوالت 
نظارت  حوزه های  به  گمرکی(  امور  قانون 

استان ها مراکز  گمرکات  و  گمرکات 
تمدید  و  صدور  اختیار  تفویض   -2
پروانه های صادرات موقت کاالها )موضوع 
ماده  71 قانون امور گمرکی( و نیز صادرات 
گمرکات  به  نیاز  مورد  تجهیزات  موقت 
تهران، مراکز استان ها و نیز گمرکات مرزی 

ترانزیت؛ و مبدأ 
مرکزی  ستاد  با  مؤثر  همکاری   -۳
نفت  وزارت  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
جهت اصالح »دستورالعمل اصالح و بهبود 
فرآیندهای صادرات، واردات، عبور )ترانزیت( 
گازی،  میعانات  و  خام  نفت  سوآپ  و 
فرآورده ها و مشتقات نفتی« )موضوع ماده  
45 تصویب نامه شماره 4644۳/ت51559هـ 
وزیران(  محترم  هیأت  مورخ 1۳95/4/2۳ 
و  تسهیل  و  شفافیت  افزایش  راستای  در 
تسریع در انجام تشریفات گمرکی صادرات 

نفتی؛ محصوالت 
4- به روزرسانی ضوابط سیستم انتخاب 
اعمال  و  گمرکی  اظهارنامه های  مسیر 
در  )ریسک(  خطر  مدیریت  روش های 
در جهت  تشریفات صادرات کاالها  انجام 
تشریفات  انجام  زمان  کاهش  و  تسهیل 
به  تولیدی،  گمرکی محصوالت واحدهای 
گونه ای که بخش عمده ای از محموله های 
کمترین  با  تولیدی  واحدهای  صادراتی 
تشریفات گمرکی و در حداقل زمان ممکن 

می پذیرد؛ صورت 

مهدی میر اشرفی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشریح کرد:

جزئیات بسته حمایتی گمرک در راستای رونق و جهش تولید 

وضعیتمالکیتتعدادمدلنوع دستگاهنام گمرکردیف

سالمگمرک1موبایلیکامیونیتهران1

سالمگمرک1موبایلی پرسرعتکامیونیسرخس2

خرابگمرک1موبایلیکامیونیتهران3

گمرک2ثابتکامیونیبازرگان4
سالم

در حال بهره برداری

5
شهید رجایی

سالمگمرک1ثابتکامیونی قدیم

سالمگمرک1ثابت پرسرعتکامیونی جدید

سالمبنادر1ثابتکامیونی بندر

دوغارون6
خرابگمرک 1ثابتکامیونی قدیم

سالمگمرک1ثابت پرسرعتکامیونی جدید

سالمگمرک1ثابتکامیونیباشماق7

سالمگمرک 1ثابتکامیونیایالم8

سالمگمرک1ثابتکامیونیبوشهر9

خرابگمرک1موبایلیکامیونیتهران10

سالمگمرک1ثابتکامیونیمیرجاوه11

سالمگمرک1ثابتکامیونیلطف آباد12

سالمگمرک1ثابتکامیونیپرویزخان13

در انتظار دریافت مجوزگمرک2ثابتکامیونیاینچه برون14

سالمگمرک1ثابتکامیونیآستارا15

وضعیت دستگاه های ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرایی کشور
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 اقدامات الزم از سـوی بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایـران برای رفع موانع قانونـی و مقرراتی 
موجود جهت فراهم آمدن شـرایط اسـتفاده از ضمانت نامه هـای صندوق ضمانـت صادرکنندگان به 
عنـوان تضمیـن »ورود موقت موادلیـه بـرای پـردازش« و صـادرات فرآورده های نفتی و مشـتقات 

مایع نفـت و گاز صـورت پذیرد؛

از  نگهداری بخشی  امکان  ایجاد   -5
تضمین  اخذ  جای  به  صادراتی  محموله 
موضوع ماده  119آیین نامه اجرایی قانون 
مشکالت  کاهش  منظور  به  گمرکی  امور 
ناشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی 

اقتصادی؛ ویژه  و  آزاد  مناطق  مستقر در 
ضمانت نامه  تودیع  امکان  ایجاد   -6
کاالهای  صادرکنندگان  توسط  بانکی 
مشمول عوارض صادراتی به جای پرداخت 

متعلقه؛ عوارض 
نمونه  مکرر  ارسال  از  اجتناب   -7
محموالت صادراتی واحدهای تولیدی )در 
آزمایشگاه  موارد شمول تعیین ماهیت( به 
آزمایشگاه  قبلی  نظریات دفعات  استناد  به 
تشریفات  انجام  هزینه  کاهش  منظور  به 

صادراتی؛ محموله های  صادرات 
و  یکسره«  »حمل  خدمات  ارائه   -8
تولیدی  واحدهای  به  محل«  در  »ارزیابی 
تشریفات گمرکی محموله های  انجام  در 

مربوطه؛ صادراتی 
9- ایجاد امکان حمل کاالهای صادراتی 
تا مرز خروج با کامیون های فاقد شرایط الصاق 
پلمپ )در شرایط خاص( به منظور کاهش 

هزینه حمل محموله های صادراتی؛
10- صدور احکام استرداد حقوق ورودی 
در  امورگمرکی(  66قانون  ماده   )موضوع 
کوتاه ترین زمان ممکن با حداقل بررسی اسناد 
و تشریفات در مواردی که که متقاضی استرداد 
جزو  صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا 

فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( می باشد؛
دوراظهاری  طرح  کامل  اجرای   -11
و  تسهیل  جهت  صادراتی  محموله های 
در  که  نحوی  به  کاالها  صادرات  تسریع 
اکثر موارد تشریفات گمرکی محموله های 
صادراتی بدون نیاز ورود محموله به گمرک 

مبدأ صادراتی انجام شده و کنترل های الزم 
نیز در مرز خروج محموله اعمال می گردد؛

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

خاص؛ شرایط  در  امورگمرکی 
1۳- ارائه خدمات گمرکی در خارج از 
درخواست  با  تعطیل  ایام  و  اداری  ساعات 

صادرکنندگان.

ب- پیشنهادات جهت تسریع 
و تسهیل جهش تولید

کثری  حدا استفاده  منظور  به   -1
مواد  موقت  »ورود  قانونی  ظرفیت  از 
محصوالت  تولید  و  پردازش  جهت  اولیه 
افزایش  در  بسزایی  نقش  که  صادراتی« 
فعالیت واحدهای تولیدی و تکمیل ظرفیت 

داشت: خواهد  واحدها  این  خالی 
بانک  سوی  از  الزم  اقدامات   -1-1
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای رفع 
موانع قانونی و مقرراتی موجود جهت فراهم 
ضمانت نامه های  از  استفاده  شرایط  آمدن 
عنوان  به  صادرکنندگان  ضمانت  صندوق 
برای  لیه  د موا موقت  »ورود  تضمین 
نفتی  فرآورده های  صادرات  و  پردازش« 
و مشتقات مایع نفت و گاز صورت پذیرد؛

1-2- مشکالت صادرکنندگان جهت 
رفع تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات 
از  اولیه  مواد  موقت  ورود  محل  از  کاالها 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی 

برطرف گردد؛ و  بررسی  ایران 
1-۳- با توجه به ظرفیت قانونی موجود 
و به منظور ایجاد امکان تودیع بن بیمه به 
عنوان تضمین برای صادرات فرآورده های 

ورود  و  گاز  و  نفت  مایع  مشتقات  و  نفتی 
موقت کاالها برای پردازش، بیمه مرکزی 
را  امر  این  اجرای  جهت  الزم  تمهیدات 

نماید؛ فراهم 
1-4- چگونگی الزام ثبت سفارش و 
تأمین ارز جهت ورود موقت مواد اولیه برای 
پردازش، از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تعیین تکلیف گردد؛
کمبود  مشکل  کاهش  منظور  به   -2
تهاتر  امکان  تولیدی،  واحدهای  نقدینگی 
حقوق  بابت  صادرکنندگان  بدهی های 
نیاز  مورد  کاالهای  و  اولیه  مواد  ورودی 
محل  از  ایشان  مطالبات  با  صادرکنندگان 
 66 ماده   موضوع  ورودی  حقوق  استرداد 

گردد؛ میسر  گمرکی  امور  قانون 
شرایط  در  اینکه  به  عنایت  با   -۳
فعلی تحریم در استفاده از مرزهای رسمی 
با  و  است  شده  اعمال  محدودیت هایی 
توجه به ظرفیت بالقوه بازارچه های مرزی 
شرکای  عمده  ینکه  ا به  نظر  امعان  و 
تجاری و کشورهای هدف صادراتی ایران 
تشکیل  همجوار  و  همسایه  کشورهای  را 
می دهند، در راستای استفاده بیشتر و مؤثرتر 

مشترک: مرزی  بازارچه های  ظرفیت  از 
۳-1- زیرساخت های فیزیکی ازجمله 
محوطه ها، ساختمان ها و اماکن مربوطه و 
جاده های مواصالتی توسط استانداری های 

استان های ذی ربط ایجاد و تقویت گردد؛
۳-2- اعتبار و مجوز الزم جهت تأمین 
نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات 
و  مدیریت  سازمان  از سوی  بازارچه ها  در 
برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی ذی ربط 

ازجمله گمرک داده شود؛
۳-۳- اعتبار الزم جهت تجهیز مرزها 

تجهیزات  به  مرزی  بازارچه های  ویژه  به 
دستگاه ها  )همچون  الکترونیکی  کنترلی 
و  مدیریت  سازمان  از سوی   )X-RAY

گردد؛ تأمین  برنامه ریزی 
مشترکی  مرزی  بازارچه های   -4-۳
طرف  کشور  همکاری  عدم  دلیل  به  که 
از  استفاده  با  گردیده اند،  تعطیل  مقابل 
و  امورخارجه  وزارت  دیپلماسی  ظرفیت 
مجدداً  همجوار،  کشورهای  با  مذاکره 

گردند؛ فعال 
4- به منظور توسعه و تجهیز پایانه های 
تجاری  زیرساخت های  بهبود  و  مرزی 
عمده  کشورهای  با  مشترک  مرزهای  در 
مقصد محصوالت صادراتی، تأمین و تقویت 
امکانات لجستیکی مستقر در مرزها از سوی 
وزارت راه و شهرسازی )سازمان حمل ونقل 
و پایانه های کشور( در دستور کار قرار گیرد؛

و  قانونی  مواد  به  نظر  امعان  با   -5
مصوبات موجود درخصوص اعمال مدیریت 
واحد مرزی توسط گمرک، کلیه وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی ذی مدخل در انجام 
دقیق  اجرای  لزوم  کاالها،  صادرات  فعل 
کلیه  به  ویژه  توجه  و  شده  اشاره  ضوابط 
مستقر  مرزها  در  که  خود  تابعه  واحدهای 

نمایند؛ تأکید  را  می باشند 
ر  کسب وکا ونق  ر منظور  به   -6
کارگاه های تعمیر فرش های دست بافت، با 
عنایت اینکه موضوع اضافه شدن یک بند به 
ماده  75 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی 
تضمین  جای  به  تعهد  پذیرش  بر  مبنی 
برای ترخیص فرش های ایرانی که جهت 
تعمیر و مرمت به داخل کشور ورود موقت 
می گردد، قباًل در کارگروه های کارشناسی 
و کمیسیون های تخصصی دولت مطرح و 
مورد تأیید قرار گرفته است، پیگیری الزم 

به عمل آید تا تصمیم نهایی در این خصوص 
اتخاذ شده و مصوبه مربوطه نیز جهت اجرا 
از سوی دبیرخانه هیأت دولت ابالغ گردد؛

ت  ا ر د صا تسهیل  ر  منظو به   -7
بنزین،  )شامل  اصلی  نفتی  فرآورده های 
نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( که در 
حال حاضر در انحصار وزارت نفت می باشد، 
آن وزارتخانه ترتیبی اتخاذ نماید تا با رفع 
انحصار موجود و ایجاد سازوکار و شیوه نامه 
اجرایی مناسب، امکان صادرات فرآورده های 
مذکور توسط بخش خصوصی نیز با رعایت 

گردد؛ میسر  مربوطه  مقررات  کلیه 
مواد  از  بخشی  اینکه  به  باتوجه   -8
جهت  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  اولیه 
تولید محصوالت صادراتی در حال حاضر 
واردات  اولویت های   4 گروه   فهرست  در 
موقت  ورود  دارد،  قرار  کاالها  )ممنوعیت( 
ساخت  و  تولید  در  )که  کاالها  این گونه 
شد(  خواهد  استفاده  صادراتی  محصوالت 
از سوی کلیه دستگاه های ذی ربط )ازجمله 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
تعیین  تجارت(،  و  معدن  صنعت،  وزارت 

گردد؛ تکلیف 
نتیجه  در  ینکه  ا به  عنایت  با   -9
اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، 
اخیراً شرکت های تابعه وزارت نفت بخش 
اصلی  فرآورده های  صادرات  از  عمده ای 
همسایه  کشورهای  مقصد  به  را  خود 
می دهند  انجام  ترکیه(  و  عراق  )همچون 
عمدتًا  موصوف  صادراتی  محموله های  و 
لذا  می گردند،  حمل  کامیونی  صورت  به 
پیشنهاد می گردد به منظور کاهش هزینه 
حمل صادرات مذکور، امکان ایجاد خط لوله 
به مقصد کشورهای مقصد همسایه از سوی 

گردد. اقتصادی  بررسی  نفت  وزارت 
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مقاله

مدیریت، ریسک پویا و ماژول ارزش گذاری، سرعت ترخیص را با هدف  کاهش برخوردهای غیرضروری تقویت 
می نمایند. با استفاده از این ابزارها، گمرک، دیگر نهادهای دولتی و ذی نفعان کلیدی قادر به هم آهنگی و همکاری 
بهتر هستند. به عنوان مثال هدف کلی آنها جمع بندی داده ها و انجام تمامی کارهای ترخیص کاال در پایگاه واحد 
مرکزی است. یعنی مأموران و مسئوالن گمرک قادر به دسترسی به داده های دیگر نهادهای دولتی از یک پایگاه 

مرکزی )با سطوح مختلفی از مجوزهای دسترسی متناسب با کاربران( هستند. 

کشور بوتسوانا1 به تازگی یک سیستم فناوری 
اطالعات مدرن را در حوزه تجارت خارجی خود برای 
انتقال از سیستم قدیمی به جدید به کار گرفته است تا 
بتواند راه استمرار تجارت را مطمئن و هموار سازد. 
این مقاله دالیل منطقی برای ایجاد تحول و مقابله با 
چالش ها و آموزش فصول این فرآیند و مزایا برجسته 

IT برای دولت و جامعه تجاری را ارائه می نماید.
توانایی  بهبود  استراتژی  از  بخشی  به عنوان 
دولت  هیأت  کشور،  مبادالت  و  رقابت پذیری  در 
واحد  پنجره  تأسیس   2015 سال  اوایل  بوتسوانا 
ملی را به تصویب رساند و براساس آن سرویس 
عملکرد یکپارچه )BURS( به عنوان نهاد راهبری 
سیستم  جایگزین  ملی  واحد  پنجره  عملکرد  در 

شد.  )CMS( گمرکی  مدیریت 
پیش از آن سیستم آسیکودا ++ از سال 2002 
برای مدیریت اظهارنامه گمرکی در زمینه واردات، 
و  مالیات  تعرفه،  انبارداری،  و  ترانزیت  صادرات، 
حسابداری )برای مثال پرداخت اعتباری، نقدی و 
پیش پرداخت اظهارنامه( و گزارشات به کار می رفت. 
این کشور در مواجهه با نیازهای خود بستر تسهیالت 
تجاری )FTP( را به عنوان راه حل مرتبط انتخاب 
کرد و مجموعه ای مبتنی بر وب از کاالهایی که 
فرآیند تجاری تسهیالت و مدیریت بین دولت و 
محیط تجاری را ارائه می دهند و همچنین بهترین 
صنعتی  استانداردهای  و  بین المللی  اسلوب های 
سازمان های ذی ربط ازجمله سازمان جهانی گمرک، 
سازمان ملل )ادیفکت(، صندوق بین المللی پول و 
انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی را مورد استفاده 

قرار داده است.
پیشروی معقوالنه به سوی سیستم جدید

چندین فاکتور در انتقال به سیستم جدید تأثیر 
داشته است. رتبه بندی بوتسوانا در گزارش شاخص 
بانک جهانی در راستای مبادالت تجاری سال 2011 
یکی از این معیارها است. رتبه این کشور به واسطه 
سهولت انجام تجارت 74 و رتبه آن در کل مرزهای 
امتیازات  با  رتبه بندی  این  که  بود   157 تجاری 
نشان  و  گرفت  صورت  جهانی  بانک  ترغیب  و 
دولتی  نهادهای  بیشتر  ادغام  به  بوتسوانا  می دهد 
نیاز  مرزها  مدیریت  فرآیند  بهتر  هم آهنگی  برای 
دارد. محیط تجاری با نظارت کمتر و سختگیرانه تر 
می تواند به سمت کاهش هزینه ها برای دولت و 
تجار حرکت و رشد اقتصادی باالتری را ایجاد نماید. 
عالوه بر این BURS به سیستمی نیاز دارد که با 
حفظ تسهیالت و وابستگی کم به عرضه کنندگان 
سرعت الزم را داشته باشد. در مواجهه با نیازهای 

رو به رشد کاربران و چشم انداز تجارت جهانی در 
توان  با  را  کاربرانش  این سیستم  دگرگونی،  حال 
تطبیق آسان و سریع در راستای تغییر در خط مشی 
دولت و قواعد تجاری )مانند تغییر در تعرفه یا مراحل 
گمرکی( همچنین ادغام با دیگر سیستم ها )مانند 
پرداخت سیستم OGA دیگر نهادهای دولتی( و... 

تشویق می کند.
باشد  در  قا که  یندی  فرآ به  همچنین 
ضمانت های ترانزیتی و مناطق آزاد را به طور کامل 
ارائه کند و تجهیزات گمرک را با کارایی باال و آسان 
در مدیریت ریسک و اصالح داده ها و اظهارنامه ها 

به کار برد، نیاز است.
سیستم همچنین مجبور است بینش تجاری 
از  پیش  حسابرسی  به  مربوط  فعالیت های  و 
ترخیص را حمایت کند. این سیستم هنوز هم فاقد 
با  بعضی عملکردها مانند مدیریت مالی و مقابله 

است. قانون شکنی 
تعدیالت و چالش های اصلی

تأمین این نیازها در سهولت انتقال از اهمیت 
در  زمانی که  به خصوص  است  برخوردار  بیشتری 
 TFP و CMS انتقال از آسیکودا ++ به هنگام 
)یعنی پنجره واحد + CMS + دستیابی به مهارت 
امر  در  توقف  دولتی(  نهادهای  دیگر  دانش  و 
تجارت وجود ندارد. گرچه در چشم اندازی گسترده 
چالش های بزرگی پیش رو قرار دارد که می توانند به 
طور بالقوه محیط تجاری کشور را به خطر اندازند، 
اما هنگامی که یک سیستم )کاربران جدید( با دور 
شدن از عادات کهنه احساس چالش نمایند و بعضی 
نیز ممکن است با کل فرآیندهای کاری جدید به 
این حس دست یابند. مالحظات و برنامه ریزی های 
دقیق برای تشخیص این شکاف ها صورت می پذیرد، 
تا سازماندهی انتقال آسان صورت  گیرد و از ایجاد 
وقفه در صورت عدم برنامه ریزی جلوگیری  شود. بعد 
از ارزیابی تیم پروژه که برای روند مناقصه استخدام 
شدند، توصیه شد BURS رویکردی وسیع و رو به 
رشد را دنبال کند. پیاده سازی [پروژه] بندر به بندر 
صورت گرفت و شروع آن با بندری که حداقل معامله 
و ریسک را به عهده داشت انجام شد. ظرف سه ماه 
سیستم به همه بنادر و مرزهای زمینی کشور انتقال 
یافت و ماژول های کاربردی سیستم در دو مرحله 
تعیین شد؛ فاز یک در 1۳ ماه تکمیل شد و فاز 2 
در 12 ماه. فاز 2 شامل آشناسازی دیگر نهادهای 
دولتی )با آموزش، آمایش داده ها، چارچوب رویه ها 
و قواعد سیستم و غیره( براساس آمادگی هر یک از 
آنها بود. باید توجه داشت که روی آوری به سیستمی 

است.  پیچیده  داده های  مدیریت  مستلزم  جدید، 
اگرچه حفاظت از داده ها و مواجهه با دیگر چالش ها 
در برخورد با این حرکت تحول می یابد لیکن این 
کاری پسندیده است، زیرا میزان و اعتبار داده ها به 
طور چشمگیر رشد کرده و میزان آن بیش از 10 سال 
گذشته و سال های پیش رو را شامل می شود. بعالوه 
بررسی با وجود اخذ تأییدات و بدون وجود داده های 
غیرمجاز انجام شد. بایگانی CMS جامع TFP به 
داده نیاز دارد و رابطه کاربرانش به طریقی است که 
هر لحظه قادر به دیدن و دستیابی به اظهارنامه های 

آسیکودا ++ طراحی شده قبلی هستند.
برخی تفاوت های مطرح شده CMS جدید 
اسناد  )مجوزها،   LPCO مدیریت  و جامع شامل 
و  مجوزها  برای  مشترک  فرم  نبود  می شود.  و...( 
و هماهنگی طیف  مدیریت  و  تجاری  پروانه های 
نهادهای گوناگون، وظیفه ای  داده های  از  وسیعی 
به شدت طاقت فرسا و بغرنج است. قبل از ایجاد 
CMS جامع، تالش بوتسوانا برای هماهنگی فرآیند 
ترخیص کاال از گمرک شامل شیوه ترخیص کاالی 
تجاری گمرکی و روند بازگشت آن که به شدت با 
فرایند ترخیص سریع کاال تطبیق یافته بود؛ فرم های 
خاص خودش را داشت. این چالش ها برای از بین 
بردن مواردی بود که تکرار یا هم پوشانی داشتند. 
مفهوم فرم های مختلف به این معنی است که تجار 
به طور  نهادهای مختلف  با  مواجهه  در  مجبورند 

جداگانه برای ارائه این فرم ها وقت بگذارند.
با دانش دقیق سیستمی و فرآیندهای دیگر، 
نهادهای منسجم و آگاه به داده های هم آهنگ و 
قابل انعطاف براساس اطالعات LPCO، مشاوران، 
TFP را قادر می سازد الزامات نهادهای مختلف برای 
هماهنگی داده ها را ایجاد نماید. نیازهای LPCO از 
طریق روشی مبتنی بر الگوی قابل انعطاف و فرآیند 
تأیید ساده و هماهنگ شده می تواند به شکل آسان 
زمینه یابی و با فرآیند ترخیص گمرک هماهنگ شود.

CMS به طور یکپارچه به نهادها برای تعیین 
مجوزها و اصالح قالب ها طبق نیازهایی که مقررات 

غیرضروری را کاهش  می دهد اختیاراتی داده است.
و  نهادهای سیستمی  از   ،LPCO داده های 
جامع به دیگر نهادهای سیستمی میزبان که کاربران 
را قادر می سازد داده ها را فقط یکبار به طور خودکار 
ارائه دهند می تواند انتقال یافته و به کار گرفته شود. 
TFP به نحو قابل مالحظه داده های LPCO و 
اظهارنامه های گمرکی را که به صورت الکترونیکی 
به  و  ادغام  می شود؛  ارسال  گمرک  مسئوالن  به 
ساده سازی و بهبود فرآیند تعامل با گمرک و دیگر 

 بوتسوانا تجربه ای موفق
در به کارگیری سیستم های نوین گمرک

مترجم: شکوفه زند

و  واردات  زمان  مدت  بهبود  و  دولتی  نهادهای 
صادرات به طور قابل توجه کمک می نماید.

منافع دولت با اجرای سیستم های جدید
CMS جامع ظرف یک دوره 2 ساله اجرا شد. 
فاز اول آن در 1۳ ماه پیاده سازی و تکمیل گردید 
و به 4 نهاد دولتی، کلیدی و بیشتر نهادهایی که 
برای تداوم این برنامه با هم در تعامل بودند ارائه شد.

نهادهای دولتی می توانند واحدهای جدید را 
توسعه داده یا واحدهای توسعه یافته را گسترش 
به  وابستگی  از  تنهایی  به  امر  این  که  دهند 
با سطح باالیی  عرضه کنندگان می کاهد. سیستم 
از قابلیت سازماندهی اجازه می دهد دیگر نهادهای 
دولتی موضوع خودیاری را برعهده گیرند و بتوانند با 
سیستم های موجود نهادهای مختلف هماهنگ شود.

کارایی عملیاتی پیشرفته
مدیریت، ریسک پویا و ماژول ارزش گذاری، 
برخوردهای  کاهش  هدف   با  را  ترخیص  سرعت 
این  از  استفاده  با  می نمایند.  تقویت  غیرضروری 
ابزارها، گمرک، دیگر نهادهای دولتی و ذی نفعان 
کلیدی قادر به هم آهنگی و همکاری بهتر هستند. 
به عنوان مثال هدف کلی آنها جمع بندی داده ها و 
انجام تمامی کارهای ترخیص کاال در پایگاه واحد 
مرکزی است. یعنی مأموران و مسئوالن گمرک قادر 
به دسترسی به داده های دیگر نهادهای دولتی از 
یک پایگاه مرکزی )با سطوح مختلفی از مجوزهای 

دسترسی متناسب با کاربران( هستند. 
 ،BURS در چارچوب ،CMS با اجرای کامل
تمامی  وابستگی  و  بهتر می شود  عملکرد گمرک 

بخش ها به کاغذ کاهش می یابد.
عواید به کارگیری سیستم های جدید برای 

جامعه تجاری 
تعامل با دیگر نهادهای دولتی بستر واحدی 
را برای تجار فراهم می نماید ازجمله تسهیالت ارائه 
اظهارنامه، به کارگیری مجوزها و پروانه ها، پیگیری 
محموله، تنظیم پرداخت ها و مدیریت تأثیرات متقابل 
با گمرک و دیگر نهادها بدون استفاده از سیستم های 

متعدد یا ایجاد رفت و آمدهای بی شمار به گمرک.
تجار فقط یک بار نیاز به تکمیل اظهارنامه 
برای ترخیص کاال از گمرک و دیگر نهادهای دولتی 
دارند. چنانچه گمرک و این نهادها با دیدگاه های رو 
به رشد و همکاری آسان این بستر را فراهم  نمایند، 

بسیاری از موانع و مشکالت برطرف می شود.
سیستم خدمات پست سریع با سیستم جدید 
جهت تقویت بهره وری )وقتی مجوزها، اظهارنامه ها 
و... ارائه می شوند( هماهنگ شده و هنگامی که از 
هیچ کاغذی استفاده نمی شود، این موضوع آنها را 
قادر به ارائه بهتر و سریع تر خدمات گمرکی می نماید.

تجار و افزایش آگاهی 
تجار  محموله،  ردیابی  فرآیند  مؤثر  طور  به 
و  و ضرر  ادعاها  به  پاسخگویی سریع  به  قادر  را 
زیان های ناشی از تأخیر غیرضروری و ممانعت و 
اختالل در حمل ونقل می سازد. اگر اطالعات توسط 
یکی از بخش های معامله مورد نیاز باشد می تواند 
از طریق سیستم در دسترس قرار گیرد. بخش های 
به  دسترسی شان  سطح  طبق  می توانند  گوناگون 

اطالعات مختلف دست یابند.
شرکای  با  مؤثر  همکاری  به  قادر  تجار 

می شوند بین المللی شان  و  تجاری 
با  را   CMS تکمیل  روند  می توانند  تجار 
نمونه  که  آنچه  طریق  از  و  خانگی شان  کامپیوتر 
خدمات فرامرزی نامیده می شود انجام دهند یعنی 
ابزاری که داده ها را از لیست فاکتورهای تجاری یا 
دیگر اسناد پشتیبانی در هر سامانه تا فرم اظهارنامه 

یا واردات استخراج می کند. صادرات 
منابع مالی و توسعه

پروژه با بودجه داخلی کشور بوتسوانا انجام 
شده و سرویس عملکرد یکپارچه به جهت برخی 
رقابت های داخلی برای کسب بودجه، مجبور بود 
اولویت ها را در نظر بگیرد که این فرآیند حدود 2 

سال تکمیل شد.
7 نهاد شامل وزارتخانه تجارت و کشاورزی، 
سازمان بازرگانی و کشاورزی، سرویس پلیس، دفتر 
استاندارد، وزارت بازرگانی، سرمایه گذاری و صنعت، 
وزارت بهداشت و بخش گمرک در کمیته کاری 
BURS حضور دارند. معمواًل ذی نفعان بیرونی نیز 
در جلسه کمیته شرکت می کنند. مشاوران خارجی 
تیم BURS نیز دستورالعمل های مدیریت پروژه 
و مستندات برنامه ریزی برای مرور و تصویب همه 
بخش ها را تنظیم می کنند. همچنین جلسات هفتگی 

با همه ذی نفعان اصلی برنامه ریزی می شود.
برخی از مشکالت که نتواند در کمیته کاری 
برطرف شود در کمیته کنترل با شفافیت بیشتری 
مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب تنظیم و 
توسعه براساس نیازهای تجاری صورت می پذیرد.

پیشرفت  ریسک  کار،  گردش  مراحل 
می دهد کاهش  را  تجاری 

بوتسوانا مجبور است حجم زیادی از داده ها 
را از سیستمی ناکارآمد به بستر اصلی انتقال داده و 
هماهنگ نماید. نهادهای متعدد دولتی چالش های 
امر  این  کرده اند.  مطرح  را  مدیریت  و  تکنولوژی 
برای   BURS بردن  به کار  در  مناسب  استراتژی 
حفظ پیشبرد تجاری این فرآیند را تعیین می کند 
و هیچ روش ساده ای برای استراتژی سازماندهی 
انتقاالت  نیرو که روش مهمی در سیستم نقل و 

بازی می کند وجود ندارد.
قرار است سیستم پنجره واحد با نظارت گمرک 
در 1۳ ماه تکمیل  شود و فاز 2 شامل برنامه ریزی 
در بستر اصلی نهادهای چندگانه دولتی است که 
را  گمرک  احتیاجات  همه  واحد  پنجره  طریق  از 

برآورده می سازد.
پیشروی همراه با اعتماد به نفس

آسیکودا  مثل  مهم  سیستم  یک  از  حرکت 
یک   )TFP ( جدید،  سراسری  سیستم  به   ++
بود.  بوتسوانا  مسئوالن  توسط  جسورانه  حرکت 
بیشتر  تنها  نه  می دهند  ترجیح  سازمان ها  برخی 
نمایند،  به سیستم موجود مرتبط  را  درخواست ها 
حقیقت  دهند.  تغییر  را  سیستم شان  کاماًل  بلکه 
اینکه بوتسوانا عماًل در حال انجام آن است و در 
زمان کوتاهی نشان داد که توافقی بین ذی نفعان 
که  است  شده  آشکار  بعالوه  دارد.  وجود  اصلی 
ایجادکنندگان خدمات اکنون دانش مبسوطی در 
مورد آنچه که سیستم پنجره واحد را می سازد دارند 
نسل   TFP است.  جامع   CMS که شامل یک 
این ترتیب  بعدی راهکار IT است و بوتسوانا به 
بهبود رقابت در تعامل تجاری با کشورهای دیگر 

را در پیش گرفته است.
 BURS مول می پل" مدیر خدمات فنی در"
از ثمرات TFP استاندارد این است که  می گوید: 
بهترین شیوه ها را در هم آمیزد تا ما را قادر به آغاز 
جهشی متعارف در ایجاد خدمات جهانی به جامعه 
تجاری سازد. BURS امیدوار است که با تبادل 
تجربه انتقال از سیستمی تثبیت شده به سیستمی 
ناشناخته در یک دوره کوتاه زمانی به دیگران الهام 
بخشد تا با چالش های مشابه روبه رو شوند. کسب 
مزیت تکنولوژی قابل دسترس دشوار است، اما به 
نظر رسد هیچ چیز دست نایافتنی نیست چنانچه 

بوتسوانا این موضوع را به اثبات رساند.
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مقاله

امــروزه، فرودگاه هــا به عنــوان موتورهــای محرکــه و پیشــرانه های توســعه و بالندگــی اقتصــادی 
ــی  ــد دادن اقص ــی و پیون ــه ای و اجتماع ــه ای، منطق ــکوفایی ناحی ــده ش ــی و تأمین کنن و اجتماع
نقــاط کــره زمیــن بــه یکدیگــر و تبدیــل بــه یــک دهکــده جهانــی، نقــش بی بدیــل خــود را بــه 

ــند ــگان می کش رخ هم

گمرک در هزاره سوم- قسمت آخر

 *محمدحسین اسالمینقش گمرک در موفقیت بنادر خشک
آخرین بخش از مقاله گمرک در هزاره سوم 
در مورد موضوع تأسیس بنادر خشک و توسعه آن 
در ایران از نظرتان می گذرد. در بحث نتیجه گیری 
این مقاله بر لزوم استقرار گمرک در بنادر خشک 
و عملکرد آن در موفقیت بنادر خشک تأکید شده 

است.
از  جهان  در  کاال  حمل ونقل  درصد   90 از  بیش 
یکی  و  می گیرد  صورت  کشتی ها  توسط  و  دریا  طریق 
اقتصادی ترین روش های حمل ونقل در مسافرت های  از 
طوالنی حمل از طریق دریا است. کشورهایی که به آبراه 
دسترسی ندارند از شبکه حمل ونقل زمینی استفاده می کنند 
چالش های فراروی سازمان گمرک، موجب تغییر مداوم 
نظام مدیریتی گمرک ها در کشورهای مختلف جهان شده 
است. در برهه  کنونی مدیران سازمان های گمرک جهان 
با چالش های گسترده ای ازجمله گرایش به سمت جهانی 
 شدن، افزایش تغییر و تحوالت تکنولوژی، مشتری مداری، 
کاهش عمر محصول، تغییر ماهیت کاال، منطقه گرایی و... 

روبه رو هستند.
لتی  دو مدیریت  مشکالت  می رسد،  نظر  به 
تئوری های  تطبیق ناپذیری،  )بوروکراسی(، جهانی  شدن، 
جدید اقتصادی و توفیقات بخش خصوصی از مهم ترین 
چالش های فراروی مدیریت دولتی در سال های اخیر بوده 
است. همه کریدورهای هوایی، زمینی، دریایی و ریلی که از 
ایران عبور می کنند، می توانند موجب توسعه و آبادانی شوند. 
برای اینکه فرودگاه امام خمینی)ره( و شهر فرودگاه امام)ره( 
هاب منطقه شود، برنامه عملیاتی مدونی باید داشت،  ایجاد 
منطقه آزاد و منطقه ویژه تجاری و نوسازی ناوگان هوایی 
و توسعه فرودگاهی و ایجاد نمایشگاه ها، گام های بلندی 
است که به سمت هاب شدن فرودگاه امام برداشته می شود.

و  محرکه  موتورهای  به عنوان  فرودگاه ها  امروزه، 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  بالندگی  و  توسعه  پیشرانه های 
اجتماعی و  ناحیه ای، منطقه ای و  تأمین کننده شکوفایی 
تبدیل  و  یکدیگر  به  زمین  کره  نقاط  اقصی  دادن  پیوند 
رخ  به  را  خود  بی بدیل  نقش  جهانی،  دهکده  یک  به 
و  منطقه ای  ملی،  شکوفایی  اگرچه  می کشند،  همگان 
بین المللی با آثار منفی و خارجی، مانند آالیندگی ناشی از 
سوخت و سروصدای موتورهای هواپیما و سایر عوارض 
زیست محیطی قرین است. اما نقش مهم ترابری هوایی 
در شتاب بخشیدن به جابجایی مسافر و کاال در شرایط 
کنونی جهان انکارناپذیر است. شرایط اقتصادی، بازرگانی 

و صنعتی کنونی جهان موجب 
شده است که برخی فرودگاه ها 
ی  بنا یر ز ی  ه ها ه گا گر ز  ا
خدماتی  مکان های  به  صرف 

چندوظیفه ای تحول پیدا کنند. با رواج مفهوم هایی چون 
شهرک فرودگاهی توانسته اند این دگرگونی بنیانی را شتاب 
بخشند. هم زمان با این تحول، انگاره های تجمع گاه های 
صنعتی و فعالیت های خاص نیز به دلیل موفقیت نسبی 

شده اند.  دگرگون   هوایی  حمل ونقل 
به دو دلیل  ترابری هوایی  اقتصادی  اثر کاتالیتیک 
عوامل اقتصادی و مکانی پدیدار می شود: عامل اقتصادی 
ناشی از ترابری هوایی و عامل مکانی ناشی از کاربری 
ترابری هوایی است. عامل اقتصادی خود اثر مستقیم پدید 
می آورد که دربرگیرنده فعالیت های اقتصادی و فعالیت های 
مستقیم،  اثر  از  برآیند حاصل   . است  هواپیمایی  خطوط 
از  پیشرفته  برای دریافت کاال و خدمات  تقاضا  پیدایش 
سوی عرضه کنندگان است. اما اثر مستقیم همراه با اثر 
القایی می شود که  غیرمستقیم موجب پدید آمدن اثرات 
تقاضای مستقیم و غیرمستقیم کاربران را به وجود می آورد. 
فعال  مؤسسات  تابعه  شرکت های  استقرار  روند 
و  ارتباط  نمایانگر   2007 تا   1991 سال  از  بین المللی، 
هماهنگی بین استقرار شعبه ها و نمایندگی های شرکت ها 
با توسعه ترابری هوایی است و مشخص می کند که امکان 
دسترسی آسان و سریع مسئوالن شرکت های مرکزی و 
شرکت های تابعه به یکدیگر در کنار امکان دسترسی سریع 
شعبه های شرکت ها به نزدیک ترین فرودگاه با استفاده از 
وسایل حمل ونقل عمومی از مهم ترین عوامل انتخاب مکان 

سرمایه گذاری محسوب می شود. 
عامل سرعت در جابه جایی انسان و کاال با عوامل 
اقتصادی و مکانی ارتباط مستقیم دارد. توزیع جغرافیایی 
وجود  به واسطه  مختلف  نواحی  در  شرکت  یک  بهینه 
ارتباطات هوایی به سهولت و سرعت امکان پذیر می شود. 
هم اکنون ۳4691 شرکت فراملیتی در سطح جهان توزیع  

شده اند. 
به هنگام جستجوی  طبیعی است که یک شرکت 
مکانی، محلی را برمی گزیند که از طریق هوایی به  سرعت 
قابل  دسترسی باشد، مزیت های گزینش مکانی با در نظر 

گرفتن سرعت دسترسی عبارتند از:
- خرید، تدارکات، توزیع، فروش، بازاریابی و غیره از 

طریق هوایی آسان تر و سریع تر صورت می گیرد. 
- توزیع شبکه ای موزون دفاتر نمایندگی های شرکت 

فراملیتی در مکان های دلخواه میسر است.
عواملی  از  یکی  هوایی  تردد  به  مربوط  امکانات   -
استقرار  محل  تعیین  در  فراملیتی  شرکت های  که  است 
شرکت های متبوع و وابسته مورد توجه قرار می دهند. زیرا 
سهولت سفرهای کاری و حمل ونقل هوایی از عوامل مؤثر 

در موفقیت این شرکت هاست. 
- سیر تکاملی فرودگاه های فعال در جهان به  سوی 

شهرهای فرودگاهی و مناطق فرودگاهی در نتیجه مزایای 
حمل ونقل هوایی مسافر و بار سرعت  باال به جابه جایی 
بیشتری  شتاب  لحظه  هر  اقتصادی  مطلوب  شرایط  و 
می گیرد. افزون بر این شهرها و مناطق فرودگاهی در جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش به سزایی ایفا می کنند. 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( مانند دیگر مناطق 
آزاد از معافیت های گوناگون برخوردار است. از لحاظ میزان 
وسعت هم 1500 هکتار مناطق آزاد و 2500 هکتار منطقه 
اقتصادی است. همچنین 4 هزار هکتار مربوط به  ویژه 
فعالیت های فرودگاه امام خمینی)ره( است و 6 هزار متر 
باقی هم برای زمین های نرمال و ذخیره برای آینده در 

نظر گرفته  شده است.
امام  فرودگاهی  شهر  توسعه  طرح  در  اول  اولویت 
این  در  و  است  بار  بحث  بندر خشک  احداث  و  خمینی 
خط  که  گردیده  راه اندازی  ویژه  و  آزاد  منطقه  خصوص 
سریع السیر راه آهن تهران- قم – اصفهان از شهر فرودگاهی 
نوع  از  بار  بسته های  خمینی)ره( عبور خواهد کرد.  امام 
حمل ونقل ترکیبی است یعنی باید حمل ونقل هوایی به 
حمل ونقل ریلی یا زمینی متصل شود که در حال حاضر 
زیرساخت های بخش هوایی آن فراهم  شده است و یک 
 بخشی از خطوط ریلی که قدیمی هم هست را در اختیار 
داریم، اما امکان اتصال به فرودگاه را ندارد که الزمه آن 

زیرساخت های مربوط به آن است. 
در مورد اتصال کمربندی جنوبی به فرودگاه امام 
باید گفت زمانی که بار به فرودگاه می آید نیاز دارد تا 
همین  به  شود  منتقل  کشور  به  کل  زمینی  به  صورت 
جهت باید بسترهای آن را از قبل فراهم نمود تا بارهای 
حجیم را که از طریق هوایی می آید را در بستر فرودگاه 
جابجا کرد، به  عبارت  دیگر استفاده از ظرفیت موجود 
آتی  توسعه  برای  زیرساخت ها  کردن  آماده  و  فرودگاه 
بار و مسافر جزو اهداف اصلی جهت احداث بندر خشک 
چهاروجهی است برای این اهداف الزم است ترمینال 
بار  صادارت  و  واردات  تا  شود  ساخته  )کارگو(  باری 
افزایش یابد که این امر نیاز به طرح جامع دارد از این  
10 سال  می گیرد  اقدامی صورت  امروز  اگر  که  جهت 

دیگر مانع توسعه آن نشود.
با احداث بندر خشک در طرح جامع شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( به  جای اینکه کاال در بنادر شمال و جنوب 
ترخیص شود می تواند از طریق گمرک پلمپ شود و در 
این بندر تشریفات گمرکی آن انجام شود. البته این بدان 
معنا نیست که شامل بهره مندی های خاص مناطق آزاد 
نمی شود بلکه هر آنچه شامل مناطق آزاد می شود به این 
منطقه نیز تعلق می گیرد و در اینجا گمرک هم نظارت 

خود را خواهد داشت.

بحث و نتیجه گیری 
در دنیاي امروز زیربناي اقتصاد هر کشور با اتکا بر 
شبکه هاي گسترده حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی و 
هوایی استوار است. در این رهگذر کشورهایی می توانند 
اقتصاد پویاتري داشته باشند که نسبت به توسعه همه جانبه 
زیرساخت هاي حمل ونقل خود گام های جدي تري برداشته 
و از تمام ظرفیت ها و منابع خود در این راه استفاده نمایند. 
از شبکه های  هیچ کشوري نمی تواند بدون برخورداري 
خود  جامعه  براي  مطمئن  آینده اي  حمل ونقل،  گسترده 
فراهم نماید. از این رو در تمامی دوران کشورها در تالش 
براي رسیدن به بازارهاي پررونق کاال از طریق راه هاي 
ارتباطی سریع و آسان به همدیگر بوده اند. جاده باستانی 
ابریشم نمونه ای بارز از مسیر ارتباطی تجاري کشورها در 
سال های دور بوده است )تبادل کاالي چین و آسیاي میانه 
در شرق و شمال شرق از طریق قلمرو ایران با حوزه های 
بالعکس(.  قفقاز، آسیاي غربی، حوزه دریاي مدیترانه و 
بگیریم  نظر  در  تجارت  اصلی  عامل  را  حمل ونقل  اگر 
موارد دیگري نیز در کنار آن معنا پیدا می کنند. مناطق 
آزاد باهدف جذب سرمایه های خارجی و رونق صادرات 
غیرنفتی کشور در راستای توسعه ایجاد می شود. در این 
حوزه وجود بندر خشک چهاروجهی می تواند موارد ذیل 

را به همراه داشته باشد: 
قیمت  کاهش  اشتغال،  تجاري،  و  اقتصادي  توسعه 
توسعه   دریایي،  پایانه هاي  فعالیت  توسعه  تمام شده، 
سیستم های حمل ونقل ریلي، حل مشکالت حمل ونقل، 
تغییر ساختار حمل ونقلی، مدیریت زمان، ایجاد فرصت های 
سرمایه گذاری، مبادله منطقه ای کاال، رفع چالش سرمایه 
سنگین، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، مبادله منطقه ای 
کاال، رفع چالش سرمایه سنگین، افزایش بهره وری، آثار 
صنعتي-  توسعه  مفیدتر،  کاربری های  زیست محیطی، 
ازدحام، کاهش  گازهاي، کاهش  انتشار  تجاري، کاهش 

میزان خطر تصادفات.
بنادر خشک، باید محل ترخیص کاال باشند؛ امری 
که بدون استقرار گمرک مقدور نیست. شهر فرودگاهی 
می باشد  دارا  که  جغرافیایی  شرایط  با  خمینی)ره(  امام 
گزینه مناسب تری به لحاظ پیش بینی طرح توسعه شهری 
قابل  زیستی  محیط  مالحظات  و  اسالمشهر  منطقه  در 
می تواند باشد که قطعاً پیشنهاد می شود با مطالعات عمیق و 
تخصصی بتوان با ادله علمی و تخصصی جهت دستیابی به 
مزایای بیشتر و اهداف حداکثری به انتخاب درست دست زد.

* فرودگاه امام خمینی)ره(
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در زمــان تحریــم گمــرک بایســتی تمهیداتــی را اتخــاذ نمایــد کــه تشــریفات ترخیــص کاال، به خصــوص کاالهای 
مــورد نیــاز تولیدکننــدگان کــه نقــش مؤثــری در بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور دارد در ســریع ترین زمــان 
ممکــن انجــام شــود. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت مســئولیت گمــرک در شــرایط تحریــم ســنگین تر شــده 

است. 

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در گفت وگو با نشریه گمرک:

مسئولیت گمرک در شرایط تحریم سنگین تر شده است
مدیرکل گمرک استان مرکزی گفت: با توجه 
را  گمرک  این  از  خدمت گیرندگان  اکثر  اینکه  به 
واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان تشکیل 
می دهند، سمت و سوی برنامه ها و اقدامات گمرکات 
استان مرکزی در راستای حمایت از این واحدها و 
کمک به آنها به منظور رونق و جهش تولید است. 
اسمعیل حسینی در گفت وگو با نشریه گمرک 
همچنین افزود: کمبود نیروی انسانی از مهمترین 
نیازهای گمرکات استان مرکزی است و پیشنهاد 
سایر  کارکنان  انتقال  طریق  از  کمبود  این  کرد 

سازمان ها در استان گمرک جبران شود.
مشروح گفت وگو در زیر از نظرتان می گذرد:

به  نامگداری سال  های 98 و 99  به  با توجه 
عنوان سال رونق تولید و جهش تولید، گمرک تحت 
مدیریت شما برای حمایت از واحدهای تولیدی و 
کمک به رونق تولید چه اقداماتی انجام داده و چه 

برنامه هایی دارد؟
با توجه به اینکه اغلب خدمت گیرندگان اداره کل گمرکات 
استان مرکزی واحدهای تولیدی هستند. اهم برنامه ها و اقدامات 
این گمرک در راستای حمایت و کمک به این گونه واحدها و 
رونق تولید است. به همین منظور گمرکات استان مرکزی 
تمهیداتی را اتخاذ نموده تا با تسهیل و تسریع در ترخیص 

کاال، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.
 استفاده از کارشناسان متعهد و مجرب و تعامل سازنده با 
سایر سازمان های مرتبط با امر تجارت خارجی، استفاده از تمام 
ظرفیت های سامانه جامع امور گمرکی، ترخیص کاال به صورت 
حمل یکسره، ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه های بانکی و 
همچنین ترخیص درصدی کاال، ارائه خدمات گمرکی مورد نیاز 
واحدهای تولیدی در خارج از اماکن گمرکی و خارج از ساعات 
اداری، تسریع در صدور مجوز ورود موقت موضوع مواد 50 
و 51 قانون امور گمرکی و توسعه انبارهای اختصاصی جهت 
واحدهای تولیدی متقاضی ازجمله اقداماتی است که توسط 
این گمرکات انجام شده است. از طرفی با توجه به اینکه اغلب 
شرکت های تولیدی از کارمندان خود جهت ترخیص کاال در 
گمرکات استان استفاده می کنند، ارائه آموزش های الزم و مورد 

نیاز آنها نیز از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
ترخیص  برای  مذکور، تالش  ارائه خدمات  بر   عالوه 
کاالی واحدهای تولیدی اعم از صادرات و واردات در کمترین 
آشنایی  به منظور  تولیدی  از واحدهای  بازدید  زمان ممکن، 
خارجی  تجارت  و  گمرکی  حوزه های  در  آنها  مشکالت  با 
در  و  رفع مشکالت  راهکارهای الزم جهت  ارائه  به منظور 
صورت ضرورت انعکاس مسائل و مشکالت آنها به گمرک 

ایران و مقامات استانی برای پیگیری های الزم و حضور مؤثر 
در جلسات گارگروه توسعه صادرات استان و سایر کارگروه های 

مرتبط ازجمله برنامه های این گمرکات می باشد.
به نظر شما با توجه تحریم های اقتصادی علیه 
وضعیت  بهبود  به  می تواند  چگونه  گمرک  ایران، 
ترانزیت(  و  صادرات  و  )واردات  خارجی  تجارت 

کمک کند؟ 
در زمان تحریم گمرک بایستی تمهیداتی را اتخاذ نماید 
نیاز  مورد  به خصوص کاالهای  کاال،  ترخیص  تشریفات  که 
اقتصادی  شرایط  بهبود  در  مؤثری  نقش  که  تولیدکنندگان 
کشور دارد در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. به همین دلیل 
می توان گفت مسئولیت گمرک در شرایط تحریم سنگین تر 
شده است. ارائه راهکارهای الزم به منظور جلوگیری از رسوب 
کاال در گمرک، تعامل سازنده با سازمان های همجوار، ارائه 
بسته های حمایتی از تولید و صادرات توسط گمرک و تقویت 
مرزها به منظور تسهیل در خروج و ورود کاال و همچنین مبارزه 
همه جانبه با ورود و خروج کاالهای قاچاق از دیگر اقداماتی 
است که گمرک می تواند به منظور بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور انجام دهد.
و  گمرک  هماهنگی  و  همکاری  موضوع 
برای خدمت رسانی مطلوب  سازمان های همجوار 
به فعاالن تجاری و تولیدی در حوزه مدیریت شما 

چگونه صورت می گیرد؟
با توجه به اینکه بیش از 24 سازمان در امر تجارت خارجی 
نقش دارند همکاری و تعامل سازنده با سازمان های همجوار 
همواره یکی از موضوعات و برنامه هایی است که در دستور کار 
این اداره کل قرار داشته، چراکه معتقدیم یکی ازموارد مهم و 
تأثیرگذار در تسهیل و تسریع ترخیص کاال، همکاری مناسب 
این سازمان ها با گمرک است. به همین منظور نشست ها و 
جلسات متعددی با مدیران سازمان های ذی مدخل در تجارت 

جلسات  در  همچنین  و  جلسات  این  در  و  برگزار  خارجی 
گارگروهای استانی ازجمله کارگروه توسعه صادرات غیرنقتی 
همیشه بر نقش آنها در تسهیل تجارت خارجی و خدمت رسانی 
به فعاالن تجاری و تولیدی تأکید شده است. خوشبختانه در 
حال حاضر همکاری و تعامل مثبتی بین گمرک و سازمان های 

مذکور وجود دارد.
مکانیزه شدن رویه های گمرکی تا چه حد در 
سهولت  و  سرعت  ایجاد  و  قبلی  مشکالت  رفع 
ترخیص و همچنین شفافیت عملکرد گمرک تأثیر 

گذاشته است؟
با توجه به افزایش حجم تجارت خارجی، ارائه خدمات 
گمرکی به صورت سنتی پاسخگوی نیاز فعاالن تجاری نبود و 
این موضوع می توانست گمرک را در راه رسیدن به اهداف خود 
با چالش هایی مواجه نماید و طوالنی شدن زمان ترخیص کاال 
تنها یکی از پیامدهای سنتی بودن اقدامات گمرک به شمار 
از  داشت.  پی  در  را  خدت گیرندگان  نارضایتی  که  می رفت 
طرفی به این علت که با انجام رویه های گمرکی به روش 
سنتی امکان رصد کاال قبل از ورود و بعد از خروج از گمرک 
به طور کامل وجود نداشت و  همین امر مبارزه با قاچاق کاال 
و مواد مخدر را برای گمرک دشوار کرده بود گمرک به سمت 
مکانیزاسیون حرکت کرد و با مکانیزه شدن رویه های گمرکی 
هم اکنون زمان ترخیص کاال به حداقل ممکن رسیده و تأثیر 
رضایتمندی  افزایش  و  تولید  هزینه های  کاهش  در  زیادی 
صاحبان واحدهای تولیدی و تجار و بازرگانان داشته است. 
ضمن اینکه مکانیزه شدن رویه های گمرکی موجب حذف 
طرف  از  صادره  مجوزهای  و  کاال  ترخیص  اسناد  فیزیکی 
سازمان های ذی مدخل در امر ترخیص کاال شده و از جعل 
نیز جلوگیری نموده است. در حال حاضر  اسناد و مجوزها 
شاهد کاهش چشمگیر تخلفات گمرکی هستیم و مهمتر از 
همه اینکه مکانیزه شدن رویه های گمرکی باعث شده حضور 

فیزیکی صاحبان کاال و نماینده های آنها در گمرک به حداقل 
ممکن برسد و این امر به پیشگیری از فساد اداری احتمالی 

کمک زیادی کرده است.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال در گمرکات 
اجرایی بخش قابل مالحظه ای از نیرو و امکانات 
گمرک را به خود اختصاص می دهد و آمار کشفیات 
قاچاق نشان دهنده توجه خاص مدیران و کارکنان به 
این امر است. به نظر شما برای به حداقل رساندن 
قاچاق مواد مخدر و کاال چه امکانات و شیوه هایی 
الزم است تا اقدامات ذی ربط اثربخشی بیشتری 

داشته باشد؟
حرکت به سمت گمرک هوشمند و استفاده از تجهیزات 
پیشرفته و به روز برای کنترل کاالهای وارداتی و صادراتی و 
ترانزیتی می تواند نقش مؤثری در به حداقل رساندن قاچاق 

مواد مخدر و کاال داشته باشد.
نیروهای  بهره وری  و  انگیزش  افزایش  برای 
شاغل در گمرکات تحت مدیریت خود چه اقداماتی 

انجام داده اید و چه برنامه هایی دارید؟
با توجه به اینکه نیروی انسانی همچنان یکی از عوامل 
مؤثر در ارتقای بهره وری و رسیدن به اهداف مورد نظر گمرک 
است، به همین منظور سعی شده با ایجاد محیطی با نشاط برای 
کارمندان نسبت به افزایش انگیزه و بهره وری هر چه بیشتر 
آنها اقدام شود. توجه به نیازهای ضروری پرسنل وتالش جهت 
رفع برخی از نیازهای آنها، تشویق مادی و معنوی کارمندان 
ساعی، برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی و همچنین برگزاری 
مسابقات ورزشی و فرهنگی برای کارکنان و خانواده آنها، ازجمله 
اقداماتی است که با توجه به امکانات موجود انجام پذیرفته است. 
گمرک  در  شما  نیازهای  و  مسائل  مهمترین 
چه  آنها  رفع  برای  و  چیست  مدیریت تان  حوزه 

پیشنهادهایی دارید؟
در حال حاضرکمبود نیرو از مهمترین مسائل و نیازهای 
از  به نحوی که موجب شده هر یک  اداره کل است،  این 
کارکنان چندین وظیفه را عهده دار باشند و این امر در آینده 
می تواند موجبات کاهش انگیزه کارکنان را در پی داشته باشد، 
این گمرکات  از مشکالت  نبود منازل سازمانی یکی دیگر 
است که موجب شد تمایل کارمندان به خدمت در گمرکات 
استان مرکزی کاهش یابد، به همین خاطر پیشنهاد می شود 
به منظور تأمین برخی از هزینه های کارمندان باالخص هزینه 
اجاره مسکن تمهیداتی توسط گمرک ایران اتخاذ شود و برای 
تأمین نیروی انسانی نیز با توجه به اینکه امکان استخدام 
برای گمرک وجود ندارد، رایزنی الزم با سازمان های دیگر 
استان به منظور انتقال کارکنانی که تقاضای انتقال به گمرک 

را دارند، انجام پذیرد. 

استان ها

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: مهمترین اولویت این 
گمرک ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی است.

به گزارش روابط عمومی گمرکات اصفهان، رسول کوهستانی پزوه این مطلب 
را در سومین نشست شورای مدیران اقتصادی استان که در محل گروه صنعتی 

"انتخاب" برگزار شد، بیان کرد.
دبیر شورای هماهنگی مدیران اقتصادی استان اصفهان با اشاره به بسته های 
حمایتی گمرکات استان اصفهان در سال جهش تولید به منظور تسهیل ترخیص 
کاالهای واحدهای تولیدی، بیان داشت: با استفاده از ظرفیت قانونی ترخیص نسیه؛ 
می توانیم تا تکمیل شدن مدارک الزم جهت ترخیص، قسمتی از مواد اولیه و یا 
خطوط تولید واحدهای تولیدی یا شرکت های بازرگانی را که برای واحد تولیدی 
کاال وارد کرده اند و همچنین ترخیص درصدی کاالهای واحدهای تولیدی در صف 

تأمین ارز را از گمرک ترخیص کنیم.
گمرک  از  جزئی  را  انتخاب  گروه  کارخانجات  ما  اظهارداشت:  وی 
انبار  گمرک  گروه،  این  شرکت   28 از  شرکت  هفت  در  زیرا  می دانیم، 
مجاز  فعال  )اسنوا(  انتخاب  صنعتی  گروه  از  شرکت  دو  و  دارد  اختصاصی 

شده اند.  شناخته  اقتصادی 
کوهستانی گفت: گمرک موافق ارائه ضمانت نامه کلی به گروه صنعتی انتخاب 

است البته می بایستی زیرساخت های الزم فراهم شود.
وی همچنین درخصوص اقدامات و پیگیری چگونگی ترخیص درصدی و 

ادامه این فرآیند و اخذ مجوزهای الزم توضیحاتی ارائه نمود. 
شایان ذکر است که در این نشست مدیرکل امور اقتصادی دارایی، مدیرکل 
امور مالیاتی، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان و مدیریت شعب بانک ملی و 

مدیرکل بیمه ایران، استان اصفهان حضور داشتند.

افزایش روند میزان جذب صادرات از گمرکات استان اصفهان
تشریفات  انجام  جذب  میزان  گفت:  اصفهان  استان  گمرکات  مدیرکل 
به  نسبت  امسال  بهار  در  اصفهان  استان  گمرکات  طریق  از  کاال  صادرات 
از حیث وزن  54 درصد و لحاظ ارزش 47 درصد  مدت مشابه سال گذشته 
ماهه نخست سال جاری   ۳ در  اظهارداشت:  پزوه  است.کوهستانی  داشته  رشد 
تشریفات گمرکی صادرات  ۳1۳ هزار و 250 تن کاال به ارزش 147 میلیون 

و 191 هزار دالر به مقصد 56 کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان 
صادرات صورت گرفته است.

وی افزود: در بهار امسال تشریفات  ۳4 درصد از وزن و 50 درصد از ارزش 
کل صادرات استان اصفهان از طریق گمرکات استان  انجام پذیرفته و  این درحالی 
است که در بهار 98، تشریفات 22 درصد از وزن و ۳4 درصد از ارزش کل صادرات 

استان اصفهان از طریق گمرکات استان محقق شده بود.
مدیرکل گمرکات اصفهان تأکید کرد: مهمترین دلیل اینکه صادرکنندگان 
و  ارائه  ببرند  بهره  اصفهان  استان  گمرکات  خدمات  از  دارند   تمایل  استان 
استان  گمرکات  در  تولید  جهش  و  تولید  رونق  از  حمایتی  بسته های  تحقق 

است. اصفهان 
وی اهم تسهیالت گمرکات استان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال 
جهش تولید را ارزیابی در محل واحدهای تولیدی ، حمل یکسره، اجرای مدیریت 
ریسک و انتخاب مسیر سبز و زرد برای واحدهای تولیدی  و ارائه خدمات در خارج 
از وقت اداری در سرتاسر استان اصفهان برشمرد که منجر به کاهش  زمان و هزینه  

انجام صادرات به طور قابل مالحظه شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان

ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی، مهمترین اولویت گمرکات اصفهان است
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گمــرک بــه عنــوان مرزبــان اقتصــادی و کارکنــان گمــرک بــه عنــوان 
دید ه بان هــای ایــن ارگان بــا جدیــت و همــت تمــام بــه دنبــال مبــارزه بــا 

ــتند.  ــاق هس ــوم قاچ ــده ش پدی

گمرک افتخار این را دارد که در برهه های 
بوده  داخلی  تولیدکنندگان  حامی  حساس، 

از  تولید  جهش  مسیر  در  ریل گذاری  در  و 
سازمان های پیشگام است.

ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان و 
مدیرکل گمرک شهید رجایی با بیان این مطلب گفت: 
عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری درخصوص 
جهش تولید و حمایت از تولید داخلی مهم ترین سیاست 

گمرک است.
در  تسهیالتی گمرک  بسته های  به  اشاره  با  وی 
افزود:  تولیدکنندگان  به  بیشتر  خدمات  ارائه  راستای 
مبارزه با قاچاق در هر مقطعی راهگشای تولید است و با 
حمایت از واحدهای تولیدی کشور و نا امن کردن محیط 
برای قاچاقچیان می توان در مبارزه با قاچاق موفق بود. 
سیاست های  در  اینکه  بیان  با  همچنین  اکبرپور 
اقتصادی کشور، مبارزه با قاچاق در اولویت قرار دارد، 
کارکنان  و  اقتصادی  مرزبان  عنوان  به  افزود: گمرک 
گمرک به عنوان دید ه بان های این ارگان با جدیت و 
همت تمام به دنبال مبارزه با پدیده شوم قاچاق هستند. 

تعداد  با  رابطه  در  رجایی  گمرک شهید  مدیرکل 
پرونده های قاچاق در سال 98 گفت: سال گذشته در 
گمرکات استان هرمزگان 7۳ پرونده قاچاق به ارزش 
بیش از یک هزار و 722 میلیارد ریال تشکیل شد که 
همه آنها در روند دادرسی قرار دارند. وی تأکید کرد: 
شاخص ترین کشفیات گمرکات استان هرمزگان مربوط 
به کشف یک محموله ماده مخدر شیشه به وزن بیش 
در  ماهرانه  کاماًل  نحوی  به  که  بود  کیلوگرم  از 200 
کانتینر خالی یخچالی از افغانستان به امارات جاسازی 
شده بود، اما توسط پرسنل خدوم گمرک شهید رجایی 

بندرعباس کشف شد. 
وی با اظهار تأسف از رواج قاچاق سوخت در استان 
گفت: خوشبختانه عالوه بر مرزبانان اقتصادی، عزیزان 
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در مبارزه با قاچاق 

سوخت نقش بسزایی دارند.

ناظر گمرکات استان هرمزگان:

گمرک در ریل گذاری مسیر جهش تولید، از سازمان های پیشگام است

استان ها

ناظر گمرکات بوشهر در دیدار با رئیس کل دادگستری این استان عنوان کرد

حمایت گمرک از فعاالن تولیدی با ارائه تسهیالت گمرک
همزمان با هفته قوه قضاییه، ناظر گمرکات 
با  همراه  بوشهر  گمرک  مدیرکل  و  استان 
معاون حقوقی و قضایی این گمرک با رئیس 

کل دادگستری استان بوشهر دیدار کرد. 
بهروز قره بیگی، در این دیدار ضمن گرامیداشت 
واقعه  شهدای  دیگر  و  بهشتی  شهید  خاطره  و  یاد 
کرونا  بیماری  شیوع  تأثیرات  به  اشاره  با  تیر  هفتم 
ازجمله  کشورها  از  بسیاری  تجاری  مبادالت  بر 
مراودات  کاهش  علی رغم  اظهارداشت:  کشورمان 
بخش  ر  د توقفی  هیچ   ، ها کشور ن  میا ری  تجا
صادرات این گمرکات صورت نگرفته و طبق روال 

انجام است. قبل در حال 
تولید  از  حمایت  را  گمرک  کالن  سیاست  وی 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  صادرات  تقویت  راستای  در 
شعار  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  راستای 
"جهش تولید"، گمرک سعی کرده است با اختصاص 
تسهیالت گوناگون از فعاالن تولیدی و تجاری به ویژه 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند. 
نظارت  ستاد  راستا  همین  در  افزود:  قره بیگی 
و  تولید  از  حمایت  منظور  به  بوشهر  استان  گمرکات 
انبار  ایجاد دو  استان مجوز  به  اساسی  ورود کاالهای 

اختصاصی در بوشهر و دیر را صادر کرده است. 
وی اظهارداشت: هم اکنون تمامی مقررات حوزه 

تجارت با اخذ مجوزهای الزم در حال انجام است. 
به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات 
کل  رئیس  جمادی،  علی  دکتر  بوشهر،  ستان  ا
از  بوشهر  استان  گفت:  نیز  بوشهر  استان  دادگستری 
برخوردار است و طول ساحل  بسیار خاصی  وضعیت 
این استان نشان از ظرفیت باالی آن دارد.وی افزود: 
دریا ظرفیت بالقوه و نعمت خدادادی در استان بوشهر 

است که می توان از آن در زمینه اشتغال ، کارآفرینی و 
رونق تولید بهره بیشتری برد.وی اضافه کرد: گمرک 
و  جنوبی  پارس  عظیم  تأسیسات  کنار  در  تجارت  و 
توسعه  و  رشد  در  می توانند  پتروشیمی  شرکت های 

استان بوشهر نقش بسزایی ایفا کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: 
تالش ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر 
در جهت سالم سازی و نظارت بر مجموعه خود دارد 
نقطه قوتی است که در گمرکات استان قابل مشاهده 

می باشد.

نشست ناظر گمرکات استان 
با دادستان بوشهر

همچنین ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر به همراه معاونین حقوقي و قضایی و حراست 
عمومي  دادسراي  دادستان  حسن پور  با  گمرک  این 
این  در  قره بیگی  بهروز  کرد.  دیدار  بوشهر  انقالب  و 
دیدار گفت: تمامی کارکنان گمرک خود را پایبند به 
خود   تالش  حداکثر  می کنند  سعی  و  می دانند  قانون 
را در راستای مبارزه با قاچاق کاال و جلوگیری از ورود 

کاالهای ممنوعه به کار گیرند.
دادگستری،  تنگاتنگ  همکاری  از  تشکر  با  وی 
تسهیل تجارت را یکی از مهمترین محورهای کاری 
گمرک عنوان کرد و گفت: گمرک بوشهر این آمادگی 
را دارد که در جهت کاهش هزینه ها و زمان ترخیص 
کاال تسهیالت ویژه ای را در اختیار شرکت های تولیدی 

قرار دهد. 
دادستان بوشهر نیز، ناظر گمرکات استان و مدیرکل 
گمرک بوشهر را فردی توانمند و دارای سالمت کاری 

خواند. 

تأکید بر اجرای سریع تر پروژه ملی محوطه سازی گمرک آستارا

ملی  پروژه  اجرای  در  تسریع 
در  را  آستا گمرک  محوطه سازی 
نشستی با حضور مشاور رئیس کل، 
گمرک  ساختمان  دفتر  مهندسان 
ایران ناظر گمرکات استان گیالن و 
مرکزی  ستاد  محل  در  وی  معاونان 
گمرک ایران مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست که مشاور طرح و پیمانکار 
داشتند،  حضور  نیز  مذکور  پروژه  مجری  و 
و  پروژه  این  به  بخشیدن  سرعت  به منظور 

استفاده بهینه از زمان و هزینه تخصیص یافته به مبلغ 5/22 میلیارد تومان مقرر شد برخی از موانع منجمله 
تخریب اماکن فرسوده با سرعت بیشتری انجام و در اختیار مجری قرار گیرد. 

همچنین پیمانکار متعهد شد به منظور سرعت بخشی بیشتر، اقداماتی مانند ارائه گزارش هفتگی کنترل 
پروژه، اعالم چگونگی عملکرد بهینه پروژه و موارد مشابه را انجام دهد.

در دیدار با مدیرکل گمرکات استان ایالم صورت گرفت
تأکید رئیس کل دادگستری ایالم بر رسیدگی سریع

 به پرونده های قاچاق کاال
رئیس کل دادگستری استان ایالم با اشاره 
گمرکی  تشریفات  انجام  سرعت  اهمیت  به 
کاالهای تجاری، بر لزوم جلوگیری از قاچاق کاال 
از طریق افزایش نظارت های گمرکی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی گمرکات استان ایالم، علی 
استان گفت:  این  با مدیرکل گمرکات  دیدار  در  دهقانی 
گمرک باید تشریفات گمرکی را در اسرع وقت به انجام 
دهد و در جهت جهش تولید کمک کند و در عین حال 
با نظارت الزم، بر جلوگیری از قاچاق کاال متمرکز شود. 
وی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق 
در تعزیرات و دادگستری بر نظارت الزم در جلوگیری از 

بروز قاچاق تأکید کرد.
بر پایه این گزارش روح اله غالمی مدیرکل گمرکات 

استان ایالم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از عملکرد 
این گمرکات در سال 98، خالصه ای از برنامه های گمرک 

در سال جهش تولید را تشریح کرد.
استان  دادستان  دیدار  این  در  است که  ذکر  شایان 
ایالم، فرماندار مهران، بازرس کل، مدیران اجرایی استان 

و شورای تأمین شهرستان مهران حضور داشتند.
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استان ها

 در بخش صــادرات مــاده ۱۱6 )کاالهای اظهار شــده در ســایر گمــرکات کشــور، خروجی از گمــرک ماهیرود 
و گمرک مســتقر در بازارچه های مــرزی اســتان( 3۲08 فقــره اظهارنامه بــه ارزش ۱04 میلیــون و 593 هزار 
و ۲07 دالر بــه وزن بیــش از 375 هــزار و ۲8۲ تــن ارائــه شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 98 از نظــر 

تعداد پروانــه ۲8 درصــد، از نظــر ارزش ۱36 درصــد و از لحــاظ وزن 7۲ درصد افزایش داشــت.

در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفت

رشد 97 درصدی صادرات از گمرکات خراسان جنوبی
بالغ بر 667 هزار و 79 تن کاال به 
ارزش 130 میلیون و 435 هزار و 923 
دالر در سه ماهه نخست سال جاری از 
گمرکات استان خراسان جنوبی صادر 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 28 درصد و از حیث 

ارزش 97 درصد افزایش داشت.
کل  یر مد قلعه نو  شی  خا علی  محمد
مطلب  بیان  با  جنوبی  سان  خرا گمرکات 
ز  ا قطعی  صادرات  بخش  در  گفت:  فوق 
مستقر  گمرک  و  ماهیرود  بیرجند،  گمرکات 
سال  ابتدای  از  ماهیرود  مرزی  بازارچه  در 
به  صادراتی  اظهارنامه  فقره   96۳ تعداد   99
 25 ارزش  به  و  تن   798 و  ۳01 هزار  وزن 
ارائه شد  716 دالر  842  هزار و  میلیون و 
آن  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
از  کاهش  درصد   4 اظهارنامه  تعداد  نظر  از 
لحاظ وزن ۳ درصد کاهش و از نظر ارزش 

نشان می دهد. افزایش  18 درصد 
ماده  صادرات  بخش  در  افزود:  وی 
اظهار شده در سایر گمرکات  116 )کاالهای 
گمرک  و  ماهیرود  گمرک  از  خروجی  کشور، 
 ۳208 استان(  مرزی  بازارچه های  در  مستقر 
فقره اظهارنامه به ارزش 104 میلیون و 59۳ 
از ۳75 هزار  هزار و 207 دالر به وزن بیش 
و 282 تن ارائه شد که نسبت به مدت مشابه 
سال 98 از نظر تعداد پروانه 28 درصد، از نظر 
ارزش 1۳6 درصد و از لحاظ وزن 72 درصد 

افزایش داشت.

گمرک  قطعی  صادرات  اقالم  عمده 
استان در این مدت شامل صیفی جات، سیمان، 
خاک های  بازیافت  ز  ا حاصل  هیدروکربن 
مستعمل رنگ بر، گازوئیل، هیدروکربن سبک، 
نخود آبگوشتی، روغن سوخت تقطیری، کاشی 
و سرامیک، تخم مرغ خوراکی و نمک بود که 
به کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، آذربایجان 

و تایوان صادر شد.
خاشی اظهارداشت: از ابتدای سال 99 تعداد 
6 فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش 122 هزار و 
625 دالر به وزن 7۳ تن تشکیل شد که نسبت 
به مدت مشابه سال 98 از نظر تعداد پروانه 20 
درصد از نظر ارزش 100 درصد و از لحاظ وزن 

88 درصد کاهش نشان می دهد.
عمده اقالم وارداتی به استان را ماسک، 

لوازم  و  داده  بو  شاهدانه  یونجه،  بذر  گوسفند، 
یدکی تشکیل می داد. 

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در ادامه 
گفت: از ابتدای سال جاری به 71 مسافر ورودی 
و 192 مسافر خروجی از گمرک ماهیرود خدمات 
گمرکی ارائه و تشریفات مسافری امور گمرکی 
به  نسبت  ارقام  این  که  است  شده  انجام  آنها 
مدت مشابه سال 98 از نظر مسافرین ورودی 
98 درصد و مسافرین خروجی 94 درصد کاهش 

نشان می دهد.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال تعداد 
1187 دستگاه کامیون حامل فوفل، کود اوره و 
پنل خورشیدی از کشورهای اندونزی، چین و 
ترکمنستان از طریق گمرک ماهیرود به کشور 

افغانستان ترانزیت شد.

صدور 120 میلیون دالر کاال 
از گمرکات استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال

طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از 294 هزار تن کاال به ارزش بالغ بر 
120 میلیون و 25 هزار دالر از گمرکات استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 23 و از حیث ارزش دالری 47 

درصد کاهش داشت.
براساس این گزارش از کل آمار ارائه شده در زمینه صادرات 28 هزار و 57 تن کاال به ارزش 19 میلیون 
و 989 هزار و 146 دالر مربوط به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان )زرندیه( و 1۳4 هزار و 5۳ 
تن به ارزش 42 میلیون و 681 هزار و 146 دالر مربوط به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.

عمده کاالهای صادر شده از این گمرکات شامل انواع هیدروکربورها، پلی اتیلن سنگین، بلورجات، 
پلی اتیلن  برق، دستمال کاغذی،  تیر  )ناودانی(،  آلومینیوم، مقاطع فوالدی  آلومینیومی، شمش  قوطی 
سبک خطی، آبمیوه و رانی بود که به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و پاکستان و به 

سایر کشورها صادر شد.
در این مدت همچنین 25 هزار و 8۳9 تن کاال به ارزش 55 میلیون و 120 هزار و 227 دالر از 
طریق گمرکات استان مرکزی وارد و ترخیص شد.از کل آمار واردات 19 هزار و 167 تن به ارزش 41 

میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳90 دالر مربوط به گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.
این گزارش حاکی است، عمده کاالهای وارده عبارتند از کویل آلومینیومی، مواد اولیه تولید 
و  کنسانتره  هگزانول،  دواتیل  قطعات،  و  اجزا  و  ماشین آالت  بسته بندی،  و  آبمیوه  پاکت  پوشک، 

بطری شیشه ای.
در سه ماهه نخست سال جاری 1۳۳ پرونده قضایی و قاچاق در گمرکات استان مرکزی به ارزش 
86 میلیارد و 769 میلیون و 604 هزار ریال تشکیل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 

ارزش 4۳ درصد کاهش و از نظر تعداد پرونده 8 درصد رشد داشت.
در همین مدت درآمد وصولی گمرکات استان مرکزی بالغ بر 15۳ میلیارد و 266 میلیون و 56 هزار 
ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳9 درصد کاهش نشان می دهد. میزان درآمد مالیات بر 
ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در ۳ ماهه سال نخست سال جاری نیز بالغ بر 140 میلیارد و 742 

میلیون و ۳2۳ هزار ریال بود.

گزارش عملکرد گمرکات امیرآباد 
و گمرک فریدونکنار 

طی 3 ماهه اول سال جاری 131 هزار و315 تن انواع کاال به ارزش 5 میلیون 
و 394 هزار دالر از طریق گمرک امیرآباد به خارج از کشور صادر شد.

مازندران، عمده ترین کاالهای صادراتی  نظارت گمرکات  روابط عمومی حوزه  به گزارش 
شامل چربی ها و روغن های حیوانی، دانه های روغنی، مصنوعات از چدن و چوب و اشیا چوبی و... 

بود که عمدتًا به روسیه، امارات، ترکیه، قزاقستان، انگلستان و... صادر شد.
براساس این گزارش، درآمد گمرک امیرآباد در این مدت با احتساب ضمانت نامه های دریافتی 

از مبادله انواع کاال از مرز 699 میلیارد و 51۳ میلیون و 7 هزار ریال گذشت.
همچنین طی این مدت حجم کاالهای وارده شده به گمرک امیرآباد به 524 هزار تن رسید 

که ارزش آن بیش از 176 میلیون و47۳ هزار و ۳04 دالر بود.
اقالم عمده کاالهای وارداتی از طریق گمرک امیرآباد را مواد معدنی، چوب و اشیای چوبی، 
آهن، سوخت های معدنی، شیشه و مصنوعات آن تشکیل می داد که از کشورهاي روسیه، قزاقستان، 

ترکمنستان، عراق، افغانستان و... وارد کشور شد.

گمرک فریدونکنار
ارزش واردات انواع کاال به گمرک فریدونکنار طی سه ماهه نخست سال جاری از مرز 14 

میلیون دالر گذشت.
در این مدت 4۳ هزار تن انواع کاال به ارزش 14 میلیون و ۳1۳ هزار دالر از طریق گمرک 
فریدونکنار وارد کشور شد که از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد 

نشان می دهد.
عمده ترین کاالهای وارداتی شامل ذرت دامی، روغن پایه، جو و سایر فرآوردهای غذایی و... 

بود که از کشورهای روسیه، امارات تایوان، آلمان و... وارد این گمرک شد.
براساس این گزارش، درآمد گمرک فریدونکنار با احتساب ضمانت نامه های دریافتی از مرز 
59 میلیارد و ۳67 میلیون و26۳ هزار ریال گذشت.همچنین طی این مدت صادرات انواع کاال از 

گمرک فریدونکنار به ۳90 هزار تن به ارزش 4۳1 هزار و۳64 دالر رسید.
اقالم عمده صادراتی از گمرک فریدونکنار را مبلمان و چراغ، فرش و سایر کف پوش ها از 
مواد نساجی، صابون و موم و فرآورده های دندانسازی، مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این 

مواد تشکیل می داد که به کشورهای عراق، پاکستان، امارات و افغانستان صادر شد.

به مناسبت هفته قوه قضائیه، ناظران، مدیران کل و مدیران 
گمرکات اجرایی با مسئوالن قضایی حوزه فعالیت خود، دیدار و به 
بررسی راه های توسعه همکاری و رفع مشکالت پرونده های قضایی 
پرداختند. همچنین تعدادی از مسئوالن قضایی با حضور در محل 
گمرکات اجرایی، ضمن بازدید از فعالیت های اجرایی گمرکات از 
نزدیک با اقدامات و برنامه های آنها در جهت مبارزه با قاچاق کاال 

و مواد مخدر آشنا شدند.

گمرک مرزی ماهیرود
ه  قو هفته  سبت  منا به   
قضائیه کیانی مدیر گمرک مرزی 
ماهیرود، به همراه ریاست حراست 
گمرک  حفاظت  یگان  وفرمانده 
دادستان  رئوفی  با  ماهیرود  مرزی 
دادگستری  ریاست  اکبرزاده  و 
کردند.  دیدار  سربیشه  شهرستان 
دیدار با مهندس محمدی فرماندار 

امنیتی  تأمین شهرستان سربیشه، میرزاجانی معاون سیاسی و  و رئیس شورای 
فرمانداری و ریاست حراست فرمانداری شهرستان سربیشه از دیگر برنامه های 

آنها بود.
در این دیدارها گزارشی از وضعیت مرز ماهیرود، گزارش بازدید مشترک 

مرزبانی و گمرک از مرز دوغارون و نیازمندی ها و کمبودهای مرز ارائه شد.
ادامه این دیدار فرماندار و ریاست شورای تأمین شهرستان از گمرک  در 
به عنوان مدیر واحد مرز حمایت و اعالم کرد: باتوجه به افزایش روزافزون حجم 
صادرات و ترانزیت از مرز ماهیرود و برخی مشکالت حادث شده به علت ضعف 
زیرساخت ها و کمبود امکانات و نیروها، جهت بررسی موانع و مشکالت این مرز؛ 
به زودی جلسه شورای تأمین شهرستان با حضور نماینده مردم سربیشه در مجلس 

شورای اسالمی و کلیه اعضا در مرز ماهیرود برگزار می شود.

گمرک بازرگان
رئیس  و  ماکو  انقالب شهرستان  و  دادستان عمومی  و  دادگستری  رئیس 
اداره تعزیرات حکومتی و رؤسای شعب دادگستری شهرستان ماکو با حضور در 
گمرک بازرگان و بازدید از قسمت های مختلف این گمرک، با نحوه ارائه خدمات 

گمرک در حوزه تجاری و مسافری 
آشنا شدند.

براساس این گزارش صادق 
بازرگان  گمرک  مدیرکل  نامدار 
در نشستی که پس از این بازدید 
برگزار شد، به بیان مشکالت واحد 
قضایی گمرک پرداخت و بر لزوم 
ارگان های  بین  نزدیک  همکاری 

درگیر در سیر پرونده های قضایی تأکید کرد.
رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقالب شهرستان ماکو نیز ضمن تقدیر 
از عملکرد گمرک بازرگان در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خواستار آسیب شناسی 
الزم جهت کاهش جرم شد.رئیس دادگستری شهرستان ماکو همچنین بر حمایت 
و همراهی حوزه قضایی از گمرک در جهت ارائه خدمات مطلوب به واحدهای 

تولیدی در سال جهش تولید تأکید کرد.

گمرک منطقه آزاد ارس- جلفا
مدیرکل  حسنلویی  فتح اله 
گمرک منطقه آزاد ارس و هیأت 
همراه با افالکی ریاست دادگستری 
شهرستان جلفا و احمدی دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان جلفا 

دیدار کرد.
در این دیدار که به مناسبت 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه انجام 

شد، حسنلویی ضمن تبریک این هفته، تعامل دوسویه این دو نهاد را در جهت 
مبارزه با پدیده شوم قاچاق ضروری خواند.

افالکی رئیس دادگستری شهرستان، جلفا نیز ضمن ابراز خرسندی از عملکرد 
گمرک در مبارزه با پدیده شوم قاچاق در این شهرستان از تالش ها و اقدامات 
از اقتصاد و تولید قدردانی  مسئوالن و کارکنان گمرک براساس قانون حمایت 
کرد. وی همچنین روند نزولی تشکیل پرونده های قاچاق را حاصل اشراف گمرک 

بر تجارت خارجی در منطقه دانست.
در جهت  را  دادگستری  حمایتی  اقدامات  نیز  دادستان شهرستان  احمدی 

جلوگیری از تطویل پرونده های قضایی الزم و ضروری خواند.

گزارش دیدارهای مدیران گمرک و مسئوالن قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه
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استان ها

ــواد مخــدر در درون کاال و حمــل آن توســط وســایل  ــای م ــال جاســازی و اختف ــه احتم ــا توجــه ب ب
ــد  ــوده و می توان ــز اهمیــت ب ــه ای گمــرک بســیار حائ نقلیــه زمینــی، هوایــی و دریایــی، نقــش مقابل

ــه کشــور داشــته باشــد. ــد کاهــش ورود مــواد مخــدر ب تأثیــر چشــمگیری در رون

غربی  آذربایجان  گمرکات  ناظر 
گفت: فراهم کردن تجهیزات و امکانات 
الکترونیکی به منظور کشف مواد مخدر 
در دستور کار گمرکات استان قرار دارد.

نظارت  حوزه  عمومي  روابط  گزارش  به 
آغاز  مراسم  در  آذربد  توحید  استان،  کمرکات 
به کار دوره آموزشی مقابله با قاچاق مواد مخدر 
با  مبارزه  مطلوب  روند  از  استان،  گمرکات  در 
قاچاق کاال و ارز خبر داد و افزود: باید در زمینه 
مخدر  مواد  زیان های  و  آثار  فرهنگ سازی 
تالش  شیمیایی  و  صنعتی  مخدر  مواد  به ویژه 
جمعی  ارتباط  وسایل  طریق  از  گسترده تری 

صورت گیرد.
اقدامات  تأثیر  و  نقش  به  اشاره  با  وی 
گمرک در کاهش قاچاق مواد مخدر اظهارداشت: 
مواد  اختفای  و  جاسازی  احتمال  به  توجه  با 
مخدر در درون کاال و حمل آن توسط وسایل 
نقلیه زمینی، هوایی و دریایی، نقش مقابله ای 
گمرک بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند تأثیر 
چشمگیری در روند کاهش ورود مواد مخدر به 

کشور داشته باشد.
آذربایجان  گمرکات  اینکه  بیان  با  آذربد 
غربی تاکنون درخصوص برخورد با پدیده قاچاق 

دستگاه های  با  سازنده ای  تعامل  مخدر  مواد 
مرتبط داشته است، گفت: فراهم کردن تجهیزات 
مواد  کشف  منظور  به  الکترونیکی  امکانات  و 
مخدر و آموزش مستمر و به روز مأموران گمرک 
ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در دستور 
کار گمرکات قرار دارد.براساس این گزارش دوره 
آموزشی مذکور با هدف آشنایی با پولشویی و 
تنظیم  نحوه  مخدر،  مواد  قاچاق  با  آن  ارتباط 
صورت جلسه کشف و نحوه دستگیری متهمان 

در گمرکات استان برگزار شد.
در این دوره آموزشی که با حضور ارزیابان، 
یگان  مأموران حراست  و  مدیران  کارشناسان، 
حفاظت گمرکات آذربایجان غربی شامل ارومیه، 

خوی، پیرانشهر و بازرگان در سطح سه به مدت 
سه روز برگزار شد، 212 نفر شرکت داشتند.

استقرار سگ موادیاب در گمرک 
مرزی تمرچین

گفت:  غربی  آذربایجان  گمرکات  ناظر 
بار یک قالده  اولین  برای  آینده  طی روزهای 
سگ موادیاب در گمرک مرزی تمرچین مستقر 

می شود.
تمرچین و  از مرز  بازدید  در  آذربد  توحید 
تجهیز  از  پیرانشهر همچنین  فرماندار  با  دیدار 
ترددهای  روان سازی  جهت  تمرچین  مرز 
شدن  الکترونیکی  گفت:  و  داد  خبر  مرزی 

واحد،  مدیریت  اعمال  مرزنشینی،  کارت های 
حذف درب های تردد و ایمن سازی محیط های 
تمرچین  مرز  در  اقدامات  مهمترین  از  مربوطه 

طی سال جاری است.
آذربد با تأکید بر اینکه برای ارتقای جایگاه 
واقعی گمرک و تحقق اهداف مورد نظر، باید 
مراجعه کنندگان  به  صادقانه  خدمت رسانی 
عنوان  گیرد،  قرار  کارکنان  کار  سرلوحه  در 
توسعه  پیگیری  اداری،  سالمت  ارتقای  کرد: 
از  حداکثری  استفاده  و  گمرکی  تجهیزات 
امکانات الکترونیکی در جهت مقابله با قاچاق 
و آموزش نیروی انسانی ازجمله برنامه های این 

گمرک است.

قدردانیگمرکات آذربایجان غربی به تجهیزات الکترونیکی کشف مواد مخدر مجهز می شوند
شورای  دبیر  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان طی نامه ای از عملکرد مدیرکل و 
بسته  اجرای  در  اصفهان  گمرک  کارکنان 

حمایت از تولید قدردانی کرد.

خبر کوتاه
* مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
ویژه  منطقه  مسئوالن  همراه  به  کاوه 
اقتصادی شهر کاوه و اداره صمت شهرستان 
ساوه از شرکت زرین برگ پرشیا تولیدکننده 

انواع کاغذ تیشو بازدید کرد. 
از  شرکت  مدیران  بازدید  این  در 
)دفتر  ایران  گمرک  مساعدت  و  همکاري 
صادرات(، گمرکات استان مرکزي و گمرک 
مجوزهاي  صدور  جهت  کاوه  ویژه  منطقه 
الزم براي ترخیص مواد اولیه و محصوالت 
صادراتي این شرکت در سال جهش تولید 

تشکر کردند.
و  مدیریت  توسعه  کارگروه  جلسه   *
تحول اداری گمرکات استان کرمان با حضور 
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

برگزار شد.
* نماینده مردم شرق استان هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی از گمرک شهید 

باهنر بندرعباس بازدید کرد.
استان  گمرک  مدیرکل  نیک روش   *
قزوین و هیأت همراه از شرکت مهندسی 
مکرر واقع در شهرک صنعتی "لیا" بازدید 

کردند.
ارزیابی  آموزشی  دوره  برگزاری   *
ثبت  و  گاز  و  نفت  مشتقات  و  فرآورده ها 
برای  ثامن  سامانه  در  نفتی  معامالت 
نظارت  حوزه  گمرکی  مور  ا متصدیان 

گمرکات استان کردستان برگزار شد.

سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان  مشکالت  و  موانع  بررسی  منظور  به 
استان قم، اولین جلسه پرسش و پاسخ بین فعاالن اقتصادی و مدیران 

گمرکات قم در سال جاری برگزار شد.
در این جلسه محمد خلیلی، مدیرکل گمرکات استان قم با بیان اهمیت تالش حداکثری 
دستگاه ها در راستای رفع موانع تولید در سال جهش تولید، تمایل و آمادگی گمرکات استان 
قم  را مبنی بر کمک هر چه بیشتر به ذی نفعان و فعاالن اقتصادی در راستای رونق تولید 

و تجارت اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات استان قم، در ادامه این جلسه، هر یک 

از حضار به بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند و مدیران گمرک به آنها پاسخ دادند.
شایان ذکر است که در این جلسه محمدیان معاون امور گمرکی گمرکات استان قم 

نیز حضور داشت.

برگزاری اولین جلسه پرسش و پاسخ بین مدیران گمرک و فعاالن اقتصادی استان قم

بازدید مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری 
از چند واحد تولیدی 

به منظور کمک به واحدهای تولیدی و بررسی و رفع موانع و مشکالت آنها، مدیر 
گمرک چهارمحال و بختیاری از چند واحد تولیدی استان ازجمله شرکت های مهرگداز، 

بابک متال، سامیار صنعت و رسا خطوط بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک چهارمحال و بختیاری، اسماعیل اله دادی در جریان این بازدیدها 
بر آمادگی گمرک برای ارائه تسهیالت الزم در جهت گسترش ورونق تولید داخلی در سال جهش تولید 
تأکید کرد. مدیران و مسئوالن شرکت های یادشده نیز ضمن بیان مسائل و مشکالت موجود، از کمک ها 

و تسهیالت ارائه شده توسط گمرک استان قدردانی کردند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون حراست 
حوزه نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان

حراست  معاون  معارفه  و  تودیع  مراسم 
و  سیستان  استان  گمرکات  نظارت  حوزه 
مدیرکل  ریاضی  بهمن  حضور  با  بلوچستان 
حراست و امور انتظامی و گواهی معاون حراست 
و  استان  گمرکات  ناظر  راستی  رضا  گمرک، 
معاونین حوزه نظارت در سالن جلسات گمرکات 

استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
مدیرکل حراست و امور انتظامی گمرک ایران در 
زحمات محمدرضا مرعشی،  از  قدردانی  با  مراسم  این 
معاون سابق حراست حوزه نظارت استان تصریح کرد: 
پیشبرد  برای  امین و مشاوری صدیق  بازویی  حراست 
اهداف سازمان است و باید در هر سازمان تعامل خوبی 

با اهدای  نیز  با مدیریت و کارکنان داشته باشد.براساس این گزارش رضا راستی ناظر گمرکات استان 
تقدیرنامه به محمدرضا مرعشی از زحمات وی تشکر کرد. در این مراسم حجت اله کیخا به عنوان معاون 

حراست حوزه نظارت استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

زنجان  گمرک  مدیرکل 
در  با حضور  همراه،  هیأت  و 
خط  از  »پر«  صنعتی  گروه 
مختلف  قسمت های  و  تولید 
گروه  این  تابعه  شرکت های 
صی  ختصا ا ر  نبا ا جمله  ز ا

شرکت بازدید کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
گمرک زنجان، در پایان این بازدید 
طی جلسه ای ابتدا مسئوالن شرکت 
را مطرح  مسائل و مشکالت خود 

کردند و سپس هاشم سید احمدی درخصوص مشکالت مطرح شده و 
چگونگی حل آنها راهکارهایی ارائه داد.

گروه صنعتی »پر« از تولیدکنندگان محصوالت نساجی است که در 
شهرستان صائین قلعه استان زنجان فعالیت دارد.

مدیرکل گمرک زنجان و هیأت همراه همچنین با حضور در شرکت 
کوشکن از قسمت های مختلف این شرکت بازدید به عمل آورد.

این  از  پس  که  جلسه ای  در 
شرکت  کنفرانس  سالن  در  بازدید 
فوق با حضور مدیرعامل و مدیران 
و  شرکت  مختلف  قسمت های 
سید  شد،  تشکیل  گمرکی  هیأت 
احمدی با تأکید بر نقش گمرک به 
عنوان تسهیل کننده فرآیند تجارت 
و  مشکالت  شناسایی  خارجی، 
پیشنهادات  و  نظرات  از  استفاده 
تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن 
آمادگی گمرک زنجان را در جهت 

ارائه هر چه بهتر خدمات گمرکی اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت کوشکن نیز از عوامل مدیریتی و کارکنان گمرک 
زنجان و همکاری دلسوزانه این مجموعه در روند ترخیص مواد اولیه و 

حمایت از تولید، تقدیر به عمل آورد.
در  تراتسفورماتور  و  برق  صنعت  تولیدکنندگان  از  کوشکن  شرکت 
کشور است که در استان زنجان و شهرک صنعتی این استان فعالیت دارد.

دوره آموزشی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش سازها 
)سطح 3( با حضور تعدادی از کارکنان در سالن کنفرانس 

گمرک سمنان و به صورت وبیناری برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک استان سمنان، در این 
دوره کارکنان با مباحث پولشویی، قوانین مرتبط با به کارگیری سالح، 

جلب، نگهداری و بدرقه متهمین قاچاق و همچنین شناخت شبکه مبارزه با 
تخلفات گمرکی )CEN( و نحوه استفاده از وب سایت مورد نظر آشنا شدند.

و  دادگستری  بازنشسته  اساتید  از  یکی  تدریس  با  دوره  این   
ارتباطات گمرک جمهوری اسالمی  مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و 

ایران برگزار شد.

بازدید مدیرکل گمرک استان زنجان از چند واحد تولیدی

دوره آموزشی
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گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در بهار امسال
میراشرفی: صادرات غیرنفتی در حال بازگشت به روال عادی است

تجارت  آمار  به  اشاره  با  گمرک  کل  رئیس 
خارجی کشور در 3ماهه نخست سال جاری، از بهبود 
شرایط صادرات به دلیل بازگشایی مرزها و بازگشت 

آن به روال عادی خبر داد. 
تجارت  اینکه کل حجم  به  اشاره  با  میراشرفی  مهدی 
بود،  بهار امسال 1۳ میلیارد و 984 میلیون دالر  خارجی در 
گفت: در این مدت میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی 
)به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید همچنین بدون 
صادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 21 میلیون و 929 هزار 
تن به ارزش 6 میلیارد و ۳64 میلیون دالر بود که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 44 درصد افت نشان می دهد.
رئیس کل گمرک اظهارداشت: میزان واردات کشور نیز در 
سه ماهه نخست سال جاری 7 میلیارد و 620 میلیون دالر با وزنی 

بالغ بر 8 میلیون و 92۳ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از لحاظ ارزش، کاهش 26/76 درصدی داشت.معاون وزیر 
اقتصاد اقالم عمده صادراتی را بنزین، گاز طبیعی، پروپان مایع شده، 
پلی اتیلن و سایر روغن های سبک و فرآورده ها اعالم کرد و افزود: 

کشورهای عمده مقصد صادرات، چین، عراق، امارات متحده 
عربی، افغانستان و ترکیه و پس از آن سایر کشورها بودند.

میراشرفی در مورد اقالم عمده وارداتی نیز از ذرت دامی، 
سایر مخلوط گندم، گوشی تلفن همراه، برنج نیمه سفید شده و 
لوبیای خام نام برد که از کشورهای چین، امارات متحده عربی، 
ترکیه، هند، فدراسیون روسیه و سایر کشورها وارد کشور شد. 
وی در توضیح علل کاهش صادرات گفت: تجارت خارجی دنیا 
طی ماه های اخیر تحت تأثیر بیماری کرونا  با روند کاهشی 
روبه رو بوده است. صادرات ما نیز متاثر از این موضوع کاهش 
یافته و همچنین به علت بسته بودن مرزها امکان صادرات کاال 
وجود نداشت.رئیس کل گمرک تأکید کرد:  آمارها نشان می دهد 
از هفته آخر خرداد ماه روند کاهشی صادرات کند شده و در حال 

بازگشت به روال عادی است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
 گمرک ایران

مدیر مسئول: 
مهدی میراشرفی

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

بازدید اعضای ایرانی کنوانسیون بین المللی منع سالح های شیمیایی
 از نمایشگاه سامانه های الکترونیکی گمرک 

بین المللی  کنوانسیون  اعضای 
ایران  در  شیمیایی  سالح های  منع 
از نمایشگاه سامانه های الکترونیکی 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
گمرکی  امور  جامع  سامانه  ازجمله 

بازدید کردند.
نشستی  طی  گزارش  این  براساس 
شد،  برگزار  بازدید  این  جریان  در  که 
و  اطالعات  فناوری  معاون  غنیون  آرزو 
با  سخنانی  طی  ایران  گمرک  ارتباطات 
اظهارنامه  ارائه  سنتی  رویه های  مقایسه 
به گمرک با روش های الکترونیکی فعلی 
گفت: سامانه جامع امور گمرکی این امکان 
را فراهم کرده است که هر کسی در هر جا 
اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی به 
گمرک ارائه کند و نیازی به حضور فیزیکی 
در گمرک نداشته باشد، البته به شرطی که 
یک بار احراز هویت شود و شناسه بازرگانی 

دریافت کرده باشد.
وی افزود: موضوع دیگر اینکه با توجه به 
ارائه اسناد به صورت الکترونیکی، جعل اسناد 

کاهش یافته است. 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  معاون 

سال  از  گمرک  اظهارداشت:  ایران  گمرک 
94 جزو سازمان های پیش رو در الکترونیکی 
کردن امور ازجمله حذف کاغذ بوده و کل 
فرآیندها را الکترونیکی کرده است. همچنین 
زیرسامانه هایی را به سامانه جامع امور گمرکی 
اضافه کرده که ازجمله آنها می توان به زیر 
سامانه های کارنه تیر و پرداخت الکترونیکی 

اشاره کرد.
ازجمله  دنیا  تمام  در  کرد:  تأکید  وی 
ایران، گمرک تنها سازمانی در زنجیره تجارت 

است که به آن به چشم درآمدزایی و سرعت 
نگاه می شود و این جزو شاخص هایی است 
که بانک جهانی در ارزیابی عملکرد گمرکات 

به آنها استناد می کند.
نسیون  کنوا که  است  ذکر  شایان 
یک  شیمیایی  سالح های  منع  بین المللی 
 1997 سال  در  که  است  دولتی  بین  نهاد 
سال  همان  در  ایران  و  کرده  به کار  شروع 
کنوانسیون  مفاد  شدن  الزم االجرا  نخست 

فوق، به این کنوانسیون پیوست.

مدیرکل دفتر ارزش 
گمرک ایران منصوب شد

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی 
بهروز ایمانی را به سمت مدیرکل دفتر 

ارزش گمرک ایران منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است: نظر به 
تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به 
سمت مدیرکل دفتر ارزش منصوب می شوید. 
خداوند  به  اتکال  با  می رود  انتظار 
از  استفاده  با  را  خود  مساعی  تمام  متعال 
کارشناسان  و  همکاران  تخصصی  توان 
به  گمرکی  امور  جامع  سامانه  قالب  در 
بررسی  و  مستمر  مطالعه  تحقیق،  منظور 
درخصوص روش های تعیین ارزش کاال و 
ارائه پیشنهادهای اصالحی در جهت استقرار 
آوردن  به دست  برای  سیستم های خودکار 
مختلف  کاالهای  واقعی  و  صحیح  ارزش 
انواع  سیف  ارزش  فهرست  تهیه  وارداتی، 
کاالهای غیرمجاز و ارسال آن به واحدهای 
مأخذ  شدن  یکنواخت  منظور  به  گمرکی 
تکمیل  و  قاچاق  کاالی  جریمه  احتساب 
اطالعات  بانک  شبکه  نگه داشتن  به روز  و 
ارزش و همچنین مطالعه و انجام سایر امور 
مرتبط محوله و تدوین خط مشی های مربوط 
به انجام مأموریت گمرک و مراقبت و نظارت 
بر حسن انجام برنامه ها و وظایف سازمان را 
با حفظ اصول قانون  مداری و منشور اخالقی 

دولت تدبیر و امید به کار گیرید.
 شایان ذکر است که بهروز ایمانی پیش 
از این سرپرستی دفتر ارزش گمرک  ایران 

را برعهده داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به تالش های 
صورت گرفته توسط گمرک کشورمان 
در راستای تسهیل تجارت خارجی گفت: 
گمرک عملکرد خوبی در حذف کنترل های 

فیزیکی و مزاحم داشته است.
دکتر فرهاد دژپسند در نود و ششمین جلسه 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
که  هوشمند  گمرک  پیاده سازی  اظهارداشت: 
به طور جدی در دستور کار گمرک است و کامل 
خواهد شد، سبب تسهیل تجارت کاالها و خدمات 

در کشور می شود.
وی گفت: گمرک از طریق تسهیل فرآیند 
تجارت خارجی، هم محرک تولید در کشور و هم 

روان ساز صادرات و واردات است.
دژپسند تصریح کرد: از رئیس کل گمرک 

قالب  در  می خواهم  ایران  اسالمی  جمهوری 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  مشارکت  با  کارگروهی 
واگذاری  موضوع  ایران،  کشاورزی  و  معادن 
تصدی گری و عاملیت ها از جمله، تخلیه، بارگیری، 

جابجایی و... به بخش خصوصی را پیگیری کرده 
و نتایج را نیز در جلسات آتی شورا اعالم نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از 
کاهش زمان صدور مجوزها از 55 روز به چهار 
روز در درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد و 
گفت: ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای 
شروع کسب وکار در این زمینه مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث بسیار مهمی که 
باید به طور متمرکز به آن پرداخته شود، بهبود 
با  خوشبختانه  افزود:  است،  کسب وکار  فضای 
پیگیری های انجام شده در این زمینه اقدامات 

مهم و ارزشمندی انجام شده است.
وی اظهارداشت: ایجاد پنجره واحد صدور 
مجوزهای شروع کسب وکار یکی از این اقدامات 
از  را  بود که طول زمان فرآیند صدور مجوزها 

72/5 روز به سه روز کاهش داد.
بدون  تولید،  از  اینکه حمایت  بیان  با  وی 
ماند،  ناقص خواهد  به محیط کسب وکار  توجه 
یک  عنوان  به  آنچه  رابطه  این  در  کرد:  تأکید 
مبنا می تواند مورد توجه قرار گیرد، بهبود فضای 
کسب وکار با در نظر گرفتن مراحل بعد و قبل از 
تولید در کشور است. البته این تنها خاص بخش 
صنعت و معدن نیست، بلکه یک ضرورت برای 

همه بخش های اقتصاد است.
وزیر اقتصاد گفت: پیشرفت فناوری از عوامل 
به  منجر  و  است  معدن  و  توسعه صنعت  مهم 
افزایش میزان اکتشافات و ذخایر معدنی و مهمتر 
از همه دوری از خام فروشی، تولید محصوالت 
تحول یافته و متناسب با شرایط روز و در نهایت 

افزایش بهره وری می شود.

وزیر اقتصاد: گمرک عملکرد خوبی در حذف کنترل های فیزیکی و مزاحم داشته است

مشکل مدیریت واحد مرزی و راه حل های موجود

ادامه از صفحه اول
در اغلب کشورهای پیشرفته وحتی برخی از کشورهای همسایه ایران، دو یا سه 
سازمان در بحث نظارت بر محموله های تجاری در مرزها، آن هم تحت مدیریت گمرک و 
به منظور اطمینان از صحت و سالمت کاال از لحاظ رعایت مسائل بهداشتی و استانداردهای 
تعیین شده حضور دارند، در حالی در کشور ما این رقم چند برابر بوده و مضاف بر آن با 

ناهماهنگی بین این سازمان ها توام است. 
گمرک برای رفع این مشکل تاکنون راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کرده و خواستار 
توجه به آنها شده است. تازه ترین مورد مربوط به حضور رئیس کل گمرک ایران در نود و 
ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است که هفته گذشته با حضور 
وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق در تهران برگزار و پیشنهادهای 
گمرک برای رفع مشکالت و تسهیل و بهبود تجارت، به خصوص صادرات مطرح شد 

)جزئیات این پیشنهادها در همین شماره نشریه درج شده است(.
 امیدواریم دولت و مجلس محترم با توجه به شرایط حساس کشور و وضعیت 
فعلی اقتصاد، هر چه زودتر درخصوص بازنگری و تعدیل برخی از قوانین و مقررات 
مربوط به تجارت و همچنین اصالح وظایف و مسئولیت سازمان های مستقر در مرز 
به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری نزدیک تر در جهت تسهیل تجارت با کشورهای 

دیگرتصمیم گیری و اقدام نمایند. 
بازگشایی تدریجی همه مرزهای تجاری ایران با کشورهای همسایه و فراهم شدن 
امکان تبادل بیشتر کاال با این کشورها، ضرورت حرکت سریع تر در این مسیر و تالش 

افزون تر برای توسعه صادرات و کمک به تحقق شعار جهش تولیدرا طلب می کند.
 همچنان که به کّرات مطرح شده، گمرک برای کمک به ایجاد شرایط مطلوب تر و 
مؤثرتر در حوزه توسعه تجارت و نیز حمایت از تولید به عنوان پایه و محرک رشد و بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور، از آمادگی کامل برخوردار است.


