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مسعود کرباسیان
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بررسی تأثیر استقرار
پنجره واحد تجارت
فرامرزی بر عملکرد
گمرکات ایران
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کشف  6 /5تن
پیش ساز هروئین
توسط مأموران
گمرک

توافق گمرک و سازمان انرژی اتمی
برای بومیسازی تولید ایکسری کانتینری در کشور
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در دنیای امروز ،اطالعات به عنوان محور
توسعه و یکی از شاخصهای تعیینکننده آن
نقشی اساسی در پیشرفت جوامع و تکامل آن
بازی میکند و به گمان من دستاندرکاران
وسایل ارتباط جمعی حامالن اصلی این عنصر
مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعهای از طریق
جلب مشارکت عمومی جامعه برای اجرای
طرحها و برنامههای دولت هستند.
امروز مهمترین رویداد در عرصه
اطال عرسانی توسعه روزافزون شبکههای
اجتماعی است که در کنار سایر امکانات و
ابزارهای موجود سبب ایجاد تغییرات فاحش
در زمینه تبادل اطالعات شده است .سرعت
و شتاب این تغییرات به حدی است که حتی
نمیتوان مقیاس واحدی را برای آن در نظر
گرفت.
امروز شبکههای اجتماعی در رقابتی
فشرده دیگر ابزارهای وسایل ارتباط جمعی را
کنار زده و خود جایگزین آنها شدهاند و به طور
قطع در آیندهای که شاید شروع آن همین فردا
باشد ،تکنیکی تازه و ابزاری نو برای دسترسی
لحظهای به اطالعات ابداع خواهد شد.
در چنین شرایطی وظایف و مسئولیتهای
انعکاسدهندگان رویدادها و تحوالت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یعنی خبرنگاران
و گزارشگران و به طور کلی اصحاب رسانه هر
روز سنگینتر و دشوارتر میشود.
گمرک جمهوری اسالمی ایران به
عنوان یکی از سازمانهای پیشگام و پیشرو در
بهرهگیری از دستاوردهای مرتبط با فناوریهای
نوین اطالعاتی و ارتباطی ( )ICTبه ویژه در
طول فعالیت دولت یازدهم ،خوشبختانه ارتباط
و همکاری تنگاتنگی با جامعه خبرنگاران داشته
و همواره به آنان به عنوان پیامرسانانی صادق،
حامیانی مطمئن و در عین حال منتقدانی
دلسوز و امانتدار نگریسته و قدردان زحمات و
تالشهای بیوقفهشان بوده است که امیدواریم
در آینده شاهد افزایش ارتباطات و همکاریهای
فیمابین باشیم.
فرصت را غنیمت شمرده ،ضمن تبریک
 17مرداد ،روز خبرنگار و گرامیداشت سالروز
شهادت خبرنگار رشید و جان برکف شهید
محمود صارمی ،بار دیگر مراتب قدردانی و
سپاسگزاری خود را به همه مدیران مسئول
محترم ،دبیران سرویس و خبرنگاران پرتالش
به ویژه خبرنگاران حوزه گمرکی در کلیه
رسانههای کشور ابراز داشته ،توفیق روزافزون
آنان را در ادامه رسالت خطیر اطالعرسانی و
آگاهیبخشی و صحت و سالمتیشان را از درگاه
ایزد متعال خواهانم».

جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان
درگذشت ابوی گرامیتان را تسلیت عرض کرده و
از خداوند متعال آمرزش آن مرحوم و بقای عمر
بازماندگان را خواهانیم.
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شـرایط و ضوابط اجرای پروژههای گمرکی در سال 96
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برگزاری ششمین دوره
بررسی جهانی
کمک به امور تجاری

اقداممشترکگمرکوبانک
ملیبرایتسهیلپرداختعوارض
گمرکیتوسطصاحبانکاال

چگونگی انجام
تشریفات صادرات انواع رنگ
صنعتی و ساختمانی

سازمان جهانی گمرک همواره در نشستهای
دورهای بررسی جهانی کمک به تجارت و امور
تجاری ( )A4Tکه هر دو سال یکبار در سازمان
جهانی تجارت مستقر در ژنو برگزار میشود
شرکت میکند .ششمین دوره این نشستها
از  11تا  13جوالی  2017برگزار شد و بیش
از یک هزار و پانصد شرکتکننده در  55جلسه
در آن شرکت کردند.

در راستای دولت الکترونیک و به منظور
ایجاد سرعت ،سهولت و دقت در امور
گمرکی و بانکی پروژه مشترک گمرک ایران
و بانک ملی کلید خورد.
براساس این پروژه همکاری ،عملیات مالی
و پرداخت عوارض گمرکی بهزودی از طریق
سامانه بام امکانپذیر میشود.

دفتر صادرات گمرک ایران با صدور
بخشنامهای چگونگی انجام تشریفات
صادرات انواع رنگ صنعتی و ساختمانی
را اعالم کرد.
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جناب آقای پیربنیه
مشاور محترم رئیس کل گمرک ایران
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت عرض
کرده ،بقای عمر بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.
رئیس کل ،معاونین ،مشاورین ،مدیران
و کارکنان گمرک ایران

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

گمرک ایران در بیست و سومین نمایشگاه
بینالمللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک
(الکامپ) حضوری پررنگ داشت و بخشهایی از
توانایی این سازمان در زمینه فناوریهای اطالعاتی و
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استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان
از غرفه گمرک در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ

فرش قرمز گمرک برای صادرکنندگان
یکی از گالیههای فعاالن بخش خصوصی به ویژه مسئوالن
اتحادیهها و تشکلهای صنفی این است که سازمانهای دولتی عموم ًا
در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی به خواستههای بخش
خصوصی توجه چندانی ندارند و از نظرات ،پیشنهادات و راهکارهای
آنان استفاده نمیکنند.
این گالیه در مورد برخی از سازمانها و دستگاههای اجرایی
ال
شدیدتر است و درباره بعضی خفیفتر ،اما در مورد گمرک مسأله کام ً
فرق میکند ،آنهم به این دلیل .از حدود دو سال پیش به اینسو به
دستور رئیس کل گمرک ،مسئوالن و دستاندرکاران اتحادیهها و
تشکلهای تولیدی و صادراتی با دعوت قبلی گمرک در جلسات
ویژه بررسی موضوعات و مشکالت تجارت به خصوص صادرات
حضور پیدا میکنند و رودررو با مسئوالن و مدیران گمرکی به بحث
و تبادل نظر پرداخته و دیدگاهها و نظرات خود را مطرح میسازند.
دلیل این موضوع هم آن است که مدیریت ارشد و مسئوالن گمرک
عقیده دارند ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین نمایندگان
آنها در اتحادیههای صادراتی بهترین و آگاهترین افراد برای اظهارنظر
درخصوص مشکالت و معضالت پیشروی این دو بخش هستند و
هر نوع تصمیم یا اقدامی از سوی گمرک با اخذ مشاوره از آنان و
راهحلهای پیشنهادیشان میتواند عملیاتیتر و تأثیرگذارتر باشد.
عملکرد گمرک در این زمینه یعنی جلب مشارکت بخش خصوصی
برای بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه صادرات را شاید بتوان
به مثابه پهن کردن فرش قرمز از سوی گمرک برای صادرکنندگان
تعبیر کرد که تاکنون نتایج خوبی دربرداشته است.
یکی دیگر از مزایای برگزاری اینگونه جلسات ،عالوه بر تبادل
اطالعات تجاری و گمرکی ،آن است که فعاالن بخش خصوصی با
محدودیتها و برخی از تنگناهایکاری گمرک از نزدیک آشنا میشوند
و درمییابند که احتما ًال بسیاری از تصورات و پندارهای قبلیشان در
مورد گمرک و عملکرد آن با واقعیات موجود تفاوت دارد .ازجمله اینکه
گمرک مجری تصمیمات و قوانین و مقررات وضع شده در حوزه
تجارت خارجی است و راس ًا نمیتواند همه مشکالت و موانع تجاری
را برطرف سازد .تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان بخش خصوصی
بسیار مهم است و علیرغم آنکه وقت و انرژی زیادی از مدیران
گمرکی میگیرد ،اما ا ین خاصیت را دارد که فعاالن بخش تجارت
بدون واسطه خواستهها و دیدگاههای خود را مطرح میکنند.همانطور
که اشاره شد ،استقبال خوب نمایندگان صادرکنندگان از جلسات برگزار
شده توسط گمرک و اظهارنظر صریح آنان مبنی بر مثمرثمر بودن چنین
جلساتی ،نشان میدهد که یکی از بهترین راهها برای اثربخشی بیشتر
تصمیمات و سیاستهای اقتصادی در حوزه تجارت خارجی ،تشکیل
اینگونه جلسات و تعامل و تبادلنظر مستقیم است .از اینرو پیشنهاد
میشود سایر سازمانهای دخیل و تصمیمگیر در امر صادرات نیز با
تشکیل جلسات مشابه ،به حل و فصل مشکالت این گروه بپردازند تا
در یک حرکت منسجم و یکپارچه بتوان ظرفیتهای بالقوه در بخش
تولید و صادرات را به ظرفیتهای بالفعل تبدیل و در تعاملی دوسویه
شرایط را برای افزایش صادرات فراهم ساخت.
ذکر این نکته نیز ضروری است که گمرک ایران در کنار
این حرکت ،یعنی دعوت از نمایندگان صادرکنندگان برای بررسی
و تبادلنظر درخصوص مسائل و مشکالت صادرات ،ترتیبات و
تسهیالت زیادی را در قالب پیادهسازی سامانههای جامع امور گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی به منظور ایجاد سرعت و سهولت در
کار صادرکنندگان فراهم نموده و از اینرو میتوان گفت گمرک هم
در حوزه نظری و هم عملی کوشیده است تا شرایط مطلوبتری را
برای توسعه صادرات و کمک به تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی و
همچنین رشد اقتصادی مهیا نماید.
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ارتباطی ( )ICTرا به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما غرفه گمرک جمهوری اسالمی ایران
که در نمایشگاه امسال در سالن  38Bدر کنار غرفه وزارت امور
اقتصادی و دارایی قرار داشت در طول مدت برپایی نمایشگاه
شاهد حضور چشمگیر مردم و مسئوالن بود.
براساس این گزارش در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای
گمرک الکترونیکی در بخش سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی برای بازدیدکنندگان تشریح شد و اطالعات و
توضیحات الزم درخصوص خدمات اینترنتی گمرک در اختیار
عالقهمندان قرار گرفت.
این گزارش حاکی است که برگزاری کالسهای آموزشی
و پرسش و پاسخ پیرامون خدمات الکترونیکی گمرک و پنجره
واحد تجارت فرامرزی ازجمله برنامههای جانبی در این نمایشگاه
بود که جوانان عالقهمند با حضور چشمگیر خود ،از این کارگاه
استقبال کردند.
شایان ذکر است که در طول برگزاری نمایشگاه الکامپ
تعدادی از مقامات و مسئوالن کشور از دستاوردهای گمرک
الکترونیکی بازدید کردند.

دیپلماسی گمرکی جواب داد
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تعلیق اخذ تاییدیه گواهی مبدأ اقالم صادراتی پتروشیمی ایران
توسط ترکیه
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رایزن بازرگانی ترکیه پس
از دیدار و گفتوگو با مسئوالن
گمرک ایران از معلق شدن اخذ
تاییدیه گواهی مبدأ اقالم صادراتی
پتروشیمی ایران توسط ترکیه
خبر داد.
بر اساس این گزارش جلسه مشترکی
میان مدیرکل و کارشناسان دفتر بینالملل
گمرک ایران و گورسل رایزن بازرگانی
سفارت ترکیه در تهران و هیأت همراه
برگزار شد و درخصوص علل لزوم اخذ
تأییدیه فاکتور و گواهی مبدأ اقالم صادراتی
کشورمان توسط کنسولگری ترکیه بحث
و مشکالت صادرکنندگان ایرانی به طرف
مقابل اعالم گردید.در این جلسه رایزن
بازرگانی سفارت ترکیه گفت :پس از
پیگیری و دریافت نامه اعتراضی گمرک
ایران به گمرک ترکیه ،موضوع اخذ تاییدیه

گواهی مبدأ کاالهای پتروشیمی ایران در
گمرک ترکیه معلق شد.
گورسل در رابطه با علت این اقدام
کشور ترکیه افزود :دلیل این اقدام دریافت
گواهی مبدأ با مهر کنسولگری ایران برای
کاالهای ترکیهای بود.حسین کاخکی
مدیرکل دفتر همکار یهای بینالملل
گمرک ایران در این جلسه ،آمادگی
کشورمان را جهت برگزاری نشستهای
تخصصی برای بررسی مشکالت پیش
آمده اعالم کرد و مقرر گردید طرف ترک
مراتب را از دستگاههای ذیربط و مسئول
مربوطه در کشور ترکیه در اسرعوقت
پیگیری و نتیجه را طی مکاتبه رسمی به
گمرک ایران اعالم نماید.
بنابراین گزارش طبق اعالم رایزن
بازرگانی سفارت ترکیه در تهران موضوع
لزوم اخذ تأییدیه کنسولگری ترکیه برای
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صادرات محصوالت پتروشیمی و دیگر
کاالهای ایرانی معلق شده تا نتیجه
قطعی استعالمات بهعمل آمده از سازمان
توسعه تجارت ایران درخصوص ضرورت
اخذ تأییدیه گواهی مبدأ برای کاالهای
ترکیهای مشخص شود.همچنین در این
جلسه ضرورت پیشگیری از اتفاقات مشابه
در روند مناسبات تجاری دو کشور مطرح
و دو طرف بر اهمیت رفع موانع تجاری
و تسهیل و توسعه تجارت میان ایران و
ترکیه تأکید کردند.
پس از این جلسه موضوع معلق شدن
لزوم اخذ گواهی مبدأ برای محصوالت
پتروشیمی ایران از گمرک بازرگان استعالم
شد که مسئوالن گمرک بازرگان نیز این
موضوع را تأیید و اعالم کردند که صادرات
محصوالت پتروشیمی ایران به ترکیه طبق
روال قبلی انجام میشود.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت حاج احمد کرباسیان
در پی درگذشت حاج احمد
کرباسیان ،پدرگرامی دکتر مسعود
کرباسیان رئیس کل گمرک ایران
و دکتر مهدی کرباسیان رئیس
هیات عامل ایمیدرو ،جمع کثیری
از مردم ،مقامات و مسئوالن
کشور با حضور در مراسم تشییع،
تدفین ،ترحیم و همچنین درج
پیام تسلیت و چاپ آگهی در
روزنامهها ،نصب پالکارد و بنر و
ارسال تاج گل با خانواده مکرم
کرباسیان ابراز همدردی کردند.
مرحوم حاج احمد کرباسیان
از ارادتمندان اهل بیت عصمت و
طهارت و ائمه طاهرین بود و عمر
خویش را صرف تعلیم و تعلم و
خدمت به فرزندان این مرز و بوم
در کسوت معلمی کرد و همواره
در انجام کارهای خیر پیش قدم
بود .یاد و خاطرهاش گرامی باد.
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من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
خوشا آنانکه با عزت ز گیتی
بساط خویش برچیدند و رفتند
با سالم و احترام،
در زندگی آالم جانکاهیست که فقط با همدلی و همآوایی میتوان
از شدت آن کاست .ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناکترین روزهای
زندگیمان ما را از نعمت حضور و همراهی دوستان و سروران مهربانی
بهرهمند ساخت که همدردیشان التیامی است بر دلهای داغ دیده ما.
ابراز همدردی ،مهر و محبت شما عزیزان که با حضور آرام
بخش در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم حاج احمد
کرباسیان پدر عزیزمان و یا با تلفن ،ارسال گل و پیامهای تسلیت
موجبات تسلی ،تشفی آالم و افتخار خانواده کرباسیان را فراهم
نمود ،سزاوار و شایسته قدردانی و سپاسگزاری است .خاضعانهترین
سپاسها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان میکنیم.
از درگاه ایزد منان و یگانه هستی بخش ،برای شما همراهان
خوب و دلسوز ،آرزوی سالمت ،سعادت و اجر عظیم الهی داریم.
مسعود کرباسیان
مهدی کرباسیان
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
رئیس کل گمرک ایران
جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان ،ریاست
محترم سازمان ایمیدرو
غم از دست دادن پدر ،اندوهی است جانکاه که هیچگاه از
یاد نمیرود و هیچ چیز نمیتواند جای این گوهر گرانبها را پر کند.
مرحوم ابوی که عمر با برکت خویش را در راه تعلیم و
تربیت نوجوانان و جوانان این مرز و بوم صرف کرد به راستی
نمونه یک معلم دلسوز و شایسته بود و با جد و جهدی فراوان
فرزندانی را به جامعه تقدیم کرد که هر یک منشأ خدمات مفید
و مؤثر برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.
ضمن عرض تسلیت به شما بزرگواران و خانوادههای محترم از
خداوند متعال علو درجات و آمرزش آن مرحوم و صبر و بردباری
بازماندگان را خواهانیم.
معاونین ،مشاورین ،مدیران کل
و کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران

@tarkhiskala
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پیام تسلیت سیدحسن خمینی به برادران کرباسیان
در پی درگذشت ابوی مسعود کرباسیان و مهدی کرباسیان ،یادگار امام با صدور پیامی به آنها تسلیت گفت.
متن پیام حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادران بزرگوار اخوان كرباسيان دامت تأييداتهما
درگذشت پدر مكرمتان را تسليت عرض مىنمايم و از خداى متعال براى آن مرحوم غفران واسع و براى حضرات عالى صبر و
اجر مسئلت دارم.
سید حسن خمینی
«بسم اهلل الرّ حمن الرّ حیم
انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهدی کرباسیان
جناب آقای مسعود کرباسیان

درگذشت ابوی ارجمندتان را به شما و خانواده محترم
تسلیت گفته ،برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای
بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی الریجانی

جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
مقام محترم ریاست کل
گمرک جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان
معاونت محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ضایعه غمانگیز فوت پدر گرامیتان را خدمت شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان
برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم علو درجات را
مسئلت مینماییم.
هیأت مدیره اتحادیه
حقالعملکاران گمرکی ایران

www.tarkhis-kar.ir

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر کرباسیان
سالم علیکم
خبر درگذشت والد محترمتان موجب تأسف و تکدر
خاطر گردید .ضمن تسلیت این مصیبت جانکاه به جنابعالی
و اخوی محترمتان جناب آقای مهدی کرباسیان ،برای آن
مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل را از درگاه
باری تعالی مسئلت میکنم.
رحمت و رضوان الهی بر روح ایشان باد.
علی طیبنیا
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جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان ،مقام محترم
ریاست کل گمرک ایران
جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان ،معاونت محترم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند
متعال برای آن عزیز از دست رفته علو درجات الهی و برای بازماندگان
صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان
درگذشت پدر گرامیتان را که عمر با برکت خود را صرف تعلیم
و تربیت فرزندان این کشور و خدمت به همنوعان خود کرد ،صمیمانه
تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب میکنیم.
کارکنان نشریه گمرک ایران
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دقـــــــــت و صـــــــــحت
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اقدام مشترک گمرک و بانک ملی
برای تسهیل پرداخت عوارض گمرکی توسط صاحبان کاال
در راستای دولت الکترونیک و به
منظور ایجاد سرعت ،سهولت و دقت در
امور گمرکی و بانکی پروژه مشترک گمرک
ایران و بانک ملی کلید خورد.
براساس این پروژه همکاری ،عملیات مالی و
پرداخت عوارض گمرکی بهزودی از طریق سامانه
بام امکانپذیر میشود.
این پروژه از حدود یک سال پیش ،آغاز
و بخش فناوری گمرک و بانک ملی ایران و
شرکتهای زیرمجموعه این حوزه ،پروژ ه فوق
را تعریف و پروتکلهای میان دو طرف مبادله
و سامانه عملیاتی طراحی ،پیادهسازی و عملیات
بانکی مربوط در سامانه بام بهصورت کامل
پیادهسازی شده است.
طبق این پروژه مراجعین به گمرک با دریافت
شماره شناسه مربوطه از گمرک ،آن را در بخش
پرداختهای دولتی در سامانه بام وارد کرده ،ارتباط
بین دو طرف از طریق بستر  IXبرقرار و با استعالم
لحظهای از سامانه جامع گمرکی ،اطالعات مربوط
به شناسه و نحوه تقسیم وجوه به مراجعهکنندگان
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نمایش داده میشود و فرد میتواند نسبت به پرداخت
(فقط یک مرحلهای و غیرحضوری) مبالغ مورد نظر
اقدام نماید.
یکی از محاسن این پروژه ،نمایش تفکیک نوع
پرداختها برای کاربران است که بهراحتی متوجه
میشوند؛ چه مبلغی را برای چه اموری پرداخت
و این مبالغ به چه حسابهایی واریز میشود و
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اربابرجوع نیز نیازی به مراجعه به بانک و پرداخت
چندین فیش به حسابهای مختلف نخواهد داشت و
همه عملیات بهصورت غیرحضوری انجام میپذیرد.
این نمونه بسیار خوبی از تعامل بین سازمانی در
جهت افزایش بهرهوری بانک ،گمرک و سازمانها
و اشخاص استفادهکننده از این سرویسها در دولت
الکترونیک است و پس از پرداخت از طریق سامانه

بام ،اطالعات پرداخت بهصورت خودکار و برخط به
سامانههای گمرک اطالعرسانی شده و ظرف حداکثر
چند دقیقه تسویه انجام میشود.
این پروژه براساس اصل تکریم اربابرجوع و
افزایش بهرهوری تعریف شده و برای مراجعهکنندگان
این مزیت را دارد که دیگر محدودیت زمانی و مکانی
برای انجام عملیات بانکی وجود نداشته و اربابرجوع
در هر مکانی میتوانند این عملیات را از طریق
موبایل یا کامپیوتر شخصی انجام دهند .از سوی
دیگر برای شعب بانک این حسن وجود دارد که از
مراجعات حضوری کاسته شده و فرآیندهای کاری
ال الکترونیکی انجام میشود و پس از
بهصورت کام ً
فراگیر شدن این پروژه ،ازدحام در شعب بانک نیز
کاهش خواهند داشت.
الزم به ذکر است که حدود  100شناسه
پرداخت از سوی گمرک به بانک ملی بهصورت
آزمایشی ارائه شده و بهاینترتیب تست و پایلوت
سامانه با موفقیت انجام شده است؛ که بهزودی با
هماهنگی بانک و گمرک بهصورت عملیاتی آغاز
به کار خواهد کرد.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:
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هیأت دولت الیحه ادغام بازارچههای مرزی در گمرک را تصویب کرد

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان
اینکه پیشنهاد مشترک حذف بازارچههای
غیرفعال و غیرضرور و یا ادغام بازارچهها در
گمرکات در هیأت وزیران به تصویب رسیده
است ،گفت :براساس این مصوبه عملیات
اجرایی ایجاد زیرساختها در بازارچه مرزی
تیله کوه و چیالت توسط استانداریهای
کرمانشاه و ایالم شروع و  9بازارچه مرزی
در داخل مرزهای مجاز ادغام میشوند.
مجید آقابابایی با بیان اینکه در راستای
ساماندهی و بهبود فعالیتها و مبادالت بازرگانی و
تجاری و ارتقای کیفی و کمی عملکردی بازارچههای
مرزی با همکاری مشترک وزارت کشور ،گمرک
ایران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،پیشنهاد مشترک
«حذف بازارچههای غیرفعال و غیرضرور و یا ادغام

بازارچهها در گمرکات» تهیه و جهت سیر مراحل
تصویب قانونی به دولت منعکس شد ،اظهارداشت:
پس از سیر مراحل بررسی در کمیتههای تخصصی
ذیربط در دفتر هیأت دولت در نهایت در جلسه 14
تیرماه  1396هیأت وزیران مطرح به تصویب رسید.
وی ادامه داد :مطابق این مصوبه ،بازارچه مرزی
تیله کوه درشهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
و بازارچه مرزی چیالت در شهرستان دهلران در
استان ایالم مصوب شد و عملیات اجرایی برای
ایجاد زیرساختها توسط استانداریهای ذیربط
بهزودی شروع خواهد شد.
آقابابایی تصریح کرد :در این مصوبه به منظور
کاهش هزینههای اداری و تمرکز در مدیریتها و
تسهیل فرآیندهای گمرکی و استفاده از ظرفیتها و
امکانات مرزهای مجاز زمینی ،مقرر شد بازارچههایی
که در جوار مرزهای مجاز زمینی هستند با حفظ

در حاشیه الکترونیکی شدن مکاتبات در گمرک

ارباب بی«رجوع»

گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای ارائه خدمات الکترونیکی امکان ثبت و پیگیری
مکاتبات را از طریق پورتال این سازمان برای رفاه خدماتگیرندگان فراهم کرده است .اقدامی که
در ادامه الکترونیکی شدن گمرک صورت گرفته و بر همین اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای
انجام مکاتبات با کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشور میتوانند با اتصال به
پورتال گمرک جمهوری اسالمی ایران به آدرس  www.irica.irمکاتبات خود را ثبت و شماره
پیگیری دریافت کنند .این پورتال به خدماتگیرندگان امکان میدهد
براساس شمارهای که دریافت کردهاند ،در جریان مراحل گردش
مکاتبات و اقدامات انجام شده درخصوص مکاتبه خود ،قرار گیرند.
اما این روند چه مزایایی دارد؟
در اولین نگاه به نظر میرسد صرفهجویی در زمان و کاهش
هزینهها برای سازمان و خدمتگیرندگان یک مزیت قابل توجه
است .در این مورد باید گفت :اساس ًا سازمانها به دنبال صرفهجویی
در هزینهها و افزایش راندمان و بهرهوری کار هستند و این امر با
مکاتبات وقتگیر کاغذی که اعتماد به حفظ امنیت و نگهداری
اسناد را پایین میآورد ،مغایرت دارد .نه تنها برای مدیران ،کارکنان

@tarkhiskala
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رویه موجود ،در این گمرکات ادغام و هرگونه انجام
عملیات گمرکی ،تحت مسئولیت گمرک مرزی
خواهد بود که با عملیاتی شدن این روش 9 ،بازارچه

مرزی از لحاظ فیزیکی در داخل مرزهای مجاز ادغام
ولیکن رویه گمرکی آنها براساس قوانین و مقررات
مربوط به خود خواهد بود.
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و اربابرجوع که برای محیط زیست نیز دستاوردهای چشمگیری خواهد داشت.
عالوه بر این جایگزین کردن شیوه مکاتبات کاغذی با الکترونیکی ،امکان انجام کارهای اداری
را در هر لحظهای ممکن میسازد که خود منجر به استفاده بهینه از زمان خواهد شد .این روش
همچنین ثبت و نگهداری سوابق را در حجمی کمتر و با ایمنی باال امکانپذیر ساخته و عالوه
بر آن مراجعه به این مکاتبات و پیگیری امور گمرکی برای فعاالن اقتصادی در هر لحظهای از
شبانهروز به آسانی میسر خواهد بود.
مدیریت متمرکز و شفاف شدن روند گردش اسناد از دیگر دستاوردهای الکترونیکی شدن
اسناد و مکاتبات است و این تحول میتواند به پایش فعالیتهای سازمان و گزارشهای
مدیریتی کمک کرده و به طور خودکار نظارت بر عملکرد کارکنان
را بیشتر کند.
مزیت قابل توجهی که این روش برای اربابرجوع دارد و شاید
یکی از اهداف عالی گمرک جمهوری اسالمی ایران در زمینه رعایت
حقوق شهروندی باشد ،امکان اطالع و مشاهده از پیشرفت لحظهای
اربابرجوع از روند کارهایشان در گمرک است .مراجعان که پیشتر
با اسنادی در دست به دنبال پیگیری روند مکاتبات خود بودند ،حاال
بدون دوندگی در سازمان ومراجعه حضوری میتوانند عالوه بر آگاهی
از سیر مراحل انجام کار ،از نواقص اسناد و مدارک پرونده خود و سریع ًا
نسبت به رفع مشکالتشان اقدام کنند.

www.tarkhis-kar.ir
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

با ابالغ یک برنامه عملیاتی از سوی رئیس کل گمرک تبیین شد

شرایط و ضوابط اجرای پروژههای گمرکی در سال 96

رئیس کل گمرک ایران با ابالغ برنامه
عملیاتی این سازمان در سال  96دفاتر
ستادی ،ادارات کل و گمرکات اجرایی،
طی دستورالعملی شرایط و ضوابط انجام
پروژههای گمرکی بهخصوص فعالیتهای
مرتبط با پروژه توسعه گمرک الکترونیکی
و یکپارچه یا تمرکز بر پنجره واحد تجارت
فرامرزی را تبیین کرد.
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در این دستورالعمل آمده است:
برنامه عملیاتی سال  1396گمرک جمهوری
اسالمی ایران در راستای «اقتصاد مقاومتی،
تولید -اشتغال» که براساس سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،اولویتها و اهداف تعیین شده در سند
راهبردی سازمان ،نقشه راه اصالح نظام اداری
و دولت الکترونیک ،تکالیف برنامه ششم توسعه
و منشور حقوق شهروندی تنظیم گردیده و
همچنین برنامههای ابالغی ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در راستای پیشگیری و مبارزه
با قاچاق کاال جهت اجرای صحیح و بهموقع
هر یک از پروژهها با در نظر گرفتن نکات زیر
ابالغ میگردد.

 -1هر یک از دفاتر ستادی ،ادارات کل
و گمرکات اجرایی که متولی پروژه تعیین
گردیدهاند ملزم به تعریف دقیق فعالیتهای
مربوط به هر پروژه ،سهم و زمانبندی اجرای
هر فعالیت توسط مدیران پروژهها با هماهنگی
معاونت برنامهریزی و امور بینالملل میباشند.
 -2متولی هر پروژه ملزم به تعیین فردی

k
-

به عنوان مدیر پروژه و معرفی آن به معاونت
برنامهریزی و امور بینالملل (دفتر مدیریت
اطالعات و برنامهریزی) میباشد.
 -3مدیران پروژهها ملزم به تهیه و ارائه
گزارشهای پیشرفت پروژه مربوط به بازههای
زمانی سه ماهه بوده و گزارشهای یادشده
میبایست پس از تأیید مدیران متولی به معاونت
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برنامهریزی و امور بینالملل (دفتر مدیریت
اطالعات و برنامهریزی) ارسال گردد.
 -4گمرکات اجرایی ضمن داشتن الزام
به همکاری الزم در اجرای فعالیت مرتبط با
پروژه توسعه «گمرک الکترونیک و یکپارچه با
تمرکز بر پنجره واحد تجاری بینالملل» با دفتر
فاوا ،میبایست درخصوص دو پروژه «اعمال
مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی
گمرکی» و «ایجاد تسهیالت مناسب جهت
تکریم اربابرجوع» با رعایت بندهای  1و  2و 3
نسبت به ارائه گزارشهای سه ماهه اقدام نمایند.
 -5معاونت برنامهریزی و امور بینالملل
ضمن نظارت بر اجرای صحیح پروژهها ،ملزم
به اخذ گزارش پیشرفت از واحدهای متولی و
ارائه آن به شورای معاونین میباشد.شایان ذکر
است که یکی از اهداف مهم برنامه عملیاتی
سال  96گمرک ،جلوگیری از اتالف منابع مالی
و امکانات موجود در اثر عملکرد غیربرنامهای
متولیان و مجریان پروژههای گمرکی در صورت
احمال بروز چنین وضعیتی است.

توافق گمرک و سازمان انرژی اتمی برای بومیسازی تولید ایکسری کانتینری در کشور
گمرک ایران و سازمان انرژی اتمی
در مورد بومیسازی و تولید دستگاههای
ایکسری کانتینری نسل پیشرفته در
داخل کشور به توافق رسیدند.
براساس بررسیهای دفتر توسعه و تجهیز
گمرک ایران ،کارشناسان سازمان انرژی اتمی
کشورمان از توانمندیها و قابلیتهای بسیار
باالیی در حوزه دانش فنی ،طراحی و ساخت
ایکسری کانتینری برخوردارند و حتی قادرند
تکنولوژی ساخت اشعه دستگاههای ایکسری
کانتینری را که انحصاراً در اختیار سه کشور
آمریکا ،آلمان و چین است بومیسازی نمایند.
طبق توافق صورت گرفته گمرک آمادگی
کامل دارد تا از هر گونه برنامه و توانمندی
سازمان انرژی اتمی برای تولید ایکسری
کانتینری به لحاظ مالی حمایت کند و در

صورت تحویل سفارشات داده شده آماده
است تعداد بیشتری از این دستگاهها را برای
ساخت و تولید در داخل کشور به این سازمان
سفارش دهد.
بنابراین گزارش پیش از این و در راستای
حمایت از تولید داخلی ،ساخت  ۵دستگاه
ایکسری کامیونی از سوی گمرک به وزارت
دفاع سفارش داده شده است.
گمرک ایران همچنین اعالم کرده است
که آمادگی دارد تا از هر سازمان یا بخش
خصوصی که امکانات و توانمندی ساخت داخل
دستگاههای ایکسری را دارد ،حمایت کند.
شایان ذکر است بزرگترین پروژه گمرکی
ایران تحت عنوا 
ن سامانه جامع گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی توسط دانشپژوهان داخلی
طراحی و به بهرهبرداری رسیده و در گمرکات
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سراسر کشور در حال سرویسدهی است این
سامانهها بسیار پیشرفتهتر از نمونههای خارجی
بوده و پروژه گمرک الکترونیک در ایران به

موافقتنامه ایران و ارمنستان درباره استفاده مشترک از دروازه مرزی تصویب شد
با موافقت نمایندگان مجلس الیحه موافقتنامه میان ایران و
ارمنستان در مورد استفاده مشترک دروازه مرزی نوردوز – مغری
تصویب شد.
براساس این گزارش ،نمایندگان مجلس ،الیحه موافقتنامه بین
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد
استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری را بررسی و با ۱۴۵
رأی موافق ۲ ،رأی مخالف و  ۲رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۶رأی تصویب
کردند .براساس ماده واحده این مصوبه ،موافقتنامه بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از
دروازه مرزی نوردوز – مغری مشتمل بر یک مقدمه و  ۱۲ماده است و
اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
همچنین براساس تبصره آن در اجرای این موافقتنامه ،رعایت اصول 77
و  139قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الزامی است.

@tarkhiskala
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دفعات مورد تحسین و تمجید سازما نهای
بینالمللی ازجمله سازمان جهانی گمرک قرار
گرفته است.

انتصاب دبیر کمیته
سرمایه انسانی گمرک

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی
سیروس نیک سرپرست اداره کل امور
اداری و رفاه گمرک را به عنوان دبیر کمیته
سرمایه انسانی گمرک جمهوری اسالمی
ایران منصوب کرد.
در این حکم آمده است :در اجرای تصویبنامه
شماره  200/93/13472مورخ  93/10/7معاونت توسعه
مدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهور،موضوعساماندهی
کمیتههای تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری،
به موجب این حکم به عنوان دبیر کمیته سرمایه انسانی
گمرک جمهوری اسالمی ایران منصوب میگردید .امید
است با همکاری سایر اعضا ،وظایف و تکالیف محوله را به
طور مستمر و به نحو مطلوب به انجام رسانید.

www.tarkhis-kar.ir
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه

مهلت ترخیص برنج وارداتی
تا پایان مرداد ماه سالجاری
تمدید شد
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شرایط و مهلت واردات
چند مدل از ماشینآالت
راهسازی و معدنی

ورودوترخیصچندمدلماشینآالت
معدنی و راهسازی غیراسقاطی با عمر
حداکثر  5سال ساخت بدون شرط
داشتن نمایندگی مجاز و با ارز متقاضی
صرفاً تا پایان سال  97مجاز است.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامهای
جزئیات بیشتر این تصمیم را اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :با توجه
به نامه شماره  96/210/11861مدیرکل دفتر
مقررات صادرات و واردات ،منضم به تصویر
تصویبنامه نامه شماره /22178ت 53126ه
مورخ  96/2/30هیأت محترم وزیران و نیز
تصویر نامه شماره  60/64229مورخ 96/3/8
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت
صنعت ارسال و اعالم میدارد:
 -1ورود و ترخیص ماشینآالت معدنی
و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری
کاترپیالر ،لیبهر و ترکس با عمر حداکثر 5
سال ساخت ،بدون شرط داشتن نمایندگی
مجازا و با رعایت سایر مقررات مربوطه ،صرف ًا
تا پایان سال  97مجاز میباشد.
 -2ورود و ترخیص و شمار هگذاری
کشندههای مستعمل دارای حداقل قدرت
موتور باالی (  )500اسب بخار چنانچه
ال ثبت سفارش شده باشد مشروط به
قب ً
داشتن استانداردهای ایمنی و عملکردی به
تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران مجاز
خواهد بود.
فلذا مقتضی است دستور فرمایید براساس
مفاد نامههای ارسالی و نیز با رعایت سایر
مقررات مربوطه اقدامات الزم معمول نمایند
بدیهی است این بخشنامه توسط گمرکات
تخصصی ترخیصکننده ماشینآالت راهسازی
مستعمل قابل اقدام بوده و برای سایر گمرکات
جهت آگاهی میباشد.
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چگونگی انجام تشریفات صادرات انواع رنگ صنعتی و ساختمانی
دفتر صادرات گمرک ایران با صدور
بخشنامهای چگونگی انجام تشریفات
صادرات انواع رنگ صنعتی و ساختمانی
را اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:
 -1صادرات انواع رنگ صنعتی مشمول
ضوابط استاندارد اجباری (ملی) یا رویه
استانداردسازی (موضوع ماده  12دستورالعمل
اصالحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج
از شبکه فرآوردههای نفتی یارانهای) نمیباشد.
 -2مطابق بند  4مصوبات شماره
238195//ص مورخ 194/ 95/ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،انجام تشریفات
گمرکی صادرات انواع رنگ صنعتی ،چنانچه به
صورت مظروف (بستهبندی شده در ظروف با
ظرفیت حداکثر  25لیتر) و آکبند باشد ،مشمول
تشریفات مندرج در فصل سوم دستورالعمل
اصالحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز نخواهد بود .لیکن الزم است نمونه کاالی
اظهاری را به آزمایشگاه مستقر در آن گمرک
ارسال نمایند تا پس از تعیین ماهیت آن،
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مهلتترخیص،اعتبارثبتسفارش
و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج
تا پایان روز  31مرداد ماه سالجاری
تمدید شده است.
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران این موضوع را طی بخشنامهای
به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد.
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صادرکننده نسبت به ارائه اصل فاکتور منشأ
خرید به میزان حالل استفاده شده در محموله
اظهاری اقدام نماید .بدیهی است چنانچه
محموالت موصوف به صورت فله اظهار گردد،
انجام تشریفات صادرات آنها مشمول ضوابط
مقرر در دستورالعمل اصالحی ستاد میباشد.
 -3مطابق مفاد بخشنامه ردیف 434
مورخ 2411/ 89/صادرات رنگهای ساختمانی

مشمول ضوابط استاندارد اجباری بوده لیکن
انجام تشریفات صادرات آنها خارج از شمول
دستورالعمل اصالحی پیشگیری از قاچاق و
عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی یارانهای
میباشد .لذا در زمان اظهار نسبت به اخذ گواهی
کاربرد عالمت استاندارد ملی از ذینفع یا ارسال
نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت صدور گواهی
انطباق اقدام نمایند.

ارزش گمرکی ماشینآالت راهسازی  Lonkingساخت چین
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دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه
گمرک ایران طی بخشنامهای ارزش
گمرکی ماشینآالت راهسازی با مارک
تجاری  Lonkingساخت چین مدل
 2017را اعالم کرد.
در این بخشنامه از گمرکات اجرایی
خواسته شده است تا ارزشگذاری
ماشینآالت راهسازی یادشده را با توجه
به ارزشهای اعالم شده و با در نظر
گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام دهند.

نوع خودرو

مدل و مشخصات

لودر

CDM856 Model:2017

بیل مکانیکی

بیل مکانیکی

بیل مکانیکی
مینی لودر

اسکید لودر

اسکید لودر
غلطک

بیل مکانیکی
غلطک

غلطک

CDM6065 Model:2017

CDM6150 Model:2017

CDM6240 Model:2017

ارزش یوآنFOB/

a
t
496500
217300

414000

586300

CD 816(ZL 16) Model:2017

189000

CDM 308 Model:2017

125000

CDM 312 Model:2017

138000

CDM512D Model:2017

373000

CDM6365H Model:2017

71500

CDM514D Model:2017

410400

)CDM520A6(QX520
Model:2017

318700

www.tarkhis-kar.ir
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بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

تصمیمات جدید دولت درباره بازارچههای مشترک مرزی

هیأت وزیران طی مصوبهای تصمیمات جدیدی درباره
حذف ،ایجاد ،ادغام ،انتقال و ابقای بازارچه مشترک مرزی
اتخاذ کرد.

متن مصوبه به این شرح است :هیأت وزیران در جلسه
 1396/4/14به پیشنهاد شماره  60/132361مورخ 1394/6/15
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد ماده ( )11قانون مقررات
صادرات و واردات – مصوب  -1372تصویب کرد:
وضعیت بازارچههای مشترک مرزی (حذف ،ایجاد ،ادغام،
انتقال و ابقا) به شرح جدول که تأیید شده به مهر دفتر هیأت

دولت است ،با رعایت شرایط زیر تعیین میشود:
 -1تأمین منابع اعتباری الزم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت
بازارچه مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان
آن بازارچه خواهد بود.
 -2آغاز به کار رسمی هر بازارچه مشترک مرزی جدید،
مشروط به تکمیل زیرساختهای مورد نیاز آن بازارچه مشترک
مرزی به تشخیص کارگروه تبصره ( )1ماده ( )103قانون امور
گمرکی –مصوب  -1390است.

ردیف

استان

بازارچه مرزی

کشور مقابل

وضعیت

1

آذربایجان شرقی

نوردوز

ارمنستان

ابقاء

2

رازی

3

سرو

4
5

آذربایجان غربی

صنم بالغی

6
7

تمرچین

8

باجگیران

9

دوغارون

10

سنگان خواف

11

دوکوهانه

12

خراسان جنوبی

ادغام

ترکیه

ساری سو

قاسم رش (کیله سردشت)

خراسان رضوی

ادغام

میل 73

ادغام
نخجوان
عراق
ترکمنستان
افغانستان

i
h
k

18

پیشین

19

کوهک

20

میرجاوه

21

جالق

22

سیستان و بلوچستان

ریمدان

ابقاء

23

میلک

24

گمشاد

ابقاء

25

زهک

ادغام

26

ابقاء

27

ادغام
ابقاء
ابقاء

افغانستان

 -3منظور از ادغام ،حفظ بازارچه مشترک مرزی با رویه
موجود است و هرگونه انجام عملیات گمرکی ،تحت مسئولیت
گمرک مرزی خواهد بود.
 -4تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور
مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل و تصویب هیأت
وزیران میباشد.
 -5نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابالغی وزارت امور اقتصادی
و دارایی (گمرک جمهوری اسالمی ایران) است.

کردستان
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a

سیران بند
سیف

28

شوشمی

29

شیخ صله

30

پرویزخان

ابقاء

31

کرمانشاه

سومار

ابقاء

پاکستان

افغانستان

عراق

عراق

ابقاء
ابقاء
ادغام
ابقاء
ادغام

t
ابقاء

ابقاء

ادغام
ابقاء

ابقاء

ابقاء

انتقال به تیله
کوه
ابقاء

ابقاء

32

تیله کوه

ایجاد

14

میل 78

ابقاء

33

بیشگان

حذف

15

آبادان

حذف

34

مهران

انتقال به
شهابی

13

16

خوزستان

17

@tarkhiskala
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یزدان

اروندکنار
چزابه

عراق

ادغام
حذف

35

ایالم

36

www.tarkhis-kar.ir

چیالت
شهابی

عراق

ایجاد
ایجاد
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برگزاری ششمین دوره بررسی جهانی کمک به امور تجاری
سازمان جهانی گمرک همواره در
نشستهای دورهای بررسی جهانی کمک
به تجارت و امور تجاری ( )A4Tکه هر
دو سال یکبار در سازمان جهانی تجارت
مستقر در ژنو برگزار میشود شرکت میکند.
ششمین دوره این نشستها از  11تا 13
جوالی  2017برگزار شد و بیش از یک
هزار و پانصد شرکتکننده در  55جلسه در
آن شرکت کردند.
سازمان جهانی گمرک در نشست امسال از
طریق سازماندهی و شرکت در تعدادی از جلسات
و همچنین برگزاری تعدادی از جلسههای دوجانبه
حضوری فعال داشت.
همچنین در نشست امسال فرصتی فراهم آمد
تا شرکتکنندگان به طور مستقیم با غرفه WCO
در تعامل باشند و در رابطه با ابزارها ،برنامهها و
پروژههای سازمان جهانی گمرک به تبادل اطالعات
بپردازند و بر ارزش دستورالعمل تسهیل تجارت از
نظر جهانی بیفزایند خصوص ًا در طول این کنفرانس
 2روزه که تمام ًا به تسهیل تجارت اختصاص داشت.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک
در یکی از جلسات مهم این نشست درخصوص
تسهیل تجارت به ریاست دانیل بالکرت (Daniel
 ،)Blokertرئیس کمیته تسهیل تجارت و فرستاده
سوئد به سازمان تجارت جهانی سخنانی را ایراد
کرد .در این جلسه که با حضور تعدادی از مقامات
بلندپایه ازجمله مدیر توسعه بینالمللی انگلستان،
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معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ
و جامعه هالل احمر ،محقق امور  WTOدر
مرکز مشاوره شانگهای و ...برگزار شد ،مباحث
از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفت که یکی از
آنها چگونگی پیشرفت اجرای موافقتنامه تسهیل
تجارت  ،WTOبحث دیجیتالی شدن و چالشهای
تازه تجارت الکترونیکی و همچنین چگونگی اجرای
تسهیالت برای نقل و انتقال مرزی کاالهای امدادی
در مواقع اضطراری بود.
در این جلسه ،میکوریا بر اهمیت همکاری و
تعامل با سایر آژانسها و سازمانهای دولتی و تجاری
با بهرهگیری از کمیته ملی تسهیل تجارت برای
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امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان جهانی
گمرک و سازمان حملونقل بینالمللی ریلی

دبیرکل سازمان جهانی گمرک و
دبیرکل سازمان حملونقل بینالمللی
ریلی (  )OTIFبه منظور افزایش
همکاریهای فیمابین یک یادداشت
تفاهم ( )MOUامضا کردند.
این اولین اقدام رسمی برای همکاری میان
سازمان جهانی گمرک و یک سازمان راهآهن
است .امضای این یادداشت تفاهم در حاشیه
کنفرانس ترانزیت بینالمللی سازمان جهانی
گمرک که اخیراً در ستاد مرکزی این سازمان
در بروکسل برگزار شد ،صورت گرفت.
در این یادداشت تفاهم آمده است :تسریع
توسعه کریدورهای حملونقل ریلی میان اروپا و
چین و چالشهای موجود برای هماهنگسازی
اسناد حمل ،استانداردهای فنی و استفاده از

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

شناسایی نیازمندیهای ظرفیتسازی و تمرکز کنونی
برنامه مرکاتور سازمان جهانی گمرک تأکید کرد.
این رویکرد میتواند در تسهیل توسعه پنجره
واحد برای کمک به تبادل اطالعات و جریان آرام
تبادل کاال در مرزها براساس دیتامدل سازمان جهانی
گمرک و تضمین استفاده از ساختار دیتای همسان،
مورد استفاده قرار گیرد.
میکوریا همچنین درباره فعالیتها و کارهای
 WCOدرخصوص تسهیل ارسال کاالهای امدادی
به هنگام بالیای طبیعی توضیحاتی را ارائه کرد.
حاضران در این جلسه و سخنرانان متفقالقول بودند
که تمام استانداردها و ابزارهای الزم برای تسهیل

رکوردهای الکترونیکی و آسانسازی رویههای
گمرکی مستلزم یک همکاری قویتر میان
گمرک و راهآهن درخصوص تسهیل تجارت و
یکپارچگی ناحیهای است .امروزه سازمانهای
گمرک و راهآهن به لزوم همکاریهای بیشتر
در سایه افزایش سهم ترانزیت میان قارهای از
طریق راهآهن پی بردهاند .البته همکاری بیشتر
این دو سازمان مستلزم از میان برداشتن موانع
برای عبور از مرزهای بینالمللی ،تبادل بهتر
اطالعات ،آسانسازی تشریفات ،افزایش امنیت
و کار بیشتر برای پذیرش اسناد حمل در تشریفات
گمرکی است .طرفین امضاءکننده این یادداشت
تفاهم برای پشتیبانی از یکدیگر به ایجاد
استانداردها و کمکهای فنی و مشاورههای
دوجانبه متعهد شدند.

تجارت توسط سازمان جهانی گمرک ابداع شده است
اما این استانداردها باید به طور گستردهتر و مؤثرتری
توسط اعضای مورد استفاده قرار گیرد.
از نکات دیگر این نشست برگزاری یک جلسه
مشترک توسط کشور فنالند و سازمان جهانی گمرک
درخصوص تسهیل تجارت و تجارت الکترونیکی و
چگونگی ارائه تضمین توسط استانداردها و قوانین
بینالمللی بود .در این جلسه به بررسی راههای اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت از یکسو و فرصتهای
به دست آمده از رشد سریع تجارت الکترونیکی از
سوی دیگر که میتواند منجر به توسعه اقتصادی
شود پرداخته شد.
در این کنفرانس ،دبیرکل سازمان جهانی
گمرک با استفاده از فرصت به دست آمده درخصوص
موضوعات بسیاری با همتایان خود به بحث و
تبادلنظر پرداخت که از آن جمله میتوان به مالقات
وی با روبرتو آزودو مدیرکل سازمان جهانی تجارت
اشاره کرد که درباره آینده همکاریها میان دو سازمان
بحث و تبادلنظر انجام شد.
دکتر میکوریا همچنین مذاکرات دوجانبهای
با نایبرئیس بانک توسعه آسیا و دیگر سازمانها
انجام داد .در مذاکره با نایبرئیس بانک توسعه آسیا
هر دو طرف بر وجود همکاریهای عالی میان دو
سازمان خصوص ًا در زمینه پنجره واحد تأکید و بر سر
تعامل بیشتر در مورد تجارب اعضا در رویههای خاص
گمرکی و مناطق که یکی از اولویتهای  WCOدر
دوره پیشرو خواهد بود ،توافق کردند.

پایان برنامه توسعه شغلی ژاپن و سازمان جهانی
گمرک در سال 2016-2017
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برنامه توسعه شغلی ژاپن
و سازمان جهانی گمرک برای
سالهای  2016و  2017طی
مراسمی با حضور کارمندان
حرفهای گمرک که گواهینامه
پا یا ن مو فقیتآ میز د و ر ه
به آنان اهدا شد ،به اتمام
رسید .شرکتکنندگان در این
برنامه در جلسهای گزارشی
از یافتههای تحقیقاتی خود
را در این دوره به دبیرکل و
تیم مدیریتی سازمان جهانی
گمرک ارائه کردند.
برنامه توسعه شغلی سازمان
جهانی گمرک در سال  2009توسط این سازمان با همکاری گمرک ژاپن شروع به کار کرد .این برنامه
فرصتی را برای عالقهمندان در گمرکات کشورهای مختلف فراهم میآورد تا با افزایش توانمندیهای
تخصصی ،مهارتها ،دانش و تجربه کار بینالمللی به کار در دبیرخانه سازمان جهانی گمرک بپردازند.
این امر همچنین موجب گسترش ارتباطات میان اعضای سازمان و دبیرخانه و افزایش فعالیتهای
تحقیقاتی در سازمان جهانی گمرک به منظور پشتیبانی و کمک به دبیرخانه برای انجام مأموریتها
و وظایفش میشود و تعداد نیروهای متخصص و کارشناسان متبحر در سازمانهای عضو WCO
را افزایش میدهد.
در چارچوب برنامه مزبور که در ماه سپتامبر  2016آغاز شد ،ده کارشناس گمرکی از کشورهای آنگوال،
بنگالدش ،بلیز ،بنین ،کامبوج ،گینه ،مکزیک ،مغولستان ،سنگال و اوکراین به کار در ستاد مرکزی WCO
و تعدادی از فعالیتها و پروژهها مشغول شدند .اشتغال این همکاران حرفهای موجب افزایش ارتباطات
اعضای  WCOبا این سازمان و همچنین افزایش تنوع در میان کارکنان دبیرخانه  WCOشده است.
پس از اتمام برنامه ،کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک از کارشناسان شرکتکننده در
برنامه به دلیل فعالیتها و مشارکتشان با سازمان جهانی گمرک طی ده ماه گذشته تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین تأکید کرد که انتظار میرود هر یک از این همکاران حرفهای با دبیرخانه سازمان جهانی
گمرک در ارتباط باشند و پس از بازگشت به خانه به عنوان یک نقطه ارتباطی همچنان فعال بمانند .وی
همچنین اظهار امیدواری کرد که همکاران حرفهای به تالشهای خود جهت همکاری با سایر اعضای
 WCOدر نواحی مختلف به منظور تقویت ساختار شبکه گمرک جهانی ادامه دهند.

www.tarkhis-kar.ir
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

برگزاری کنفرانس جهانی  WCOدر زمینه ترانزیت
سازمان جهانی گمرک روزهای  10و
 11جوالی ،میزبان اولین کنفرانس جهانی
خود در زمینه ترانزیت با هدف بحث و
تباد لنظر اعضا برای افزایش کارایی
رویه ترانزیت و بهبود دستورالعملهای
ترانزیت منتشر شده در  2017بود.
نمایندگان سازمانهای گمرک و ذینفعان
و سازمانهای بینالمللی ضمن حضور در این
کنفرانس از ابزار تازه سازمان جهانی گمرک
استقبال و تعهد خود را برای اجرای اقدامات توصیه
شده در آن اعالم کردند.
در طول جلسات این کنفرانس ،مشخص شد
که تمایالت سیاسی کشورها نیز برای بهبود شرایط
ترانزیت اهمیتی حیاتی دارد.
در این خصوص ،وزیر دارایی کشور زامبیا
به حضار یادآوری کرد که در اجالس اتحادیه
آفریقا تصمیم گرفته شده تا یک محدوده تجاری
آزاد قارهای تا اواخر سال  2017تعیین شود و
در صورت نیاز برای تضمین آزادی ترانزیت در
قاره آفریقا میان کشورهای آفریقایی اجماع و
همکاری انجام خواهدشد .نمایندگان چندین
جامعه اقتصادی ناحیهای آفریقا که در کنفرانس
حاضر بودند نیز بر نیاز مبرم به تضمین تعیین
چارچوبهای حقوقی برای رویارویی با چالشهای
اصلی رویههای ترانزیت ناحیهای تأکید کردند.
استفاده و بهرهبرداری از راهحلهای موجود فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTیکی دیگر از مطالبی
بود که در کنفرانس مطرح شد .امروزه فناوریهای
بسیاری برای ایمن کردن حرکت و نقل و انتقال
کاالها موجود است که از آن جمله میتوان به
مهرومومهای گمرکی الکترونیکی اشاره کرد که
در حال حاضر برای کانتینرهای حمل شده از چین
به اروپا استفاده میشود و در عمل قابل اعتماد
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بودن آنها به اثبات رسیده است.سیستم رهگیری
الکترونیکی ناحیهای که برای کاالهای ترانزیتی
میان کشورهای اوگاندا ،کنیا ،رواندا استفاده میشود
به عنوان نمونهای موفق دیگر ذکر شد که در نتیجه
همکاری میان سازمانهای گمرک کشورهای
همسایه به وجودآمده است.
از دیگر نکات مورد توجه در این کنفرانس
پرداختن به مشکالت کشورهای در حال توسعه
و محصور در خشکی بود و پیشنهادات متعددی
برای چگونگی تبدیل این کشورها به کشورهای
متصل در خشکی مطرح شد.
در این کنفرانس سیستمهای ترانزیتی مانند
سیستم ترانزیت جدید مکانیزه اتحادیه اروپا یا
سیستم  ،NCTSکنوانسیون حملونقل بینالمللی
کاالها تحت پوشش کارنه تیر (کنوانسیون تیر

 )TIRو تسهیالت نسبت ًا تازه در نظر گرفته شده در
اتحادیه اقتصادی اروپا -آسیا ( )EEUو همکاری
اقتصادی ناحیهای آسیای مرکزی ( )CARECبه
طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت .کشور ترکیه
به عنوان کاربر دو سیستم ترانزیتی  NCTSو
 ،TIRاهمیت دیجیتالی شدن رویههای ترانزیت
را مورد تأکید قرار داد و درباره بهرهبردرای از پروژه
مشترک تیر الکترونیکی ( )e-TIRبا ایران با
هدف ایجاد یک بستر تبادالتی برای تمامی
عوامل (گمرک ،زنجیرههای گارانتی و غیره) به
کار گرفته شده در سیستم  TIRدر این کشور
توضیحاتی را ارائه کرد.
شایان ذکر است در این خصوص ترکیه با دو
کشور همسایه خود یعنی ایران و گرجستان دارای
دو پروژه پایلوت است.
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تاکید  WCOو WTO
بر اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت
در حاشیه برگزاری ششمین نشست
کمک به تجارت و امور تجاری که از 11
لغایت  13جوالی  2017در سازمان جهانی
تجارت در ژنو برگزار شد ،کونیو میکوریا
دبیرکل سازمان جهانی گمرک با روبرتو
آزدو رئیس سازمان جهانی تجارت درباره
موضوعات مورد توجه دو طرف و اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت  WTOبحث
و تبادلنظر کردند.
میکوریا ضمن تبریک به آزودو درخصوص آغاز
اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت توسط WCO
وی را از اعالمیه رسمی که متعاقب اجالس شورا
صادر شد ،مطلع کرد.
در این اعالمیه رسمی تأکید ویژ های بر
آغاز اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت و اهمیت
کمیتههای ملی تسهیل تجارت برای همکاری و
هماهنگی میان تمامی ذ ینفعان مرتبط صورت
گرفته است .این اعالمیه همچنین از تمامی سایر
سازمانهای مرزی میخواهد که کمیتههای ملی
تسهیل تجارت را در مورد اجرای مفاد موافقتنامه
و شناسایی نیازمندیها مطلع گردانند زیرا این امر
اعضا را قادر میسازد اعالن خود به سازمان جهانی

تجارت را نهایی سازند و در نتیجه همیاریهای فنی
و ظرفیتسازی را تسریع بخشند.
شایان ذکر است کمیتههای تسهیل تجارت
نقش مهمی در اجرای مدیریت مرزی هماهنگ
ازجمله پروژههای پنجره واحد و شناسایی معضالت
با استفاده از بررسی زمان ترخیص ایفا میکنند.
آزودو مدیرکل سازمان جهانی تجارت از
پیشنهاد  WCOبرای پشتیبانی از کمیتههای
تازه تأسیس تسهیل تجارت  WTOاستقبال
کرد و خواستار همکاری نزدیک دو طرف در
این زمینه شد.
میکوریا در ادامه توضیح داد که سازمان جهانی
گمرک برای پشتیبانی از اجرای موافقتنامه تسهیل
تجارت از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات اعضای
خود به عنوان اولین گام که براساس آن میتوان
دستورالعملها و استانداردهایی را منتشر ساخت،
آمادگی کامل دارد.
مبحث تجارت الکترونیکی از دیگر مباحثی
بود که در حاشیه کنفرانس به آن پرداخته شد و
دکتر میکوریا درباره کارهای انجام شده توسط
سازمان جهانی گمرک در رابطه با عامالن جدید
زنجیره عرضه تجارت الکترونیکی تحت فعالیت

از دیگر نکات مطرح شده در این نشست،
حملونقل ریلی بود که در حال حاضر نقش مهمی
در جابهجایی کاالها میان کشورهای آسیا -اروپا
ایفا میکند .این مطالب توسط نمایندگان گمرک
چین و روسیه و همچنین نماینده سازمان بینالمللی
حملونقل ریلی ( )OTIFمطرح شد .براساس
گزارشات ارائه شده ،کاالها هماکنون از طریق
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ،چهار برابر
سریعتر از مسیرهای دریایی ،از چین به اروپا
میرسد .در حالی که یک ابزار جهانی برای تنظیم
حرکت قطارها در مرزها وجود ندارد و به نظر
میرسد که انعقاد موافقتنامههای دوجانبه میتواند
برای عامالن ترانزیت از اهمیت و مزایای ویژهای
برخوردار باشد.
گفتنی است دستورالعمل ترانزیت با همکاری
نزدیک سازما نهای بینالمللی مانند سازمان
تجارت جهانی ( ،)WTOکمیسیون اقتصادی
سازمان ملل برای اروپا ( ،)UNECEکنفرانس
توسعه و تجارت سازمان ملل (،)UNCTAD
بانک جهانی ( ،)WBبانک توسعه آسیا و بانک
توسعه آفریقا اتخاذ شد .در طول جلسه فعالسازی
تسهیالت ترانزیت ،نمایندگان بانک جهانی،
آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن ()JICA
و همکاریهای بینالمللی آلمان ( ،)GIZآمادگی
خود را برای استفاده از دستورالعملهای ترانزیتی
 WCOدر اجرا و طراحی ظرفیتسازیهای جاری
و آینده خود و پروژههای همیاری فنی اعالم کردند.
در انتهای کنفرانس نیز اعالم شد که بررسی
دستورالعمل ترانزیت دستور جلسه اجالس آینده
کمیته فنی دائمی  WCOخواهد بود و میکوریا
دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز از امکان چاپ
یک کتاب مجزا درخصوص بهترین تجربهها در
سطح ملی و ناحیهای خبر داد.

کارگروه تجارت الکترونیکی مطالبی بیان کرد.
هدف از این کار ارائه راهحلهای عملیاتی برای
جابهجایی کاالهای فیزیکی در مرزها و رسیدن آن
به دست مشتری پس از ثبت آنالین است .این کار
اطالعات الزم در زمینه چالشهای ایجاد شده در
نتیجه رشد تجارت الکترونیکی ازجمله جمعآوری
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درآمدها ،امنیت ،سالمت و خطرات دیگر را در
اختیار اعضای  WCOقرار میدهد.
در پایان جلسه رؤسای هر دو سازمان تصدیق
کردند که همکاریها میان دو سازمان در بسیاری
از زمینهها که توسط جامعه بینالمللی تجاری مطرح
شده است باید افزایش یابد.

مترجم :مهناز بهروش

@tarkhiskala
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش

نشـریه تخصصـی امـور گمر کی
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تجارت خارجی ایران با شش درصد رشد به حدود  30میلیارد دالر رسید
در میان کشورهای عمده خریدار کاالهای ایرانی بهترین عملکرد را
جمهوری کره با مثبت  ۱۶درصد و عراق با مثبت ۵/۶درصد به خود
اختصاص دادند.
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عمدهترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل
میعانات گازی به ارزش  ۲میلیارد و  ۳۱۵میلیون دالر ،سایر روغنهای
سبک و فرآوردهها به جز بنزین با  ۵۱۲میلیون دالر ،پلیاتیلن گرید
فیلم با  ۴۸۵میلیون دالر ،پروپان مایع شده به ارزش  ۴۴۶میلیون دالر
و متانول با  ۴۲۶میلیون دالر بوده است.
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مجموع صادرات و واردات ایران در  4ماهه نخست
سالجاری به  ۲۹میلیارد و  ۲۷۲میلیون دالر رسید که
این رقم  ۶درصد بیشتر از مدت مشابه سال  ۱۳۹۵است.
میزان تجارت خارجی ایران در سال گذشته  ۲۷میلیارد و
 ۶۳۵میلیون دالر بود.
براساس این گزارش؛ در چهار ماهه اول سالجاری تمایل کشورهای
صادرکننده کاال برای صدور کاالی بیشتر به ایران افزایش داشته و در
مدت یادشده  ۱۵میلیارد و  ۸۱۳میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شده
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۹۷/۲۳درصد افزایش
نشان میدهد .عمدهترین دالیل افزایش واردات به ورود خودرو و
قطعات منفصله آن ،کاالهای سرمایهای و برخی کاالهای اساسی مربوط
میشود .در مدت یادشده متوسط قیمت کاالهای وارداتی به کشورمان

دستورالعمل جدید
آزمایشگاههای گمرک
براساس فاز سوم طرح
عملیاتی بسته درآمد

سازمان جهانی گمرک در چارچوب
فاز سوم طرح عملیاتی بسته درآمد،
دستورالعمل آزمایشگا ههای گمرک
( )CLGرا با افزودن تعدادی از شرح
تجربیات اعضای خود بهروز کرد.
دستورالعمل آزمایشگاههای گمرک ()CLG
کتابچهای کاربردی برای بهبود و کارایی بهتر
آزمایشگاههای گمرک در کشورهای در حال
توسعه است.
ضمیمه جدید این دستورالعمل مشتمل بر ذکر
تجربههای موفق کشورها در رابطه با نمونهگیری
و رویه آزمایش است که از آزمایشگاههای گمرک
 22کشور عضو  WCOبه دست آمده و به این
دستورالعمل اضافه شده است.
نسخه بهروز شده  CLGو ضمیمه جدید آن
هماکنون به دو زبان انلگیسی و فرانسه وبسایت
سازمان جهانی گمرک در دسترس است.
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اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه ابتدای سالجاری نیز به ترتیب
شامل برنج با  ۶۰۳میلیون دالر ،ذرت دامی به ارزش  ۴۸۴میلیون دالر،
وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی سی به ارزش
 ۴۲۶میلیون دالر ،لوبیای سویا با  ۳۳۸میلیون دالر و قطعات منفصله
جهت تولید خودروی سواری با  ۳۱۱میلیون دالر بوده است.

به ازای هر تن به یک هزار و  ۳۹۹دالر بود که در مقایسه با سال قبل
 ۹درصد افزایش داشته است.

صادرات
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول سالجاری به
 ۱۳میلیارد و  ۴۵۹میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۵۴/۹درصد کاهش نشان میدهد .سهم عمده کاهش صادرات
به سایر کاالها با  ۹۹/۱۴درصد ،پتروشیمی  ۷۲/۳درصد و میعانات
گازی  ۱۷/۴درصد مربوط میشود .در میان کشورها واردکننده کاال از
ایران واردات ،امارات متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده
است .متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در مدت یادشده  ۳۵۸دالر
بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۵/۲درصد افزایش داشت.
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عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در چهارماهه اول سالجاری
به ترتیب شامل چین به ارزش  ۲میلیارد و  ۸۴۱میلیون دالر ،عراق با
 ۲میلیارد و  ۵۲میلیون دالر  ،امارات متحده عربی با  ۲میلیارد و ۳۷
میلیون دالر ،جمهوری کره با یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر و هند با
 ۹۲۶میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به
ترتیب شامل کشورهای چین با ۳میلیارد و  ۴۹۵میلیون دالر ،امارات
متحده عربی با  ۲میلیارد و  ۹۹۲میلیون دالر ،جمهوری کره با یک
میلیارد و  ۷۴میلیون دالر ،ترکیه با  ۹۵۸میلیون دالر و هند با ۸۹۱
میلیون دالر بوده است.
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معاون اتاق بازرگانی ایران:

گمرک در زمینه روانسازی تجارت گامهای بلندی برداشته است

معاون فنی و خدمات بازرگانی
اتاق بازرگانی گفت :راهاندازی پنجره
واحد و سامانه جامع گمرکی ،نصب و
استقرار تجهیزات و امکانات کنترلی
در مبادی ورودی و خروجی گمرکات و
اصالح قانون امور گمرکی همه و همه
بیانگر پیشرفت و تحول رو به جلوی
این سازمان است.
مظفر علیخانی افزود :دخالت حداقلی
انسان در فرآیندها با تکیه بر توسعه سامانههای
الکترونیکی از دیگر راهبردهای مهم گمرک
است.وی اظهارداشت :توسعه سامانههای
الکترونیکی ضمن ایجاد شفافیت و کاهش زمینه
بروز و ظهور فساد میتواند در افزایش سرعت
عملکرد و تأمین رضایت حداکثری مخاطبان
بسیار حائز اهمیت باشد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی
ایران گفت :گمرک مجری تمامی قوانین،
مقررات ،دستورالعملها و بخشنامههای ناظر بر
فرآیند صادرات و واردات است.
وی گمرک را مرزبان اقتصادی کشور
توصیف کرد و افزود :بسیاری از نارساییها،
کاستیها ،قصورها و تقصیرهایی که در فرآیند
واردات و صادرات رخ میدهد بهطور حتم ناشی
از عملکرد گمرک نیست ،چراکه در حال حاضر

تجلی اجرای  48قانون 15 ،کنوانسیون12 ،
رویه گمرکی و همینطور عملکرد  32دستگاه
صادرکننده مجوز و گواهیهای فنی در گمرکات
اجرایی خود را نشان میدهد.
علیخانی همچنین با اشاره به این جمله
که گمرک ایران در سالهای اخیر در راستای
اجرا قانون ،مطالبات دولت ،روانسازی رویهها
و فرآیندهای گمرکی برای صادرات و واردات
گامهای بلندی برداشته است ،گفت :ایجاد سامانه
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جامع ،پنجره واحد گمرکی و تجارت فرامرزی،
الیحه اصالحیه قانون گمرکی و ایجاد شفافیت
ازجمله این اقدامات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
سامانه جامع گمرکی را گامی به سوی تسهیل
حوزه واردات و صادرات کشور خواند و گفت:
این سامانه هماکنون با مشکالت زیرساختی
و انفورماتیکی همچون سرعت پایین و کمبود
پهنای باند اینترنت مواجه است.
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

سـال هجدهم

نحوه ثبت وکالتنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی
گمرک ایران با صدور اطالعیهای نحوه ثبت وکالتنامه توسط کاربران در
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی را اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است:
به اطالع کلیه اظهارکنندگان محترم میرساند با توجه به بهروزرسانی سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزی کاربرانی که تصویر وکالتنامه در سامانه احراز ندارند میبایست مطابق آموزش موجود در
فایل ذیل این پست اقدام به درخواست وکالت از طریق سامانه پنجره واحد کرده و از گمرکات
اجرایی پیگیر تأیید درخواست خود شوند.
در روزهای آینده وکالتهای قدیمی که از طریق سامانه پنجره واحد درخواست داده نشده باشند
و شامل تصویر وکالت نباشند منقضی شده و ادامه روند کار برای وکیل مقدور نیست.
توصیه میشود هر چه سریعتر نسبت به ارسال وکالتنامه از طریق فرم احراز وکالت در سامانه
پنجره واحد و همچنین پیگیری تایید آن توسط گمرک اجرایی اقدام نمایید.
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احراز هویت (درخواست تایید احراز)
مقدمه:
در راستای تسهیل هر چه بیشتر تجارت و نیز به منظور حذف پنل آپلود اسناد در گمرک امکانی
فراهم شده تا بتوان درخواست تایید احراز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی ارسال کرد.
در این قسمت شما با بارگذاری اطالعات وکالت خود در سامانه  epl.irica.irبه صورت
غیرحضوری این امکان را دارید که بدون مراجعه حضوری نسبت به درخواست ثبت و یا تمدید
وکالت خود اقدام نمایید.
شایان ذکر است که در ادامه افرادی که از طریق سامانه  epl.irica.irوکالت خود را ثبت
کرده و تصویر وکالت خود را در سیسیتم بارگذاری کنند دیگر نیازی به بارگذاری وکالت برای هر
اظهار از پنل آپلود تصاویر در واردات نیست.
برای احراز فرم وکالت خود ابتدا وارد سامانه  epl.irica.irشده و از منو کاربر وارد پنل احراز
فرم وکالت شده و اطالعات خود را وارد نمایید.
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شکل 3
کد امنیتی را وارد کرده و گزینه آپلود را انتخاب کنید.
شکل 1
پس از وارد کردن اطالعات در فرم شکل  1گزینه ایجاد فرم آپلود را انتخاب نمایید.

شکل 2
در این مرحله تصویر اسکن شده وکالتنامه را باید به فرم احراز خود اضافه کنید بدین منظور
گزینه اضافه کردن سند را انتخاب کرده و فایل اسکن شده وکالتنامه را در سیستم بارگذاری نمایید.

@tarkhiskala
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شکل 4
برای تایید وکالت با در دست داشتن شماره پیگیری و اسناد مربوط به درخواست به گمرکات
اجرایی مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات بیشتر و آخرین اطالعیهها و راهنماهای مربوطه به اجرای پنجره واحد
تجارت فرامرزی به وبالگ زیر مراجعه کنید.
Eplirica.blog.ir
لینکهای ارتباطی زیر جهت برقراری ارتباط و همچنین دریافت اخرین اخبار در اختیار شماست
Telegram.me/CSW_Channel02188805385-8

www.tarkhis-kar.ir
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گمرك ايران چگونه گمركات پيشرفته دنيا را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال پشت سرگذاست

مقام اولي با دست خالي

كسـب رتبـه نخسـت در مبارزه بـا قاچاق مـواد مخدر ،آنهم
در پرترددترين مسـير ترانزيت مواد مخدر ،براي كشـوري كه در
مقايسـه با كشـورهاي پيشـرفته دنيـا ،مجهز بـه ابزارهاي کامال
هوشـمند كشـف هـم نيسـت ،دسـتاورد بزرگي اسـت؛ خصوص ًا
آنكـه اين دسـتاورد ظـرف مدت كوتاهي بهدسـت آمده باشـد و
کشـورهایی کـه در زمینه مبـارزه با ترانزیت مـواد مخدر رقابت
میکننـد در رتبهبنـدي جهانـي از ايـران جا مانده باشـند.
تازهتریـن گـزارش دفتـر اطالعـات منطقـهای سـازمان
جهانـی گمـرک ( )RILOنشـان ميدهد كه گمـرک ایران در
کشـف انـواع مـواد مخـدر رتبـه نخسـت را کسـب کرده اسـت.
طبـق گزارش سـازمان جهاني گمرك ،کشـورهای هنگ کنگ،
ژاپـن و نیوزلنـد در رتبههـای بعـدی قرار گرفتهاند .آنچه كسـب
ايـن رتبـه را حائـز اهميـت كـرده ،مبـارزه و کشـف انـواع مـواد
مخـدر سـنتی و صنعتـی ،قرصهـای مخـدر و روانگردانهـا و
پیشسـازها است.
مـواد مخـدر و ترانزيـت بزرگتريـن حجـم تجـارت سـياه
را در دنيـا بـه خـود اختصـاص دادهانـد .در آخریـن برآوردهـای
صـورت گرفتـه ایـن فرآینـد پنهـان حـدود  2تا  5درصـد از کل
تولیـد ناخالـص داخلی جهانی بـوده كه رقمی بیـن  800میلیارد
تـا  2تریلیـون دالر را شـامل میشـود ،موضوعـي كه مبـارزه با
آن كاری سـخت و دشـوار اسـت.

در سـالهاي گذشـته كشـورهايي كـه در مسـير مبـارزه با
مـواد مخـدر جلوتـر از ايـران حركـت كـرده و حائز رتبـه بودند،
آزمايشـگاههاي پيشـرفته و دسـتگاههاي ایکـسری مـدرن
داشـتند و هنـوز هـم آنهـا بـه لحـاظ كنترلهـاي ورود و خروج
كاالهـا بـه كشورشـان از ايـران جلوترنـد ،امـا ايران بـا امكانات
محـدود خـود و فقـط با سـازماندهي نيروها توانسـت جـاي آنها
را در رتبهبنـدي جهانـي بگيـرد.
بايـد متذكر شـد كـه هدایت قاچـاق و ترانزیت مـواد جديد
پیشسـاز بـه سـمت کشـورهای تولیدکننـده هروییـن در جهان
و مناطـق اسـتقرار آزمایشـگاههای تولیـد مـواد مخـدر نشـان از
وجـود شـبکههای مافیایـی و سـازمان یافتـه در زمینـه تأمیـن
مـواد شـیمیایی اولیـه بـرای تولیـد مـواد مخـدر و روانگـردان
پرخطـر در دنیـا دارد.
از آنجـا كـه  60تـا  70درصـد محمولههـا از مسـیر سـبز
(گمركـي) میگذرنـد؛ از هميـنرو اگـر دسـتگاههاي مجهـزي
مثـل ایکـسری وجـود نداشـته باشـد ،ميتـوان گفـت امـكان
کنتـرل تقريبـ ًا صفر اسـت .زيرا نیـروی انسـانی نمیتواند داخل
کامیـون را اسـکن کند.
بـه عبـارت دیگر اگر تجهیزات نباشـد ،امکان شناسـایی
مـواد مخـدر بسـیار کم اسـت .اگرچه در چهار سـال گذشـته
تمركـز گمـرك ایـران بـر روی افزايـش تعـداد دسـتگاه
ایکـسری و خريـداري تجهيـزات پيشـرفته كشـف مـواد
مخـدر بـوده ،امـا تعـدد گمركات كشـور و پرتردد بـودن آنها
در مسـير ترانزيـت مواد مخدر سـبب شـده كـه تجهيزات به
نسـبت حجـم ورود مـواد مخـدر كافـي نباشـد .بـا ايـن حال
رتبـهاي كـه ايـران بهدسـت آورده ،براسـاس گزارش سـال
 2017مرکـز اطالعـات سـازمان جهانـی گمـرک ()RILO
نشـان ميدهـد كـه گمـرک ایـران توانسـته بـا  171مـورد
کشـف انـواع حشـیش و بـذر شـاهدانه بیشـترین حجـم
کشـفیات را بـه خـود اختصـاص دهـد و رکـورد جدیـدی را
در میـان گمـرکات سـایر کشـورها بـه لحـاظ کشـف انـواع
حشـیش و بـذر شـاهدانه بـه ثبـت برسـاند.
دوميـن رتبـهاي كـه گمـرك تصاحـب كـرده ،مربـوط بـه
کشـف تخلفـات و مبـارزه با قاچاق سـایر کاالها اسـت كه ايران
پـس از ژاپـن و در میـان  159کشـور عضـو  WCOمقام دوم
را بهدسـت آورده اسـت.
ایـن ارزیابی شـامل آخریـن روشهای قاچاق و مسـیرهای
ترانزیـت مـواد مخـدر و پیشسـازها -سـوخت -گونههـای در
حـال انقراض –جرائم زیسـت محیطی -کشـفیات مواد نوظهور
( - )NPSدارو – کاالهای تقلبی -وسـایرموارد اسـت .گمرک
ایـران در حالـی رتبـه دوم را در مبـارزه با تخلفـات و قاچاق کاال
پـس از کشـور ژاپـن کسـب کرده که بیشـترین امتیازات کشـور
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روي خط مثلث طاليي
هلال طالیـی يـا مثلـث طاليـي اصطالحـی اسـت كـه
بـراي مناطـق تولیدکننده اصلی تریاک در آسـیا بـه کار میرود.
منطقهاي متشـكل از سـه كشـور افغانسـتان ،پاكسـتان و ايران
كـه بـه خاطر شـباهت با هالل ماه بـه این نام خوانده میشـود.
در سـال  ،۱۹۹۱افغانسـتان بزرگتریـن تولیدکننـده تریـاک
در جهـان بـود و بعـد از آن میانمـار ،که بخشـی از مثلث طالیی
اسـت ،قرار داشـت.
اگرچـه پیدایش تقاضای جدید مصرف در منطقه اقیانوسـیه
ال مـواد مصرفی خـود را از تولیدات
و جنـوب شـرق آسـیا کـه قب ً
منطقـه مثلـث طالیـی تأمیـن میکردنـد ،سـبب شـکلگیری
مسـیرهای جدیـد از جنـوب افغانسـتان شـده امـا هنـوز هم اين
منطقـه پرترددتريـن منطقـه ترانزيـت مواد مخدر در به حسـاب
میآیـد .از هميـنرو ،در ميـان ايـن هلال بهدسـت آوردن اين
مقام كار آسـاني نيسـت.
بررسـیهای آمـاری نشـان میدهـد کـه از منظـر ارزش
اقتصـادی حـدود  93درصد از تجـارت بینالمللی مـواد مخدر را
مواد پیشسـاز تشـکیل میدهد .پیشسـازها محرکهایی برای
تولیـد هروییـن ،کاکوییـن و متاآمفتامینها هسـتند و شناسـايي
آنها كار آسـاني نيسـت.

@tarkhiskala
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ژاپـن بـه فعالیتهـای گمـرک ایـن کشـور در حـوزه مبـارزه با
تخلفـات و تقلبـات مالکیـت معنوی مربوط میشـود
 RILOبـه چـه دليـل ايـران را در جايـگاه دوم
جهانـي مقابلـه بـا قاچاق قـرارداد؟
كارشناسـان اقتصـادي ميگوينـد« ،قاچـاق» از دو راه بـر
اقتصـاد یـک كشـور تأثيـر ميگذارد؛ نخسـتين تأثيـر به صورت
مسـتقيم بـر بنيانهـاي توليـد و تأثيـر دوم بـر بـه صـورت
غيرمسـتقیم بـر توزیـع درآمد اسـت؛ وقتـي قاچاق در كشـوري
افزايـش مييابـد ،بـه دنبـال آن درآمدهـای دولـت بـرای توزیع
مجـدد درآمدهـا كم شـده و بر اختالف طبقاتی افزوده ميشـود.
بـا افزايـش قاچـاق توليـد داخلي هم آسـيب ميبينـد و اين
پديـدهاي اسـت كـه اقتصاددانـان بسـيار بـر مقابله بـا آن تأکید
دارنـد .زيـرا كااليي كـه با پرداخت ماليات و حقـوق ورودی وارد
چرخـه توزيـع ميشـود ،حتمـ ًا گرانتر از كااليي اسـت كه بدون
پرداخت عوارض وارد شـده اسـت.
در نظـر بگيريـد ،دو كاال یکی توليد داخلي و ديگري قاچاق
بـا دو قيمـت عرضـه شـوند ،حتمـ ًا تقاضـا بـراي كاالي ارزانتر
بيشـتر اسـت .پس شـك نكنيـد كه در ايـن رقابت نابرابـر توليد
داخلـي شكسـت ميخـورد .ايـن مشـكلي اسـت كـه نـه فقـط
مختـص كشـور مـا ،بلكـه معضـل همـه اقتصادهاي دنياسـت.
بـا ايـن تفاوت كـه كشـورهاي موفقي مثـل چين و كشـورهاي
توسـعه يافتـه بـا باالبـردن ديوارهـاي تعرفـه ،نظـارت بـر ورود
و خـروج كاال و البتـه فرهنگسـازي قاچـاق كاال را در كشـور
خـود بـه حداكثـر رسـاندهاند .اما در كشـوري مثل ايـران كه در
سـالهاي گذشـته خصوص ًا سالهاي  84تا  – 92دروازههاي آن
بـه دليـل وفـور درآمدهاي نفتي بـه صورت قانونـي و غيرقانوني
بـاز بـوده ،ريشـهكني «قاچاق» كار آسـاني نيسـت.
بـا وجـود همـه اتفاقهـاي تلخي كه در سـالهاي گذشـته
افتـاد ،حـاال مـرور كارنامـه  4سـال گذشـته گمـرك در دولـت
يازدهـم نشـان ميدهـد كه ايـن دسـتگاه نظارتي-اجرايي بيش
از سـاير دسـتگاهها در مـورد مقابله با اين معضل بـزرگ اقتصاد
ايـران اهتمام ورزيده اسـت.
بررسـيها نشـان ميدهـد كه هميشـه فعالیتهـای قاچاق
بـه دلیل سـودآوری بـاال ،موجب تشـکیل یک طبقـه فوقالعاده
ثروتمنـد در جامعـه میشـود ،بـه طـوري كه بخـش کوچکی از
جامعـه ثروتهـای هنگفتـی بـه دسـت میآورنـد و در مقابـل
بخـش ديگـري از جامعه فاصله زيادي به لحـاظ درآمدي دارند.
البته شـدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ سـاختاری و همچنین
فرهنگـی ،زمینـه را بـرای فعالیتهـای قاچـاق فراهـم میکند.
در واقـع توزیـع نابرابـر درآمـد ،خـود یکـی از آثـار فعالیتهـای
قاچاق اسـت.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

جهانی شدن در ایران ،چگونه از گمرک آغاز شد؟

الگوی گمرک برای دستگاههای دولتی

وقتي که امور گمرکی بيش از  20رويه بدون
مراجعه فیزیکی صاحبان کاال در گمرک انجام میشود،
روزانه اطالعات مربوط به  10هزار محموله از طريق
نيروي انتظامي از گمرک استعالم میشود و كار
صادرات و واردات به شکل خودكار صورت میپذیرد،
همه اینها بدان معنا است كه گمرك ايران همگام با
تحوالت جهاني حركت ميكند.
تحليلگران اقتصادي براساس مبانی علم اقتصاد که كاهش
هزينهها را توصیه میکند ،به دولتها پیشنهاد میکنند برای
بهرهوری باالتر هزینههاي خود را كه ميتواند اتفاق ًا آثار زيست
محيطي هم به دنبال داشته باشد ،کاهش دهند .قريب به اتفاق
كشورهاي توسعه يافته حاال خدماتي مانند تجارت الکترونیک را
با مدد گرفتن از شبكههاي مجازي بهم پيوسته ارائه ميكنند و
با این کار هم بهرهوری باالتر دارند و هم هزینههای دولت را
کاهش میدهند.
حذف بوروکراسی و تبدیل آن به اطالعات دیجیتالی دو
مشخصه كشورهاي توسعه يافته است .خیلی از کشورهای توسعه
یافته پروژه الکترونیکی شدن خدمات دولتي را به طور کامل طی
کردهاند ،اين در حالي است كه در کشورهای در حال توسعه ازجمله
ایران هیچ روند منظم و منسجمی برای پیادهسازی پروژههایی با
این اهمیت وجود نداشته است .اگرچه عامل اصلی این کاستیها،
پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و
زيرساختهاي الکترونیکی است ،اما توسعه خدمات الکترونیک
نیاز به عزم دستگاهها و تالش در جهت همراهي دستگاههای
دیگر براي ارائه الکترونیکی خدمات دولتي دارد.
باوجود تكليف قانوني برنامههاي چهارم ،پنجم و ششم توسعه
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به دستگاهها براي استفاده از خدمات الکترونیکی و ارتباطي ،هنوز
رتبه ايران برمبناي شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی
دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل در میان  ۱۹۳کشور جهان
رتبه  ۱۰۶است.حركت در مسير دولت الکترونیک از اوايل دهه
 80در ايران آغاز شد ،اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله
بسياري وجود دارد.در چهار سال گذشته ،گمرک در این مسیر
پیشگام بوده است .برنامه الکترونیکی کردن تجارت ،گمرك
جمهوري اسالمي ايران را به اولين سازماني تبديل كرد كه حاال
نه در داخل کشور ،بلکه در دنیا حرفی برای گفتن دارد و مهمتر
آنكه ساير دستگاهها را نيز با خود هماهنگ ساخته است.
برای حذف پروانههاي كاغذي و استعالم الکترونیکی
محمولهها باید راه درازي طي ميشد ،که خوشبختانه حاال این
کار انجام شده است.
آنچه که در قالب پنجره واحد مجازی صورت گرفته ،سبب
ارتباط گمرك با ساير سازمانها شده است تبادل الکترونیکی
اطالعات با بانک مرکزی كه به واسطه آن مدیریت منابع ارزی
در شرایط ویژه اقتصادی حتي با وجود تحریمها به خوبی انجام

s

خدمتي كه پنجره واحد گمركي به شهروندان ارائه ميكند

چگونه كاالي اصل از تقلبي قابل تشخيص است؟

شايد براي خيلي از ما اتفاق افتاده باشد كه هنگام خريد گوشي تلفن همراه  -كه بيشترين
كاربرد را در زندگي اين روزها دارد -دچار وسواس شدهايم و میخواهیم مطمئن شویم آيا كاالیی
كه ميخريم تقلبي است يا اصلي؟ حتم ًا هم موقع اين وسواس فروشنده متوجه ترديد ما شده و
اطمينان داده كه تلفن همراهي كه ميخريد ،اصل است .او براي اطمينان بیشتر سريال پشت جعبه
گوشي را با دستورالعملي كه مخابرات اعالم كرده چك كرده و به شما اطمينان داده که خريدتان
مطمئن است .شايد خيلي از ما حرف فروشنده را پذيرفته و خريد كردهايم .اما تعدادي هم وسواس
بيشتري به خرج داده باشند .واقعيت اين است كه بيشترين تقلب در كااليي مثل تلفن همراه صورت
مي گيرد .به دليل سبك و قابل حمل بودن ،قاچاق آن به راحتي امکانپذیر است .با تمهيداتي كه
گمرك انديشيده و البته همراهي مخابرات قاچاق اين كاال در سالهاي اخير كاهش يافته است .با
اين وجود ،اين واقعيت گريزناپذير است كه شايد یک بار قرعه خريد تلفن همراه تقلبي به نام شما
بيفتد .براي حل اين مشكل ،گمرك به كمك شهروندان آمده است.
سامانه جامع گمركي كه صادرات و واردات را روان كرده ،همين هدف را دنبال میکند و به
تجربهاي موفق تبديل شده است .با اين سامانه ميتوان خريدهاي كوچك و بزرگ را مطمئنتر
انجام داد .يعني حاال هر شهروندي كه قصد خريد كااليي مثل تلفن همراه يا سایر كاالهاي وارداتي
را دارد ،ميتواند به راحتي با ورود به سايت گمرك به آدرس www.irica.ir :شماره سريال كاالي
خريداري شده را وارد كرده و از خريد خود مطمئن شود.
ایفای حقوق شهروندی
براساس ماده  2قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هر شخص ايراني حق دسترسي
به اطالعات عمومي را دارد ،مگر آنكه قانون آن را منع كرده باشد .طبق این قانون هر فرد ایرانی
میتواند به همه اطالعات طبقهبندی نشده ،دسترسی داشته باشد.
دولت يازدهم در چهار سال گذشته به كرات بر اهميت حقوق شهروندي و گردش آزاد اطالعات
تأکید كرده است .مطابق با قانون دسترسي آزاد به اطالعات و منشور حقوق شهروندي ،هر آنچه
که سبب شود تا شهروندان را به حقي که جامعه براي آنها در نظر ميگيرد ،مهيا كند ،الزم است از
سوي دستگاههاي دولتي مورد توجه قرار بگيرد.نتايج پژوهشهاي كارشناسي حكايت از آن دارد که
آگاهي از حقوق شهروندي در حوزههاي گوناگون خواست شهروندان است .به جز شفافيت اطالعات
تسريع در زمان ارائه اطالعات و کاهش هزينهها سبب ميشود ،شفافيت اطالعات به لحاظ اقتصادي
و بهرهوري كار و سرمايه در همه بخشها باال برود.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

میشد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
روند کار در تجارت آسان شده است
اطالعات کاالهای ترخیص شده پس از ثبت در سامانه جامع
گمرکی از شبکه بانکی استعالم و سپس در یک گردش کاری
سریع ،کاال آماده ترخیص میشود .بانک اطالعاتی گمرک به روز
و به لحظه اطالعات مورد نیاز را به صورت آنالین در اختیار بانک
مرکزی قرار میدهد ،حال مقایسه کنید با گذشته که پروانههای
گمرکی کاغذی بوده و پس از مهر در گمرک به بانک عامل به
صورت کاغذی موضوع تسویه ارزی ارسال و تعهدات ارزی تسویه
میشد و بعدها این اسناد در دسترس نبود و جعل هم میشد.
حتی در مواقعی شاهد بودیم که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون
اینکه کاالیی وارد کشور کنند از سیستم بانکی ارز دریافت کرده
و منابع ارزی کشور را به تاراج میبردند.
بعد از کسب دو رتبه جهانی (در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اول
و در مقابله با قاچاق کاال دوم) حاال گمرک میتواند الگویی برای
دستگاههای دولتی باشد تا به سرعت خود را با حرکتهای جهانی
هماهنگ کنند و مهمتر آنکه هزینههای دولت را کاهش دهند.
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كاهش ريسك سرمايهگذاري و تجارت از طريق پنجره واحد گمرك

هندوانهای كه ديگر سربسته نيست

بازاريهاي قديمي موقع خريد اصطالحي دارند كه اين روزها شايد باب نباشد؛ آنها ميگويند
بازار اول فصل مثل هنداونه دربسته است .يعني خريدي كه انجام ميدهي معلوم نيست ،مايه
(سرمايه) را برگرداند يا نه.
اين اصطالح در ادبيات كالسيك اقتصادي به ريسكپذيري تعبیر ميشود .بازارهاي پرريسك،
معمو ًال طرفدار زیادی ندارند .در ادبیات مالی ریسک را میتوان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که
معمو ًال به صورت تغییر در ارزش داراییها یا بدهیها خود را نشان ميدهد ،تعریف کرد .موضوعی
كه اقتصادهاي پيشرفته با تغيير قوانين و مقررات و البته استفاده از ابزارهاي نوين تجارت ميزان آن
را كاهش دادهاند.گزارش نهادهاي مالي بينالمللي مثل صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در
سالهاي گذشته ،از افزايش درجه ريسكپذيري اقتصاد ايران حكايت داشته است .البته بخش بزرگي
از اين ريسك باال در نتيجه تحريمها حاصل شده بود كه بعد از لغو آنها ،انتظار اين است كه رتبه
ريسكپذيري ايران در گزارشهاي آتي كاهش يابد .به جز تحريمها ،تسهیل شرايط كسب و كار با
تغيير قوانين و مقررات و ابزارهاي نوين تجارت ميتواند ريسكپذيري اقتصاد ايران را كاهش دهد.
يكي از  5عاملي كه اقتصاد ايران را براي تجار ريسكپذير كرده ،به حوزه تجارت مربوط است.
سرمایهگذارانی که قصد ورود به ایران را دارند ،ميخواهند اطمينان پيدا كنند كه چه نوع سرمايهگذاري
در اقتصاد ايران ريسك كمتري دارد.
براي تجار و توليدكنندههاي داخلي هم دسترسي به اطالعاتي كه ريسك سرمايهگذاري را
كاهش ميدهد ،بسيار حائز اهميت است .در گذشته به دليل آنكه اطالعات واردات و صادرات به
صورت دستي طبقهبندي ميشد ،زمان زيادي طول ميكشيد تا هر دو بخش تجارت و توليد از ميزان
كاالي وارداتي و صادراتي ،ارزشهای گمرکی ،نوع کاالها ،قیمت گمرکی مواد اولیه ،اطالعات تجار و
بازرگانان و ...مطلع شوند .اما با راهاندازي سامانه جامع گمركي ،دسترسي به اطالعات آسان شده است.
اين موضوع رقابت را نيز بين صادركنندهها و واردكنندهها فشردهتر كرده است .تاجر با استفاده از
سامانه مطلع ميشود كه چه ميزان كاال از چه نوعي وارد شده و به راحتي ميتواند بازار را امكانسنجي
كند .از سويي توليدكننده نيز با استفاده از دادههاي سامانه جامع مطلع ميشود كه اگر بناست توليد
كند ،برنامهريزي در كدام بخش ميتواند ريسك كمتري داشته باشد .از سويي استعالم پروانه گمرکی
برای مطمئن شدن خریداران کاال از اینکه آن کاال از مبادی رسمی وارد شده یا نه ،خريد را هم
تسهيل كرده است.اين همان هندوانه سربستهاي است كه حاال پشت ويترين قرار گرفته؛ نتيجهاش
هم رقابت است كه به گفته اقتصاددانان براي اقتصاد امري مبارك است و هم افزايش بهرهوري.

www.tarkhis-kar.ir
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بررسی تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی
بر عملکرد گمرکات ایران
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یوسف شریفپور ،مهدی حیدرزاده*

هدف از این مقاله ،بررسی تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران (از دیدگاه کارشناسان مجازی گمرک جمهوری اسالمی ایران) بوده است .روش تحقیق
حاضر ،توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی بوده است .جامعه آماری کلیه کارشناسان اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران در نیمه اول سال  1396و حجم نمونه براساس جدول
مورگان  181نفر انتخاب شده است .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه با طیف لیکرت  5گزینهای بوده است .روایی پرسشنامه توسط نخبگان و صاحبنظران مورد تأیید
واقع شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به کمک نرمافزار آماری  ،SPSSعدد  0/85محاسبه گردید که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار تحقیق میباشد .در این
پژوهش برای بررسی تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده شده است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که
استقرار پنجره واحد در بنادر و گمرکات ،با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور و با هماهنگ نمودن اقدامات سازمانهای مسئول در فرآیند تجارت خارجی (صادرات و
واردات) در مبادی ورودی و برقراری ارتباط الزم بین آنها با گمرک ،موجب بهبود عملکرد گمرکات و همچنین بهبود وضعیت تجارت خارجی میشود.
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بنادر و گمرکات از دیرباز پذیرای کشتیها بعنوان حامالن
اصلی تجارت جهانی بودهاند ،لذا همواره نقش مهمی در اقتصاد ملی
و محلی داشتهاند .بنادر که به عنوان کلیدیترین حلقه در زنجیره
تأمین محسوب میشوند همواره از عملکرد گمرکات تأثیرپذیر هستند.
گمرک بهعنوان گلوگاهی در بنادر که متولی بخش اسناد دریایی است،
میتواند با روانسازی زنجیرههای تامین از طریق تسهیل حملونقل
دریایی کمکهای شایانی به اقتصاد ملی و تسهیل تجارت جهانی کند
(قناعتزاده و همکاران.)1394 ،
گمرك به عنوان متولي اصلي ترخيص كاال در كشور ميتواند تاثير
زيادي در روند صادرات و واردات كاال در كشور داشته باشد .دفترهاي اجرايي
گمرك در بنادر از چهار بخش اصلي بار شماري ،ارزيابي ،كارشناسي امور
و مديريت تشكيل يافته است .هر يك از اين بخشها به گونهاي در روند
صادرات و واردات كاال و در كنار آن بر شكلگيري رسوب كاال در بنادر
ميتوانند تاثيرگذار باشند (کاظمی و همکاران.)1390 ،
گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در توسعه
اقتصادی ،تأمین رفاه و حفاظت از جامعه دارد .دولتها برای به اجرا در
آوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی ،اقتصادی و اجتماعی خود،
نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و مؤثر میباشند (طباطبایی و ثابتی،
 .)1389در فضای رقابتی امروز ،کشورهایی پیشتازند که با بهکارگیری
ابزارهای نوین ،فعالیتهای تجاری را سریعتر و کم هزینهتر کنند .پنجره
واحد تجاری 1الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این
امکان را فراهم میسازد تها بجای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در
امر صادرات و واردات و تکمیل فرمهای مختلفالشکل ،تنها به یک مرجع
واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرمهای متحدالشکل ،کاالها را با زمان و
هزینه کمتری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین هزینه تمام شده محصوالت
کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاههای داخلی در مواجهه با رقبا افزایش
مییابد (صادقی و جوادپور.)1395 ،
در دنیای پرشتاب امروز ،عامل سرعت در انجام مکاتبات ،مبادله اسناد
و اطالعات و کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی ،نقش تعیینکنندهای
در توفیق تجارت بهویژه در عرصه بینالمللی ایفا میکند .از آنجا که
فرآیندهای صادرات و واردات ،اغلب مستلزم مبادله اطالعات و اسناد
بین چند نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز بهنوبه خود ،رویههای
کاری و فرمهای خاصی دارند ،در این شرایط ،نبود مکانیزمهای روانساز
و تسهیلکننده ،میتواند به عنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت بهویژه در
صحنه بینالمللی عمل کند و فرصتهای بیشماری را از دسترس بخش
تجاری کشور خارج سازد (گلمحمدی و کرمی.)1388 ،
از کلیدیترین بخشهای تسهیل فرآیند تجارت بینالمللی سادهسازی
و همگونسازی اطالعات مبادله شده بین تاجران و نهادهای دولتی است.
لذا یکی از ابتداییترین گامهای دولت جهت استانداردسازی و رونق فرآیند
تجارت ،تسهیل جریان اطالعات است .عملیات سنتی و سیکل اداری و
اسنادی الزم برای تبادل اطالعات در حال حاضر ،زمان و هزینههای
گزافی را به تاجران و نهادهای دولتی تحمیل میکند .از اینرو سادهسازی
این بخش از فرآیندهای تجاری که منجر به صرفهجویی در زمان و
هزینه میشود اولویت اول سازمانهای امروزی است .در راستای حل این
معضل و رفع موانع توسعه تجارت بینالملل ،سیفکت برای اولین بار در
سال  2005در توصیه شماره  33راهاندازی سیستم تک پنجره تجاری را به
دولتها و مدیران توصیه کرده است .سازمان بینالمللی دریانوردی نیز در
چهارچوب کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی از سال  1968به دنبال رفع
موانع توسعه تجارت بینالملل از طریق دریاها بوده است .از کلیدیترین
راهکارهای پیشنهادی این سازمان ،تدوین فرمهای نه گانه برای کاهش
بروکراسی یا تشریفات اداری است .همچنین سیستم تک پنجره تجاری
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به عنوان یک درگاه فیزیکی یا الکترونیکی واحد در بنادر پیشنهاد شده
است (آگانسی.)2008 ،2
امروزه بنادر مطرح و فعال جهان برای ايجاد سهولت در امور اسنادی
خود و جهت افزايش رضايتمندی و ايجاد چهرهای مناسب برای جذب
سرمايهگذاری اقدام به بهرهگیری از پنجره واحد نمودهاند .پنجره واحد
تجاری ،ضرورت ورود به دروازههای تجارت جهانی است .استقرار پنجره
واحد میتواند منجر به یکپارچگی بیشتر و مؤثر نظامهای تبادل اطالعاتی
شود .این ویژگی و قابلیت مهم سیستم تک پنجره ،راهحل کاهش زمان
صادرات و واردات کاال ،کاهش پروسههای اسنادی و کاهش هزینههای
مستندات تجاری است .با توجه به مباحث مطرح شده ،هدف از این مطالعه،
بررسی تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران
(از دیدگاه کارشناسان مجازی گمرک جمهوری اسالمی ایران) میباشد و
در مسأله اصلی تحقیق به شکل زیر مطرح میشود:
آیا استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران
تأثیر معناداری دارد؟
 -2چارچوب نظری تحقیق
 -1-2مفهوم پنجره واحد تجاری
پنجره واحد تجارت عبارتست از تسهیالتی که به تجار ،سرمایهگذاران
و شرکتهای دخیل در امر حملونقل و ترانزیت از سوی گمرک ارائه
میگردد و این امکان را میدهد که اطالعات الزم را در قالبهای استاندارد
سازمان جهانی گمرک ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت
خویش را در همان نقطه دریافت دارند ،گفتنی است در صورتی که سیستم
مکانیزه (الکترونیک) باشد اطالعات باید صرف ًا یکبار مبادله شود .بعبارت
دیگر ،مفهوم پنجره واحد ،به تسهیالتی اطالق می شود که به طرف
های مشارکت کننده در یک تبادل تجاری کمک می کنند تا اطالعات
و اسناد استاندارد شده را از طریق یه نقطه ورودی واحد مبادله کنند و
از این طریق ،تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات ،واردات و قوانین
نقل و انتقال را تکمیل کنند .از دیدگاه عملی ،پنجره واحد یک ورودی
فیزیکی یا الکترونیک برای ارائه و حفظ تمام دادهها فراهم میکند .این
ورودی ،بهوسیله یک واحد یا مرجع ،مدیریت میشود که پس از دریافت
اطالعات ،آن را به تمام واحدهای مرتبط انتقال میدهد (سازمان ملل
متحد ،سیفتک.)2005 ،3
پنجره واحد درگاهی است که به شرکای تجاری و افراد ذينفع در امر
حملونقل اين امکان را میدهد تا اطالعات و اسناد استاندرد شده در امر
واردات ،صادرات و ترانزيت را در قالب فرمهای الکترونیکی فقط با يکبار
ورود در اختیار تمامی ذينفعان و متولیان امر از قبیل بنادر ،گمرکات ،بانکها
و ...قرار گیرد .به عنوان يک معیار ارزيابی از سهولت در فعالیتهای تجاری
بايد گفت که پنجره واحد دارای يک پتانسیل بسیار مناسب در تسهیل امور

تجاری در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی است (شیراوژن.)1392 ،
هدف محیط پنجره واحد ،سادهسازی جریانهای اطالعات بین گمرک
و بازرگانان و داشتن منافع معنیدار برای تمامی بازرگانان میباشد .در یک
طرح نظری ،پنجره واحد میتواند بدین صورت تعریف شود :سیستمی که
به بازرگانان اجازه میدهد اطالعات را گمرک و دولت برای تأمین نیازهای
قانونی صادرات و واردات مکاتبه نمایند .در شرایط عملی محیط Single-
 Windowیک مجرای فیزیکی (یا الکترونیکی) برای تسلیم و پردازش
تمامی دادهها و مدارک مربوط به معامالت بینالمللی فراهم میکند ،این
نقطه ورودی به وسیله گمرک مدیریت میشود و سازمانهای مربوطه
را مطلع کرده و کنترلهای الزم را انجام میدهد (کمسیون اقتصادی
سازمان ملل برای اروپا.)4
 -2-2مزایای اقتصادی پنجره واحد تجاری
تجار برای صادرات و واردات کاالهای خود ناگزیرند از چند نهاد و
دستگاه مانند گمرک ،وزارت بهداشت ،نیروی انتظامی و ...مجوز دریافت
کند که این امر باعث طوالنی شدن روند صادرات و واردات و در نتیجه
افزایش خطر از دست دادن بازارهای بینالمللی و نیز افزایش هزینه زیاد
برای تجار میشود .همچنین ،فرآیند تشریفات اخذ مجوزهای مختلف با
یکی از اصول امروزی تجارت بین الملل که سرعت است ،تناسب ندارد.
بنابراین ،وجود نهادی که مجوزهای مختلف را برای تجار دریافت کرده و
این روند را آسان سازد ،بسیار مفید است .پنجره واحد تجاری نهادی است
که وظایف فوق را برعهده گرفته و به این ترتیب ،اطالعات و مدارک
(اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی ارائه میشود .بنابراین ،می تواند
قابلیت پردازش اطالعات را ارتقا داده ،جریانهای اطالعاتی بین تجار و
دولتها را تسریع و تسهیل کرده و به هماهنگی و اشتراک بیشتر دادهها
در سیستمهای دولتی منجر شده و فایده آن برای فعاالن عرصه تجارت
بینالملل ،ستفاده بهینه از منابع و نیز کاهش هزینههای دولتها و بازرگانان
است .از دیگر فواید بکارگیری این روش میتوان به اصالح و تعدیل منابع
درآمدی ،بهبود نظام شکایات تجاری ،فراهم ساختن امکان بهرهگیری از
یک سیستم کارا برای مدیریت ریسک و سرعت در ترخیص کاالها اشاره
کرد .نظام پنجره واحد از یکسو سبب تسهیل دسترسی به اطالعات شده و
از سوی دیگر ،باعث ایجاد هماهنگی و انسجام میان کل مجموعه میشود
که این امر برای تمام واحدهای مرتبط با تجارت خارجی نقش بسزایی دارد
(صادقی و جوادپور.)1395 ،
 -3-2پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران
در گذشته فرآیندهای ترانزیت ،صادرات و واردات در کشور ما بسیار
طوالنی بود و تکمیل اسناد تسلیمی تکراری به گمرک در فرمهای مختلف
دستگاههای مسئول مانند وزارت بازرگانی ،بنادر و دریانوردی ،کشتیرانی،
مؤسسه استاندارد ،پایانههای مرزی و راهآهن ،عالوه بر وقتگیر بودن و
هدر دادن زمان ،هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل میکرد.
در این میان ،استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک بهعنوان
یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی که در چارچوب
آن ،تجار بتوانند اطالعات مرتبط تجاری و یا اسناد مورد نیاز را ،تنها یکبار
و از طریق درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از
طریق این سامانه بهصورت الکترونیکی برقرار گردد ،مورد توجه قرار گرفت.
این امر مطابق با تصریح قوانین بند (ج) ماده ( )38قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال  )1394و ماده
( )7قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب  90/11/16در دستور
کار گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
هر چند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری بهصورت کامل با توجه به
مشکالتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاههای مختلف دولتی ،تعدد
گمرکها ،عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاههای مستقر در مبادی
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رسمی ،فقدان آموزش کافی عوامل اجرایی ،نبود زیرساختهای ارتباطی
و الکترونیکی در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاههای مجوزدهنده و
تأثیرگذار در فرآیند ترخیص کاال ،به راحتی امکانپذیر نبود ،اما در حال
حاضر با بهرهگیری از سامانهای هوشمند و ابالغ مصوبه هیأت محترم
وزیران" ،گمرک جمهوری اسالمی ایران با همکاری دستگاههای اجرایی
ذیربط تا یک سال به نهاییسازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی
در گمرک اقدام کرد" ،با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در
بنادر ،پایانههای مرزی ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به امکان
تجمیع همه نهادها و سازمانهای مسئول در فرایندهای ترانزیت ،واردات
و صادرات در این قبیل مبادی و برقراری ارتباط الزم بین آنها ،پروژه پنجره
واحد تجاری بعد از طی مرحله پایلوت بهصورت سراسری در کل کشور
اجرایی گردیده است و اکنون به لطف خداوند ارتباط کلیه تجار (صاحبان
کاال ،حقالعملکاران ،اظهارکنندگان) ،به همراه بیش از  80درصد ادارات
و سازمانهای دخیل در امر تجارت با گمرک و یکدیگر از طریق این
سامانه انجام میشود.
در این راه بهرهگیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری
در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور ،بهعنوان الگوی مناسبی
برای پیادهسازی نهائی و موفق این پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار
گرفت .البته باید توجه داشت اگر چه بسیاری از فعالیتهای تجاری و
بازرگانی در سطح بینالمللی مشترک هستند ،اما کشورمان همچون سایر
کشورها ،برای خود سلسله الزامات و شرایط منحصر به فرد و بومی دارد
که باید به آنها توجه ویژه شود.
 -3روش شناسی تحقیق
این پژوهش ،از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردي است ،چون با
بررسی رابطه بین استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و عملکرد گمرکات
ایران (از دیدگاه کارشناسان مجازی گمرک جمهوری اسالمی ایران)،
میتواند نقاط ضعف و قوت موجود در این زمینهها را شناسایی کرده و به
مسئوالن در راستاي حل مشکالت مربوطه یاري رساند .این پژوهش بر
حسب نحوه گردآوري دادهها ،به دلیل اینکه به توصیف وضعیت موجود از
دیدگاه کارشناسان مجازی گمرک جمهوری اسالمی ایران با استفاده از
پرسشنامه میپردازد ،توصیفی و از شاخه پیمایشی میباشد .از آنجایی که
دادههاي مورد نظر در یک مقطع از زمان جمعآوري شدهاند ،این تحقیق
از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام میگیرد  .جامعه آماری،
کلیه کارشناسان مجازی گمرک گمرک جمهوری اسالمی ایران در نیمه
اول سال  1396بوده و حجم نمونه براساس جدول مورگان  181نفر و
روش نمونهگیری ،تصادفی در دسترس بوده است .ابزار جمعآوری دادهها در
این پژوهش پرسشنامه با طیف لیکرت  5گزینهای است .روایی پرسشنامه
توسط نخبگان و صاحبنظران مورد تأیید واقع شده و پایایی آن نیز با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به کمک نرمافزار آماری  ،SPSSبا
توزیع  30پرسشنامه در نمونه آماری ،آزمون و عدد  0/85محاسبه گردید
که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار تحقیق میباشد .در این پژوهش برای
بررسی تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران
(از دیدگاه کارشناسان مجازی گمرک جمهوری اسالمی ایران) از تحلیل
رگرسیون دو متغیره استفاده شده است.
 -4فرضیات تحقیق
 -1-4فرضیه اصلی
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات ایران
تأثیر معناداری دارد.
 -2-4فرضیات فرعی
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر بهرهوری گمرکات ایران
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تأثیر معناداری دارد.
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر ارائه خدمات به مشتریان در
گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر توسعه صادرات و واردات
توسط گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
 -5نتایج تجربی تحقیق
 -1-5بررسی فرض نرمال بودن دادهها
اگر دادهها داراي توزیع غیر نرمال باشند ،براي تحلیل آن باید از
آزمونهاي ناپارامتریک (مانند همبستگی اسپیرمن ،آزمون فريدمن و
کوکران ،آزمونهاي ناپارامتري معادل تحليل واريانس و )...استفاده شود.
در صورت نرمال بودن دادهها باید از آزمونهای پارامتریک (مانند تحلیل
رگرسیون ،ضريب همبستگي پيرسون و )...استفاده کرد .در این مرحله به
بررسی نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف در مورد هریک
از متغیرها میپردازیم و براساس نتایج حاصل ،آزمونهاي مناسب براي
بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را اتخاذ مینماییم.
دادههاي متغیر مربوطه داراي توزیع نرمال است H0 :
دادههاي متغیر مربوطه داراي توزیع نرمال نیست H1 :
از آنجایی که با توجه به نتایج جدول  1مقدار سطح معنیداري براي
تمام ابعاد بزرگتر از مقدار خطاي  05/0=P/Valueاست .در نتیجه
دادهها داراي توزیع نرمال بوده و براي تحلیل آن باید از آزمونهاي
پارامتریک استفاده کرد.
جدول  -1نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها
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تایید فرض

نتیجهگیري

متغیر

نرمال است

استقرار پنجره واحد
تجارت فرامرزی

0/071

H1

بهرهوری

0/086

H1

نرمال است

ارائه خدمات به
مشتریان

0/129

H1

نرمال است

توسعه صادرات و
واردات

0/118

H1

نرمال است

 -2-5آزمون فرضیات تحقیق
 -1-2-5فرضیه اصلی :استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر
عملکرد گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
برای پی بردن به تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد
گمرکات ایران از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است .براساس
جدول  2مقدار  =sig 0/001و چون این مقدار از  0/05کمتر است،
بنابراین تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عملکرد گمرکات
ایران در سطح  99درصد اطمینان معنادار میباشد و چون مقدار  Bاین
آزمون  0/145میباشد ،پس در ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل
(استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی) حدود  0/145واحد به متغیر وابسته
(عملکرد گمرکات ایران) افزوده میشود .از اینرو براساس نتایج بهدست
آمده فرض ( )H0رد و فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  -2نتایج رگرسیون خطی فرضیه اصلی
متغیر وابسته

R

R2

 Bضريب

ضر يب
Beta

tمقدار

Sig t

عملکرد گمرکات ایران

0/253

0/064

0/145

0/253

4/962

0/001
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 -2-2-5فرضیات فرعی
فرضیه فرعی اول :استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر بهرهوری
گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر ارائه
خدمات به مشتریان در گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر توسعه
صادرات و واردات توسط گمرکات ایران تأثیر معناداری دارد.
برای پی بردن به تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر
ابعاد عملکرد گمرکات ایران از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
براساس جدول  3مقدار  =sig 0/001و چون این مقدار از 0/05
کمتر است ،بنابراین تأثیر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی بر ابعاد
عملکرد گمرکات ایران در سطح  99درصد اطمینان معنادار میباشد و
چون مقدار  Bاین آزمون برای بهرهوری ،ارائه خدمات به مشتریان و
توسعه صادرات و واردات بترتیب برابر  0/429 ،0/382و  0/496میباشد،
پس در ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل (استقرار پنجره واحد
تجارت فرامرزی) حدود  0/429 ،0/382و  0/496واحد به متغیر وابسته
(بهرهوری ،ارائه خدمات به مشتریان و توسعه صادرات و واردات) افزوده
میشود .از اینرو براساس نتایج بهدست آمده فرض ( )H0رد و فرضیه
تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  -3نتایج رگرسیون خطی فرضیات فرعی
متغیر
بهره وری
ارائه خدمات
به مشتریان
توسعه
صادرات و
واردات

R

R2

0/238

0/057

0/274

0/075
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0/163

0/027

ضريب
B

ضريب
Beta

tمقدار

Sig t

0/382

0/238

4/660

0/001

0/429

0/274

5/421

0/001

0/496

0/163

3/149

0/001

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که استقرار پنجره واحد تجارت
فرامرزی بر ابعاد عملکرد گمرکات ایران تأثیر معناداری داشته اند .بنابراین
می توان نتایج این مطالعه را به شکل زیر خالصه نمود:
استقرار پنجره واحد تجاری الکترونیکی ،ارتقا و بهبود فرآیندهای
بازرسی ،ارتقای مدیریت امور گمرکی ،بندری و انعقاد موافقتنامههای
تجاری و تجارت ترجیحی سبب کاهش زمان و تسریع فرایندهای
گمرکی و کاهش هزینهها و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسبوکار
میشود .در نتیجه قیمت تمام شده کاالهای صادراتی و وارداتی به طور
چشمگیری کاهش خواهد یافت و منجر به رقابتپذیری و بهرهوری در
اقتصاد خواهد شد.
توسعه گمرک الکترونیکی و استقرار سیستم پنجره واحد ،ارائه خدمات
شبانهروزی در زمینه امور گمرکی و در دسترس قرار دادن قوانین و مقرارات
گمرکی بهصورت آنالین ،موجب ایجاد تسهیالت الزم برای تاجران گردیده
و عملیات صادرات و واردات را بهبود می بخشد.
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی به ادارات گمرک امکان میدهد
که به طریقه بهتری نیازهای ذینفعان مشارکتکننده در تجارت را تأمین
کنند .مزایای استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی برای مشتریان عبارت
است از کاهش هزینهها ،کاهش تشریفات اخذ مجوزهای مختلف ،بهبود
سطح خدمات و دسترسی به اطالعات و همچنین امکان تأمین نیازهای
تجار مورد اعتماد است.
بهطور کلی ،استقرار پنجره واحد در بنادر و گمرکات ،با بهرهگیری
از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور و با هماهنگ نمودن
اقدامات سازمانهای مسئول در فرآیند تجارت خارجی (صادرات و
واردات) در مبادی ورودی و برقراری ارتباط الزم بین آنها با گمرک،
موجب بهبود عملکرد گمرکات و همچنین بهبود وضعیت تجارت
خارجی میشود.
با توجه به نتایج این مطالعه ،پیشنهاد میشود که استقرار پنجره واحد
تجاری در بنادر و گمرکات به شکل گستردهتر و کاملتری انجام شود تا
ضمن افزایش بهرهوری و بهبود ارائه خدمات به مشتریان ،موجبات بهبود
عملکرد گمرکات کشور و در نتیجه بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور
فراهم گردد.
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جرایم سازمان یافته و نحوه مقابله گمرک با آنها
محمد یوسفی

*

r
i
.

امروزه گمرکات جهان بهعنوان مهمترین
و اصلیترین مجریان مقررات تجارت
خارجی با مشارکت در فرآیند تصمیمسازی و
سیاستگذاریهای کالن اقتصادی و تجاری،
اعمال سیاستهای بازرگانی کشور در زمینه
ورود ،صدور و ترانزیت کاال را برعهده داشته
و با تسهیل و روانسازی فرآیند تشریفات
ترخیص کاال ،زمینه توسعه و رونق تجارت
داخلی و خارجی کشور را ،بهعنوان موتور محرکه
جامعه ،فراهم میسازند .رشد فزاينده و مستمر
تجارت خارجي و اهميت روزافزون گمرك به
مثابه يكي از عوامل كليدي مؤثر و مهم در
زنجيره تجارت بينالملل ،سرمايهگذاريهاي
بخش خصوصي و رقابت بينالمللي گسترده
جهت جلب سرمایههاي خارجي ،جهاني شدن
و تجارت بینالملل ،افزايش جرائم سازمان
يافته فرامليتي ،گسترش روزافزون پيمانهاي
تجاري منطقهاي و باالخره استفاده رو به تزايد
از آخرين دستاوردهاي فناوري اطالعات و
ارتباطات همه و همه در تغيير نقش و ماهيت
عملكرد گمركات حائز اهمیت میباشد.
از طرف دیگر ،توسعه تجارت قانونی
توسط گمرک بهعنوان شریک بخش تجارت
( )Partner Businessو اجرای قوانین و
مقررات کنترلی و الزامات قانونی حاکم بر
تجارت خارجی ،ضمن حمایت از صنایع
و تولیدات داخلی ،در عین حال حفاظت
و صیانت از سالمت جامعه(  (�Protec
 )Society of tionو محیط زیست
بهعنوان مرزبان اقتصادی(  (�Econom
 ،)Guard icحفاظت از آثار فرهنگی و
تاریخی و اعمال سایر حفاظتهای زیست
محیطی ،حمایت از مخترعان و مبتکران از
طریق اجرای حقوق مالکیت فکری و باالخره
مبارزه با قاچاق کاال و انسان و سایر تخلفات و
مصادیق بارز آن در زمینه :مبارزه با مواد مخدر
و روانگردانها ،قاچاق انسان ،کاال و ارز ،آثار
و میراث فرهنگی و معنوی ،اسلحه و مهمات
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و ...پولشویی یا تطهیر پول و تروریسم و ...که
هر کدام میتوانند مصداقی برای جرائم سازمان
یافته (ملی و فراملیتی( ))TOCباشد ،شناسایی
و جلوگیری از وقوع این جرائم و مبارزه با انواع
و اقسام آنکه در صدر وظایف نوین گمرکات
جهان قرار دارد ،این سازمان را در کسوت یک
نهاد حاکمیتی قرار داده که وظایف مهم و
قابل توجهی داشته و به سازمانی کارآمد جهت
اجرای سیاستهای تجاری ،اقتصادی ،حفاظتی
و امنیتی تبدیل نموده است.
در این مبحث ضمن ارائه تعاریف به
بررسی کنوانسیونهای بینالمللی ،پیماننامهها،
توافقنامههای منطقهای ،شاخصها و مصادیق
و آثار جرائم سازمان یافته خواهیم پرداخت.
تعاریف:
جنايات سازمانيافته فراملي در نيمه دوم
قرن بيستم در مقطعي كه جامعه بينالمللي
درگير اختالفات ابرقدرتها و جنگ سرد بود،
همزمان با پيشرفت فناوري و نتيجت ًا گسترش
مبادالت بازرگاني توسعه يافتند .گروههاي
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جنايتكار امروزه دامنه فعاليت خود را گسترش
داده و براي تحصيل منافع هر چه بيشتر در
سرزمين كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند و
از خالءهاي موجود در سطح بینالمللي بهره
ميبرند جهاني شدن تجارت ،تقاضاي مشتري
(حتي براي محصوالت غيرقانوني) و سيستم
مالي ،براي سازمانهاي مجرمانه انتقال از
فعاليتهاي داخلي به فعاليتهاي فراملي
را جذاب و آسان كرده است .از آنجا که این
جرایم معضل جدیدی در عرصه جهانی تلقی
میشوند جامعه بینالمللي متوجه اين امر شده
و ضرورت همكاری بینالمللی در مبارزه و
پیشگیری از وقوع آنها را دنبال مینماید.
جنايات سازمانيافته به آن دسته از اعمال
مجرمانهاي اطالق ميشود كه توسط گروههاي
جنايتكار با اعمال نفوذ در اركان حكومت با
توسل به ارتشاء يا خشونت و قتل ،معمو ًال با
سازماندهي خاص و به قصد تحصيل منافع
مالي يا مادي ارتكاب مييابند.
براي جرم سازمانيافته تعريفهاي زيادي
ارائه شده است كه باعث تشتت در تعاریف
گردیده ولی در عین حال
با وجود تفاوتهايي كه
دارند ،همه از حيث مفهوم
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مشتركند .در يك تعريف كوتاه آمده است:
«جنايت سازمانيافته ،ارتكاب برنامهريزي شده
جناياتي قابل توجه براي تحصيل منفعت يا
قدرت است .در صورتي كه بيش از دو شريك
در مدت زماني طوالني يا نامحدود سهمي از
طريق تجارت يا ساختارهاي شبهتجارتي يا
استفاده از خشونت يا ديگر وسايل تهديد يا
از طريق نفوذ در سياست يا رسانهها يا اداره
عمومي ،سيستم دادگستري يا اقتصاد ايفا نموده
و با يكديگر همكاري كنند.
در تعريف دیگر که جامعتر ،گوياتر و
مختصر به نظر ميرسد جرایم سازمان یافته
اینگونه تعریف شده« :فعاليتهاي غيرقانوني
و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص است
كه با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي
و قدرت ،به ارتكاب مستمر مجرمانه شديد
ميپردازند و براي رسيدن به هدف از هر نوع
ابزار مجرمانه نيز استفاده ميكنند».
برای دستیابی به تعریف مناسبی که
بتواند تقریب ًا جهان شمول بوده و مورد توافق
جامعه بینالملل و جرمشناسان دول مختلف
قرار گیرد و به نوعی در تضاد با نظام حقوقی
دیگر کشورها نباشد ناچاراً باید به تعاریفی که
در کنوانسیونهای بینالمللی و سازمانها و
مراجع شناخته شده از قبیل کنوانسیون پارلمو،
پلیس بینالملل ،شورای همکاری اروپا و ...ارائه
گردیده استناد نمود تا ضمن رسیدن به نتایج
دلخواه مقبولیت و ضمانت اجرایی الزم را دارا
باشد.
تعریف مناسبی که میتواند مشکل تش ّتت
در تعریفها را تا حدی برطرف کرده و در
مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که
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توسط سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل)
ارائه شده است .براساس این تعریف ،جرایم
سازمانیافته به فعالیتهای غیرقانونی گروهی
مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد اطالق
میشود که هدف اساسی آ ن از این فعالیتها به
دست آوردن پول از این راه بوده و غالب ًا با ایجاد
ترس و فساد ادامه حیات میدهد.این تعریف
همچنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه
جرایم سازمان یافته و فراملی مصوب سال
 2000مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط
میشود .در این کنوانسیون جرایم سازمانیافته
به جرایم شدید یا جرایم خاص پیشبینی شده
در کنوانسیون اطالق میشود که توسط گروهی
متشکل از سه نفر یا بیشتر و با هدف تحصیل
مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی
برای مدتی ارتکاب مییابد؛ (Convention
transnationalorganized against
.)2 Art ,2000 ,Crimes
جرايم سازمانيافته هم جنبه داخلي و
هم فراملي دارد تمايز بين اين دو در موضوع،
هدف و قلمرو ارتكاب جرم روشن ميشود .اگر
اعضاي گروه مجرمانه از يك كشور باشند و در
كشور خود مرتكب جرم مزبور شوند ،در اين
صورت جرم سازمانيافته داخلي (ملی) تحقق
يافته است بدین معنا که اگر جرمی در قلمرو
سرزمين يك دولت برنامهريزي شود و ارتكاب
يابد و آثار آن نيز متوجه همان دولت باشد،
حاكميت دولت مزبور اقتضا ميكند كه در قالب
تدابير ملّي عمل كند و اگر يكي از موارد سهگانه
مزبور ،از قلمرو آن كشور تجاوز كند ،جرم مزبور
فراملي خواهد بود .براي مثال ،قاچاق دختران
قاچاق مواد مخدر و ...از يك كشور به كشور
ديگر و تبادل اطالعات بين افراد مجرم و مانند
آن به جر ْم طبيعت فراملي ميدهد.
كنفرانس جهاني وزرا در مورد جرم سازمان
يافته فراملي اين پديده جديد را به صورت
زيرين تشريح نمود« :جرم سازمان يافته به
طور سنتي به عنوان مشكل قانوني مربوط
به نظم عمومي دولتهاي مستقل تلقي شده
است ولي افزايش وابستگيهاي اقتصادي ميان
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دولتها ،توسعه حملونقل سريع و سيستمهاي
ارتباطي ،افزايش خارقالعاده تجارت بینالمللي
و ضرورت وجود يك بازار مالي جهاني به طور
چشمگيري شرايط تحقق جرم سازمان يافته را
تغيير داده است.
اتحاديه اروپايي تعريفي مبتني بر يازده
ويژگي را براي جرم سازمان يافته مورد توجه
قرار داده است ،اين ويژگيها عبارتند از:
1ـ همكاري بيش از دو نفر
 -2وظيفه مشخص هريك از همكاران
 - 3همكاري براي يك دوره طوالني يا
غيرمشخص
 -4استفاده از شكلي از نظم و كنترل
 -5در مظان ارتكاب جرمهاي تبهكارانه
سنگين بودن
 -6فعاليت دريك سطح بینالمللي
 -7استفاده از خشونت و ابزار ديگر مناسب
براي ارعاب و تهديد
 -8استفاده ازتشكيالت بازرگاني يا شبه
تجاري
 -9ارتكاب مستمر تطهير پول
 -10تاثيرگذاري در امور سياسي،
رسانههاي گروهي ،ادارات عمومي ،مقامات
قضايي و اقتصاد
 -11به دنبال منافع مالي و يا قدرت بودن
براي تحقّق جرم سازمان يافته الاقل بايد
شش ويژگي از يازده ويژگي فوق وجود داشته
باشد كه  3ويژگي شماره  1،5،11براي تحقّق
جرم سازمان يافته يا تشكيل گروه مجرمانه
ضروري است.
سازمان ملل متحد کنوانسیون بینالمللی
مبارزه با جرایم سازمنانیافته فراملی (�Unit
Against Convention edNations
Organized
Transnational
 )Crimeرا با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15
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اجالس
ویژهمقاله

دسامبر  2000در شهر پالرمو یکی از کانونهای
این نوع تشکلهای مجرمانه در جهان با حضور
 120کشور ،ازجمله کشورمان ،برگزار کرد تا
اواسط مارس سال  ۲۰۰۳بيش از  ۱۴۷دولت
اقدام به امضاي ان نمودند و  ۳۲دولت نيز
ان را تصويب كردهاند ،و در نتیجه معاهدهای
بینالمللی در  41ماده و  3پروتکل ارائه شد
و در  15نوامبر همان سال به تصویب کشورها
رسید .طی این معاهده ،از دول عضو خواسته
شده سازوکارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی
جهت مقابله با این جرایم پیشبینی کنند؛
مطابق بند  ،1الف ماده  5كنوانسيون
پالرمو مصوب  2000ميالدي ،ويژگيهاي
عمده جرايم سازمانيافته عبارتند از:
 .1ارتكاب برنامهريزي شده گروهي دو نفر
يا بيشتر؛
 .2شدت جرم؛
 .3هدف مستقيم يا غيرمستقيم به دست
آوردن نفع مالي يا مادي باشد
جرم فراملّي عملي است كه باعث نقل
و انتقال اطالعات ،اشيا (مثل اسلحه يا مواد
مخدر) ،اشخاص (اعم از مجرمان يا قربانيان
جرم يا اشخاص ثالث) ،پول يا ساير اموال از
مرزهاي يك كشور ميشود و دستكم يكي
از كشورهاي درگير ،براي اين ْ
عمل خصيصه
مجرمانه قائل است.
مطابق قسمت ب بند  1ماده  3كنوانسيون
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

جرم سازمانيافته بايد فراملي باشد .در چه
صورت جنايت ارتكابي فراملي به شمار ميآيد؟
در بند  2همين ماده بيان شده است:
از نظر بند يك اين ماده يك جرم در
صورت ماهيت فراملي است كه:
الف .در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب
يابد.
ب .در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد،
ولي بخش مهمي از مقدمات ،طرحريزي،
هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت
پذيرد.
ج .جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد،
ولي توسط يك گروه جنايتكارانه سازمانيافته
ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت
به فعاليت اشتغال دارد.
د .جرم در يك دولت ارتكاب يابد ،ولي آثار
سياسي آن در دولت ديگري بروز كند.
از مطالعه ماده  ۵كنوانسيون و تلفيق آن با
مواد  ۲و  ۳بهطور خالصه ميتوان اوصاف زير
را برشمرد:
 ۱ـ ارتكاب جنايت توسط گروهي كه
متشكل از سه نفر يا بيشتر باشد؛
 ۲ـ جنايت ارتكابي ماهيت ًا فراملي باشد؛
 ۳ـ فعاليت گروه براي مدتي استمرار
داشته باشد؛
 ۴ـ انگيزه و هدف نهايي تحصيل منافع
مالي و مادي باشد.
* مرکز مبارزه با جرایم سازمانیافته
گمرک ایران
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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معاون حقوقی گمرک تهران (شهریار) بیان کرد

صحت و دقت در رسیدگی به پروندههای قاچاق
بزرگترین دستاوردهای سامانه جامع قضایی
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سهیل بانج شفیعی

بهرهبرداری از سامانههای جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صرفاً باعث کاهش مدت زمان ترخیص کاال از رویههای واردات ،صادرات و ترانزیت نشده،
بلکه سایر فعالیتها و بخشهای گمرکی را نیز دربرگرفته و منجر به ایجاد تغییرات مثبت در آنها گردیده است .ازجمله این موارد رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال است
که با استفاده از سامانه جامع قضایی (از زیرمجموعههای سامانه جامع گمرکی) مدت زمان آن به نحو چشمگیری تقلیل یافته و از دو ماه به کمتر از یک روز رسیده است.
از آنجا که استان تهران یکی از استانهای دارای بیشترین حجم کاالی قاچاق است ،برای اطالع بیشتر از چگونگی تأثیر سامانه جامع قضایی بر روند رسیدگی به
پروندههای متشکله قاچاق با وحید خدرویسی معاون حقوقی گمرک تهران (شهریار) گفتوگویی انجام دادهایم که در زیر میخوانید:
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راهاندازی سامانههای الکترونیکی
ازجمله سامانه جامع قضایی در
گمرک چه تأثیری در روند رسیدگی به
پروندههای قاچاق داشته است؟
راهاندازی سامانه قضایی که یکی از
زیرمجموعههای سامانه جامع امور گمرکی
است در موارد مختلفی ازجمله کاهش زمان
رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال در گمرک
مؤثر بوده است.
در سالهای گذشته هنگامی که یکی
از دستگاههای کاشف قاچاق کاال پروندهای
را به گمرک ارسال میکردند حدود  2ماه
طول میکشد تا نتیجه استعالم پرونده قاچاق
به دستگاه مربوطه ارسال شود ،اما امروزه با
استفاده از سامانههای الکترونیکی این زمان به
کمتر از یک روز رسیده است.
یکی از مهمترین مزایای سامانه جامع
گمرکی سرعت در رسیدگی به پروندهها
است ،طبق بخشنامه ریاست کل گمرک دیگر
چیزی به اسم اسناد فیزیکی در گمرک وجود
ندارد و در تمام گمرکات رویههای گمرکی به
صورت الکترونیکی انجام و تمام اسناد اعم از
فاکتور ،پکینگ لسیت و بارنامه در سامانه جامع
امورگمرکی قابل مشاهده است.
یعنی به محض اینکه اسناد به گمرک
واصل و بررسی میشود 10 ،دقیقه بعد کاال
مورد ارزیابی قرار میگیرد ،مشخصات کاال به

@tarkhiskala
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صورت دقیق در سامانه بارگذاری میشود و ما
با استفاده از این اسناد میتوانیم کار مطابقت را
انجام دهیم.
سامانه جامع قضایی از سال  94همزمان
با الکترونیکی شدن رویههای گمرکی و کنار
گذاشتن کاغذ کار خود را شروع کرد ،ولی
سئوالی که ذهن ما را مشغول کرده بود این
بود که برای پروندههایی که قبل از سال 94
تشکیل شدهاند باید به چه نحوی عمل کنیم که
بعداً به این نتیجه رسیدیم اگر موردی اینچنینی
اتفاق افتاد سند را گمرک مبداء اسکن و در
سامانه بارگذاری کند تا براساس آن تصمیمات
الزم اتخاذ شود.
در سامانه جامع قضایی دقت و صحت در
رسیدگی به پروندهها دو عامل بسیار اساسی
هستند ،قبل از راهاندازی سامانه جامع قضایی ما
مسائل متعددی در مورد دستکاری ،جعل اسناد
و ...داشتیم و مشخصات کاالی مکشوفه که به
ظن قاچاق توقیف شده بود را با کاالی دارای
برگ سبز دستکاری میکردند تا به اهداف خود
برسند.
پروندههای متعدد جعل ،استفاده از اسناد
مجعول و ...فضای گمرک را آلوده کرده و باعث
شده بود تا گمرک درگیر مسائل حاشیهای شود
و از اصل کار خود که رسیدگی سریع به
پروندههای قاچاق است عقب بماند.
خوشبختانه در سالهای اخیر و پس از
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راهاندازی سامانه جامع قضایی ما به ندرت
با تخلفاتی مانند جعل اسناد مواجه میشویم
و جعل در حوزه اسناد مثتبه برای رفع حل
پروندههای قاچاق دیگر وجود ندارد.
سامانه جامع گمرکی نقطه عطفی در
رسیدگی به پروندههای قاچاق بوده و مواردی
ازجمله سرعت ،دقت ،صحت و کاهش زمان
رسیدگی به پروندهها با استفاده از این سامانه
محقق شده است.
پروندههای متشکله قاچاق در
گمرکات استان تهران (گمرک غرب و
گمرک فرودگاه امام(ره)) عمدتاً مربوط
به چه نوع کاالهایی است؟
در این خصوص باید قائل به تفکیک
باشیم ،تعریف قاچاق از نظر ما متنی است که
در بند الف ماده  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز آمده و آن ورود کاالی بدون پرداخت حقوق
و عوارض گمرکی حتی در محل عرضه است.
گمرک براساس ماده  47قانون قاچاق
وظیفه ارزشگذاری کاال و بررسی اسناد قاچاق
را دارد.
کشفیات قاچاق به دو دسته تقسیمبندی
میشوند ،ابتدا کشفیات گمرک در داخل اماکن
گمرکی که در ماده  113قانون گمرکی به آن
اشاره شده ،دوم کشفیات دستگاههای نظارتی
در خارج از اماکن گمرکی است که قاچاق
غیرگمرکی محسوب میشود ،مانند کشفیات
نیروی انتظامی و ...این دستگاهها نیز اسناد
کشفیات خود را برای بررسی به گمرک ارجاع
میدهند.
در سال  95و  4ماهه امسال حجم کشفیات

قاچاق دستگاههای نظارتی بیش از 100درصد
افزایش داشته است ،در اینجا گمرک دو وظیفه
دارد که یکی از آنها دفاع از حقوق صاحبان
کاال است که کاالی خود را با پرداخت حقوق و
عوارض گمرکی و به صورت قانونی وارد کشور
کردهاند و اسناد کافی دارند و در مواردی هم که
قاچاق اتفاق می افتد باید مراتب عدم تطبیق
اسناد را اعالم کنیم.
به گفته شما حجم کشفیات سایر
دستگاهها بیش از  100درصد در سال
گذشته افزایش یافته است ،اما آیا
تمام کشفیات منجر به قاچاق شده
است؟
در حد اطالع ،میتوانم بگویم که بیش از
50درصد این کشفیات منتهی به قاچاق نشده
است و مراجع رسیدگیکننده و صادرکننده حکم
رأی به قاچاق ندادهاند.
دلیل اینکه آمار دقیقی در این خصوص
وجود ندارد نیز به این خاطر است که دیگر
مانند گذشته گمرک سازمان شاکی نیست قب ً
ال
ما مانند یک جرم خصوصی با قاچاق برخورد و
درخصوص قاچاق موضوع را پیگیری و دنبال
میکردیم و حتی درخصوص اجرای حکم پیگیر
میشدیم ،ولی االن باید ببینیم که فقط اسناد
مطابقت دارد یا خیر .درخصوص اینکه ببینیم
چه رأی صادر میشود و چه میزان جریمه
انجام میشود ،دیگر گمرک وظیفهای در این
خصوص ندارد.
در استان تهران در سال  95و  96با توجه
به اینکه از شهرستان فیروزکوه تا اسالمشهر
تحت حوزه معاونت حقوقی گمرک تهران
قرار دارد .در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی
دو موضوع مطرح است .در مورد کشفیات
قاچاق گمرکی در گمرک تهران افزایش حدود
50درصدی داشتهایم که تاکنون  2مورد آن
منجر به صدور حکم شده است.
درخصوص کشف مواد مخدر نیز اقدامات
مثبتی انجام شده که نتیجه آن در گزارش دفتر
مبارزه با جرم منطقهای سازمان جهانی گمرک
( )RILOآمده است .طبق این گزارش گمرک
ایران در حوزه مبارزه با تخلفات گمرکی (قاچاق
کاال) رتبه دوم و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
رتبه اول را کسب کرده است.
پروندههای تشکیل شده در
گمرکات استان تهران عمدتاً مربوط به
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چه نوع کاالهایی است؟
تهران به عنوان پایتخت سیاسی و
اقتصادی کشور هدف اصلی کاالی قاچاق
است ،ما در تهران همه نوع کشفیات قاچاق
داریم؛ پوشاک ،کفش ،بلورجات ،لوازم خانگی،
چرمهای مصنوعی ،مواد خوراکی ،آشامیدنی و
بهداشتی و...
معموالً چند درصد از پروندهها در
مرحله بدوی رسیدگی در گمرک حل
و فصل و چند درصد به مراجع باالتر
ارجاع داده میشود؟
در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
قانونگذار پیشبینی کرده بود که در مرحله
اداری یعنی قبل از تشکیل پرونده قضایی
و به عبارتی قبل از اینکه گمرک علیه افراد
اعالم جرم کند شخص بتواند در مرحله اداری
جریمههای خود را پرداخت و پرونده مختومه
شود ،اما با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز در سال  1392و نقض صریح قانون
اعمال تعزیرات حکومتی متأسفانه برخالف
سیاست غزلزدایی که در مجموعه قوه قضاییه
و نظام کیفری ما با توجه به بخشنامههای
متعدد ریاست این قوه وجود دارد این موضوع
پیشبینی نشده است ،بنابراین اگر کشفیاتی
وجود داشته باشد دیگر سیستمی وجود ندارد
که بتوانیم در مرحله اداری مشکل را حل کنیم
و برای همه مشکالت باید پرونده ایجاد شود و
دادگاه به آن رسیدگی کند.
میانگین مدت رسیدگی به
پروندههای قاچاق چقدر است و برای
کوتاه کردن پروسه رسیدگی چه
اقداماتی صورت گرفته است؟
قانونگذار این دغدغه را پیشبینی کرده
است ،ولی اینکه این موضوع تا چه میزان اجرا
میشود قابل بحث است .قانونگذار مدت زمانی
را برای دستگاههای موضوع وصول درآمدهای
دولتی و خاصه گمرک پیشبینی کرده است و
گمرک باید ظرف ده روزه پاسخ استعالمات
دستگاههای رسیدگیکننده را بدهد .البته در
جای دیگر این زمان را به  20روز افزایش داده
است و اگر بیش از  20روز طول بکشد موجب
محکومیت اداری گمرک خواهد بود.
قانونگذار این پیشبینی را در قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز انجام داده ،اما من به ضرس
قاطع به شما میگویم که گمرک با توجه به
سامانههای متعدد گمرکی تحول عظیمی در
حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد کرده که
یکی از آنها شفافیت در رسیدگی به پروندهها
است.
من به جرأت میتوانم بگویم االن کاالی
قاچاقی نیست که بتوانید از اسناد کاالهای دیگر
استفاده کند .در گذشته شخصی که یک بار
به صورت قانونی گوشی آیفون وارد میکرد
تا سالیان بعد از همان برگه سبز برای سایر
گوشیهای قاچاق خود نیز استفاده میکرد ،اما
االن دیگر امکان انجام این کار وجود ندارد.
در حال حاضر  IMEIگوشیها در گمرک
ثبت میشود و امکان جعل اسناد از بین رفته
است .تأکیدی که قانونگذار در مواد  2و 33
مبارزه با قاچاق ایجاد کرده است گمرک آنها را
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عملیاتی ساخته و در این حوزه با فناوریهای
نوین پیش قدم بوده است.
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به
مراجع رسیدگیکننده از زمان تشکیل پرونده
تا صدور حکم یک ماه فرصت رسیدگی داده
شده ،ولی آیا واقع ًا پرونده در یک ماه رسیدگی
میشود؟! این موضوعی است که میشود در
مورد آن بحث کرد!
میزان جریمههای وصولی از قاچاق
کاال در سه ماهه اول سال  96به چه
میزان بوده است و چه تعداد پرونده به
مراجع قضایی ارجاع شده است؟
در سال  95بیش از  2هزار و  500پرونده
که توسط دستگاههای کاشف به ظن قاچاق
تشکیل شده بود رسیدگی شد و تعداد کمی از
آنها منجر به قاچاق قطعی گردید و ما بیش از
 2هزار و  500هزار میلیارد تومان ارزشگذاری
در حوزه پروندههای قاچاق موضوع کشفیات
دستگاههای کاشف انجام دادیم.
همچنین سال گذشته ما حدود 500
مورد ارزیابی در محل داشتیم ،مانند حضور
کارشناسان گمرک در بازار میوه و ترهبار ،کوچه
مروی ،بازار مولوی و ...کارشناسان ما به صورت
شبانهروز برای بررسی کشفیات کاالی قاچاق
به بازار اعزام میشدند.
طبق ماده  42قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز هرگاه دستگاه کاشف نسبت به قاچاق بودن
کاال ظن قوی داشته باشد میتواند آن را ضبط
کند حتی اگر کاال برگ سبز گمرکی هم داشته
باشد!
متأسفانه با فرآیند دادرسی که در قانون
مبارزه با قاچاق کاال پیشبینی شده گمرک
نمیتواند در مراحل اداری رفع ظن کند و کار
به درازها کشیده میشود.
قب ً
ال اگر پروندهای وارد گمرک میشود
و گمرک تشخیص میداد این پرونده قاچاق
نیست ،همان مرحله رفع ظن و کاالی شخصی
که برگ سبز داشت شش ماه یا یک سال در
انبارها ضبط نمیشد! ولی در حال حاضر وقتی
گمرک پس از بررسیهای خود به قانونی بودن
واردات کاالی مظنون به قاچاق پی میبرد تنها
میتواند نظر خود را به مراجع ذیربط اعالم
کند و صاحب کاال باید منتظر باشد تا دادگاه
رأی صادر نماید.
در قانون مبارزه با قاچاق دغدغه ما (گمرک)
که در عمل با آن درگیر هستیم این است که
در قانون قاچاق هم قید نشده چه کسی حق
تجدید نظر دارد و هر دستگاهی میتواند حکم
تجدیدنظر بدهد .ما برای تجدیدنظر کمیتهای را
تشکیل دادیم که جلسات آن به صورت هفتگی
برگزار میشود و دادنامهها ابالغ میگردد.
همانطور که اشاره شد کاالیی که گمرک اسناد
آن را مطابقت داده است توسط سایر دستگاهها
به تجدیدنظر فرستاده میشود و حداقل چند ماه
زمان میبرد تا بیگناهیاش ثابت شود.
فرض کنید واردکنندهای که در تابستان
کولر وارد کشور کرده و محمولهاش به ظن
قاچاق توقیف شده باید در تمام این فصل
کاالیش توقیف بماند .سئوال این است که
خسارت او را چه کسی باید متحمل شود؟

r
a

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

A

C

I

R

k
-

I

.

سـال هجدهم
W

W

W

گفت و گو

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

ناظر گمرکات استان هرمزگان:

همکاری گمرک ،نیروی انتظامی و قوه قضائیه
برای مقابله با قاچاق در باالترین سطح است
ناظر گمرکات هرمزگان گفت:
با توجه به اشراف اطالعاتی کامل
گمرک و نیروی انتظامی و مجهز
شدن به تجهیزات نظارتی و کنترلی،
قلمرو استان هرمزگان دیگر جوالنگاه
قاچاقچیان نیست.
علیرضا دشتانی در سومین جلسه شورای
جنگ نرم فرماندهی انتظامی استان با تاکید
بر اینکه قلمرو استان هرمزگان دیگر جوالنگاه
قاچاقچیان نیست ،افزود :گمرک هرمزگان با
اشراف اطالعات کامل و با همکاری نیروی
انتظامی محمولههای قاچاق را کشف و پروندهها
را جهت بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع
میدهد.
وی با تقدیر از حمایت و همراهی نیروی انتظامی هرمزگان با گمرک شهید رجایی بیان
داشت :اگر حمایت و همکاری نیروی انتظامی استان در برخورد با قاچاق نبود از سرعت رسیدگی
و برخورد با متخلفان کاسته میشد.
مدیرکل گمرکات هرمزگان با اشاره به اینکه بایستی به گونهای اقدام کرد که کسی
احساس نکند قلمرو جمهوری اسالمی ایران بهویژه استان هرمزگان که مردمی اصیل ،نجیب
و والیتمدار دارد جوالنگاهی برای انجام اعمال خالف است ،اظهارداشت :در استان هرمزگان با
توجه به حجم باالی ورودی کاال باید دید چه امکاناتی برای مبارزه با قاچاق در اختیار نیروی
انتظامی و گمرک و دستگاههای دخیل در این امر قرار گرفته است.
دشتانی با بیان اینکه استان هرمزگان تقریب ًا  ۵۴درصد تجارت خارجی کشور را به خود
اختصاص داده که چیزی بین  ۴۳تا  ۴۶درصد آن در گمرک شهید رجایی صورت میگیرد،
تصریح کرد :گمرکات هرمزگان در سال  ۷ ،۹۴هزار میلیارد و در سال  ۹۵بیش از  ۱۲هزار
میلیارد تومان درآمد داشته است و سئوال این است که آیا این همه درآمد تأثیری در رشد استان
داشته یا خیر.
وی با اذعان به اینکه رقم درآمد گمرکی در سال  ۹۵با یک رشد  ۵۴درصدی در بعد از
انقالب بیسابقه بوده است و روزانه به طور تقریبی دو هزار و  ۵۰۰کانتینر از گمرک شهیدرجایی
ترخیص میشود ،گفت :بیش از  ۱۲هزار میلیارد تومان در سال  ۹۵در استان درآمد داشتیم و چه
اشکالی دارد که از این مقدار هزار میلیارد آن صرف استان هرمزگان شود و مث ً
ال مقداری از آن
را به گمرک یا نیروی انتظامی بدهند تا خودشان را تجهیز کنند و الباقی را صرف آبادانی استان
کنند .ناظر گمرکات هرمزگان اظهارداشت :استان هرمزگان به عنوان آنتی قاچاق کل کشور
محسوب میشود و با وجود سهم  54درصدی تجارت کل کشور کمترین قاچاق را داشت ه است
و بیشترین برخورد و مبارزه با قاچاق و کشفیات صورت گرفته که این همان پیشگیری است.
وی ادامه داد :با مبلغی در حدود ۴میلیارد تومان گلوگاه شهید میرزایی در محور بندرعباس
به سیرجان را تجهیز کردیم و اکنون خیالمان راحت است که هیچ کس از آن گلوگاه نمیتواند
کاالی قاچاق را عبور دهد و چند گلوگاه دیگر نیز در سطح استان داریم که امیدواریم بتوانیم
آنها را نیز تجهیز کنیم.
مدیرکل گمرکات هرمزگان اذعان داشت :اکنون در استان هرمزگان قاچاق به سختی انجام
میشود زیرا هزینه و ریسک قاچاق باال رفته و برخوردها بسیار شدیدتر شده است و تعاملی در
سطح باال بین نیروی انتظامی ،گمرک و دستگاه قضا وجود دارد و پروندهها در کمترین زمان
ممکن رسیدگی و رأی آن صادر میشود.
در این جلسه همچنین سرهنگ خرم روی جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان مهمترین
عوامل گسترش قاچاق در ایران را وجود مرزهای طوالنی ،محدودیت و کمبود امکانات در کنترل
مرزها ،ویژگیهای خاص کشورهای همسایه ،تغییر الگوی مصرف ،وجود تقاضا برای کاالی
قاچاق ،قبیح نبودن مصرف کاالی قاچاق و تلقی قاچاق کاال به عنوان یک شغل عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم امحاء کاالهای قاچاق خود میتواند فسادانگیز بوده و فعالیتهای
غیرقانونی قاچاقچیان و قانونگریزی آنها و ناهنجاریهایی همچون واسطهگری ،ارتشاء ،تقلب
و ...را تشدید کند ،گفت :امحاء کاالهای قاچاق کشف شده نشاندهنده عزم جدی و تقویت
آن برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز است .جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان افزود :استفاده از
تجهیزات الکترونیکی مدرن در مبادی رسمی ،رفع خالء در قوانین و مقررات به منظور ایجاد
انگیزه پلیس در برخورد قاچاق و ایجاد عزم ملی و تقویت باورهای دولتمردان برای جدیت در
مقابله با فساد میتواند در برخورد با قاچاق اثرگذار باشد.
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آثارگمرک الکترونیکی بر تجارت از منظر دو مدیر گمرک مرزی
ایجاد شرایط بهتر و آسانتر برای انجام امور گمرکی
صاحبان کاال در گمرک پس از راهاندازی سامانههای
الکترونیکی و حذف روشهای سنتی گذشته باعث
رضایتمندی اکثر فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت
خارجی شده است و به جز برخی از نارساییهای فنی که
عمدتاً ناشی از ضعف زیرساختارهای ارتباطی و مخابراتی
است ،مشکل دیگری در ارتباط با ترخیص کاال در گمرک
وجود ندارد.
در ادامه گفتوگو با مدیران گمرکات اجرایی ،در

این شماره پاسخهای رضا راستی مدیرکل وقت گمرک
سرخس که هم اکنون تصدی گمرکات استان سیستان
و بلوچستان را برعهده دارد و  ....احمدی مدیر گمرک
خسروی در استان کرمانشاه از نظرتان میگذرد.
سئوال:
 -1از زمان پیادهسازی سامانههای جامع امور گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک تحت مدیریت
جنابعالی ،چه تغییر و تحولی در ارائه خدمات گمرکی به
ذینفعان به وجود آمده است؟

 -2خدمات و تسهیالت فراهم شده در قالب سامانههای
الکترونیکی تا چه اندازه سبب کاهش زمان و هزینه
ترخیص کاال شده است؟
 -3برای اثربخشی بیشتر گمرک الکترونیکی در گمرک
تحت مدیریت شما ،چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
 -4همکاری سازمانها و دستگاههای همجوار با آن
گمرک در چارچوب سامانههای الکترونیکی چگونه است؟
 -5مشکالت احتمال آن گمرک در بحث سامانههای
الکترونیکی کدامند؟

رضا راستی:
سامانه جامع گمرکی باعث افزایش درآمد
گمرک شده است
 -1قبل از پیادهسازی
سامانه جامع امور گمرکی،
تشریفات گمرکی با
برخورداری ناقص از امکانات
سیستم آسیکودا و با تأکید بر
اصالت داشتن روش دستی
و اسناد و مدارک کاغذی،
کنترلهای تکراری در
واحدهای مختلف گمرک
و حضور فیزیکی نماینده
صاحب کاال در تمامی
مراحل انجام کار صورت میگرفت که نتیجه آن عدم تناسب بین
حجم کار و نیروی انسانی و ازجمله کارشناس و ارزیاب گمرک،
جعل اسناد ،استفاده متعدد از کاغذ ،ثبتهای تکراری اطالعات،
مراجعه مکرر ذینفعان ،افزایش هزینهها و در نهایت نارضایتی
خدمتگیرندگان و پرسنل بود لیکن با پیادهسازی سامانه جامع
امور گمرکی ،استفاده از سیستم کاربردی یکپارچه جهت پوشش
فعالیتها در کلیه فرآیندهای عملیاتی گمرک و با قابلیت اتصال به
سیستمهای حوزه پشتیبان و در نهایت استفرار پنجره واحد تجارت
فرامرزی فراهم شده است که این امر دستاوردهای زیادی را برای
ارائه خدمات بهتر به ذینفعان به همراه داشته که به برخی از آنها
و به صورت اختصار اشاره میشود:
* افزایش بهرهوری در بین کارمندان و به تبع آن تسریع و
تسهیل تشریفات گمرکی و ارائه خدمات بهتر به ذینفعان.
* امکان شناسایی سریع تنگناها و مشکالت با استفاد از
ظرفیتهای سامانه و گزارشات  MISو تالش جهت برطرفسازی
چالشها در راستای ارائه خدمات بهتر به ذینفعان
* امکان کنترل سریع و آنی کاربران و ارائه تذکرات به موقع
جهت تسریع در انجام امور مربوط به خدمتگیرندگان
* ارتباط سریع و مطمئن خدمتگیرندگان با گمرک و بالعکس
* ایجاد شفافیت در انجام کار
* صرفهجویی در زمان برای خدمتگیرندگان با اظهار کاال از
طریق دوراظهاری و از محل کار و عدم نیاز به مراجعه گمرک ،اخذ
سریال از طریق سامانه ،جلوگیری از ثبت اطالعات و کنترلهای
تکراری و...
* صرفهجویی در هزینههای ترخیص برای ذینفعان
* دریافت الکترونیکی مجوزها و عدم نیاز به مراجعه حضوری
خدمتگیرندگان به سازمانهای صادرکننده مجوز.
* کاهش نگرانی خدمتگیرندگان با حذف پروانههای کاغذی
در قبال مفقودی پروانههای کاغذی و سوءاستفاده احتمالی از آنها و
تبعات ناشی از پاسخگویی به دستگاههای ذیربط.
 -2قبل از راهاندازی سامانه جامع امورگمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر اظهارنامهها،
اخذ کوتاژ ،ثبت اطالعات ،مکاتبه با سازمانها جهت صدور
مجوزها و غیره بهصورت دستی انجام میشد که تبعات ناشی

از ماندن در صفهای طوالنی انجام کار ،مراجعات مکرر ،ارائه
اسناد کاغذی ،ترخیص کاال بهصورت سنتی و غیره افزایش زمان
و هزینههای ترخیص کاال را برای خدمتگیرندگان به همراه
داشت ،اما با پیادهسازی سامانهها و امکان اظهار کاال از راه دور
و از محل کار ذینفع ،حذف کاغذی اسناد ،ارسال الکترونیکی
اطالعات برای سازمانهای همجوار و دریافت الکترونیکی
مجوزها ،اجرای طرح سلکتیویتی برای ترخیص کاال وتعیین
زمان ترخیص کاال برای مسیرهای سهگانه سبز ،زرد ،قرمز،
پیگیری و زمان سنجی آن از طریق گزارشات  MISو غیره
ضمن اصالح فرآیندهای گمرکی ،صرفهجویی قابل مالحظهای
در زمان و هزینههای ترخیص کاال در چرخه تجارت خارجی
پدید آمده است.
 -3در پاسخ به این سئوال راهکارها و پیشنهادهای زیر ارائه
میشود که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
* توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی
* تهیه دستگاه  X-Rayکامیونی و فراهم شدن شرایط
الزم در سامانه جامع امور گمرکی جهت مبادله الکترونیکی اسکن
کامیونها با تمامی گمرکات.
* راهاندازی راهبند الکترونیکی و دوربین پالکخوان و با
قابلیت اتصال به سامانه جامع امورگمرکی در تمامی گمرکات.
* انعقاد تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطالعات با گمرک
ترکمنستان.
 -4قبل از اجرای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ،به
دلیل شکل مبادله اطالعات بین گمرک و سازمانهای همجوار،
اخذ مجوزهای کاغذی و غیره ،فرآیند حاکم بر این چرخه دچار
اشکاالت جدی بود و این چرخه عملیاتی روانی الزم را نداشت و
ما حصل آن تطویل زمان و افزایش هزینههای مربوط به عملیات
تشریفات غیرگمرکی بود که تبعات ناشی از ثبت تکراری اطالعات
توسط سازمانهای همجوار ،مراجعه مکرر خدمتگیرندگان
و نگرانی از جعل مجوزهای صادره ،دغدغههایی را برای
سازمانها بهوجود آورده بود که با پیادهسازی سامانهها و ارسال
الکترونیکی اطالعات از سوی گمرک برای سازمانها و صدور
مجوز الکترونیکی از سوی آنان ،ضمن کاهش مراجعه حضوری
خدمتگیرندگان به ادارات ذیربط و دریافت دقیق اطالعات مورد
نیاز از سوی آنان با استقبال از این موضوع تعامل ادارات را با
گمرک بهبود بخشیده است.
-5ممکن است سامانه جامع امور گمرکی در شرایط خاص و
ازجمله بهروزرسانی و یا سرعت پایین اینترنت جهت ثبت و دریافت
اطالعات در سامانه  EPLدر برخی ساعات با اختالالت اندکی
همراه باشد لیکن راهاندازی سامانه جامع امورگمرکی با این وسعت
کار ارزشمندی است که گمرک انجام داده است و در راستای
تسهیل و توسعه آن نیز موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 راهاندازی سامانه دوراظهاری در رویه مرجوعی امکان تسویه سیستمی پروانههای ورود موقت و خروجکامیونها در تمامی گمرکات کشور
 راهاندازی سامانه انبارها مختص مناطق ویژه جهت کنترلو نظارت دقیق بر ورود و خروج کاال و اخذ گزارشهای به موقع و
آنی جهت دریافت گزارش موجودی کاالها در انبار.

احمدی مدیر گمرک خسروی  ،در استان کرمانشاه:
کاهش زمان صادرات و افزایش رضایت ذینفعان با
استفاده از سامانه جامع گمرکی
 -1با راهاندازی سامانه
جامع امور گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی
زمان انجام تشریفات
گمرکی کاهش یافته و
با استفاده از گزارشهای
مدیریتی در سامانه امکان
مدیریت ریسک در انجام
فرآیندها میسر شده است.
کاهش مراجعه حضوری
صادرکنندگان و حذف
فرآیندهای زائد ،شفافسازی اطالعات مورد نیاز از طریق
سامانههای گمرک و کاهش هزینهها را در زنجیره تجارت از دیگر
دستاوردهای سامانههای الکترونیکی در گمرک است.
 -2با حذف کاغذ و انجام امور از طریق سامانههای
الکترونیکی در زمان و هزینههای ترخیص شاهد کاهش
چشمگیری بودهایم و با توجه به اینکه عمدهترین فعالیت گمرک
خسروی هماکنون صادرات کاال میباشد ،کاهش زمان صادرات
و رضایت مراجعهکنندگان در حوزه صادرات از خدمات سامانه
الکترونیکی گمرک مشهود است.
 -3اصالح و بازنگری در فرآیندهای الکترونیکی با توجه
به روند انجام تشریفات در گمرکات مرزی زمینی و شیوه
تجارت در مرزهای زمینی بهخصوص شرایط خاص پذیرش
کاال توسط گمرک عراق و حجم مبادالت ،نیازی ضروری
است .جانمایی نامناسب ارگانهای مستقر در مرز خسروی
و همچنین عدم همخوانی زیرساختهای مرزی و مسیرهای
منتهی به خروج کاال از کشور با فرآیندهای تعریف شده در
سامانه گمرک موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیتها در مرز
خسروی شده است.
توسعه محوطه گمرک خسروی و تفکیک مسیرها ،ایجاد
پارکینگ کامیونهای صادراتی و همچنین توسعه شبکه کامپیوتر
و افزایش نیروی انسانی متخصص در حوزههای فنی گمرکی و
فناوری اطالعات راهکارهای اثربخشی بیشتر گمرک الکترونیک
در مرز خسروی خواهد بود.
 -4سازمانهای همجوار در اجرای سامانههای گمرکی و
ارسال مجوزهای الکترونیک با گمرک همکاری خوبی داشتهاند
و هماکنون تمام مجوزهای مورد استفاده به صورت الکترونیک به
گمرک خسروی ارسال میشود.
 -5قطع ارتباط با سامانه  EPLدر برخی مواقع  ،تغییرات
و بهروزرسانیهای سامانه بدون اطالعرسانی ،مشکل پاسخگویی
پشتیبانی سامانه به صورت برخط ،مشکالت گزارشگری در سامانه
و خطاهای مکرر ،فرآیند زمان بر ایجاد دسترسی و بازیابی کلمه
عبور و همچنین تغییرات رایانهای مستهلک از مشکالت این
گمرک در استفاده از سامانههای الکترونیک است.
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استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

معاون توسعه مدیریت گمرک در مراسم تودیع و معارفه ناظر گمرکات آذربایجان غربی:

 ۳دستگاه ایکسری در گمرکات آذربایجان غربی نصب میشود

معاون توسعه مدیریت و منابع
گمرک ایران گفت :تا پایان امسال سه
گمرک بازرگان ،تمرچین و رازی در
استان آذربایجان غربی به تجهیزات
جدید ایکس ری مجهز میشوند.
علی رحیمیان در آیین تودیع و معارفه ناظر
گمرکات آذربایجان غربی اظهارداشت :دو دستگاه
ایکسری کامیونی برای گمرک بازرگان و یک
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دستگاه ایکسری کامیونی برای گمرک تمرچین
پیرانشهر پیشبینی شده است.
وی افزود :با بهرهبرداری از این تجهیزات
عالوه بر تسریع در انجام امور گمرکی و کاهش
صف کامیونها در این گمرکات ،امکان قاچاق
کاال نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
رحیمیان یادآور شد :دستگاههای جدید
ایکسری میتوانند در هر ساعت  ۱۲۰تا ۱۵۰
کامیون را حتی در حال حرکت عکسبرداری کنند
که این امر سرعت عبور کامیونها از گمرکات
آذربایجان غربی را بسیار افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی یکی
از مهمترین استانهای کشور در حوزه فعالیتهای
گمرکی است افزود :دو دستگاه ایکسری مسافری
نیز تا پایان سالجاری در گمرکات بازرگان و رازی
(خوی) به بهرهبرداری میرسد.
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در این جلسه احمد برکابیان به عنوان ناظر
گمرکات آذربایجان غربی معرفی و از خدمات
پرویز تقوی در این سمت قدردانی شد.
برکابیان که پیش از این مدیرکل گمرک

مدیرکل گمرکات اسان کرمان خبر داد

معاون حراست و امور انتظامی حوزه نظارت گمرکات هرمزگان:

حراست ،چشم مدیر سازمان است

طی مراسمی با حضور سید مجید
حسینی معاون حراست و امور انتظامی
حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان،
"بهنام گشتیل" به عنوان مسئول
حراست گمرک بندرلنگه معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک بندرلنگه،
حسینی در این مراسم طی سخنانی از حراست
اصالحگرا به معنای پیشگیری قبل از وقوع
تخلف یاد کرد و نقش آن را در جهت اصالح و
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سالمت سازمان و نهادینه کردن قانونگرایی مهم
خواند.وی یکی از مشخصههای حراستها را
مثبتنگر بودن آنها دانست که در کنار ضعفها،
نقطههای قوت را نیز ببینند و صرف ًا به جنبه
تنبیهی نگاه نکنند.
معاون حراست گمرکات استان هرمزگان از
حراست فرهنگمدار نیز سخن به میان آورد که
با خودکنترلی و نظارت از درون جهت جلوگیری
از تخلف باید بهصورت یک فرهنگ نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به
آیههایی از کالم خداوند :با مفاهیم دوری از ظن
و گمان بد نسبت به همکاران ،دوری از تجسس
و دوری از غیبت اشاره کرد و گفت :ظن و گمان
بد زمینه تجسس را فراهم میآورد و تجسس در
امور دیگران زمینه غیبت را که همه اینها مورد
نکوهش است.
سید مجید حسینی از حراست به عنوان
عیون یعنی چشمهای سازمان و از مدیر به
عنوان عقل سازمان نام برد و افزود :حراستها
بازوان و مشاوران تصمیمساز مدیران بوده و این
مدیران هستند که در نهایت با مشاورههایی که
دریافت میکنند تصمیمگیری مینمایند.
براساس این گزارش در مراسم معارفه
بهنام گشتیل به عنوان مسئول حراست گمرک
بندرلنگه ،مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهید
باهنر ،مسئولین و رؤسای ادارات شهرستان و
کارکنان گمرک بندرلنگه نیز حضور داشتند.
در این مراسم همچنین صفر شیبانی
مدیرکل گمرک بندرلنگه از خدمات عباداله
غفاریفر سرپرست سابق حراست این گمرک با
اهدای لوح تقدیر قدردانی و برای مسئول جدید
حراست آرزوی موفقیت کرد.

افزایش سرعت
و دقت ترخیص کاال
در گمرک منطقه ویژه
اقتصادی ارگ جدید بم
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توقیف محمولههای قاچاق شرکتهای هرمی توسط مأموران گمرک
مأموران گمرک برای چندمین بار متوالی طی روزهای اخیر موفق
شدند محمولههای قاچاق لوازم آرایشی شرکتهای هرمی را در مرز
توقیف کنند.
براساس این گزارش ،آخرین محموله توسط مأموران گمرک نوردوز توقیف شد
که یک شرکت هرمی با جاسازی انواع لوازم آرایشی در باک اتوبوس قصد داشت مقدار
 ۱۵۰کیلوگرم لوازم آرایشی را به صورت قاچاق از کشور ارمنستان وارد ایران کند که با
هوشیاری مأموران گمرک شناسایی و کشف شد.
اقالمی که قاچاق شده انواع لوازم آرایشی یک شرکت هرمی در داخل ایران است .این
شرکت هرمی در اینترنت تبلیغات میکند و این کاالها عمدت ًا توسط اتوبوسها از کشورهای
همسایه به داخل کشور حمل میشود و نحوه جاسازی اتوبوسها نسبت به هم کام ً
ال
متفاوت است.این ششمین اتوبوسی است که در مرز نوردوز طی هفتههای اخیر توقیف و از
قسمتهای مختلف آن لوازم آرایشی قاچاق توسط مأموران گمرک کشف میشود.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

بازرگان بود نیز در سخنانی کوتاه توسعه گمرک
الکترونیکی و انسجام سازمانی را مهمترین رویکرد
مدیریت خود در گمرکات آذربایجان غربی عنوان
کرد.

www.tarkhis-kar.ir

سرعت و دقت خدمات منطقه
ویژه ارگ جدید بم با اجرایی شدن
سامانههای جامع گمرکی به نحو قابل
توجهی افزایش یافته و با توجه به وجود
چندین شرکت خودروسازی در این
منطقه عملکرد گمرک تأثیر بسزایی در
رونق فعالیتهای آنان داشته است.
این مطلب را محمدرضا قادر مدیرکل
گمرک استان کرمان در نشستی که به منظور
بررسی مسائل و مشکالت شرکتهای فعال در
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تشکیل شده
بود بیان کرد و گفت :با راهاندازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی امور گمرکی شرکتهای تولیدی و
تجار و بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری
انجام میشود.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان
کرمان در این نشست که مدیران شرکتهای
کرمان موتور ،بم خودرو ،مدیران خودرو ،کارمانیا
و راین خودرو رئیس گمرک منطقه ویژه
اقتصادی ارگ جدید بم حضور داشتند ،حاضران
به تبیین نظرات دیدگاهها و پیشنهادات خود در
جهت رفع موانع و مشکالت اجرایی پرداختند و
از همکاری و تسهیالت گمرک استان منطقه
ویژه ارگ بم در جهت ترخیص بهموقع کاال و
قطعات مورد نیاز خطوط تولید و مونتاژ قدردانی
کردند.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
R

عملکرد گمرک و رئیس
کل آن در مبارزه با قاچاق
تحسینبرانگیز است
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دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
یزد با بیان اینکه اقدامات گمرک در مبارزه با
قاچاق کاال ستودنی است ،گفت :با راهاندازی
سامانههای الکترونیکی ،اصالح فرآیندها و
نصب دستگاههای جدید ایکسری ،گمرک با
دولت یازدهم متحول شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک یزد ،احمد
ترحمی در دیدار با مدیرکل گمرک یزد ضمن
اشاره به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در
عرصه مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :در آغاز به
کار دولت یازدهم حجم قاچاق کاال در کشور ۲۵
میلیارد دالر بود که این میزان درسال  ۹۵به ۱۲
میلیارد دالر کاهش یافته و این امر در سطح بازار
ال محسوس است .وی در همین زمینه اقدامات
کام ً
گمرک برای مبارزه با قاچاق کاال را ستودنی ذکر
کرد و افزود :عملکرد گمرک ایران و رئیس کل آن
در زمینه مبارزه با قاچاق کاال تحسینبرانگیز است،
راهاندازی سامانههای الکترونیکی ،پنجره واحد امور
گمرکی ،کاهش مراحل صادرات و واردات ،تسریع
و تسهیل ترخیص کاال باعث تحول عظیم گمرک
در دولت یازدهم شده است.
ترحمی ادامه داد :اصالح فرآیندها و افزایش
نظارت سیستمی ،اصالح طبقات تعرفهای و تعدیل
نرخ میانگین تعرفه ،کاهش هزینههای غیرتعرفهای
تجارت خارجی ،طراحی معماری کالن نظارت
سیستمی ،کاهش زمان ترخیص کاال از گمرکات
و تسهیل صادرات از دیگر اقدامات جهادی و
انقالبی رئیس کل گمرک ایران است که جای
تقدیر و تشکر دارد.دبیر کمیسیون برنامهریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استان یزد اظهارداشت :البته برخی قصد دارند
قاچاق را به گمرک یا مناطق آزاد مربوط و با ارائه
آمارغیرواقعی عملکرد دولت یازدهم در زمینه
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را زیر سئوال ببرند ولی
نمیتوان واقعیت بازار و کاهش محسوس قاچاق
کاال را با چنین مطالبی انکار کرد.
وی افزود :عزم دولت و به تبع آن ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال وارز در مبارزه اصولی و سیستمی
با پدیده شوم قاچاق جدی و خللناپذیر است.ترحمی
در این نشست همچنین ساماندهی و استانداردسازی
شرکتهای هیدروکربن و تولیدکنندگان مشتقات
فرآوردههای نفتی در استان را ازجمله دیگر اقدامات
این کمیسیون برشمرد و بر تداوم نظارت مؤثر و
کارآمد بر فعالیت این شرکتها تأکید کرد.گفتنی
است ،در این نشست که کارشناسان گمرک و ستاد
مبارزه با قاچاق کاالو ارز حضور داشتند درخصوص
اقدامات مشترک برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق
کاال بحث و تبادلنظر شد.
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افزایش صادرات از گمرک اصفهان در چهار ماهه امسال

دبیر کمیسیون برنامهریزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز یزد:

r
i
.

I

A

C

I

R

I

.

سـال هجدهم

22

مديركل گمرك اصفهان گفت :در
 4ماهه ابتدای سال  ،1396یک میلیون
و  359هزار تن کاال و به ارزش 471
میلیون و  475هزار دالر ،به مقصد 85
کشور جهان صادر شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن
 13درصد و از حیث ارزش  12درصد
افزایش داشت.
اسداهلل احمدی ونهری عمدهترين كاالهاي
صادراتي از استان اصفهان را محصوالت
پتروشیمی ،آهنآالت و فوالد و فرش برشمرد
و اظهارداشت :مهمترين كشورهاي مقصد
كاالهاي صادراتي استان اصفهان عراق ،امارات
متحده عربی ،افغانستان ،پاکستان و تایلند بودند.
احمدی ونهری افزود :در راستای اجرای
اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک؛ صادرات
تولیدکنندگان استان اصفهان با حداقل تشریفات
گمرکی انجام میپذیرد.
وی درخصوص قابلیت جدید سامانه جامع
امور گمرکی اظهارداشت :شرکتهای تولیدی
استان اصفهان که درخواست ارزیابی در محل
جهت رویه صادرات را دارند پس از اخذ شماره
ارزیابی از سامانه پنجره تجارت فرامرزی،
تشریفات گمرکی انجام میشود و دیگر نیازی
به حضور و مراجعه به گمرک اصفهان ندارند.
احمدي ونهري همچنین گفت :در چهار
ماهه نخست امسال 30 ،هزار و  671تن كاال
به ارزش  144ميليون و  912هزار دالر به گمرك
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اصفهان وارد شده كه در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل از نظر وزن  29درصد و از حيث ارزش
 50درصدافزایش نشان میدهد.
مديركل گمرك اصفهان اظهارداشت :با
راهاندازی و استفاده از سامانه پنجره تجارت
فرامرزی شاهد افزایش  80درصدی درآمد
گمرکات استان اصفهان هستیم و این گمرک
در چهار ماهه اول  ،1396بالغ بر  684میلیارد و
 025میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز
کرده است.
وی گفت :ماشينآالت مكانيكي و برقي،
اجزا و قطعات منصفل ماشینآالت و کاغذ و مقوا
را از عمدهترین کاالهای وارداتی به این گمرک
اعالم کرد و گفت :عمدهترين كشورهاي صادر
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كننده کاال به مقصد گمرك اصفهان ،چين ،کره
جنوبی ،آلمان و ايتاليا بودند.
وي خاطرنشان كرد :گمرک فرودگاه
شهید بهشتی اصفهان با فعالیت شبانهروزی،
طی اين مدت ،تشریفات گمرکی بالغ بر 181
هزار مسافر ورودی و خروجی را انجام داده كه
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  4درصد
افزایش داشته است.
احمدي ونهري اظهارداشت :طی این مدت
واحد قضایی گمرک اصفهان به  409فقره پرونده
مظنون به قاچاق کاال به ارزش  171میلیارد و
 84میلیون ریال رسیدگی کرده كه در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  20درصد
افزایش و حيث ارزش  56درصد رشد داشته است.
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در جسلهای با حضور نمایندگان گمرک ،منطقه آزاد اروند و نمایندگان مجلس اتخاذ شد

تصمیمات جدید برای ورود و خروج کاال در منطقه آزاد اروند

پس از افتتاح گیتهای منطقه آزاد اروند با حضور
مسئولین رده باالی دو سازمان گمرک و منطقه آزاد
قرار بر این شد که از فردای همان روز فعالیت مضاعف
گمرک در گیتهای ورودی و خروجی شهرهای آبادان
و خرمشهر آغاز شود .گمرک هم متعهد شد که عالوه
بر رعایت ضوابط و اصول کاری گمرکی در راستای
اجرای مصوبات جلسات شهری توسط سازمان منطقه
آزاد اروند همکاری الزم را بهعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی گمرک آبادان ،در آخرین
جلسه برگزار شده در این خصوص که با حضور رؤسای
دو گمرک آبادان و خرمشهر ،نمایندگان مردم آبادان
در مجلس و مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند برگزار
شد ،موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 -1درخصوص نحوه ورود و خروج کاال ،مقرر
شد تشریفات ورود کاال به محدوده سازمان با کمترین
تشریفات انجام گردد و خروج کاال از محدوده مصوب
توسط گمرکات آبادان و خرمشهر مستقر در گیتهای

ورودی و خروجی با کمترین تشریفات اجرا گردد( .بندهای
دوم و سوم تفاهمنامه شماره  166600مورخ )95/12/28
 -2درخصوص نحوه ورود و خروج کاال ،مقرر
شد مدیریت توسعه تجارت نسبت به اخذ مجوزهای
قانونی الزم (اعم از مجوز استاندارد ،بهداشت و )...از
صاحبان کاال اقدام نماید.
 -3درخصوص نحوه اعمال سهمیه موضوع بند
سوم تفاهمنامه شماره  166600مورخ ،95/12/28
مقرر شد مدیریت توسعه تجارت ،بهصورت ماهانه آمار
کاالهای مذکور بهمنظور کسر از سهمیه  300میلیون
دالری را به گمرکات آبادان و خرمشهر اعالم نماید.
(بند سوم تفاهمنامه)
 -4درخصوص بهکارگیری نیروی انسانی مورد
نیاز جهت انجام تشریفات مربوط به ورود و خروج کاال
به محدوده جدید ،مقرر شد ،صرف ًا افراد بومی ساکن
شهرهای آبادان و خرمشهر بهکار گرفته شوند.
 -5درخصوص نحوه ارزشگذاری کاالهای

کشف مواد مخدر در گمرک فرودگاه امام(ره)

ورودی از محل سهمیه ،بند سوم تفاهمنامه شماره
 166600مورخ  95/12/28مقرر شد ارزشگذاری
توسط مدیریت توسعه تجارت سازمان و به استناد
سامانه ارزشگذاری گمرک جمهوری اسالمی ایران
صورت گیرد.
 -6درخصوص سهمیه پوشاک ،موضوع بند
سوم تفاهمنامه شماره  166600مورخ 95/12/28
سهم پوشاک از سهمیه فوقالذکر تا سقف  20درصد
از سهمیه سالیانه (معادل  140میلیون دالر) تعیین شد.
 -7درخصوص تنظیم و تهیه کارت سبز مسافری
بهمنظور اعمال سهمیه موضوع بند سوم تفاهمنامه
شماره  166600مورخ  95/12/28مقرر شد سازمان
منطقه آزاد اروند در اسرعوقت نسبت طراحی برگ سبز
بهصورت سامانه مکانیزه و یا فرم کاغذی اقدام نماید.
 -8درخصوص کاالهای ملوانی نیز مقرر شد،
با اخذ حقوق و عوار ض توسط گمرک تا شش ماه
آینده انجام گیرد.
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مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با کمک سگهای
موادیاب از یک محموله تجاری  7کیلو و  400گرم مواد مخدر
از نوع تریاک کشف کردند.
فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک با
اعالم این خبر گفت :مواد مخدر مذکور به طرز ماهرانهای در صندلیهای
آرایشگاهی جاسازی شده بود که باهوشیاری و مراقبت مأموران کشف
و ضبط شد.

www.tarkhis-kar.ir
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی

گمرک به تحقق دولت الکترونیک کمک شایان توجهی کرده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت:
اقدامات گمرک در قالب سامانه جامع امور گمرکی و زیرشاخههای
آن به تحقق دولت الکترونیک کمک شایان توجهی کرده است.
به گزارش روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی ،وی این مطلب را در سومین
جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای اقتصادی استان که به میزبانی گمرکات
خراسان جنوبی برگزار شده بود بیان و از همکاری و هماهنگی گمرک در توسعه
اقتصادی استان قدردانی کرد.
براساس این گزارش ،خاشی مدیرکل گمرک خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن
تشریح عملکرد  4ماهه گمرکات استان و همچنین اقدامات انجام شده در فاصله نیمه دوم
سال  95تا پایان تیرماه سالجاری بر لزوم افزایش هماهنگی دستگاهها و سازمانهای
اقتصادی در جهت تحقق برنامههای تدوین شده تأکید کرد.
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علی نیکپور از کارکنان گمرکات استان مازندران
(گمرک فریدون کنار) به قله  4355متری آزاد کوه
صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات مازندران ،این
صعود همزمان با دهه کرامت و سالروز والدت خجسته
حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) انجام
شد.آزادکوه از قلل مرتفع استان مازندران است که در جنوب
روستای نسن ( )NESENو جنوب غرب روستای کالک
از توابع بخش بلده قرار دارد و پس از دماوند و علم کوه
سومین قله سلسله جبال البرز مرکزی به حساب میآید.
موفقیت هنری
اثر هنری رضا فالحی
مطلق از کارکنان گمرکات
آذربایجان شرقی در بخش
هنرهای تجسمی (عکس)
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
در بخش دانشگاهی شایسته
تقدیر شناخته شد و لوح تقدیر
گرفت.
رضا فالحی مطلق همچنین در رشته عکاسی
جشنواره فرهنگی و هنری مدافعان حرم موفق به کسب
مقام اول شد و با اعطای لوحی به وی مورد تقدیر قرار
گرفت.
موفقیت علمی
آیتکسعادتجویعصر،فرزندهمکارماننادرسعادتجوی
عصر از کارکنان گمرکات آذربایجان شرقی در آزمون سراسری
ریاضی موفق به کسب عنوان دانشآموز برتر از سوی انجمن
یدانان جوان شد .نامبرده پس از کسب این موفقیت به
ریاض 
عنوان عضو فعال انجمن ریاض 
یدانان جوان پذیرفته شد.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کشف  6/5تن پیشساز
هروئین توسط مأموران گمرک
مأموران گمرک در جدیدترین عملیات
مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف  6/5تن
پیشساز مواد مخدر از نوع هروئین شدند.

افزایش  60درصدی درآمد گمرک خرمشهر

موفقیت ورزشی

استان ها

جمهوری اسالمی ایران

مجموع صادرات کاال از گمرکات خرمشهر و شلمچه با احتساب سایر
گمرکات در چهار ماهه نخست امسال یک میلیون و  110هزار تن به ارزش
 257میلیون دالر بود.
عارف باوی مدیرکل گمر ک خرمشهر با اعالم این خبر گفت :عمده کاالهای صادراتی
در این مدت عبارت بودند از :سیمان ،گچ ،سنگ مرمر ،پودر سنگ ،دولومیت ،مواد نباتی،
تفالههای نباتی ،کربنات کلسیم ،کوارتزیت  ،محصوالت علوفهای.
وی افزود :کشورهای مقصد کاالهای صادراتی از گمرکات خرمشهر و شلمچه را عراق
و کویت تشکیل میدادند.
مدیرکل گمرک خرمشهر اظهارداشت :جمع درآمدهای عمومی این گمرک از محل
واردات که به خزانه دولت واریز شده در  4ماه نخست امسال بیش از  2هزار و  277میلیارد و
 704میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  60درصد افزایش نشان میدهد.
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آمادگی گمرکات کرمانشاه برای افزایش همکاری با دیوان محاسبات

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران،
مأموران گمرک ایران با رصد اطالعاتی از طریق
سیستمهای جدید الکترونیکی و مانیتورینگ
هوشمند کاالها به یک محموله که در یکی از
گمرکات با عنوان اسید استیک اظهار شده بود
مشکوک شدند .در اولین فرصت محموله توقیف
و مقرر میشود از این محموله نمونهبرداری و در
آزمایشگاه تخصصی بیشتر بررسی شود.
حسب اعالم آزمایشگاه مرجع و ذیصالح
مشخص گردید که محموله اظهاری انیدرید
استیک پیشساز مواد مخدر از نوع هرویین است.
بنابراین گزارش؛ وزن خالص این محموله
 ۶۵۰۹کیلوگرم و وزن ناخالص ۷۲۳۳کیلوگرم
گزارش شده است .براساس گزارش دفتر اطالعات
منطقهای سازمان جهانی گمرک ( )RILOگمرک
ایران در کشف انواع مواد مخدر رتبه نخست را کسب
کرده است.براساس این گزارش ،گمرک ایران در
مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی،
قرصهای مخدر و روانگردانها و پیشسازها
بهترین عملکرد را در مقایسه با دیگر گمرکات
داشته است.

جدیدترین مورد کشف قاچاق
انسان توسط مأموران گمرک

گمرک ایران از جدیدترین مورد کشف
قاچاق انسان خبر داد.
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مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در دیدار با مدیرکل جدید دیوان محاسبات این
استان ،آمادگی گمرک و مجموعه کارکنان آن را با دیوان و همکاری برای پیشبرد برنامهها
و طرحهای مؤثر و سازنده اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان کرمانشاه ،خلیل حیدری در این دیدار به پیادهسازی
سامانههای الکترونیکی ازجمله سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و تأثیر آنها در
بهبود تشریفات گمرکی ،شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از قاچاق کاال اشاره کرد و در مورد عملکرد
هر یک از آنها مطالبی بیان کرد.علمداری مدیرکل جدید دیوان محاسبات نیز با تشکر از اعالم آمادگی
گمرک برای همکاری با این نهاد ناظر ابراز امیدواری کرد که با تعامل و هماهنگی بین دو سازمان شاهد
پیشگیری و کاهش تخلفات باشیم.

موفقیت کارکنان گمرکات استان یزد

* هدایت اهلل کلماتیان از کارکنان گمرکات استان یزد در اولین جشنواره فرهنگی -ورزشی دستگاههای
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی این استان موفق به کسب مقام اول در رشته دارت شد.
این دوره از مسابقات به صورت استانی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و شش تیم در رشتههای
دارت و تنیس روی میز به مدت یک هفته به رقابت پرداختند.
* محمدحسین شریفی از کارکنان گمرکات استان یزد در بیست و دومین دوره مسابقات شفاهی قرآن
و عترت دانشگاه آزاد اسالمی موفق به کسب رتبه سوم در رشته قرائت ترتیل برادران شد.
* پوریا خلخالی فرزند سرکار خانم معصومه محمدی از کارکنان گمرک یزد در مسابقات استانی محاسبات
ذهنی با چرتکه ( )Ucmasشرکت و حائز رتبه اول شد.

شب گذشته ماموران گمرک به یک کامیون
خروجی در مرز بازرگان که قصد داشت تحت رویه
تیر از کشورمان به مقصد ترکیه خارج شود مشکوک
و نسبت به بازرسی کامل محتویات کامیون به
کمک یک قالده سگ اقدام میکنند .در نهایت
تیم کنترل و بازرسی مربیان سگهای گمرک
بازرگان در این بازرسی موفق به کشف یک مورد
قاچاق انسان میشوند.این چهارمین محموله قاچاق
انسان است که در سالجاری با هوشیاری مأموران
گمرک کشف شده است.این گزارش میافزاید؛ با
بهرهبرداری بهینه از دستگاههای کنترلی پیشرفته و
افزایش تعداد سگهای کمکی جهت کشف قاچاق
کاال ،مواد مخدر و انسان ،مأموران گمرک فقط در
سال  1395موفق به کشف  50مورد قاچاق انسان در
گمرکات کشور شدند.تعداد ایکسریهای کامیونی
گمرک در سالهای اخیر به سه برابر افزایش یافته
و در سال  95تعداد  10قالده سگ خریداری و
آموزش داده شده است.
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تسلیت

تسلیت

با کمال تأسف از درگذشت تعدادی از نزدیکان و بستگان همکاران
در گمرکات کشور مطلع شدیم .ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از
خداوند متعال برای متوفیان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
طلب میکنیم.
 جناب آقای حکمت نعیمی از گمرک رفسنجان درگذشت همسر جناب آقای سعداله بیگ گبلو از گمرک بیله سوار درگذشت مادر جناب آقای محسن جان نثار از گمرک بیله سوار درگذشت مادر جناب آقای مراد خوشدل مفیدی از گمرک گیالن درگذشت مادر سرکار خانم امینه پرموزه از گمرک گیالن درگذشت برادرزاده سرکار خانم مینا کاکاوند از گمرک زنجان درگذشت پدر جناب آقای ابوالفضل پوراحمدی از گمرک ایران درگذشت همسر جناب آقای سیامک حسیننژاد از گمرک بندرلنگه درگذشت پدرروابط عمومی گمرک ایران

جناب آقای مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد
مدیرکل محترم گمرکات استان نوشهر
مصیبت وارده را به جنابعالی ،خانواده محترم تسلیت عرض کرده ،از خداوند
متعال آمرزش آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را خواهانیم.
معاونین ،مشاورین ،مدیران کل
و کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران
تسلیت
جناب آقای حسین نصیری

درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی ،خانواده محترم تسلیت عرض کرده،
از خداوند متعال آمرزش آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را خواهانیم.

www.tarkhis-kar.ir

روابط عمومی گمرک ایران
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صاحب امتیاز  :گمرک ایران

جمهوری اسالمی ایران زیر نظر  :شورای سردبیری
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دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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رئیس شورای سردبیری :محمدهیراد حاتمی

فكس 88805395 :تلفن82992625 :

نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.
مقاالت رسیده مسترد نمی شود و مطالب منتشره لزوماً منعکسکننده مواضع نشریه نیست.
نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.
نشریه گمرک از انعکاس دیدگاههای متفاوت استقبال می کند.
اینترنتیwww.irica.ir :
Email:gomrok_iran@yahoo.com

سـال هجدهم
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مدیرمسئول :دکتر مسعود کرباسیان

نشانی :باالتر از ميدان وليعصر(عج) ،نرسيده به زرتشت،
ساختمان گمرك ايران ،روابط عمومي
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مشکالت با حرف زدن حل نمی شود ،اقدام و ابتکار و عمل الزم دارد.
کارکنان گمرکات افغانستان و تاجیکستان در ایران آموزش میبینند

نماینده جایکا :گمرک ایران از لحاظ علمی و فنی بر گمرکات منطقه برتری دارد

معاون برنامهریزی و امور بینالملل
ضمن تشریح اقدامات اخیر گمرک
ایران درخصوص توسعه فناوریهای
جدید و سامانه جامع گمرکی و نیز
پنجره واحد تجاری ،آمادگی گمرک
ایران را بهعنوان هاب منطقهای آموزش
اعالم کرد.
علی بعیدی مفردنیا که در نشست سهجانبه
گمرک ،نمایندگان وزارت مالیه افغانستان و آژانس
همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) سخن
میگفت ،افزود :با توجه به اینکه سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران
براساس استانداردهای بینالمللی و لحاظ نمودن
شرایط خاص منطقهای توسعه یافته و دبیرکل
سازمان جهانی گمرک نیز ویژگیهایی چون
کارشناسی متمرکز ( )Expert poolسامانه
مذکور را بهعنوان نمونه برتر جهانی (Best
 )Practiceمعرفی نموده است ،این امر میتواند
بهعنوان چارچوبی برای آموزشهای منطقه ای
توسعه سیستمهای گمرکی در نظر گرفته شود.
بعیدی اظهارداشت :گمرک ایران همانند
گذشته برای برگزاری دورههای آموزشی الزم
در حوزههای مختلف گمرکی و سیستمهای
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گمرک افغانستان از بهبود عملکرد کارکنان خود
پس از طی دورهها ،تقاضای ادامه همکاری و
اعزام مستمر مدیران و کارشناسان به ایران را
مطرح کرد.
خانم یاماناکا معاون دفتر جایکا در تهران نیز
با تأکید بر برتری دانش و شیوههای کاربردی،
فنی و آموزشی گمرک ایران در بین کشورهای
منطقه ،ضمن ابراز خرسندی از همکاری گمرک
ایران تمایل جایکا را برای ادامه برگزاری
دور ههای آموزشی تخصصی ویژه کارکنان
گمرک افغانستان و سپس گمرک تاجیکستان
با همکاری گمرک ایران اعالم کرد.
وی گفت :با توجه به بازدید خود از گمرکات
مختلف کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه،
ایران از لحاظ فناوری و استفاده از تکنولوژیهای
نوین از گمرکات پیشرو جهان بوده و در زمره
برترین کشورها از حیث نوینسازی گمرک در
زمینه  ITاست.
این گزارش حاکی است در پایان نمایندگان
وزارت مالیه و گمرک افغانستان و دفتر جایکا
در تهران از حسن نیت و آمادگی گمرک ایران
برای انتقال تجربیات و کمک به توسعه روابط
فیمابین تشکر و قدردانی کردند.
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پیشرفته اطالعاتی به کشور افغانستان و سایر
کشورهای منطقه آمادگی کامل داشته و میتواند
در روند تسهیل تبادل داده فیمابین کشورهای
مربوطه در راستای اجرای پنجره واحد بینالمللی
()International Single Window
نقش مهمی ایفا کند.
براساس این گزارش ،افشین امینی مدیرکل
دفتر مطالعات ،تحقیقات و ظرفیتسازی

گمرک نیز با اشاره به اجرای مرحله اول و دوم
همکاریهای سه جانبه گمرک ایران ،جایکا و
گمرک افغانستان در قالب  6دوره آموزشی در
مورد تواناییها و مباحث جدید برای آموزش
کارکنان گمرک افغانستان مطالبی بیان کرد.
در ادامه این نشست انیسی پناه نماینده ارشد
وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان ضمن
تشکر از برگزاری دورههای قبلی و رضایتمندی

بررسی مسائل و مشکالت صادرات کاال به روسیه از طریق کریدور سبز گمرکی
آخرین وضعیت كريدور سبز گمرکی
ايران و روسيه در سومین نشست
مسئوالن گمرك با صادركنندگان مورد
بحث و بررسي شد.
در این نشست ،فرود عسگري  ،معاون فني
و امور گمركی گمرک ایران با اشاره به برگزاري
جلسات متعدد با تشكلها و اتاقهاي بازرگاني
درخصوص صادرات از مسير كريدور سبز گفت:
از سال  ٩٤تفاهمنامههاي بسياري با گمرك
روسيه به امضا رسيده است .در بخش اول١٠ ،
شركت به عنوان صادركننده براي استفاده از
كريدور سبز معرفي شدند ،اما متأسفانه بخش
خصوصي نتوانست از اين تسهيالت به نحو
شایستهای استفاده كند.
وي افزود :متعاقب ًا  ١٠شركت دیگر براي
استفاده از اين كريدور به فهرست قبلی اضافه
شد كه براي شناسايي مسايل و مشكالت در
حوزه گمرك با صادركنندگان اين جلسه برگزار
شده است.
عسگری گفت :صادرکنندگان ایرانی با
ارائه گواهي مبدأ الكترونيكي  ١٥ ،درصد
تخفيف عوارض گمرکی در روسیه دريافت
ميكنند .همچنین سند تبادل الکترونیکی
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میان گمرک ایران و روسیه به امضا رسیده
و زمینه همکاریهای شرکتهای دو طرف
وجود دارد.
معاون فنی و امور گمرکی افزود :هماکنون
فضاي همكاري براي استفاده از پتانسيل بازار
روسيه به وجود آمده و كرويدر سبز براي
تسهيل امور گمركي ميان دو كشور ايجاد شده
است كه توليدكنندگان ايراني را براي صادرات
تشويق كند.
عسگری تأکید کرد :بسیاری از مشکالت
به گمرک بازنمیگردد ،اما با اقداماتی که گمرک
ایران انجام داده و با تهیه لیستی از اسامی
شرکتهای ایرانی 50 ،درصد صادرات را برای
این شرکتها آسان و آنها را به گمرک روسیه
متصل میکند.
وی ادامه داد :در این زمینه ضمن تشویق
شرکتهای روسی برای همکاری با شرکتهای
خوشنام ایرانی ،شرکتهای ایرانی نیز باید در
این کشور نمایندهای را معرفی کنند.
براساس این گزارش صادرکنندگان
حاضر در این نشست نیز نظرات و پیشنهادات
خود را ارائه کردند که عدم شناخت تجار و
بازرگانان روسی از کریدور سبز ،بازنگری در

ارزشگذاریها ،سختگیریهای طرف روسی
و همگنسازی استانداردها بهعنوان مهمترین
مشکالت و مسائل موجود در صادرات به
روسیه مطرح شد .در این خصوص پیشنهاد
گردید شرکتهایی که در صادرات به روسیه
فعال هستند تجربیات خود را با دیگر شرکتها
به اشتراک بگذارند ،همچنین در این جلسه
مباحثی چون قیمتگذاری کاالهای صادراتی،
تعریف فرآیندهای صادراتی و اعالم کرایههای
حمل و افزایش آن برای صادرکنندگان مطرح
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شد که بنا به اعالم مسئوالن گمرک بهزودی
جلسات مشترکی با مسئوالن مربوطه در حوزه
حمل بار اعم از زمینی ،دریایی و فرودگاهی
برگزار خواهد شد.
صادرکنندگان در این نشست همچنین
به مسائلی چون نحوه پرداختها ،سیستمهای
ارزشگذاری ،امنیت اطالعات اشاره کردند و
خواستار برگزاری جلساتی با مسئوالن وزارت
جهاد کشاورزی در زمینه قرنطینهها ،بازرسیها
و بخشهای دیگر شدند.
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