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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

فرودعسگری
سرپرست گمرک ایران شد

نگاه هفته

سـال نوزدهم
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گزارش هفته

16
استانداردسازی
فرآیندهایگمرکی
بزرگتریندستاورد
گمرکالکترونیکی

17
بهره وری
در گمرک
از تئوری تا عمل

در صحن علنی مجلس شواری اسالمی انجام شد

در حاشیه انتخاب دکتر مسعود کرباسیان
به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی

تمجید رئیس جمهوری از عملکرد گمرک
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آزمون شایستگی

مهمترین دلیل دکتر روحانی در
انتخاب دکتر مسعود کرباسیان به عنوان
کاندیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی
دولت دوازدهم و رأی اعتماد باالی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
ایشان ،همچنان که در جلسه معرفی و
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در
مجلس چند بار به آن اشاره شد ،عملکرد
موفق و تأثیرگذار دکتر کرباسیان در گمرک
بوده است.
این موضوع به همراه پیشینه 30
ساله وی در حوزه مدیریت ارشد بخشهای
مختلف اقتصادی و بازرگانی کشور از
دکتر مسعود کرباسیان مدیری کارآمد و
قابل اعتماد ساخته که حاال قرار است
به کمک سایر اعضای تیم اقتصادی
دولت ،راهکارهای مؤثرتری برای غلبه بر
مشکالت اقتصادی کشور بیابد.
مقام معظم رهبری و دیگر مقامات
عالیرتبه کشور طی سا لهای اخیر
بهخصوص پس از اعمال تحریمهای
سخت و همهجانبه آمریکا و دولتهای
غربی علیه ایران ،یکی از مهمترین و
اصلیترین نیازهای کشور را برخورداری
از اقتصادی پویا و قوی به منظور مقابله
با فشارهای اقتصادی خارجی و همچنین
دستیابی به رشد پایدار اعالم و طرح اقتصاد
مقاومتی را به عنوان نسخهای شفابخش
برای رسیدن به این هدف تعیین کردهاند
و همه مسئوالن و دستگاههای اجرایی را
موظف به حرکت در این مسیر نمودهاند.
در راستای تحقق این هدف هر چند ظرف
 4یا  5سال گذشته گامهایی برداشته شده
و اقداماتی صورت گرفته ،اما این اقدامات
راضیکننده نبوده و نتوانسته است اهداف
مورد نظر را برآورده سازد.
حل مشکالتی همچون بیکاری،
کم رونقی تولید ،گرانی ،سطح پایین
سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) ،مشکالت
نظام بانکی و مالیاتی حجم کم مبادالت
تجاری به خصوص صادرات غیرنفتی و
موارد مشابه ،ازجمله موانعی هستند که
همچنان در مسیر حرکت دولت دوازدهم
قرار دارند و با توجه به پیچیدگی و
ویژگیهای خاص هر کدام از آنها عبور
از این موانع به هیچ وجه آسان نیست ،در
عین حال این امیدواری وجود دارد که با
استفاده از توانایی و تجارب وزر ای جدید
به خصوص دکتر کرباسیان و تیم تازه
نفس اقتصادی دولت دوازدهم ،بتوان بر
موانع یادشده غلبه کرد و یا دست کم از
شدت آنها در  4سال آینده کاست.
ادامه در صفحه3

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
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عملکرد خوب وزارت اقتصاد
باعث تحرک اقتصادی کشور می شود

حضور نماینده  WCOدر هفتمین
کنفرانس بینالمللی علمی و عملی
درخصوص مشکالت فعالیتهای
تخصصی

معاون رئیس دایره تعرفه و تجارت
سازمان جهانی گمرک به عنوان نماینده
این سازمان از  25تا  28جوالی 2017
در هفتمین کنفرانس بینالمللی علمی و
عملی که درخصوص مشکالت فعالیتهای
تخصصی در فدراسیون روسیه برگزار
شد ،شرکت کرد.
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نحوه اقدام در مورد رفع تعهد
ارزی ناشی از اختالف وزن
در اظهارنامه های وارداتی

فرآیندها در گمرک الکترونیکی
شفاف ،سریع و دقیق
انجام میشود

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران با صدور بخشنامهای نحوه
انجام امور گمرکی ورود موقت خودروهای
سواری به کشور را به گمرکات اجرایی
اعالم کرد.

سرپرست گمرک جمهوری اسالمی ایران
اجرای سامانه جامع گمرکی را از مهمترین
دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت:
در سایه اجرای این طرح با وجود کاهش
واردات در سال  1395میزان درآمد گمرکی
کشور  61درصد رشد داشت.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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در صحن علنی مجلس شورای اسالمی انجام شد

تمجید رئیس جمهوری از عملکرد گمرک
رئیس جمهوری که برای دفاع
از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم
به مجلس شورای اسالمی رفته بود
هنگام معرفی دکتر مسعود کرباسیان
به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی از عملکرد گمرک
ایران دفاع کرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی
در این خصوص گفت :آقای کرباسیان موفقیت
های زیادی داشتند و یکی از آنها ساماندهی
گمرک بود که مسائل و مشکالت زیادی داشت.
رئیس جمهوری افزود :آقای کرباسیان در
گمرک از نیروی تحصیل کرده و جوان استفاده
کرد که انشاهلل در این وزارتخانه هم استفاده
خواهد کرد.
وی اظهارداشت :آقای کرباسیان سابقه
طوالنی در مدیریت ردههای باالی اقتصادی
کشور دارد همچنین وی در زمینه علم و
دانش و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده
است .رشته تحصیلی وی نیز برنامه ریزی و
مدیریت است.
دکتر روحانی ادامه داد :یکی از موفقیتهای
کرباسیان ساماندهی گمرک بود ،گمرک ما
خیلی مشکل داشت اما با تالشهای کرباسیان
سامانه الکترونیکی در گمرک فعال شد ،درآمد
گمرک افزایش یافت و با فساد مبارزه شد.
رئیس جمهوری ضمن اشاره به سوابق
اجرایی و تحصیالت دکتر مسعود کرباسیان،
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:
نخستین خواسته ما از آقای کرباسیان مبارزه
با پولشویی و فساد مالی است ،به طوری که
نباید کشور دیگری در مورد مبارزه با پولشویی
به ما توصیه کند.
وی افزود :اصالح نظام بانکی و ساماندهی
آن دومین خواسته ما از ایشان است .رونق
فعالیتهای اقتصادی در کشور ازجمله تقویت
تولید در گرو حمایت و کمک نظام بانکی است
که امیدواریم آقای دکتر کرباسیان در این زمینه
اقدامات الزم را به اتفاق مدیران و مسئوالن و
سیستم بانکی انجام دهند.
رئیس جمهوری ،انضباط مالی در اقتصاد
ایران و تقویت و اصالح نظام مالیاتی را بسیار
مهم خواند و گفت :با وجود اقداماتی که برای
بهبود نظام مالیاتی در دولت یازدهم انجام
شده ،هنوز هم نیازمند اصالحاتی در این بخش
هستیم .نظام مالیاتی ما باید بیشتر از قبل شفاف
و دقیق باشد .نباید به مردم فشار مالیاتی وارد
شود و باید از آنهایی که مالیات نمیدهند
مالیات بگیریم و عدالت مالیاتی محقق گردد.
توسعه دولت الکترونیکی و صنعت بیمه و
افزایش سهم آن در جامعه از دیگر خواستهها
و اولویتهایی بود که دکتر حسن روحانی
آنها را از وزیر جدید اقتصاد مطالبه کرد.
رئیس جمهوری در ادامه سالمسازی فرآیند
خصوصیسازی را از دیگر وظایف وزارت
اقتصاد خواند و در پایان بر موضوع مهم
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جلب سرمایهگذاری خارجی به منظور افزایش
استقبال تأکید کرد و اظهارداشت :با توجه به
اینکه آقای کرباسیان بیش از  30سال در
مدیریت و بخشهای مختلف اقتصادی تجربه
دارند ،امیدواریم بتوانند به حل مشکالت
اقتصادی کمک کنند.
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گمرک گفت :در گمرک توانستم با کمک
نیروهای نخبه ظرف سه سال سامانهای تشکیل
و تجربیاتم را در چند جلد کتاب مکتوب کردم
و هزینه تبادالت را در گمرک کاهش دادیم.
وی گفت :تشریفات صادرات را از 7روز به
یک روز کاهش دادیم
وی با اشاره به اینکه کمک میکنم تا
شورای رقابت تقویت شود .باید رقابت مثبت
را گسترش دهیم.
اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط
کسب و کار است .که اهمیت بیشتری نسبت
به واگذاری بنگا ههای اقتصادی دارد.نفتی
بودن ،دولتی بودن ،رانتی و غیرشفاف بودن و
سیاستزدگی از جمله معضالت اقتصاد کشور
است و چارهای جز اصالحات ساختاری نداریم.
کرباسیان گفت :معتقدم طی 4سال آینده
ماموریت اصلی وزارت اقتصاد عملیاتی ساختن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
آمد هام تا برنامههای مصوب گسترش
تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کنم.
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دکتر کرباسیان:
اقدامات ما در گمرک حرف نبود بلکه
اقدام و عمل بود
دکتر مسعود کرباسیان در جمع نمایندگان
ملت در مجلس شورای اسالمی گفت :اقدامات
ما در گمرک حرف نبود بلکه اقدام و عمل
بود ،من فقط حرف نمیزنم و اهل اقدام و
عمل هستم.
وی افزود :ما گمرکی درست کردیم که
از  15کیلوگرم کشفیات پیش ساز مواد مخدر
و مواد مخدر در سال  91امروز به  300هزار
کیلو کشفیات رسیده است که رتبه نخست
را در میان گمرکات جهان در این خصوص
بهدست آوردهایم و در بخش مبارزه با قاچاق
دوم شدهایم.
کرباسیان ادامه داد :عملیاتیسازی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامه
وزارت اقتصاد در چهار سال آینده است.
وی اظهارداشت :آمد هام تا برنامههای
مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش
بیکاری را عملیاتی کنم.
کرباسیان با اشاره به اینکه در دولت
یازدهم شاخصها بهبود یافته اما باید به مراتب
در دولت دوازدهم بهتر شود ،گفت :بهزودی
مشموالن سهام عدالت از سود بنگاههای واگذار
شده برخوردار خواهند شد و عالوه بر سود از
حقوق سهامداری خود نیز برخوردار میشوند.
دکتر کرباسیان بیان داشت :برای
مردمیسازی اقتصاد ،باید محیط کسب و
کار را بهبود بخشید.اصالح و کارآمدسازی
بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده از جمله
برنامههای اصلی من است.
وی افزود :یکی از مشکالت اقتصادی
ایران ضعف در شفا فسازی است که من
تالش میکنم اقتصاد را به اتاق شیشهای ببرم.
کرباسیان در تشریح عملکرد خود در

کاهش يافت.
دکتر کرباسیان ادامه داد :فضا براي
قاچاقچيان و فساد در گمرک تنگتر شد و برآورد
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مرجع تعيين
امار قاچاق کاال و ارز است  25ميليارد را به 16
ميليارد کاهش داديم که در حوزه مبادي رسمي
از  6ميليارد دالر سال  92به  950ميليون دالر
رسيده است.
کرباسيان افزود :گمرکي شديم که از 15
کيلوگرم کشفيات پيشساز مواد مخدر در سال
 91به  300هزار کيلوگرم رسيديم و پارسال
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر رتبه يک دنيا
و در زمينه قاچاق و تخلفات گمرکي؛ رتبه دو
دنيا را کسب کرديم و گمرک ايران به عنوان
نمونهاي مطلوب در ايجاد سامانه مطلوب در
سازمان جهاني گمرک معرفي شد.
وی با بيان اينکه درآمد  8هزار ميليارد
توماني گمرکي به  18هزار ميليارد افزايش
پيدا کرد ،افزود :اينها ديگر حرف و برنامهروي
کاغذ نيست ،بلکه اقدام و عمل است ،طراحي
و پيادهسازي سامانه يکپارچه گمرک نمونه کار
عملي در اين حوزه است که افتخار ميکنم در
زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي در سال قبل
سازمان برتر شديم.
وی گفت :ما در گمرکات جهانی در جایگاه
شناسایی و کشف مواد مخدر به رتبه اول و
مقابله با فساد ،قاچاق و تخلفات گمرکات
به رتبه دوم جهانی دست یافتیم و به عنوان
سامانه نمونه گمرکی در سازمان جهانی گمرک
معرفی شدیم.
دکتر کرباسیان به قانون برنامه ششم
توسعه در زمینه جذب سرمایهگذاری نیز اشاره
کرد و گفت :در این قانون وزارت امور اقتصادی
و دارایی باید به تامین سرمایهگذاری خارجی
در حجم سی درصد کل سرمایهگذاری که به
آن نیازمندیم در قانون فاینانس مشارکت و
قراردادهای خارجی اهتمام بورزد که ما حتم ًا
در این زمینه با وزارت امور خارجه همراهی
خواهیم داشت.وی همچنین تأکید کرد :وزارت
امور اقتصادی دولت دوازدهم در کنار بانک
مرکزی خواهد بود و در حد توان خود برای
تصویب طرح اصالح قانون نظام بانکی در
مجلس تالش خواهد کرد زیرا معتقدیم برای
رونق بخشی به تولید باید تسهیالت بانکها
به بخش تولید افزایش یابد.
کرباسیان در پایان انتشار صحیح آمار
اقتصادی ،دسترسی آزاد به اطالعات اقتصادی،
افزایش شفافیت ،حسابرسی عملیاتی ،اجرای
بودجهریزی صحیح ،اجرای کامل قوانین مبارزه
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از دیگر
برنامههای خود برای اداره وزارت امور اقتصادی
و دارایی دولت دوازدهم اعالم کرد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با
 ۲۴۰رأی موافق به دکتر مسعود کرباسیان به
عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
دولت دوازدهم رأی اعتماد دادند.
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سامانه جامع گمرکی را افتخار
میدانم
مسعود کرباسیان اقدامات انجام شده
در گمرک در  ۴سال گذشته را جزو کارنامه
پرافتخار خود دانست.
وی در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی و در دفاع از برنامههای ارائه شده
گفت :فناوریهای نوین و اطالعات راه ما
را کوتاه کردند و من در گمرک در سه سال
با بهرهگیری از نیروهای نخبه این سرزمین
سامانهای را اجرا کردهام و تجربیاتم را در
چند کتاب منتشر کردهام و هزینه مبادله کاال
را کاهش دادهام که با حمایت رئیس جمهور
دولت و معاون اول و وزیر اقتصاد مواجه شد.
کرباسيان با بيان اينکه هزينه مبادالت
را در گمرک کاهش دادهايم ،خاطرنشان کرد:
تشريفات واردات را از  26روز به  3روز کاهش
دادهايم که اين کار با حمايت دولت و هدايت
دوستان به ثمر نشست.
وي گفت :تشريفات صادرات از  7روز به
 1روز کاهش پيدا کرد و هزينههاي تجارت
رسمي بالغ بر  30هزار ميليارد تومان در سال

www.tarkhis-kar.ir
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معاون اول رئیس جمهوری در مراسم توديع دكتر طيب نيا و معارفه دكتر کرباسیان

عملکرد خوب وزارت اقتصاد ،باعث تحرک اقتصادی کشور می شود

مراسم توديع دكتر طيب
نيا و معارفه دكتر كرباسيان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با
حضور دكتر جهانگيري معاون
اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری در مراسم
تودیع دکتر طیب نیا و معارفه
دکترکرباسیان گفت :طیب نیا یک
انسان دانشمند ،صاحب نظر ،پر کار
و پاک دست است و دولت در جای
مناسب از خدمات ایشان استفاده
خواهد کرد .کرباسیان مدیری بسیار توانا و موفق است که هم در حوزه
نظر و هم در حوزه عمل سابقه درخشان دارد و هر کجا که بوده کارنامه
خوبی داشته است.
وی افزود :ما مسایل اقتصادی را اصلی ترین چالش کشور دانسته
ایم و کانون مسئولیت هدایت اقتصاد هم وزارت اقتصاد است که باید در
ساماندهی مسایل اقتصادی تالش و نظر نخبگان را دریافت کند بنابراین
تصمیمات باید از خرد جمعی پیروی نماید.
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جهانگیری اظهار داشت :بودجه
 ۹۵درمالیات  ۱۱۴هزار ملیارد تومان
بود و سازمان مالیات توانست عملکرد
خوبی داشته باشد .گمرک نیز در
دولت یازدهم خوش درخشید و زمان
ترخیص کاال به یک روز کاهش
یافت و این سازمان توانست تحول
ایجاد کند.
معاون اول رییس جمهوری
گفت  :با ید د ا نست که با نک
مرکزی هم در این بین نقش
کمرنگی ندارد ،چراکه سیاست های
خود را در پیش گرفته و این امر می تواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد.
وی افزود :اگر وزارت اقتصاد به خوبی حرکت کند حتی اگر وزارتخانه
های دیگر دچار چالش باشند اقتصاد ایران به تحرک درخواهد آمد .معاون
اول رئیس جمهور تأکید کرد :این خیلی بد است زمانی که یک فرد بیکار
است او را به عضو هیات مدیره بنگاه های بزرگ تحمیل کنیم در حالیکه
در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب کردیم که انتصابات در بنگاه های دولتی
با شیوه خاصی صورت بگیرد و با نظارت باشد.
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در حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی

سرپرست گمرک ایران منصوب شد

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی
در حکمی فرود عسگری را بهعنوان سرپرست گمرک
ایران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ در بخشی از این حکم
آمده است :نظر به تعهد و توانمندیهای ارزنده جنابعالی و در راستای
سیاستهای ابالغی دولت محترم و به منظور استمرار اقدامات
صورت گرفته ،به موجب این حکم سرپرستی «گمرک جمهوری
اسالمی ایران» به جنابعالی محول میگردد تا با تداوم همکاری
و هماهنگی با همکاران ارزشمند اینجانب ،نسبت به پیشبرد امور
محوله و وظایف قانونی اقدام الزم را مبذول نمایید.
این گزارش می افزاید ؛ فرود عسگری پیش از این معاون فنی
و امور گمرکی گمرک ایران بوده است .

آزمون شایستگی

ادامه از صفحه اول
در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی که سکاندار فعالیتهای اقتصادی
کشور و هدایت آن به سوی اهداف تعیین شده براساس اسناد باالدستی و
برنامههای توسعه اقتصادی است ،سازمانها و نهادهای مهمی همچون سازمان
مالیاتی ،بانکها ،گمرک و ...قرار دارند که هر کدام از آنها میتوانند نقش و تأثیر
تعیینکنندهای در بهبود وضعیت اقتصادی کشور در چارچوب سیاستهای اقتصاد
مقاومتی داشته باشند .در این میان گمرک جمهوری اسالمی ایران با برنامهریزی
و مدیریت دکتر کرباسیان در دولت یازدهم موفق شد تا حدود زیادی در تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش گمرکی به موفقیت دست یابد .به عنوان مثال
با اجرای سامانههای جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی درآمدهای
گمرکی در سال  95به سه برابر میزان آن در سال  92رسید و کاهش زمان
و هزینه ترخیص کاالهای تجاری و مواد اولیه خطوط تولید مستقیم ًا بر بهبود
وضعیت تجارت و تولید کشور تأثیر گذاشته و به طور کلی اجرای تکالیف گمرک
در بحث اقتصاد مقاومتی ،تحوالت بسیار مثبتی را در این سازمان به وجود آورده.
علیایحال با توجه به پیشینه خدمتی و همچنین تخصص ،تعهد و انگیزه
قوی دکتر کرباسیان برای تداوم خدمتگزاری به مردم و کشور عزیزمان ایران
که به خوبی مصداق ضربالمثل مشت نمونه خروار است .امیدواریم ایشان در
سمت جدید وزارت نیز با برخورداری از همکاری و همیاری مدیران و کارکنان
سازمانهای تابعه ،به خصوص همکاران وزارت اقتصاد بتواند از پس مسئولیتها
و وظایف خطیری که برعهده ایشان گذاشته شده است به خوبی برآید و از این
آزمون نیز سربلند خارج شود.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

پیام قدردانی دکتر کرباسیان
پس از کسب رأی اعتماد
از مجلس

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور
اقتصادی و دارایی پس از کسب رأی
اعتماد از نمایندگان مجلس پیامی به این
شرح منتشر کرد:
"امروز به تدبیر رئیس جمهور محترم و با اعتماد
نمایندگان ملت ،عهدهدار مسئولیت سنگین و حساس
اداره وزارت امور اقتصاد و دارایی شدهام .امیدوارم در
سایه لطف خداوند متعال و همکاری و همفکری
نمایندگان ملت بتوانم آنچنان که در شان مردم عزیز
ایران است ،این وظیفه را به درستی به انجام برسانم.
رأی اعتماد باال و قاطع نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی بار امانتی است سنگین که بر دوش
بنده قرار گرفته و خود را موظف به حراست و پاسداری
از آن میدانم .یقین میدانم که همکاری صمیمانه
و همدالنه شما نمایندگان ملت در جهت اجرای
برنامههای ارائه شده در چهارچوب سیاستهای کلی
نظام و ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی میتواند مسیر
توسعه و پیشرفت اقتصاد این سرزمین را هموار سازد
و قطع ًا این طی طریق بدون مساعدت همکاران
دلسوزی چون شما ممکن و مقدور نیست.
وظیفه خود میدانم از تذکرها ،ارشادات و
حمایتهای فرد فرد نمایندگان محترم و هیأت رییسه
و ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ،تشکلها،
مجامع و فعاالن بخش خصوصی و چهرههای علمی
و دانشگاهی و همچنین حمایتها و همراهیهای
اصحاب رسانه که این بنده را از توصیهها و
نصیحتهای خود بیبهره نگذاشتند ،سپاسگزاری کنم.
به امید آبادانی و توسعه ایران بزرگ و عزیز
اسالمی".
مسعود کرباسیان
وزیرامور اقتصادی و دارایی
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پیام تبریک کارکنان گمرک ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی

در پی انتخاب دکتر مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،معاونین ،مشاورین ،مدیران و کارکنان
گمرک ایران با ارسال پیامی ضمن تبریک این انتخاب ،برای
وزیر جدید اقتصاد در انجام مسئولیتها و وظایف محوله آرزوی
موفقیت کردند.
متن پیام به این شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی
با سالم و ارادت خالصانه
کسب رأی اعتماد باال از مجلس شورای اسالمی به عنوان
وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط جنابعالی ،نشانگر آن است که
نمایندگان منتخب مردم قدر و منزلت مدیران شایسته و دلسوز
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به خوبی میدانند و در
برهههای حساس از آنها حمایت میکنند.
بیگمان حضور حضرت عالی در رأس وزارت امور اقتصادی و
دارایی همچون تصدی چهار سالهتان بر گمرک جمهوری اسالمی

www.tarkhis-kar.ir

ایران موجب ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت برنامهها و تحقق
اهداف آن وزارت و رفع مشکالت اقتصادی جامعه خواهد شد.
معاونین ،مشاورین ،مدیران و کارکنان گمرک جمهوری
اسالمی ایران از اینکه جنابعالی در مصدر مهمترین و حساسترین
سازمان اقتصادی ایران قرار گرفتهاید و هم و غم خود را خدمت
به مردم و جامعه اعالم نمودهاید به خود میبالند و امیدوارند
که در آینده از حسن توجه ،مساعدت و ارشادات شما همچنان
برخوردار باشند.
ضمن تبریک این انتخاب به حق و شایسته به جنابعالی و
اعالم آمادگی برای اجرای دستورات و فرامین آن برادر بزرگوار
در جهت پربار نمودن نهال نوپای گمرک الکترونیک که یقین ًا
یکی از ثمرات به یادماندنی جنابعالی در گمرک کشور خواهد بود،
توفیق روزافزون و تندرستی شما را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.
معاونین ،مشاورین ،مدیران و کارکنان گمرک
جمهوری اسالمی ایران

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه
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نحوه انجام امور گمرکی
ورود موقت خودروهای سواری به کشور

ضوابط و شرایط واردات
ماشینهای آتشنشانی
مستعمل
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مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامهای
نحوه انجام امور گمرکی ورود موقت
خودروهای سواری به کشور را به
گمرکات اجرایی اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است :پیرو مفاد
مندرج در بخشنامه شماره 161/73/94/91776
مورخ  96 /5 /19درخصوص ورود موقت
خودروهای سواری و همچنین جلسات مشترک
با پلیس راهنمایی و رانندگای نیروی انتظامی
به منظور یکسانسازی و ساماندهی اطالعات
ورود و خروج دستور فرماید ضمن رعایت مفاد
بخشنامه صدرالذکر و همچنین رعایت مهلت
تعیین شده در ردیفهای بندهای  2و  3بخشنامه
مراتب ورود خودروها به همراه نامه رسمی و
با امضای باالترین مقام آن گمرک به مراکز
شمارهگذاری مستقر در استانها و یا دفاتر تعیین
شده در شهرهای مرزی اعالم گردد همچنین
صورتجلسه فک و تحول پالک (فرم پیوست)
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مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران
درخصوص واردات ماشینآالت آتشنشانی
مستعمل مشمول ردیف تعرفه  87053000با
سال ساخت حداکثر پنج سال و به شرط عدم
ساخت داخل و نیز با رعایت شرط نمایندگی
رسمی خدمات پس از فروش را به گمرکات
اجرایی اعالم کرد.
در این بخشنامه از گمرکات خواسته
شده است تا با توجه به موارد فوق و با رعایت
سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

s

پس از تکمیل اطالعات بندهای  1و  2از سوی
پلیس راهنمایی و رانندگای ناجا قابل اقدام جهت
خروج خودرو از کشور میباشد ضمن ًا ضروری
است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از
سرگردانی مسافرین ورودی مراجعهکننده به این
مرکز امضا باالترین مقام مسئول را نیز به مراکز

مربوطه در استان و همچنین به راهور استان
تهران اعالم نمایند الزم به ذکر است مراتب
صدرالذکر صرف ًا جهت گمرکات تخصصی ورود
خودرو و مبادی ورودی ملزم به اطالعرسانی به
مالکان خودرو میباشد و همچنین برای سایر
گمرک صرف ًا جهت اطالع میباشد.

از سوی دفتر صادرات گمرک ایران اعالم شد
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کیل مصرف خاک در عیارهای مختلف

دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامهای
با استناد به نامه دفتر صنایع فلزی و معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان زنجان جداول کیل مصرف خاک
روی در عیارهای مختلف را (بر حسب تن) برای تولید
یک تن شمش روی به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.

متن بخشنامه و جدول مربوط به آن به این شرح است:
در هنگام ترخیص کاال خصوص ًا در رویه ورود موقت برای
پردازش (موضوع ماده  51قانون امور گمرکی) ،عیار کاالی اظهاری
از مرجع ذیصالح استعالم تا در هنگام تسویه پروانههای ورود
موقت و یا استرداد حقوق ورودی موضوع ماده  66قانون امور
گمرکی امکان مطابقت با جداول و استفاده از میزان کیل متناسب

کیل مصرف ماده معدنی برحسب تن به ازای تولید هر تن شمش روی
عیار روی در ماده
معدنی برحسب درصد

کیل مصرف به ازای تولید هر تن
شمش بدون احتساب رطوبت
برحسب تن

کیل مصرف به ازای تولید هر
تن شمش با احتساب رطوبت
برحسب تن
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با عیار ماده اولیه با توجه به عیار شمش صادراتی (که بایستی در
هنگام اظهار کاال برای صدور از آزمایشگاه استعالم شود) فراهم
گردد .در پایان اعالم میدارد با توجه به کیل مصرف ابالغی نیازی
به استعالم موردی برای واحدهای تولیدی و صادراتی نبوده و
کیلهای مصرف قبلی که مغایر با کیل ابالغی هستند از درجه
اعتبار ساقط خواهند بود.
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نحوه اقدام گمرکات در مورد رفع تعهد ارزی ناشی از اختالف وزن
در اظهارنامههای وارداتی
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مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق
آزاد و ویژه گمرک ایران با ارسال
بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور
چگونگی اقدام درخصوص فرآیند
رفع تعهد ارزی واردات کاال در موارد
اختالف وزن اظهارنامههای وارداتی را
اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:
با عنایت به نامه شماره  96/134406مورخ
 96/5/3بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
درخصوص فرآیند رفع تعهد ارزی واردات کاال و
با توجه به مشکالت مربوط به رفع تعهدات ارزی
ناشی از اختالف وزن اظهارنامههای وارداتی و

دستورالعمل شماره  96/383345مورخ 96/5/3
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات درخصوص
موضوع ،خواهشمند است دستور فرمایید در
صورت مراجعه ذینفع یا استعالم بانک به منظور
رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارائه شده وفق
نامه مورد اشاره و با رعایت کلیه مقررات مربوطه
به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند:
 -1در مواردی که اختالف وزن به وجود
آمده درخصوص کاالیی باشد که ارزشگذاری
و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کاال میباشد به
شرح ذیل اقدام شود:
الف) در صورتی که وزن کاالی در حال
ترخیص بیش از میزان ثبت سفارش باشد با

W

رعایت مقررات مربوطه ،به میزان ثبت سفارش
از کاالی اظهاری ترخیص و خروج مابقی پس
از اصالح ثبت سفارش و اخذ مابهالتفاوت وجوه
متعلقه و با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
ب) چنانچه کسری وزن کاالی در حال
ترخیص نسبت به وزن مندرج در ثبت سفارش و
اظهارنامه کمتر از یک درصد باشد ،مراتب مبنی
بر عدم وجود کسری کاال به صورت سیستمی به
بانک اعالم و در مواردی که کسری کاال بیش
از یک درصد باشد (با کسر یک درصد) مراتب
وجود کسری کاال به بانک مربوطه اعالم گردد.
ج) برای کاالهای جاذبالرطوبه در حال
ترخیص که با از دست دادن رطوبت دچار کاهش
وزن میشوند ،صرف ًا به میزان مابهاالختالفات
رطوبت کاال در مبدأ بارگیری و رطوبت کاال
در گمرک محل ترخیص "براساس نظر
آزمایشگاهی استاندارد" مشمول کسر تخلیه
نمیباشد.
 -2در مواردی که اختالف وزن به وجود
آمده درخصوص کاالیی باشد که ارزشگذاری
و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کاال نبوده و
تأثیری در اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه
نداشته و ثبت سفارش کاال دارای سقف وزنی
نباشد با نظارت مستقیم مدیر گمرک و اطمینان
از صحت مطابقت تعداد و مقداری اظهاری با
کاال با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.

s

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

انتشار آخرین فهرست
کاالهای صادراتی و وارداتی
مشمول استاندارد اجباری
سازمان ملی استاندارد ایران فهرست
کاالهای صادراتی و وارداتی مشمول
استاندارداجباری(بااعمالآخریناصالحات
ازجمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات
صادرات و واردات سال  )96را منتشر کرد.

در نامه رئیس این سازمان به گمرک
آمده است :فهرست مذکور که از تاریخ 15
مرداد ماه سال جاری بر روی سامانه سازمان
ملی استاندارد به نشانی isiri.gov.ir
(قسمت صادرات و واردات) قابل دستیابی است.

ضوابط و شرایط واردات
ماشینهای آتشنشانی
مستعمل
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران
درخصوص واردات ماشینآالت آتشنشانی
مستعمل مشمول ردیف تعرفه 87053000
با سال ساخت حداکثر پنج سال و به شرط
عدم ساخت داخل و نیز با رعایت شرط
نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش را
به گمرکات اجرایی اعالم کرد.
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در این بخشنامه از گمرکات خواسته شده
است تا با توجه به موارد فوق و با رعایت سایر
قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اسامی  25شعبه بانک ملی مستقر در مبادی ورودی و خروجی پانزده استان

بانک مرکزی ایران طی نامهای به رئیس کل گمرک فهرست بهروز شده اسامی
باجههای اعالمی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی 15
استان کشور را اعالم کرد.
متن بخشنامه به این شرح است:
احتراماً ،پیرو نامه شماره  95/18853مورخ  1396/1/28درخصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط
ناظر بر ارز /اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» ،به پیوست فهرست بهروز شده اسامی
باجههای اعالمی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی پانزده استان کشور
ارسال میگردد .با عنایت به افزایش تعداد باجههای اعالمی از ( )18باجه به ( )25باجه ،خواهشمند
است دستور فرمایند گمرکات ذیربط در مبادی ورودی /خروجی جدید نیز همانند مبادی اعالمیی
قبلی در رابطه با ورود و خروج ارز /اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر ،در چارچوب
دستورالعمل مزبور اقدامات الزم را با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطالعات مالی و مبارزه با
پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند.

5

ایالم

پایانه مرزی مهران

5993

6

کرمانشاه

باجه پرویزخان

5922

گمرک خسروی

5933

باجه فرودگاه تبریز

4507

7

آذربایجان شرقی
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شعبه گمرک پل چوبی جلفا

4775

باجه گمرک نوردوز

4776

8

گلستان

شعبه مرز پل گنبد کاووس

9315

شعبه /باجه

کد شعبه /کد باجه

9

گیالن

گمرک آستارا

4271

فرودگاه ارومیه

5101

10

تهران

باجه فرودگاه امام خمینی(ره)

1024

گمرک بازرگان

5382

11

اصفهان

باجه فرودگاه اصفهان

3008

گمرک مرز سرو

5122

12

فارس

باجه فرودگاه شیراز

7254

گمرک مرز تمرچین

5239

13

هرمزگان

باجه فرودگاه بندرعباس

7814

باجه گمرک مرز رازی

5261

باجه فرودگاه زاهدان

8322

باجه گمرک پلدشت

5380

باجه گمرک میرجاوه

8324

4893

باجه گمرک میلک زابل

8451

5593

باجه فرودگاه مشهد

8540

اسامی باجههای اعالمی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور
ردیف

نام استان

1

آذربایجان غربی

2

اردبیل

گمرک بیله سوار

3

کردستان

باشماق

@tarkhiskala
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4

خوزستان

باجه فرودگاه اهواز

6580

14

سیستان و
بلوچستان

15

خراسان رضوی
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منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی و صنعتی در سال 96
ضوابط صادرات محصوالت و
گیاهان دارویی و صنعتی برای سال
 96از سوی وزارت جهاد کشاورزی به
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان
توسعه تجارت و متعاقباً به دفتر صادرات
گمرک ایران ابالغ شد.
براساس ضوابط تعیین شده ،صادرات
محصوالت وگیاهان فوق به سه دسته غیرمجاز
(ممنوعه) ،مجاز (مشروط) و اقالم زراعی و
گلخانهای تقسیم و محصوالت مشمول هر سه
دسته نام برده شده است.
متن نامه وزارت جهاد کشاورزی در این
خصوص به شرح زیر است:
درخصوص ضوابط صادرات محصوالت و
گیاهان دارویی در سال  1396برابر استعالمات
به عمل آمده از سازمان تخصصی و بررسیهای
الزم ضوابط صادراتی اقالم مذکور برای سال
 1396جهت استحضار به شرح ذیل ارائه میگردد.
 -1اقالم غیرمجاز (ممنوعه):
گونههای ذیل جزو گونههای تهدیدشونده
در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور محسوب
گردیده و بهرهبرداری آنها مطلق ًا ممنوع میباشد
این اقالم عبارتند از:
ریزوم ثعلب ،پیاز و گل الله سرنگون،
پیازگل نرگس ،ریشه ختمی ،ریشه کاسنی،
ریشه ریواس وحشی ،ریشه چوبک ،ریشه
روناس ،پوست درخت محلب ،سنبل الطیب،
مهر خوش ،چله داغی ،سورنجان ،ریشه خاس
و کوله خاس ،ریشه زنبق وحشی ،ریشه کوکب
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وحشی ،ریشه شیرین بیان (برداشت از موانع)،
انواع پیازها (به جزء گونههای پیازدار اقالم مجاز
مشروط) ،قره قات ،بیلهر ،ریشه سریش ،شمشاد،
شقایق ،انواع اللهها ،سوسن چهل چراغ ،سنب
خوزستانی ،همیشک ،کلیه ریشه و پوست درختان
و درختچههای جنگلی (به استثناء اقالم مجاز
مشروط) و شاهدانه.
 -2اقالم مجاز (مشروط):
به غیر از اقالم ممنوعه بد ( )1و یا صرف ًا
زراعی (بند  )2سایر گونه ها در این طبقه قرار
میگیرند.
مهمترین اقالم مجاز مشروط عبارتند از:
کرفس وحشی (کلوس) ،میوه زرشک
و حشی ( جنگلی )  ،تر نجبین  ،شیر خشت ،
قفرنجمشک ،مریم نخودی ،پرسیاوشان ،چماز،
جفت ،گز شهداد ،بیدخشت ،مستکی ،زدو،
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نحوه رسیدگی به مغایرت
یا تخلفات احتمالی شرکتهای
بازرسیکننده کاال در گمرک
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک
ایران طی بخشنامهای از گمرکات اجرایی خواست تا
در صورت مشاهده مغایرت یا تخلفات احتمالی توسط
هر یک از شرکتهای بازرسیکننده کاالهای وارداتی
و صادراتی ،مراتب را به این دفتر اعالم کنند تا به قید
فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
متن بخشنامه به این شرح است :پیرو بخشنامه شماره
 192/72/11/108/95/101846مورخ  95/6/2یکی از موضوعات
مطروحه در جلسات هیأت ارزیاب سازمان ملی استاندارد ،بررسی و
اتخاذ تصمیم درخصوص رسیدگی به اعتراضات و اختالفات بین
خریداران و شرکتهای بازرسیکننده کاالهای وارداتی و صادراتی
در سطح سورویانس و ملی میباشد و مطابق دستورالعمل مربوطه
صورت میگیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید در مواردی که مغایرتها
یا تخلفات احتمالی توسط هر یک از شرکتهای بازرسی و یا
آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد مشاهده میگردد و
همچنین در صورت کشف و یا تشخیص مواردی که گواهیهای
بازرسی صادره ( )COIتوسط شرکتهای بازرسی مبنی بر
تأیید استاندارد کاال باشد و لیکن ادارات کل استاندارد مستقر
در استانها ضمن عدم پذیرش گواهی مذکور نسبت به صدور
گواهی مردودی استاندارد ( )NCRاقدام و مراتب را به گمرک
اعالم مینمایند ،نسبت به ارسال گزارش و مستندات مربوطه
به قید فوریت به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه اقدام الزم
صورت گیرد.

@tarkhiskala
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انچوچک ،گل نمنار ،درمنه ،علف گاو زبان ،گل
نرگس ،برگ کنار ،برگ مورد ،زیره سیاه ،میوه
محلب ،اشنبان (شقار) ،گز خوانسار (گز انگبین)،
پسته جنگلی ،میوه ناخنک ،آویشن ،گز علفی،
گردو و فندق جنگلی ،آنعوزه تلخ و شیریه ،ترکه
ارغوان ،باریجه ،کتیرا ،وشاء ،انزروت ،کاپاریس
(لگجی) ،میوه بادام جنگلی (کوهی) ،علف چای،
عشقه ،خزه ،سرخس بال عقابی ،مرزه خوزستانی
(لرستانی) ،گل گاوزبان ،گل بومادران ،گل بنفشه،
مریم گلی ،گل کاستی ،گل گندم ،گل اروانه،
میوه روناس ،گلرنگ ،تخم بزرگ (کنان) ،تخم
سرو ،قدومه شیرازی ،کشمش کولی ،اسفرزه،
بادیان ،انیسون ،بادرنجویه ،برگ بو ،میوه بنه
و بلوط ،مازوج (کال بلوط) ،بنبرک ،بارهنگ،
بابونه ،شاتره ،اسطوخدوس ،برگ اکالیپتوس،
شکر تیغال ،سقز ،کلیه بذور و میوههای درختان
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و درختچههای جنگلی ،اندام هوایی ریواس،
موسیر ،برگ و سرشاخه کوله خاس ،سقز ،کنگر،
انواع قارچ خوراکی (برداشت از موانع)
* صادرات اقالم مجاز مشروط مستلزم اخذ
مجوز از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور (دفتر برنامهریزی ،بودجه و هماهنگی
طرحها) و وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
* صادرات گالب و اسانسهای گیاهی نیاز
به مجوز سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور ندارد.
* صادرات پودر و عصاره شیرین بیان
بالمانع است ولی حملونقل ریشه شیرین بیان
باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان صورت گیرد.
 -3اقالم زراعی و گلخانهای:
بهر هبرداری و حملونقل و صادرات
محصوالت زراعی ،گلخانهای و باغی شامل انواع
مرکبات ،انواع میوهها ،انواع سبزیها (جعفری،
شنبلیه ،تره ،تره فرنگی ،گشنیز ،ریحان ،شوید،
زیره سبز ،خرفه ،ترب ،ترب سیاه ،ترخون ،شاهی
و )...انواع صیفیجات (هندوانه ،خربزه ،طالبی،
گرمک و )...انواع حبوبات ،انواع غالت ،انواع
کدونف سیبزمینی ،پیاز خوراکی ،گل مخملی،
سیر ،ذرت ،کنجد ،کتان ،کنف ،تنباکو ،توتونف
تمرهندی ،چای ،چغندر ،شکر ،گل داوودی ،زیره
سبز ،زعفران ،انواع کلم ،الدن ،ماگنولیا ،هویج،
هویج فرنگی ،خرما ،پنبه ،آفتابگردان ،سویا،
کلزا نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد.
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از سوی سازمان حفظ نباتات کشور اعالم شد

شرایط قرنطینهای واردات چند نوع محصول کشاورزی

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
با ارسال بخشنامههایی به گمرکات اجرایی کشور با
استناد به نامههای وزارت جهاد کشاورزی (سازمان
حفظ نباتات کشور) شرایط قرنطینهای واردات چند
نوع محصول کشاورزی را به شرح زیر اعالم کرد:
شرایط قرنطینهای واردات انواع خالل چوب با قطر
کمتر از  5میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی به
صورت عام از تمامی کشورها

واردات محصول مذکور در فهرست کاالهای با ریسک
قرنطینهای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت
گیاهی معتبر از کشور مبدأ و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در
مرز ورودی (گمرک ترخیصکننده) میباشد.

www.tarkhis-kar.ir
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شرایط قرنطینهای واردات بذر ارزن (جهت کاشت) از
هندوستان

واردات محصول مذکور در فهرست کاالهای با ریسک
قرنطینهای متوسط قرار داشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینهای
اعالمی و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک
ترخیصکننده) میباشد.
شرایط قرنطینهای واردات قطعات چوب پنبه تراش
خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی از کلیه
کشورها

واردات محصول مذکور نیازی به ارائه گواهی بهداشت گیاهی
نداشته و تنها منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی
(گمرک ترخیصکننده) میباشد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

فرود عسگری سرپرست گمرک ایران:

فرآیندها در گمرک الکترونیکی ،شفاف ،سریع و دقیق انجام میشود
سرپرست گمرک جمهوری اسالمی ایران اجرای سامانه
جامع گمرکی را از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد
و گفت :در سایه اجرای این طرح با وجود کاهش واردات در
سال  1395میزان درآمد گمرکی کشور  61درصد رشد داشت.
فرود عسگری افزود :تا پیش از اجرای سامانه جامع گمرکی ،همه
فرآیندها اعم از بررسی اظهارنامهها ،اخذ مجوز و نظارتها به شکل فیزیکی
و سنتی انجام میشد که این امر نه تنها سرعت کار را کاهش میداد ،بلکه
بر هزینههای گمرکی و تجاری کشور نیز میافزود.
وی با بیان اینکه پیش از این میانگین توقف کاالی وارداتی در گمرکات
 26روز و کاالی صادراتی هفت روز بود ،گفت :در نیمه دوم سال  1392اجرای
گمرک الکترونیک با اولویت واردات که از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار
است ،در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که در نتیجه آن انقالبی در
این عرصه روی داد .امروز همه کارها در گمرک الکترونیکی ،شفاف ،سریع
و دقیق انجام میشود و هیچ نقطه تاریکی در عملکرد گمرک وجود ندارد.
عسگری با بیان اینکه یکی از دستاوردهای اجرای این سامانه ،عدم
نیاز به مراجعه حضوری صاحبان کاال و نمایندگان آنها به گمرکات سراسر
کشور بود ،گفت :اکنون تجار میتوانند از هر نقطه ،فرآیند رسیدگی به کاالی
خود را رصد کنند.
سرپرست گمرک ایران تأکید کرد :حدود  24سازمان در فرآیند صدور مجوز برای واردات کاال دخیل هستند
و یکی از نقاط عطف سامانه جامع گمرکی این بود که همه این سازمانها را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی
گرد هم آورد و صدور همه مجوز آنها الکترونیکی شد.
وی گفت :امروز میتوان به طور دقیق اعالم کرد که صدور مجوز و اخذ نظر کارشناسی دستگاههای
اجرایی برای ورود یک کاال به کشور چه مدت زمان در چه سازمانی زمان میبرد و یا فرآیند کار در کدام دستگاه
متوقف شده است.
عسگری ادامه داد :یکی از معایب شیوه سنتی این بود که نظرات صاحب کاال در فرآیندهای گمرکی ثبت
نمیشد ،اما در سامانه جدید تجار امکان گفتوگوی مجازی یافتهاند و حتی میتوانند محتوای گفتوگوی خود
با گمرک را برای پیگیری به تمام مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی ارائه کنند.
شفافیت در مصارف ارزی کشور
سرپرست گمرک ایران از شفافیت در مصارف ارزی کشور به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سامانه جامع
گمرکی نام برد و گفت :با ارتباطی که بین گمرک ،بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد شده ،میتوان منشاء ارز
را شناسایی کرد.
عسگری تأکید کرد :در فرآیند کاالهای وارده از محل اعتبار اسنادی و ...عالوه بر مشخص شدن محل
تأمین ارز ،این امکان وجود دارد که ارزهایی که از سایر منابع تأمین شدهاند ،شناسایی شود و اطالعات آن به
بانک مرکزی ارسال میشود تا مصارف ارزی کشور برای مدیریت بهتر مشخص باشد.
وی گفت :امروز یک بانک اطالعاتی بزرگ از تجار ایرانی ،میزان واردات و صادرات در اختیار داریم که
میتوان هر نوع اطالعاتی را به سرعت از آن استخراج کرد و به طور هوشمند مدیریت ریسک را انجام داد.
به گفته عسگری ،امروز اطالعات  20قلم از کاالهای عمده وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی به شکل برخط در
دسترس مردم است و میتوان مشخص کرد چه کاالیی از چه کشوری و به چه میزانی به کشور وارد شده است.
کاهش فساد در امور گمرکی
سرپرست گمرک ایران افزود :یکی دیگر از دستاوردهای الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی ،کاهش
فساد است زیرا دیگر صاحب کاال نمیداند چه کارشناسی مسئول رسیدگی به پرونده اوست .امروز کارشناسان
به طور سیستمی برای رسیدگی به پروندهها انتخاب میشوند و نتیجه آن جلوگیری از روبهرو شدن ذینفع و
کارشناس گمرک است.
عسگری ادامه داد :ممکن است اظهارنامه شخصی در گمرک بوشهر باشد ،اما کارشناسی در بازرگان مسئول
رسیدگی به آن شود؛ در نتیجه این کار سطح علمی کارشناسان گمرک نیز ارتقا مییابد زیرا باید تسلط کاملی بر
همه مقررات ،کنوانسیونها و بخشنامهها داشته باشند.
وی ایجاد دروازه مشترک مرزی با برخی کشورها را از دیگر دستاوردهای این سامانه برشمرد و گفت :امروز
این دروازه مشترک با کشورهای آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان ایجاد شده است تا کامیونها بدون توقف
در مرزها عبور و مرور کنند.
الکترونیکی شدن پرداختها
سرپرست گمرک ایران با بیان اینکه امروز همه پرداختهای گمرک الکترونیکی شده است ،گفت :با این
ال وجود داشت ،جمع شده و فساد کاهش یافته است.
کار فیشهای جعلی که قب ً
وی یادآور شد :در گذشته برای حسابرسی پس از ترخیص ،کارشناسان گمرکی مجبور بودند به بایگانیهای
متعدد مراجعه و با گمرکات مختلف نامهنگاری کنند ،اما اکنون با کمترین هزینه و زمان این کار امکانپذیر شده است.
عسگری توضیح داد :امروز برای اغلب کاالها شناسه ارزش تهیه شده است تا اطالعات مربوط به هر کاال در
آن گردآوری شود و در نتیجه ارزشگذاری کاالها در گمرک دقیقتر شده و به دنبال آن اختالفات با اربابرجوع
نیز کاهش یافته است که امیدواریم این کار به واقعی شدن درآمدهای گمرکی منجر شود.
وی به سوءاستفاده برخی واردکنندگان از مجوزهای ثبت سفارش واردات کاال اشاره کرد و گفت :در گذشته
برخی افراد پس از دریافت مجوز ثبت سفارش کاال ،به دفعات کاال وارد میکردند و معضلی به نام جعل پروانه
داشتیم که اکنون این نقیصه برطرف شده است.
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تالش برای اجرای طرح پیش اظهاری در گمرک
سرپرست گمرک ایران گفت :اکنون درصدد هستیم پیشاظهاری قبل از
ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطالعاتی چون مانیفست
و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه دریافت میکند و میتوان شیوه
پیشاظهاری را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کاال در گمرک نمیماند.
وی توضیح داد :این کار بهویژه برای واردات کاالهای واسطهای و مواد
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.
ردیابی محمولههای ترانزیتی
سرپرست گمرک ایران به ردیابی محمولههای ترانزیتی برای جلوگیری
از انحراف و قاچاق کاال به کشور اشاره کرد و گفت :با اجرای پلمپ هوشمند،
مدت توقف و انحراف کامیونهای ترانزیتی از مسیر اصلی ثبت و در گمرک
مقصد رصد و بازبینی میشود تا تخلفی روی نداده باشد.
وی افزود :در زمینه رصد خودروهای ترانزیتی با پلیس راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی نیز همکاری تنگاتنگی وجود دارد و اطالعات به
پلیس ارسال میشود و از اینرو ریسک قاچاق در این بخش اغلب به صفر
رسیده است.
بهبود شاخصها در گمرک
عسگری گفت :در نتیجه این اقدامها ،شاخص لجستیک در گمرک در برآوردهای جهانی از  114به 94
کاهش یافته و عملکرد گمرک  23پله صعود کرده و رتبه آن در شاخص ادراک فساد  5رتبه بهبود یافته است.
وی تأکید کرد :امروز گمرک به یکی از دستگاههای موفق و محوری دولت در اجرای دولت الکترونیک
تبدیل شده و توانسته است رتبه عالی را از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کسب کند.
سرپرست گمرک ایران ،کاهش هزینه ترخیص و خطای انسانی و در مقابل افزایش بازدهی و سرعت کار در
گمرک را مهمترین دستاورد اجرای این طرح برشمرد و گفت :براساس برآورد بانک جهانی به ازای یک روز رسوب
کاال در بنادر و انبار ،یک درصد از ارزش کاال کاسته میشود و به عبارت دیگر یک درصد به هزینه ترخیص کاال
اضافه میشود .بر این اساس گام بزرگی برای کاهش هزینه واردات و نیز پایین آمدن قیمت کاالهای صادراتی
و رقابتپذیر شدن آن برداشته شده است.
رشد  61درصدی درآمدهای گمرکی باوجود کاهش واردات
عسگری دقیقتر شدن عملیات حسابداری و اعمال نرخهای حمایتی دولت در واردات برخی کاالها را دیگر
دستاورد پیادهسازی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی در دولت یازدهم برشمرد و گفت :در سال  1392در
مجموع  50میلیارد دالر واردات داشتیم که  86هزار میلیارد ریال حقوق گمرکی از آن اخذ شد ،اما در سال 1395
و با وجود اینکه میزان واردات به  44میلیارد دالر کاهش یافت ،درآمد گمرکی  181هزار میلیارد ریال بود و رشد
 61درصدی را ثبت کرد.وی افزود :سال گذشته گمرک توانست در حوزه وصول عوارض برای دستگاههای مختلف
 13هزار میلیارد ریال دریافت کند که نسبت به سال قبل از آن رشد  38درصدی برخوردار بود.
به گفته عسگری ،در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیز گمرک در سال  95توانست  100هزار میلیارد ریال
اخذ کند که رشد  30درصدی را نسبت به سال  1394نشان میدهد.
تسهیالت مراودات تجاری فعاالن مجاز اقتصادی
سرپرست گمرک ایران گفت :امروز سهم فعاالن مجاز اقتصادی از مسیر سبز گمرکی از حدود  13درصد
پیش از اجرای سامانه جامع به حدود  45درصد پس از اجرای آن افزایش یافته است که اغلب واحدهای تولیدی
و شرکتهای دانشبنیان از آن استفاده میکنند.
وی گفت :شاخصهای مورد نظر برای شناسایی فعاالن مجاز اقتصادی در سامانه جامع گمرکی قرار داده
شده و اشخاص میتوانند با تکمیل فرمهای آن درخواست استفاده از این مسیر را به گمرک بدهند که پس از
بررسیها و در صورت کسب امتیاز الزم ،مجوز برای آنها صادر میشود.
عسگری تأکید کرد :اغلب کاالهایی که از مسیر سبز گمرکی وارد کشور میشود ،کاالهای واسطهای و
سرمایهای مورد استفاده در واحدهای تولیدی است تا واردات آنها زمانبر نباشد.
وی ادامه داد :برای کمک به واحدهای تولیدی تصمیماتی نظیر پرداخت اقساطی حقوق گمرکی یا ارائه
ضمانتنامه بانکی برای ترخیص ارائه شده است که میتواند در تسهیل امور گمرکی آنها میسر باشد.
سرپرست گمرک ایران ادامه داد :در حوزه صادرات نیز مقرر شده تا از این پس ارزیابی کاال تنها در یک
واحد گمرکی انجام شود و پس از انتخاب گمرک مورد نظر و ارزیابی کاال ،دیگر کاالی صادراتی در مرز ارزیابی
مجدد نمیشود.
سرپرست گمرک ایران استرداد حقوق ورودی به شکل الکترونیک ،صدور مجوز موقت و ساماندهی کاالی
همراه مسافر را از دیگر پروژههای مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی برشمرد که در آینده نزدیک اجرایی میشوند.
وی گفت :استقرار پروژه گمرک الکترونیک یکی از محورهای برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود
که در این زمینه گمرک جزو دستگاههای برتر انتخاب شد .همچنین گمرک از سوی سازمان برنامه و بودجه جزو
سازمانهایی با عملکرد مطلوب ارزیابی شده است.
عسگری به استقرار  12دستگاه ایکسری کامیونی در گمرکات اشاره کرد و گفت 19 :دستگاه دیگر در
دست خرید است.وی افزود :با تجهیز گمرک به این دستگاهها تاکنون بیش از  300تن پیش ساز مخدرهای
صنعتی و  536کیلو هروئین و کشف شد که همین کشفیات سبب شد گمرک مقام نخست را در کشف مخدر
در بین نهادهای بینالمللی کسب کنند.
وی  480مورد کشف قاچاق انسان را که فقط  50مورد آن مربوط به مرز بازرگان است ،از دیگر دستاورهای
استقرار دستگاههای ایکسری در گمرکات کشور دانست.
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نتایج موفقیتآمیز عملیات مشترک  WCOبرای مبارزه با کاالهای جعلی و تقلبی
در ناحیه آسیا و اقیانوسیه

سازمان جهانی گمرک ( )WCOبا
همکاری دفتر اطالعات ناحیهای WCO
 )(RILOمنطقه آسیا و اقیانوسیه،
یک عملیات مشترک با هدف مبارزه با
کاالهای جعلی و تقلبی در ناحیه را با
موفقیت به اتمام رساندند.
این عملیات که به نام 2 IPR A/P
شناخته میشود در فوریه  2017آغاز شد که
دومین عمیات در این ناحیه با تمرکز بر حقوق
مالکیت معنوی ( ،)IPRسالمت و امنیت به
شمار میآورد .اولین عملیات  IPRدر منطقه
آسیا و اقیانوسیه در سال  2015انجام شد.
این عملیات که  19روز به طول انجامید
تحت هدایت و راهبری دبیرخانه  WCOو
دفتر رایلو آسیا و اقیانوسیه انجام شد و نتایج
چشمگیری از کشف و ضبط مقادیر وسیعی
از کاالهای غیرقانونی را به دنبال داشت و در
مجموع یک میلیون و  453هزار و  429قطعه
کاال به وزن  153هزار و  99کیلوگرم و حجم 75
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لیتر در  245مورد کشف به دست آمد.
بیشترین مورد کشف ( 40مورد) مربوط
به مواد غذایی و محصوالت تقلبی مربوطه
بود و پس از آن محصوالت دارویی ( 38مورد)
و لوازم یدکی ( 22مورد) بیشترین موارد
کشفیات را به اختصاص دادند که تمامی موارد
میتوانستند ضایعات سالمتی و بهداشتی و
امنیتی جبرانناپذیری را برای شهروندان موجب
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شوند .نوع و میزان دقیق کاالهای مهم کشف
شده در عملیات مذکور عبارت بود از مواد غذایی
( 415هزار و  358قطعه کاال  42 +هزار و 718
کیلوگرم  68 +لیتر) ،گوشیهای تلفن همراه و
متعلقات ( 319هزار و  857قطعه) و محصوالت
دارویی ( 181هزار و  415قطعه  28 +کیلوگرم)
عالوه بر کاالهای ضبط شده فوق ،انواع
محصوالت دیگری که برای سالمت عمومی و
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بهداشت جامعه خطرآفرین بودند ازجمله لنزهای
چشمی ،عطر ،صابون و غیره نیز توسط مسئوالن
گمرک ضبط شد.
این عملیات با بهر هگیری از ابزارهای
ارتباطی امور گمرکی  WCOکه تحت عنوان
 .CEN commشناخته میشود برای تبادل
پیامهای عملیاتی و به اشتراک گذاردن اطالعات
مهم توسط صاحبان حقوق انجام شد.
شایان ذکر است قیل و بعد از برگزاری
عملیات  2 IPR A/Pیک کارگاه آموزشی
با حضور مسئوالن گمرک و صاحبان حقوق
(مالکان برندها) برگزار شد که در آن درخصوص
نحوه شناسایی کاالهای اصل و ویژگیهای مهم
آنها ،آموزشهای الزم داده شد.
عملیات  2 IPR A/Pفرضتی را برای
مسئوالن گمرک فراهم آورد تا سطح اجرای
حقوق مالکیت معنوی ( )IPRرا در منطقه آسیا و
اقیانوسیه باال برند و بر چالشهای به وجود آمده
در راه مقابله با کاالهای جعلی و تقلبی غلبه کنند.

حضور نماینده  WCOدر هفتمین کنفرانس بینالمللی علمی و عملی
درخصوص مشکالت فعالیتهای تخصصی

معاون رئیس دایره تعرفه و تجارت سازمان
جهانی گمرک به عنوان نماینده این سازمان از 25
تا  28جوالی  2017در هفتمین کنفرانس بینالمللی
علمی و عملی که درخصوص مشکالت فعالیتهای
تخصصی در فدراسیون روسیه برگزار شد ،شرکت
کرد.
این کنفرانس با سخنان پیتر توکارف ()peter tokarev
رئیس مرکز بررسی تخصصی جرایم گمرکی آغاز به کار و بر
اهمیت نقش آزمایشگاههای گمرک در حفاظت از جامعه و محیط
زیست تأکید کرد.

شایان ذکر است آزمایشگاه گمرک روسیه در سال 2016
به عنوان آزمایشگاه ناحیهای  WCOانتخاب شد.
در طول این کنفرانس حدود  50کارشناس از کانادا،
جمهوری چک ،آلمان ،ایتالیا ،قزاقستان ،کره ،فدراسیون روسیه
و سازمان جهانی گمرک ،تجربیات و چالشهای خود در زمینه
تجزیه ،تحلیل شیمیایی توسط آزمایشگاههای گمرک را به
اشتراک گذاشتند .عالوه بر آن موضوعات متنوعی در رابطه با
سیستم هماهنگ ( )HSو آزمایشگاههای گمرک مورد بررسی
قرار گرفت و شرکتکنندگان در کنفرانس درباره تغییرات به وجود
آمده در نسخه  2017سیستم هماهنگ که میتواند بر اقدامات

روتین آزمایشگاههای گمرک تأثیر بگذارد ،مطلع شدند .حضار
همچنین با استراتژیهای سازمان جهانی گمرک درخصوص
آزمایشگاههای ناحیهای گمرک آشنا شدند.
عالوه بر آن ،تحلیل شیمیایی برخی کاالهای خاص (از قبیل
پلیمرها ،روغنهای معدنی ،مواد چوبی ،مواد غذایی ،آبمیوهها،
مواد مخدر و داروها) و برخی شیوههای نوین تجزیه و تحلیل
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
توکارف در پایان کنفرانس از شرکتکنندگان در مباحث
سطح باالی علمی تقدیر و تشکر به عمل آورد و بر اهمیت
همکاری و مشارکت میان آزمایشگاههای گمرک تأکید کرد.
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استقبال  WCOاز طرح ملی عملیاتی تسهیل تجارت هند
به دعوت خانم سارانا ()saran
رئیس هیأت مرکزی مالیات و گمرک
هند ( ،)CBECکونیو میکوریا دبیرکل
سازمان جهانی گمرک برای شرکت در
کنفرانس موافقتنامه تسهیل تجارت
به دهلی نو سفر کرد.
این کنفرانس توسط فدراسیون اتاقهای
بازرگانی و صنایع هند ،هیأت مرکزی مالیات و
گمرک هند و بانک جهانی برگزار شد و فرصتی
مهیا شد تا دبیرکل سازمان جهانی گمر با رهبران
سیاسی و اقتصادی هند دیدار و گفتوگو کند .این
کنفرانس در ستاد مرکزی فدراسیون اتاقهای
بازرگانی و صنایع هند ( )FICCIبرگزار شد و
موقعیتی برای به اشتراک گذاشتن تجربههای
جهانی و دیدگاههای کشور هند برای اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت ( )TFAفراهم کرد.
میکوریا در این کنفرانس درباره فعالیتهای
سازمان جهانی گمرک به منظور پشتیبانی از
موافقتنامه تسهیل تجارت  WTOازجمله
بیانیه منتشر شده در آخرین اجالس شورای

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 WCOسخن گفت .وی همچنین جهت
ارائه یک مدل برای کمیته ملی تسهیل تجارت
( )NCTFکه در اکتبر  2016تصویب شد به
دولت هند تبریک گفت.
کمیته ملی تسهیل تجارت هند توسط دبیر
کابینه و با پشتیبانی کمیته فرماندهی به ریاست دبیر

تجارت و دبیر درآمد هدایت میشود .دبیرخانه کمیته
ملی تسهیل تجارت در ساختمان هیأت مرکزی
مالیات و گمرک هند مستقر است و نمایندگان 16
وزارتخانه و سازمان دولتی و همچنین نمایندگان
بخش خصوصی را گردهم میآورد.
طرح عملیاتی این کمیته برای سالهای

www.tarkhis-kar.ir
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 2017تا  2020که در کنفرانس مذکور ارائه شد
مشتمل بر  76اقدام عملیاتی و خط مشی است.
این طرح عملیاتی همچنین دارای فعالیتهای
بسیار دیگری هست که فراتر از اهداف
موافقتنامه تسهیل تجارت ( )TFAبهشمار
میآید و به عنوان ( )+ TFAخوانده میشود.
میکوریا در طول اقامت خود در دهلی
نو با وزیر دارایی هند دیدار و گفتوگو کرد
و از اقدامات تازه هند برای راهاندازی سیستم
مالیات خدمات و کاالها ( )GSTتوسط گمرک
این کشور و طرح عملیاتی کمیته ملی تسهیل
تجارت ،قدردانی کرد .وی تصریح کرد که این
اقدامات موجب بهبود فضای کسبوکار میشود.
دکتر میکوریا همچنین با دبیر درآمد دولت
و اعضای هیأت مرکزی مالیات و گمرک هند
به منظور بحث و تبادلنظر پیرامون اولویتهای
 WCOدیدار و گفتوگو کرد .او همچنین برای
گفتوگو درخصوص اقدامات برای اجرای TFA
و تجارت الکترونیکی در هند در جلسهای با
حضور دبیر تجارت هند شرکت کرد.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک
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انجام مذاکرات میان مقامات  WCOو JICA

سومین دوره مذاکرات پیرامون
خط مشی میان مقامات سازمان جهانی
گمرک ( )WCOو آژانس همکاریهای
بینالمللی ژاپن ( ،)JICAدوم آگوست
 2017در ستاد مرکزی  JICAدر توکیو
برگزار شد.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی
گمرک ضمن حضور در این مذاکرات از اقدامات
پشتیبانی  JICAبرای سازماندهی کنفرانس
جهانی ترانزیت که در جوالی  2017در ستاد
مرکزی  WCOبرگزار شد تقدیر و تشکر به
عمل آورد .کیتا اکا ( )kita okaرئیس JICA
نیز از همکاری میان دو سازمان با توجه به
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نقش مهم و حیاتی گمرک در توسعه اقتصادی
استقبال کرد .آنها در ادامه مذاکرات به بررسی
پیشرفتهای به دست آمده در پروژه مشترک
 JICAو  WCOکه در جوالی  2016با هدف
پشتیبانی از تسهیل تجارت در آفریقا راهاندازی
شد ،پرداختند.
میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک
د ر ا د ا مه ا قا مت خو د د ر تو کیو بر ا ی
دانشجویان  WCOکه از ده کشور در
حال تحصیل در رشته مدیریت استراتژیک
و حقو ق ما لکیت معنو ی د ر د ا نشگا ه
 )Aoyama Gakuin (AGUهستند،
سخنرانی کرد .سخنان وی بیشتر با تمرکر
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بر اولویتهای سازمان جهانی گمرک مطرح
شده در جلسات اخیر شورای سازمان،
ایراد شد .در ادامه جلسه دکتر میکوریا به
سئواالت دانشجویان پاسخ داد و نظرات و
پیشنهادات آنها را دریافت کرد.
وی همچنین به ارائه توضیحاتی پیرامون
مشارکت  WCOدر بسط تبادل اطالعات و
اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت پرداخت
و درباره ابزارها و برنامههای سازمان جهانی
گمرک و نقش گمرک در توسعه و مدیریت
پنجره واحد و موضوعات مرتبط با تجارت
الکترونیکی و حفاظت از میراث فرهنگی،
مطالبی را ارائه کرد.

تجدید میثاق فارغالتحصیالن برنامه توسعه شغلی ژاپن و WCO

به مناسبت شصت و
پنجمین سالگرد تأسیس
 ،W C Oمسئو ال ن
برنامه مشترک توسعه
شغلی ژاپن و سازمان
جهانی گمرک ،مراسمی
را برای تجدید دیدار
فارغالتحصیالن از  5تا 8
جوالی  2017و پس از
گذشت  8سال از شروع
به کار این برنامه ترتیب
دادند.
طی  8سال گذشته ،این
برنامه برای  65مأمور گمرک از  45کشور مختلف فرصت کار در سازمان
جهانی گمرک به عنوان دستیاران حرفهای را فراهم کرده است.
در این مراسم چهل دستیار حرفهای سابق به نمایندگی از سوی
 33کشور عضو  WCOشرکت داشتند .در مراسم افتتاحیه این تجدید
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میثاق ،میکوریا دبیرکل سازمان
جهانی گمرک و میکیو کاجی
کاوا ()Mikio Kajikawa
برای شرکتکنندگان سخنرانی
کردند و در جلسهای با تمرکز
بر پیشرفتهای برنامه و
چشماندازهای آن به بحث و
تبادلنظر پرداختند.
با بر گز ا ر ی ا ین
مراسم فرصتی فراهم آمد
تا شرکتکنندگان که از
چند نسل بودند به بحث و
تبادلنظر پیرامون دیدگاهها و

اسو
فرمقاله

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کنوانسیون تجدیدنظر شده
کیوتو هماکنون  112عضو دارد
به دنبال ارائه سند الحاق کشور
تونس به کنوانسیون بینالمللی تسهیل
و هماهنگسازی رویههای گمرکی
(کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده)
سازمان جهانی گمرک ،این کنوانسیون
هماکنون یکصد و دوازده عضو دارد.
کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده ()RKC
یک ابزار قانونی سازمان جهانی گمرک است
که برای تمامی جامعه بینالمللی گمرک به
عنوان نقطه عطفی برای تحقق گمرک نوین در
قرن بیست و یکم بهشمار میآید و برای انجام
مذاکرات موافقتنامه تسهیل تجارت ()TFA
سازمان تجارت جهانی ( )WTOبسیار مورد
استفاده قرار میگیرد.
الحاق به این کنوانسیون و مهمتر از همه
اجرای آن ،تکمیلکننده تالش کشورها برای
تصویب و اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت
 WTOاست .با پیوستن کشور تونس به این
کنوانسیون تعداد طرفین قرارداد کنوانسیون
 RKCبه یکصد و دوازده عضو رسید.
از آنجا که در سطح بینالمللی از کشورها
درخواست شده تا هر چه سریعتر به اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت بپردازند ،تعداد
طرفین قرارداد کنوانسیون  RKCرو به افزایش
است .این کنوانسیون هسته مرکزی بسته رقابت
اقتصادی ( )ECPسازمان جهانی گمرک است.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک از
تمامی کشورهای عضو  WCOکه تاکنون به این
کنوانسیون ملحق نشدهاند درخواست کرده است
که هر چه سریعتر به این کنوانسیون که یک ابزار
حیاتی برای گمرک است بپیوندند.
شایان ذکر است قبل از تونس ،کشور بورکینا
فاسو به عنوان یکصد و یازدهمین عضو به این
کنوانسیون پیوست.
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تجربیاتشان پس از برنامه بپردازند.
برنامه تجدید میثاق اقدامی تازه از سوی دستاندرکاران برنامه
توسعه شغلی برای افزایش تعامل و همکاریها میان متخصصان گمرکی
از کشورها و ناحیههای مختلف است.

اولین مراسم ملی برای افتتاح پروژه امنیت  WCOدر بنگالدش برگزار شد
اداره ملی درآمد گمرک بنگالدش
با همکاری سازمان جهانی گمرک
یک مراسم ملی برای راهاندازی پروژه
امنیت  WCOدر داکا پایتخت بنگالدش
برگزار کرد.
در این مراسم ،میهمانان بلندپایهای از بخش
دولتی و تجاری حضور داشتند .پروژه امنیت
سازمان جهانی گمرک با هدف پشتیبانی از
اعضای  WCOدر منطقه جنوب شرقی آسیا و
کشورهای مجاور برای مقابله با تهدیدات حمالت
تروریستی ،راهاندازی شده و دولت ژاپن پشتیبانی
مالی این پروژه را تقبل کرده است .با وجود آنکه
مراسم ناحیهای افتتاح این پروژه در بانکوک،
تایلند برگزار شد ،اما این اولین مراسمی بود
که در سطح ملی برای این پروژه برگزار گردید.
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی
گمرک در سخنانی که به مناسبت این رویداد
ایراد کرد بر نقش مهم گمرک در امنیت و تسهیل
زنجیره عرضه جهانی از طریق اجرای استانداردها
و برنامههای سازمان جهانی گمرک ()WCO
تأکید کرد .وی همچنین اهمیت توسعه همکاری
میان گمرک ،سازمانهای دیگر مجری قانون و

بخش خصوصی برای حصول امنیت در مرزها را
بسیار مهم و حیاتی خواند و گفت که این امر به
نوبهخود میتواند موجب بهبود فضای کسبوکار
از طریق گسترش تجارت و سرمایهگذاری و
همچنین بسیج منابع داخلی و در نهایت منجر
به توسعه اجتماعی و اقتصادی شود.
در ادامه مراسم ،وزیر دارایی و برنامهریزی
بنگالدش و سایر مقامات بلندپایه نیز درباره
ضرورت مبارزه با تروریسم و همکاری گمرک
بنگالدش با سایر نهادهای دولتی و ذینفعان
سخن گفتند و ضمن استقبال از پروژه امنیت

 WCOبرای مقابله بهتر با تهدیدات تروریسم و
پشتیبانی از بسط تجارت به عنوان نیروی محرکه
رشد اقتصادی ابراز امیدواری کردند.
متعاقب آن رحمان رئیس هیأت ملی درآمد
( )NBRتأکید کرد که گمرک بنگالدش باید
توانمندیهای امنیتی خود را با توجه به حمله
تروریستی که در جوالی  2016در بنگالدش
به وقوع پیوست ،تقویت کند .وی از دولت ژاپن
برای سرمایهگذاری در پروژه امنیت تقدیر و
تشکر به عمل آورد و تضمین کرد که هیأت
ملی درآمد رویکردی به منزله یک دولت کامل

را اتخاذ خواهد کرد.
در حاشیه این مراسم ،دبیرکل سازمان
جهانی گمرک با وزیر دارایی بنگالدش دیدار
و درباره پارهای موضوعات درخصوص اصالح
گمرک ازجمله پروژه امنیت ،برنامه مرکاتور و
بهبود درآمد که همه از طریق ظرفیتسازی
مسیر خواهد شد ،گفتوگو کرد.
او همچنین با وزیر تجارت این کشور درباره
نقش کمیته ملی تسهیل تجارت در اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت  WTOبحث و
تبادلنظر کرد.دکتر میکوریا همچنین با وزیر
امور داخلی کشور درباره چگونگی مشارکت
گمرک برای ارتقای امنیت از طریق پروژه امنیت
 WCOگفتوگو به عمل آورد.
شایان ذکر است که  3وزیر مذکور پشتیبانی
خود را از پروژه امنیت که موجب افزایش تأثیر
و کارایی سازمان گمرک میشود ،اعالم کردند.
اعضای هیأت ملی درآمد نیز ضمن برگزاری یک
جلسه با میکوریا درباره پیشرفتهای به دست
آمده در زمینه نوینسازی گمرک در بنگالدش
و فعالیتهای اخیر  WCOبحث و تبادلنظر
به عمل آوردند.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش
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گامی دیگر از سوی گمرک برای کمک به بهبود فضای کسب و کار
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گمرک ایران با رویکردی تولید محور ،با
هدف بهبود فضای کسب و کار و با بکار گیری
بانک اطالعات الکترونیکی در پنجره واحد
تجارت فرامرزی  ،تسهیالت ویژه ای را برای
تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
گمرک ایران در تازه ترین اقدام خود در
جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از
تولید بانک اطالعاتی را در «سامانه ی جامع
مدیریت کاال و خدمات پس از ترخیص» ایجاد
کرده و در فضایی تعاملی با وزارت صنعت
 ،معدن و تجارت تسهیالت ویژه ای برای
تولیدکنندگان در نظر گرفته است .تسهیالتی از
قبیل «معافیت  4درصد مالیات علی الحساب»،
«تسهیل ورود کاال در مسیرهای سبز و امکان
اظهار قبل از ورود»« ،کیل مصرف و استرداد
پروانه وارداتی»« ،تسهیل انجام تشریفات
گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق
ازاد و ویژه »« ،تسهیل در جابجایی کاال با
صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعالم
نیروهای انتظامی»« ،برقراری ارتباط موثر بین
جامعه دانشگاهی و صنعتی در راستای کمک به
نیازهای شرکت های تولیدی »  « ،بهبود فضای
کسب و کار شرکت های تولیدی با بهره وری از
زیرسامانه بازار به منظور معرفی کاالی ایرانی
به کشورهای دیگر» و  ...که تولیدکنندگان می
توانند با ثبت نام در سامانه جامع مدیریت کاال
و خدمات پس از ترخیص از آن بهره مند شوند.
اقدام گمرک گامی در جهت ارائه خدمات
ویژه به شرکت ها و واحدهای تولیدی بوده که
دریافت این خدمات مستلزم ثبت نام در سامانه
است وتولید کنندگانی که تا به حال ثبت نام نکرده
اند ،می توانند با ورود به سامانه مورد نظر با معرفی
نوع تولید و واحد تولیدی خود ،مشخصات انبار
کاالی خود را ثبت کرده و از خدمات ویژه گمرک
بهره مند شوند .شرکت های تولیدی در تمامی
ساعات شبانه روز می توانند با ثبت نام و ورود به
کنند .سامانه  wms.irپس از مراحل ثبت
می نام از چگونگی این تسهیالت آگاهی پیدا
و در واقع این سامانه به تولیدکنندگان کمک
کند تا از وضعیت و حجم تجاری آگاهی یابند
اطالع داشته باشند که چه تسهیالتی در چه بازه
زمانی و در چه شرایطی به آنها تعلق میگیرد .با
توجه به تعامل گمرک با وزارت صنعت ،معدن و
هماهنگی گمرک با اینوزارت
تجارت این
سامانهمی دهد.
افزایش
خانه را نیز

ایجاد بانک اطالعاتی تولید محو
در پنجره واحد تجارت فرامرزی
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ایجاد بانک اطالعاتی در راستای
اقدامات مثبت قبلی گمرک است
محمد الهوتی ،رئیس کنفدراسیون
صادرات ایران با اشاره به ایجاد بانک اطالعاتی
تولیدکنندگان در پنجره واحد تجاری گفت:
خوشبختانه در چهار سال گذشته با توجه به
دیدگاه آقای کرباسیان نسبت به صادرات ،شرایط

@tarkhiskala
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برای تجارت خارجی تسهیل شد .ایجاد بانک
اطالعاتی نیز در راستای اقدامات مستمر و مثبت
قبلی گمرک است که امروز شاهد تسهیل واردات
برای تولیدکنندگان هستیم ،قطعا این موضوعات
در نشست تشکل ها و طرح موضوع تسهیل
شرایط برای تولیدکنندگان اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تعامل گمرک با بخش
خصوصی گفت :تعامل دولت با بخش خصوصی
نشان دهنده این است که می توانداین تعامل
راهگشای مسائل اقتصادی و تجاری کشور
باشد که نمونه این نوع تعامل را در اقدامات
گمرک می بینیم .یکی از این اقدامات ،حمایت
ویژه گمرک از واحدهای تولیدی و ایجاد بانک
اطالعاتی برای تولیدکنندگان است  ،واحدهای
تولید خوشنامی که در امر واردات و صادرات
فعالیت هستند می توانند از طریق این بانک
اطالعاتی شناسایی شوند.
الهوتی در خصوص تسهیالت در نظر
گرفته شده برای تولید کنندگان گفت :یکی
از تسهیالت در نظر گرفته شده از طریق ثبت
نام در سامانه ی جامع مدیریت کاال و خدمات
پس از ترخیص  ،معافیت مالیات  4درصد علی
الحساب است که این قانون با اینکه از قبل بوده
اما گمرک بر آن صحه گذاشته است و در اولین
رده تسهیالت قرار داده که می تواند خیلی از
مشکالت مالیاتی واحدها و مشکالت نقدینگی
آنها را حل کند .وی همچنین به تسهیل ورود
این شرکتها از کانال سبز اشاره کرد و افزود:
این تسهیالت می تواند از تاخیر فرایند واردات و
رسوب کاالها در انبارهای گمرک جلوگیری کند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
؛ در نظر گرفتن کیل مصرف و استرداد پروانه
وارداتی نیز با رویکرد تولید محور است و بنابراین

این بانک اطالعاتی با رویکردی خوبی شکل
گرفته است .تمامی نکاتی که در طول این سالها
اشاره می کردیم در نظر گرفته شده است و موافق
ادامه این روند برای بهبود هر چه بیشتر فضای
کسب و کار هستیم .
الهوتی همچنین با بیان نقدی در ایجاد بانک
اطالعات تولیدکنندگان به جای خالی شرکتهای
صادراتی و هلدینگ های صادراتی در این اقدام
اشاره کرد و گفت :در کشور شرکتهای بزرگ
صادرکننده و واردکننده خوشنامی داریم که تولید
کننده نیستند را در چنین تسهیالتی در نظر بگیرم
و عمال به ایجاد چنین شرکتهای تشویق کنیم،
اگر چنین شرکتهای شکل می گیرد می تواند در
کاهش هزینه ها و سرعت بخشی تولید و صادرات
با پیش خرید کردن و پیش پرداختها در بحث مالی
نیز به کمک واحدهای تولید بیایید .البته این اقدام
می تواند به کمک اتاق بازرگانی اتفاق بیفتد.
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گمرک برای تولید جذابیت ایجاد
کرده است
عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران با ارزیابی مثبت از ایجاد بانک اطالعاتی
تولیدکنندگان گفت :هر اقدامی که در راستای
بهبود فضای کسب و کارباشد می تواند به
بخش تولید و افزایش ثروت کشور کمک کند.
گمرک توانسته با استفاده از تکنولوژی روز دنیا
در راستای کمک به تولیدکنندگان عمل کند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران با بیان اینکه گمرک برای
تولید جذابیت ایجاد کرده است گفت :متاسفانه در
کشور جذابیت تولید کاهش یافته است و اینگونه
اقدامات و ایجاد تسهیالت می تواند باعث ایجاد
جذابیت در تولید شود و افراد را به سمت کسب

www.tarkhis-kar.ir

و کارهای مولد و تولیدی سوق دهد.
آرگون به تاثیر تسهیل واردات برای
تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت :این قوانین
دست و پا گیر هستند که فضا را برای کارهای
تولید بسته است  ،در حالی که تسهیل فضای
تولید می تواند بهای تمام شده کاالهای ایرانی
را کاهش دهد و در نتیجه عرصه رقابت در
بازارهای جهانی را نیز مهیا سازد و به همین
ترتیب تولیدکنندگان ایرانی با تسهیل ورود موقت
می توانند در تولید و صادرات موفق تر شوند.
نماینده بخش خصوصی کشور ادامه داد:
ایجاد بانک اطالعاتی تولیدکنندگان در پنجره
واحد تجارت فرامرزی گمرک که با هدف
بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است سهم
مهمی در مجموعه اقدامات تسهیل و بهبود
فضای کسب و کار دارد هر چند این سهم
گمرک  ،تنها یک بخش از سهم کلی بهبود
فضای کسب و کار است ،برای تحقق آن باید
یک نگاه کلی و مجموعه نگر داشت .به همین
ترتیب باید سازمانها و نهادهای مرتبط باید بتوانند
در این راستا حرکت کنند و فضای کسب و کار
را بهبود بخشند.
الزم به یادآوری است که شرکتهای تولیدی
برای دسترسی به این اطالعات باید در سامانه
ثبت نام کنند .فرآیند ثبت نام شرکت های
تولیدی از دو مرحله تشکیل شده است که در
مرحله اول کلیه شرکت های تولیدی ( اعم از
شرکت های تولیدی داخل مناطق آزاد و ویژه
و سایر تولیدی ها داخل سرزمین اصلی) نسبت
به ثبت اطالعات کلی اقدام نمایند و در مرحله
بعد که بزودی اطالع رسانی خواهد شد نسبت
به تکمیل اطالعات محصوالت تولیدی در
سامانه اقدام کنند.
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راهاندازی میز خدمت در گمرک

در راستای ادامه ارائه خدمات الکترونیک و در جهت رفاه حال
خدمتگیرندگان و عدم نیاز به مراجعات حضوری ،گمرک جمهوری اسالمی
ایران اقدام به راهاندازی مرکز ارتباط با مشتریان کرد.
بر همین اساس با استفاده از شماره تلفن پنج رقمی  43891امکان
پاسخگویی به کلیه سؤاالت درخصوص سامانه جامع گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی ،تمامی زیرسامانهها و همچنین موضوعات مرتبط با
قوانین و مقررات گمرکی و بخشهای تخصصی مربوطه توسط کارشناسان
میز خدمت فراهم شد.
پیش از این خدمات گمرک ایران با هدف حذف مراجعات حضوری،
احترام به حقوق شهروندی ،تسهیل تجارت و حذف کاغذ از فرآیند تشریفات
گمرکی اینترنتی شده است.
هماکنون خدمات صادرات  ،واردات و ترانزیت در گمرک ایران
الکترونیکی شده و خدمتگیرندگان میتوانند فقط با یکبار مراجعه حضوری
به نزدیکترین گمرک محل و دریافت کد کاربری؛ تمامی تشریفات گمرکی
را اینترنتی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس irica.ir
و
لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام دهند.
این گزارش میافزاید؛ با کمک زیرسامانههای سامانه جامع گمرکی و
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پنجره واحد تجارت فرامرزی ،امکان استعالم پروانه گمرکی برای مطمئن
شدن خریداران کاال از اینکه آن کاال از مبادی گمرکی وارد شده و یا قاچاق
است فراهم شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.
همچنین سامانه ارزش برای مشاهده لحظه به لحظه ارزش کاالهای
وارداتی و تغییرات ارزش کاالها در جهت امنیت تجارت و شفافیت ایجاد
شده است و دسترسی به ارزش کاالها به صورت اینترنتی فراهم شده است.
با کمک سامانه پاسخگویی به شکایات میتوان هرگونه انتقاد به روند
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال را الکترونیکی ثبت و پیگیری نمود.
هماکنون با گمرک الکترونیک میتوان تمام مکاتبات خود را با
گمرکات ایران در سرتاسر کشور از طریق پورتال رسمی گمرک بدون
نیاز به مراجعه حضوری انجام داد و مهمتر اینکه از طریق سایت گمرک
ایران میتوان مکاتبات را پیگیری و در جریان آخرین اقدامات قرار گرفت.
دسترسی روزانه به آمار تجارت خارجی ،دریافت قیمت واقعی و مارک
و کشور سازنده کلیه کاالهای وارداتی و اطالع از اصالت گوشیهای
تلفن همراه و ارتباط راحت با تجار بزرگ کشور جهت صدور کاال از
دیگر قابلیتهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و
زیرسامانههای آن در گمرک است.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

دستور رئیس جمهوری
تاجیکستان برای گسترش
همکاری گمرکی با ایران
امامعلی رحمان رئیس جمهوری
تاجیکستان طی فرمانی به وزارت
خارجه و سازمان خدمات گمرک این
کشور دستور داد تا توافقنامه گسترش
همکاری گمرکی با ایران را عملی کنند.
موضوع همکاری گمرکی با ایران از سوی
امامعلی رحمان 28ژوئیه به تصویب رسیده است.
براساس قرار دولت این کشور"عبدالفتاح غایب
"رئیس خدمات گمرک تاجیکستان موظف
شده است ،یادداشت تفاهم برای عملی نمودن
توافقنامه دوجانبه را به امضا رساند.
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین وزارت
امور خارجه را موظف کرده است که زمان و
مکان امضای این سند با ایران را مشخص و
آن را عملی کند.

نگاهی به کارنامه مسعود کرباسیان
وزیر جدید اقتصاد

دکتر مسـعود کرباسـیان که با رأی اعتماد
قاطـع نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی
( 240رأی) بـه عنـوان وزیـر امـور اقتصـادی
و دارایـی در دولـت دوازدهـم تعییـن شـد ،از
مدیـران باتجربـه و موفقـی اسـت کـه طـی
حـدود  30سـال خدمـت در مناصـب مختلـف
مدیریتـی ،همـواره منشـاء خدمـات مثبـت و
تحوالت چشـمگیری در بخشهـای گوناگون
اقتصـاد کشـور بوده اسـت.
وی بهعنـوان باالتریـن مقـام یکـی
از مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن بخشهـای
اقتصـادی کشـور ،یعنی وزارت امـور اقتصادی
و دارایی اکنون مسـئولیت سنگینی را بر دوش
گرفتـه کـه سـاماندهی و اصالح نظـام بانکی،
نظـام مالیاتـی ،امـور گمرکی ،سـرمایهگذاری
خصوصیسـازی و دیگـر امـور مرتبـط بـا
وظایـف ایـن وزارتخانـه از آن جملـه اسـت.
براسـاس برنامههـای جدیـد ،قـرار اسـت
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و سـایر اعضـای تیـم اقتصـادی دولـت دوازدهـم بـا انـرژی و
انگیـزه باالیـی وارد میـدان شـوند و در ادامـه برنامههـای دولـت قبـل مشـکالت و مسـائل
ریشـهای اقتصـاد کشـور را برطـرف نماینـد ،گواینکه در زمینـه اصالح نظـام گمرکی طی مدت
تصـدی دکتـر مسـعود کرباسـیان و بـا تلاش بیوقفه ایشـان و سـایر مدیـران و کارکنـان این
سـازمان ،اصالحـات و تغییـرات بسـیار مثبتـی در گمـرک صـورت گرفتـه و از ایـن نظـر خاطر
جمعی بیشـتری وجـود دارد.
بررسـی اجمالـی عملکـرد مسـعود کرباسـیان در مشـاغل و مسـئولیتهای قبلـی
ایشـان ،بهخصـوص در گمـرک جمهـوری اسلامی ایـران نشـان میدهد کـه وی مدیری
ً
کاملا عملگـرا و پایبنـد بـه اصـول نویـن مدیریتـی اسـت و بـا توجـه بـه آشـنایی بـا
مسـائل علمـی و آکادمیـک در حـوزه موضوعـات تجـاری و اقتصـادی دنیـا بـا بهر هگیری
از نیروهـای متخصـص بـه ویـژه جوانـان دانشـگاهی ،دو عامـل بسـیار مهـم تجربـه و
علـم را در هـم آمیخـت و بـا جدیتـی مثا لزدنـی طر حهـا و برنامههـای دانشبنیـان را
در گمـرک بـه اجـرا درآورد.
اقدامـات دکتـر کرباسـیان در اجـرای پروژه گمـرک الکترونیکی ،آن هم ظرف مدت سـه
سـال و بـا اسـتفاده از کارکنـان داخلـی و نخبگان دانشـگاهی و نیز صرف حداقـل هزینه ،خود
گویـای عملکـرد موفـق ایشـان در ارتقـای گمـرک کشـور و رسـاندن آن بـه جایگاهی اسـت
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کـه امـروز نـه تنهـا مـورد تحسـین مقامـات
عالیرتبـه کشـور و همچنیـن رضایتمنـدی
مـردم و فعـاالن اقتصـادی اسـت ،بلکـه
مسـئوالن سـازمان بینالمللـی و مجامع مهم
اقتصـادی ماننـد سـازمان جهانـی گمرک نیز
آن را سـتودهاند و پیـروی از اقدامـات گمرک
ایـران در بهکارگیـری فناوریهـای نویـن
اطالعاتـی را بـه دیگـر کشـورها نیـز توصیه
میکننـد .در بحـث مبـارزه بـا قاچـاق مـواد
مخـدر گمـرک ایـران رتبـه نخسـت و در
مبـارزه بـا قاچاق کاال در رتبـه دوم را در دنیا
بـه دسـت آورده که این امـر در تاریخ گمرک
ایـران بیسـابقه اسـت.
اکنـون دکتـر مسـعود کرباسـیان با قرار
گرفتـن در رأس وزارت امـور اقتصادی قطع ًا
بـا چالشهـا و مشـکالت زیـادی در حـوزه
اقتصـاد کالن و حتـی خرد کـه پیش از این
تالشهـای فراوانـی بـرای برطـرف کـردن
آنهـا صـورت گرفتـه امـا همچنـان بـه قوت خـود باقی اسـت ،مواجـه خواهد بـود و میداند
کـه راه سـاماندهی اقتصـاد کشـور ناهمـوار اسـت و بـه همیـن دلیـل بـه نظـر میرسـد
علاوه بـر همـت و تالش شـخص ایشـان ،غلبـه بر مشـکالت موجـود نیازمند همـکاری و
هماهنگـی کامـل سـایر بخشهـای دولـت به ویژه سـازمانهای تابـع این وزارتخانه اسـت.
در ایـن بیـن مدیـران و کارکنـان گمـرک جمهوری اسلامی ایران که طی  4سـال حضور
گـرم و مسـئوالنه ایشـان در ایـن سـازمان و بـه خصوص پـس از راهانـدازی سـامانههای جامع
امـور گمرکـی و پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی شـاهد تغییرات و تحـوالت ملمـوس و مثبتی
بودهانـد و همـگام و همسـو با سیاسـتها و طرحهـا و برنامههای اثربخش ایشـان در این جهت
حرکـت کردهانـد ،همچنـان خـود را جـزو یـاران و همراهان همیشـگی وزیـر جدیـد میدانند و
ضمـن تبریـک ایـن موفقیـت بـزرگ ،انتظـار دارند همچـون گذشـته از راهنماییها و ارشـادات
ایشـان برخوردار باشند.
بـه تعبیـر بهتـر گمـرک ایران در مسـیر توسـعه و تکمیل گمـرک الکترونیکی امـروز بیش
از گذشـته نیازمنـد توجـه و عنایـت آقـای کرباسـیان در جایگاه وزیر اقتصاد اسـت.
رسـم اسـت کـه هنـگام بدرقه مسـافر و دیدار مجـدد وی ،پشـت سـرش آب میریزند ،اما
در سـازمان گمـرک بـرای حضـور گه گاه ایشـان و تـازه کردن دیدارهـا ،همواره فرشـی از مهر
و محبت گسـترده اسـت.
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آموزش

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی  28مرداد  1396سـال هجدهم
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راهنمای ثبت نام واحدهای تولیدی
در سامانه مدیریت کاال
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سـامانه مدیـر کاال یکـی از زیرسـامانههای پنجـره واحـد تجارت فرامـرزی در
گمـرک اسـت که بـا هدف تسـهیل و تسـریع فرآیندهـای ترخیـص کاال و پس
از ترخیـص راهانـدازی شـده اسـت .در ادامـه چـاپ راهنماهای نحـوه ثبت نام
ذینفعـان در سـامانههای گمرکـی ،در این شـماره راهنمای ثبت نـام واحدهای
تولیـدی در سـامانه مدیریـت کاال (مرحلـه اول) از نظرتـان میگذراد.
بخش اول :ورود به سامانه
سامانه مدیریت کاال از آدرسهای زیر قابل دسترس است:
wms.ir
wms.cppo.ir
wms.irica.ir
پس از ورود به سایت از منوی ثبت نام تولیدی اقدام نمایید.
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در ابتـدای صفحـه سـوالی مبنـی بـر انتخاب نوع تولیدی گذاشـته شـده اسـت که مشـخصکننده
نـوع فعالیـت تولیـدی شـما براسـاس دو نوع شناسـه ملی شـرکت (ثبت شـده به عنوان شـرکت) و
شناسـه صنفـی (ثبت شـده بـه عنوان شـغل در اصناف) میباشـد.
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بخش دوم :مشخصات کلی تولیدی
مشخصات تولیدی
در ایـن قسـمت مجموعـه سـواالتی در رابطـه بـا تولیدی شـما قرار گرفته اسـت که نحـوه تکمیل
هـر کـدام از آنهـا را در ادامه شـرح میدهیم.

 .1نام تولیدی :در این قسمت نام تولیدی را مطابق با پروانه فعالیت و سایر اسناد درج نمایید.
 .2برنـد تولیـدی :در ایـن قسـمت نـام تجـاری (برند) کـه محصوالت خـود را با آن تولیـد میکنید
ذکـر نمایید.
 .3سـهامی عـام :ایـن قسـمت مشـخصکننده نـوع فعالیـت تولیـدی میباشـد کـه بـا بـاز کردن
زیـر منـوی آن میتوانیـد نـوع فعالیـت مربوطـه خـود را از گزینههـای موجـود را انتخـاب نماییـد.
 .4شناسـه ملـی شـرکت یـا شناسـه صنفـی :در این قسـمت باید شناسـه ملـی (تولیدی ثبت شـده
بـه عنـوان شـرکت) و یا شناسـه صنفـی (تولیدی ثبت شـده در اصنـاف) را ذکـر نمایید.
 .5شـماره ثبـت تولیـدی :شـماره ثبـت واحد تولیـدی کـه در پروانه بهرهبـرداری قـرار دارد را وارد
نمائیـد( .بـه عنـوان شـرکت تولیـدی و یا ثبـت در اصناف)
 .6شماره تلفن ثابت تولیدی :تلفن تماس تولیدی را در این قسمت درج نمایید.
 .7تاریخ ثبت تولیدی :در این قسمت تاریخ به ثبت رسیدن تولیدی را درج کنید.
 .8حـوزه فعالیـت :در این قسـمت حـوزه فعالیت تولیـدی خودتان را از زیر منوهـای موجود انتخاب
کنیـد .توجـه داشـته باشـید در انتخـاب حـوزه فعالیت دقت الزم را داشـته باشـید و دقیقـ ًا مطابق با
واقـع و بـا دقـت انتخـاب شـود تا در مراحـل بعدی به مشـکالت احتمالی برخـورد نکنید.
 .9کـد پسـتی تولیـدی :در ایـن بخـش کد پسـتی مرکز اصلـی تولیـدی را درج نمایید( .کد پسـتی
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را میتوانیـد از روی قبـض تلفـن و یـا بـا مراجعـه با شـرکت پسـت به دسـت آورید).
کـد پسـتی تولیـدی :بـا درج نمـودن کد پسـتی تولیدی بـه صورت خودکار شـهر ،اسـتان و آدرس
نمایـان خواهـد شـد( .کـد پسـتی را بـه صـورت صحیـح درج نماییـد در غیـر این صـورت عواقب
نادرسـت درج نمـودن کـد پسـتی بـه عهده خود شـما خواهـد بود).
 .10شناسـه کسـب کار :بـرای هـر یـک از فعالیتهـای دارای مجـوز از وزارت صنعـت معـدن و
تجـارت یـک شناسـه کسـب و کار ( 12رقمـی) تخصیـص داده شـده این شناسـه بـه منزله هویت
فعالیـت بنـگاه اسـت .ممکـن اسـت یـک شـرکت (که تنهـا یک شناسـه اشـخاص حقوقـی دارد)
دارای چنـد واحـد تولیـدی فعـال وچنـد طـرح در حال احداث باشـد که بـرای هر کـدام ازآنها یک
شناسـه کسـب وکار تخصیـص یافته باشـد.
 .11محـل تولیـدی :محلـی کـه تولیـد شـما در ان واقـع شـده اسـت (شـهرک صنعتـی – مناطق
ازاد – مناطـق ویـژه اقتصـادی– شـهر)
بخش سوم :اطالعات مدیرعامل و پروانه تولیدی
اطالعات مدیرعامل یا مودی اصلی
در این قسمت اطالعات مربوط به مدیرعامل شرکت باید درج شود.

 .12تلفـن همـراه مدیرعامـل یا مودی اصلی تولیدی :در اولین قسـمت تلفن همـراه مدیرعامل و یا
مسـئول اصلـی تولیـدی را درج نماییـد .توجه کنیـد تلفن همراه حتم ًا باید به نام مدیرعامل باشـد.
 .13شـماره شناسـنامه مدیرعامـل یـا مـودی اصلـی تولیـدی :در ایـن قسـمت شـماره شناسـنامه
مدیرعامـل و یـا مسـئول اصلـی تولیـدی را درج نماییـد.
 .14کـد ملـی مدیرعامـل یا مـودی اصلی تولیدی :در این قسـمت کد ملی مدیرعامل و یا مسـئول
اصلـی تولیدی را درج نمایید.
 .15ایمیـل مدیرعامـل یـا مـودی اصلـی تولیـدی :در این قسـمت ایمیـل مدیرعامل و یا مسـئول
اصلـی تولیـدی را درج نمایید.
 .16تاریـخ تولـد مدیرعامـل یـا مـودی اصلـی تولیـدی :در این قسـمت تاریـخ تولـد مدیرعامل یا
مـودی اصلـی تولیـدی را بـا کلیـک کـردن بـر روی تقویـم کوچـک قـرار گرفتـه در کنـار کلمـه
(تاریـخ) انتخـاب نمایید.
اطالعات پروانه و مسئول فنی
در این قسمت باید اطالعات مربوط به مسئول فنی تولیدی را درج نمایید.
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 .17شماره ملی مسئول فنی :در این قسمت شماره ملی مسئول فنی را درج نمایید.
 .18شماره شناسنامه مسئول فنی :در این قسمت شماره شناسنامه مسئول فنی را درج نمایید.
 .19پروانـه بهرهبـرداری :در ایـن قسـمت میبایسـت ذکر نمایید کـه پروانه بهربـرداری تولیدی را
از کـدام یـک از ارگانهایـی کـه در زیر منو موجود اسـت دریافـت نمودهاید.
 .20تاریـخ تولـد مسـئول فنـی :در ایـن قسـمت تاریـخ تولـد مسـئول فنـی را بـا کلیک کـردن بر
روی تقویـم کوچـک قـرار گرفتـه در کنـار کلمـه (تاریـخ) انتخـاب نمایید.
 .21شـماره پروانـه تولیـدی :در ایـن قسـمت شـماره پروانـه تولیـدی را کـه از ارگان مربوطـه اخذ
نمودهایـد ،ذکـر نمایید.
 .22شـماره پروانه مسـئول فنی :در این قسـمت شـماره پروانه مربوط به مسـئول فنی را درج کنید
(مسـئول فنی تولیدیهای :غذایی ،دارویی ،آرایشـی و بهداشـتی میبایسـت شـماره پروانه مسئول
فنـی را حتمـ ًا درج نماینـد ،مابقی تولیدیها در صورت داشـتن شـماره پروانه برای مسـئول فنی آن
را درج کننـد ).در صـورت عـدم وجـود ایـن پروانه بـرای تولیدیهایی که حتم ًا میبایسـت شـماره
پروانـه مسـئول فنی را ذکرکننده به سـازمان غذا و دارو شـهر خـود مراجعه نمایید.
 .23تلفن همراه مسئول فنی :در این قسمت تلفن همراه مسئول فنی را درج نمایید.
در انتهـای صفحـه بـا پذیرفتـن قوانیـن و مقـررات روی کادر سـفید رنـگ مربعـی شـکل کلیـک

www.tarkhis-kar.ir
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آموزش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

نمـوده تـا تیـک سـبز رنـگ ظاهـر گـردد و در انتها گزینـه ارسـال پیامک به شـماره تلفـن همراه
مدیرعامـل یـا مـودی اصلـی را کلیـک نمایید.
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در پایـان ذکـر ایـن نکته الزامی اسـت که کلیه اطالعات فوق با اسـتفاده از سـرویسهای دریافتی
از سـایر سـازمانها اعتبارسـنجی میشـود و قبـل از اقـدام بـه ثبـت نـام تولیـدی میبایسـت در
قبلا اقـدام بـه ثبـت انبارهـای تحـت کلیـد تولیـدی نکردهاید حتمـ ًا نسـبت به ثبت
صورتـی کـه ً
کلیـه انبارهـا از منـوی ثبت نـام انبار اقـدام نمایید.
تماس با پشتیبانی سامانه
جهت مشاهده راهنما و همچنین ارتباط با واحد پشتیبانی  wms.ir/helpمراجعه نمایید.
شماره تلفن میز خدمت برای پاسخگویی به سؤاالت شما:
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گمرک و ادامه راه تحول
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سیدحامد واحدی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
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استقبال فعاالن اقتصادی
از تعامل با گمرک در دوره جدید
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات
الکترونیک و حفاظتی تهران بر تعامل
بیشتر گمرک با اتحادیهها و همچنين
تسهيل بيشتر در انجام تشریفات ترخيص
براي واردكنندگان تاکید کرد و از آن
استقبال نمود.
صادق فیضآبادی با ابراز خرسندی
از انتصاب فرود عسگری به عنوان
سرپرست گمرک ایران گفت :اینکه ایشان
در اولین اقدام به منظور تعامل و تسهیل
امور صادرکنندگان با حضور سازمانهای
همجوار نشست تخصصی برگزار می کند
قابل تقدیر است.
وی افزود :انتصاب فرود عسگری به
عنوان سرپرست گمرک از قبل قابل پیشبینی
بود ،چراکه با توجه به سابقه مستمر وی در
گمرک و فعالیتهای زیادی که در دوره
یازدهم داشتند ،عملکردشان در سمت معاون
فنی و امور گمرکی قابل قبول بود.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

رئیس اتحادیه صنف تجهیزات
الکترونیک و حفاظتی تهران مهمترین
اقدام گمرک در دوره جدید را تقویت
پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و
گفت :قطعیهای موردی در سیستم،
چالش تجار و بازرگانان در انجام امور
گمرکی است و این سیستم نیاز به تقویت
و پشتیبانی بیشتری دارد.
وی همچنین یکی از راهکارهای

طی چهار سال گذشته تحوالت قابل توجهی در حوزه
مدیریت گمرک رخ داده است که مهمترین آن موضوع سامانه
جامع هوشمند است .این سامانه دو کارکرد مشخص دارد .او ًال
تا سرحد امکان روند بروکراسیهای اداری را کم کرده و دوم ًا
با شفاف کردن و غیرحضوری کردن ارتباطات منجر به ایجاد
سالمت در روندهای اداری حاکم در این بخش شده است .در
نتیجه این اقدام مهم ،گمرک موفق شد از میزان قاچاق کم
کند و همچنین در مثبت شدن تراز تجاری کشور نقش مهمی
ایفا نماید .مهمترین موضوع در مورد این سامانه حرکت رو به
جلو است .گمرک قدیمیترین سازمان اقتصادی ایران بوده و
قدمت آن به قبل از دوران دولت مدرن در کشور برمیگردد
و از زمان قاجار ،سیاق گمرک ارتباطات حضوری و مبادالت
کاغذی بوده است .بنابراین وقتی نرمافزاری مانند سامانه جامع
هوشمند و به عبارتی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی مطرح میشود ،در اولین گام روندهای سابق
را تغییر میدهد و البته نباید انتظار داشت که طی دورانی کوتاه
به حداکثر عملکرد برسد .موضوع این است که این راه باید از
جایی آغاز میشد و خوشبختانه انجام شد و به سرانجام هم
رسید  .البته بازهم باید توجه داشت که امکانات زیرساختی
اینترنتی در کشور به حد مطلوب نرسیده تا بتواند به سادگی
این شبکه را حمایت کند .با این حال همیشه باید از شفافیت
بیشتر و مدرن شدن استقبال کرد.
نکته دیگر در مورد گمرک این است که این سازمان موفق
شد در سال گذشته رتبه اول در میان تمام ارکان اداری کشور
در عمل به اقتصاد مقاومتی را بهدست آورد .به معنای دقیق
سازمانی ،گمرک به برنامه عمل کرد و این یعنی حرکت در
مسیر منطقی و علمی .به همین جهت در کل میتوان عملکرد
چهار سال گذشته گمرک را بسیار مطلوب ارزیابی کرد .البته
این سازمان میتواند و باید در فرآیندهای موجود تا سرحد
امکان روندهای بهبود را ادامه دهد .خوشبختانه حضور آقای
عسگری به عنوان یکی از معاونان سابق گمرک در رأس این
سازمان میتواند به معنای تداوم سیاستهای گذشته با روحیه
جوانتر باشد .آقای فرود عسگری آشنایی خوبی با این سازمان
دارند و قطع ًا تحوالت آتی را به خوبی مدیریت میکند .تنها
باید از ایشان خواست تا در روندها تا سرحد امکان از نظرات
و همراهی بخش خصوصی استفاده کند .اقدام و عملی که از
همان روزهای ابتدایی شروع شده و بخش خصوصی کشور
میتواند مشاوری قوی و آگاه برای ایشان باشد.
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مبارزه با قاچاق را تسهیل فرایند واردات
دانست و گفت :کاالهایی که امکان
واردات آنها وجود دارد نبایستی در روند
اداری پیچیده قرار گیرند ،چراکه برای
واردکنندگان زمان از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است و اگر کاالیی را به صورت
قانونی وارد و نتوانند ترخیص کنند ،هر
روز تأخیر ،خسارت باالیی را به آن ها
تحمیل می کند.
این فعال صنفی با طرح درخواستی
از سرپرست گمرک ایران گفت :امیدواریم
ترخیص هر چه بیشتر تسهیل شود و
ما خواستار همکاری بیشتر گمرک با
اتحادیههای صنفی هستیم زیرا آن ها می
توانند بازوی کمکی برای گمرک باشند و
باید بتوان از این ظرفیتها به نحو مطلوب
استفاده کرد .فیضآبادی همچنین خواستار
تأکید بیشتر گمرک بر ارائه خدمات پس از
فروش از سوی واردکنندگان شد.

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

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش
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مصاديق و آثار جرایم سازمان یافته
مطلب زیر دومین بخش از مقالهای است
که تحت عنوان جرایم سازمان و نحوه مقابله
گمرک با آنها از نظرتان میگذرد .بخش نخست
این مقاله در شماره قبلی به چاپ رسیده است.
جنايات سازمان یافته متعدد هستند كه
مهمترين موارد و مصادیق آنها عبارتند از:
تطهير درآمدهاي نامشروع ،قاچاق مواد مخدر،
سرقت آثار و اشيای فرهنگي ،هنري و تاريخي
و قاچاق آن ،سرقت مالكيت معنوي افراد ،اعمال
ممنوع تجاري سوداور داخلي و بينالمللي ،قمار و
تأسيس قمارخانههاي غيرقانوني ،قاچاق (تجارت)
غيرمجاز اسلحه ،قاچاق مواد راديواكتيو و
هستهاي ،تجارت انسان (كودكان و بزرگساالن)
و نيروي كار ،تجارت زنان و كودكان براي فحشا،
قاچاق مهاجران ،خريد و فروش اعضاي بدن
انسان ،خريد و فروش حيوانات ناياب ،داروها و
مواد سمي ناياب ،اخاذي از افراد و شركتها و
حتي در برخي موارد از دولتها ،كالهبرداري از
افراد و شركتها و كالهبرداري از بيمه ،سرقت
در اشكال مختلف ان همانند سرقت وسايل
نقليه و خريد و فروش وسايل مسروقه ،قتلهاي
قراردادي و اعمال خشونت ،هواپيماربايي ،دزدي
دريايي ،جرايم عليه محيط زيست ،رشوه دادن
به مقامات قضايي ،سياسي و مأمورين نظامي،
انتظامي و كاركنان و مستخدمان دولتي از طرق
مختلف ،جعل و ضرب سكه تقلبي ،چاپ اسكناس
تقلبي و قاچاق ارز .بديهي است اين سياهه جنبه
حصري ندارد و نمیتواند جامع تلقي شود .در متن
كنوانسيون "پالرمو" ضرورت جرمانگاري اعمال
زیر به صراحت بیان شده است:
 -1ارتكاب جنايت شديد (منظور عمل
مجرمانهاي است كه به موجب مقررات حقوق
داخلي مجازاتي بيش از چهار سال حبس داشته
باشد و توسط گروه جنايي سازمانیافته صورت
گیرد.
 ۲ـ مشاركت در يك گروه جنايي
سازمانیافته؛
 ۳ـ تطهير منافع حاصل از ارتكاب جنايت
(پولشويي)؛
 ۴ـ فساد مالي (ارتشاء)؛
 ۵ـ ممانعت (ايجاد مانع) درروند و اجراي
عدالت.
به عالوه ،سه پروتكل الحاقي به کنوانسیون
بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی
نيز كه تصويب آنها براي متعاهدين كنوانسيون
اختياري است ،هر كدام يك عنوان كيفري/
مجرمانه را تعريف و شرايط و تدابير مبارزه با
آن را بيان كردهاند 1
آثار
اين جنايات حاكميت دولتها را زير
سئوال برده و آثار زيانباري بر امنيت سياسي،
اقتصادي و همچنين فرهنگي ـ انساني برجاي
ميگذارند .شناخت اين آثار و نتايج آن میتواند
هم در داخل كشور ضرورت و نحوه مبارزه با اين
جنايات را روشن كند .برای اینکه مجرمین جرایم
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سازمانیافته با سهولت بیشتری اهداف خود را
دنبال کنند ،امنیت اجتماعی کشورها را به خطر
میاندازند .تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ
جوامع را هم نمیتوان نادیده گرفت .ترویج
استعمال مواد مخدر و روانگردان و مشروبات
الکلی و همچنین دایر کردن مراکز فساد و فحشاء
و به انحراف کشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی
است که نمیتوان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ
و ارزشهای اخالقی انکار کرد .اما از آنجا که
هدف اصلی ارتکاب این جرایم کسب منافع مالی
است ،بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه
قرار میگیرند؛2
درآمدهاي زياد گرو ههاي جنايتكارانه
سازمانیافته كه از ارتكاب جرم حاصل میشود
و در بازارهاي جهاني تطهير میشود ،امنيت
سيستم مالي و اقتصادي جهاني را تهديد
میکند .با اشتغال جنايتكاران سازما نیافته
فراملي به جاسوسي صنعتي و فناوري ،قدرت
رقابت بازرگاني مشروع به شدت كاهش
مييابد .ناگفته پیداست از آنجا که درآمد این
گروهها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیتهای
تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بهدست
نمیآید ،نابسامانیهای اقتصادی فراوانی را
موجب میشود که در اینجا به برخی از آنها
اشاره میشود :بیثباتی نظام اقتصادی؛ تضعیف
دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغییر در
سرمایهگذاری از تولیدی به داللی؛ لطمه به
فعالیتهای بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت
سالم؛ بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی؛ افزایش
خطرپذیری سرمایهگذاری خارجی؛ افزایش نرخ

محمد یوسفی -قسمت دوم
افراد غالب ًا مورد بهرهبرداري اقتصادي ،جنسي و
جسمي قرار ميگيرند .آنان مبالغ قابل توجهي
پول براي ارسال به كشور ديگري ميپردازند
بيآنكه اطالعات صحيحي از وضعيت آتي خود
در كشور مقصد داشته باشند .در نهايت ،مجبور
به فحشا يا ارتكاب اعمال جنايي ديگر در كشور
مقصد ميشوند4 .
حملونقل آسان بينالمللي ،رفت و آمد
بين مرز كشورها را براي نقل و انتقال اشخاص
و كاال به گونه چشمگيري افزايش داده است.
گسترش تجارت جهاني كه پس از جنگ سرد
رونق يافته و استفاده از كشتيهاي بزرگ در
امر صادرات و واردات كاال ،زمينه سوءاستفاده
از آنها جهت قاچاق كاال (همانند مواد مخدر و
داروهاي روانگردان) افزايش يافته داده است،
حتي امروزه قاچاقچيان براي انتقال افراد به
وسيله كشتيهاي بزرگ با جاسازي افراد از
داخل كانتینرها استفاده ميكنند.
گروههاي جنايت كار سازمانیافته باعث
ت باری مثل قتل میشوند
وقوع جرایم خشون 
و بیشتر سعی میکنند در فعالیتهای تولیدی
همچون مواد مخدر ،اسلحه ،مشروبات الکلی،
تصاویر و فیلمهای مستهجن ،فعالیتهای
توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپیگری،
کار اجباری و بهرهکشی فعالیت کنند .البته باید
توجه داشت که امروزه دیگر گروههای مجرمانه
که از انگیز ههای غیرمالی نظیر انگیز ههای
تروریستی برخوردارند ،سعی میکنند با کسب
درآمد از طریق ارتکاب این نوع فعالیتهای
مجرمانه ،به اهداف خود نائل شوند.
كنوانسيونها ،پروتكلها و ...درخصوص
جرایم سازمانیافته:
 -1كنوانسيون پالرمو :سازمان ملل
متحد درکنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم
سازمانیافته فراملی (UnitedNations
Convention Against
)Transnational Organized Crime
را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در  15دسامبر 2000
در شهر پالرمو که مختصراً شرح داده شد .هدف
این کنوانسیون هماهنگسازی نظامهای کیفری
دولتها برای مقابله با بعضی از مصادیق جرم
سازمان یافته است ،این کنوانسیون حاوی یک
سلسله توصیهها ،راهبردها و راهکارهایی است
که برای دولتهای عضو در زمینه جرمانگاری
چند جرم خاص ازجمله پولشویی میباشد که
در ماده  2این کنوانسیون آمده است در موارد
 7و  8این پیماننامه تدابیری برای مبارزه با
پولشویی و همچنین مجازاتهایی برای فساد
مالی پیشنهاد شده است.
 -2سه پروتکل ارائه شده در کنوانسیون
بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی:
۱ـ پروتكل پيشگيري ،سركوب و مجازات قاچاق
اشخاص بهويژه زنان و كودكان؛  ۲ـ پروتكل
عليه قاچاق مهاجران از طريق زميني ،دريايي و
هوايي؛ ۳ـ پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني
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تورم؛ (Anti Money Laundering
Law Crucial For Economy,
2004 10 IranMania, October؛3
ترويج اعتياد ميان افراد جامعه بهويژه
جوانان و گسترش فحشا حتي در ميان كودكان و
نوجوانان ،آثار اخالقي انكارناپذيري از خود به جا
ميگذارد و حتي در كيفيت تحصيل و آموزش آثار
زيانباري دارد .قاچاق آثار فرهنگي ملل مختلف
و تحصيل ،صيد (مثل صيد غيرمجاز خاويار) و
قاچاق گونههاي ناياب ،اينگونهها را برخي اوقات
در معرض انقراض قرار ميدهد .حفظ گونههاي
كمياب و ناياب در طبيعت و محيط زيست براي
آيندگان و حق نامبردگان براي ديدن و استفاده
از اينگونهها يكي از حقوق بشري محسوب
ميگردد .بنابراين انقراض و در معرض تهديد
قرار دادن اينگونهها ناقض حقوق بشر نسلهاي
آينده نيز ميباشد.
حملونقل و قاچاق اتباع خارجي ارزش و
كرامت بشري را هم در دولت مبدا و هم در دولت
مقصد تهديد میکند .افزايش فحشاي بينالمللي
و حلقههاي تصاوير مستهجن جنسي ،آثار
اجتماعي و بهداشتي شديدي برجاي ميگذارد.
تجارت غيرقانوني الوار و قاچاق گونههاي نادر و
ضايعات هستهاي تا به حال نيز صدمه شديدي
به محيط زيست جهاني وارد نموده است.
ساالنه صدها هزار زن و مرد و كودك بهطور
غيرقانوني در دنيا قاچاق ميشوند و سپس به
ارتكاب انواع جنايات واداشته ميشوند و شايد
تصور میشود كه اين افراد به طور اختياري به
ارتكاب جرم روي آوردهاند تا از فقر بگريزند .اين
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سالحهاي گرم ،قطعات و اجزاء آنها و مهمات5.
 -3معاهده واحد مواد مخدر» مورخ 1961
ميالدي برابر با  1340هجري شمسي،
« -4كنوانسيون مواد روانگردان» مورخ
 1971ميالدي برابر با  1349هجري شمسي،
 -5کنوانسیون سازمان ملل متحد برای
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
(کنوانسیون وین) مصوب  20دسامبر سال
1988برابر با  1367هجـري شمسي .این
پیماننامهها که در تاریخ  19دسامبر سال 1988
از طریق سازمان ملل متحد به امضاء رسید ،اولین
سند بینالمللی است که در آن تعریف دقیقی از
پولشویی ارائه و راههایی برای محروم کردن
اشخاص دستاندرکار قاچاق مواد مخدر از عواید
اعمال مجرمانه شان و در نتیجه کاهش انگیزهی
آنان برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
هدف اصلی این توافق که در وین صورت گرفت
این بود که همه کشورهای امضاکننده را وا دارد
تا پولشویی را جرم به حساب آورده و اقداماتی
برای مبارزه با این پدیده انجام دهند.
برای رسیدن به این هدف الزم شد ،تا
همکاریهای بینالمللی در دادرسیهای مربوط
به چنین جرایم و ضبط عایدات آنها بهبود یابد،
مصادره درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر
که به عنوان یکی از مؤثرترین اهرمها برای از
بین بردن نفوذ قاچاقچیان مواد مخدر شناخته
شده ،میبایستی از بنیانی برخوردار شود که این
سیاست را قادر سازد تا به مؤثرترین شکلی به
اجرا گذارده شود .این کنوانسیون اموال مذکور
در پولشویی را به امضای هرگونه دارایی مادی
یا معنوی منقول و غیرمنقول ،محسوس و
غیرمحسوس اوراق با اسناد غیرقانونی ،دال
بر مالکیت داشتن یا سهم دارایی مزبور ذکر
کرده است.
این کنوانسیون در راستای مبارزه با قاچاق
مواد مخدر و داروهای روانگردان است اما
اهمیت ان باعث توجه جهانیان به پولشویی
شده که درخور اهمیت است .لذا این پیماننامه
یکی از مفصلترین و مؤثرین اسنادی است
که تاکنون در زمینه جرایم جنایتی بینالمللی
تصویب گردیده است و دولت جمهوری اسالمی
ایران در تاریخ  1370/9/3به آن ملحق گردیده
است.
 -6اعالمیه پازل
اعالمیه اصولی کمیته مقررات و اعمال
کنترل بر فعالیتهای بانکی معروف به اعالمیه
پازل در دسامبر  1988تصویب گردید کمیته پازل
متشکل از نمایندگان بانک مرکزی کشورهای
آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،ایتالیا ،بلژیک و هلند
بود .هدف از تشکیل این کمیته نظارت بر فعالیت
بانکها و انجام عملیات بانکی در مورد جلوگیری
از سرمایههای غیرقانونی .کشورهای عضو کمیته
پازل متعهد شدند که:
 -1هویت مشتریان خود را به دقت
شناسایی کنند.
 -2دقت ویژهای نسبت به انجام عملیات
بانکی مشکوک روا دارند.
 -3با مقامات قضایی و اداری همکاری
کنند.
با توجه به اینکه اعالمیه مذکور توسط
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نمایندگان بانکها ،تدوین شده است در آن
الزامات قانونی کمتر دیده میشود ،اما به دلیل
این که این اعالمیه ازجمله اولین اقداماتی
بینالمللی درخصوص بانکها و تطهیر پول
میباشد جایگاه و اهمیت ویژ های داشته و
هدف آن مصون ماندن بانکها از سوءاستفاده
پولشویان میباشد.
 -7کنوانسیون شورای اروپا در مورد
پولشویی ،جستجو ،توقیف و مصادره عواید
حاصل از جرم:
این کنوانسیون در  12سپتامبر سال 1990
تصویب و در نوامبر  1990جهت امضاء عرضه
گردید ،این کنوانسیون برگرفته از توصیهنامه 27
ژوئن  1980که متضمن هشدار به کشورها جهت
مراقبت شدید از سرمایههای ناشی از اعمال
مجرمانه و همچنین کنوانسیون  1988وین
میباشد .هدف این کنوانسیون ایجاد تسهیالت
بینالمللی در زمینه معاضدت قضایی ،توقیف،
تفتیش و مصادره درآمدهای ناشی از انواع جرایم
میباشد .این کنوانسیون که دارای  4فصل است
در بند الف از ماده یک آمده است عواید به معنای
هر نفع اقتصادی ناشی از جرم کیفری میباشد
که میتواند دربرگیرنده هر مالی باشد که در بند
ف این ماده تعریف شده است نکته مهم در این
تعریف ،تسری عواید به هر نفع اقتصادی است
نه صرف ًا مال
 -8دستورالعمل اروپایی در مورد پولشویی:
بعد از کنوانسیون شورای اروپا در مورد
پولشویی ،دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی
مهمترین مصوبه شورای اروپا در زمینه مبارزه
با پولشویی است .این دستورالعمل در راستای
همکاری با پارلمان اروپایی بر ثبات نظامهای
مالی با توجه به سوءاستفاده پولشویان از امتیازات
مربوط به آزادی نقل و انتقال سرمایه و عرضه
خدمات مالی علیه پولشویی تصویب گردید .در
این دستورالعمل برخالف کنوانسیون  1988وین
که پولشویی را به درآمدهای ناشی از مواد مخدر
محدود کرده بود ،محدوده آن به تمامی جرایم
گسترش یافته است و در واقع این دستورالعمل
صالحیت فرامرزی کشورها را پیشبینی کرده
بدین این معنا که اگر جرم پولشویی در یک
کشور دیگر اروپایی اتفاق افتد ،کشوری که
وارد رسیدگی شده است میتواند به موضوع
رسیدگی کند.
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 -9نیروی واکنش سریع جرایم مالی
(:)FATF
در سال  1989به رهبری گروه هفت
تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی در نشست
پاریس به منظور تدوین یك دستورالعمل
هماهنگ بینالمللی برای مبارزه با پولشویی
تأسیس شد که هدف اصلی آن توسعه و
ارتقای سیاستهای ضد پولشویی در سراسر
جهان میباشد و به همین منظور هر سال
توصیهنامههایی را منتشر میکند .البته الزم
به ذکر است که سازمان ملل متحد و دیگر
سازمانهای به ویژه اقتصادی بینالمللی و
بینالدولی نظیر صندوق بینالمللی پول ،بانک
جهانی ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و...
نیز اقدامات مؤثری انجام دادهاند.
 - 10اعالمیه كمیته بال :در سال 1988
برای جلوگیری از كاربرد مجرمانه شبكه بانكی
به قصد پولشویی به امضا رسید.
 - 11كمیسیون بینالمللی آمریكایی مبارزه
با اعتیاد ( :)CICADدر سال  1992به تصویب
نهایی رسید و در سال  1997اصالح شد .در 10
ژوئن  1991دستورالعمل جامعه اروپایی را به
منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد
پولشویی تصویب كرد.
 -12كنوانسيون راج ع به جرايم و برخي
اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما ،امضـاء شده در
توكيـو به تاريخ  1342/6/23هجري شمسي
مطابق با  14سپتامبر  1963ميالدي
 -13كنوانسيون راجعبه جلوگيري از اعمال
غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء
شده در مونترال به تاريخ1350/7/1هجري
شمسي مطابق با 23سپتامبر 1971ميالدي
 -14كنوانسيون  :1973ميالدي برابر با
 1352هجري شمسي راجع به جلوگيري و
مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت
بينالمللي ازجمله مأمورين ديپلماتيك و مصونيت
بينالمللي
 -15كنوانسيون مورخ  :1979ميالدي
برابر با  1358هجري شمسي ملل متحد عليه
گروگانگيري ،حمایت از تماميت جسماني افراد
 -16كنوانسيون  : 1949در 2دسامبر
درخصوص مبارزه با قاچاق انسانها و بهرهگيري
از فواحش به تصویب رسید.
 -17كنوانسيون سازمان آموزشي ،علمي
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

و فرهنگي سازمان ملل :در مورد ممنوعيت و
جلوگيري از ورود ،خروج و انتقال مالكيت اشياي
فرهنگي  14نوامبر 1970
 -1 8كنو ا نسيو ن مؤ سسه بينا لمللي
يكسا نسازي حقوق مدني در مورد اشياي
فرهنگي مسروقه 24 ،ژوئن 1995
 -19كنوانسيون حمايت (حفظ) فيزيكي
مواد هستهاي :سوم مارس 1980
 -20كنفرانس وزيران جهان پيرامون جرم
سازمان يافته فراملّي (ناپل ،ايتاليا23-21 ،
نوامبر ،)1994اعالميه سياسي ناپل و طرح
اقدام جهاني
 -21کنوانسیون بینالمللی جرایم رایانهای
توسط شورای اروپا در نوامبر  2001در بوداپست
مجارستان با حضور  36کشور جهان به تصویب
رساند.
 -22كنوانسيون بينالمللي مبارزه با
تأمين مالي تروريسم :سازمان ملل كنوانسيون
بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم را
درسال 1999به تصويب رساند .اين كنوانسيون
در  10آوريل  2002الزماالجرا گرديد .اين
كنوانسيون از كشورهاي عضو ميخواهد
تروريسم ،سازما نهاي تروريستي و اعمال
تروريستي را جر مانگاري نمايند .طبق اين
كنوانسيون ،تهيه يا جمعآوري وجوه با قصد
وعلم به اينكه اين وجوه در اعمال تروريستي
مورد استفاده قرار ميگيرند غيرقانوني است.
اعمال تروريستي در كنوانسيونهاي ضميمه
اين كنوانسيون تعريف گشتهاند.
اهدافی که در این کنوانسیونها و پیمانهای
بینالمللی ،منطقهای یا بینالدولی دنبال میشود،
برای دستیابی به دو هدف عمده -1 :پیشگیری
مؤثر از شکلگیری وقوع جرایم  -2مبارزه قاطع
با اینگونه جرائم میباشد.
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ماخذ و منابع:
 -1جنايت سازمان يافته فراملي در
كنوانسيون پالرمو و آثار آن  -دكتر صادق سليمي
 -2سلیمی.53 :1382 ،
 -3سلیمی.53 :1382 ،
 -4جنايت سازمان يافته فراملي در
كنوانسيون پالرمو و آثار آن  -دكتر صادق سليمي
 -5جنايت سازمان يافته فراملي در
كنوانسيون پالرمو و آثار آن  -دكتر صادق سليمي
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گفت و گو

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی  28مرداد  1396سـال هجدهم
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عضو اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه حقالعمکاران ایران مطرح کرد:

استانداردسازی فرآیندهای گمرکی
بزرگترین دستاورد گمرک الکترونیکی
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سهیل بانج شفیعی

تا همین پنج سال پیش گمرک جزو سازمانهایی بود که شاید کسی فکر نمیکرد بتواند از لحاظ سیستمی در ردیف سازمانهای پیشرو و بلکه پیشروترین آنها در استفاده از
فناوریهای دیجیتال و الکترونیکی قرار گیرد .موضوعی که عملیاتی کردن آن جسارت و شهامت بسیاری الزم داشت ،اما دکتر مسعود کرباسیان آن را اجرایی کرد و امروز به جرأت
میتوان گفت همه امور در گمرک الکترونیکی شده است .البته گمرک هنوز در اول مسیر قرار دارد و این راه را باید ادامه دهد و با کمک سازمانهای همجوار مشکالت را برطرف سازد.
دکتر محمد فرهینژاد ،عضو اتاق بازرگانی تهران یکی از فعاالن اقتصادی است که ضمن تمجید از تغییرات ایجاد شده در گمرک نگاه خوبی به آینده تجارت ایران دارد و وی که
در عین حال دارای پروانه حقالعملکاری گمرکی است در گفتوگو با خبرنگار نشریه گمرک به تبیین دیدگاههای خود در زمینه مسائل گمرکی و تجاری پرداخته که در زیر میخوانید:
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یکی از مهمترین اقدامات گمرک ایران در سالیان اخیر
راهاندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
است .به نظر شما الکترونیکی کردن رویههای گمرکی تا چه
اندازه به بهبود و تسهیل تجارت فرامرزی کمک کرده و ارزیابی
کلیتان از این حرکت چیست؟
دکتر مسعود کرباسیان با تدابیری که طی سالیان اخیر اندیشیدند ،موفق
شدند فرآیندهای گمرکی را استانداردسازی کنند .در ایران نزدیک به 160
گمرک فعالیت دارند که درگذشته از یکپارچگی الزم برخوردار نبودند و به
صورت محلی و سلیقهای اداره میشدند.
مث ً
ال در یک گمرک نظری ارائه میشد و در گمرکی دیگر نظر و
سلیقهای دیگر! اگر کاال را دفعه اول از یک گمرک وارد کشور میکردید
هیچگاه نمیتوانستید مطمئن باشید که دفعه بعد اگر همان کاال را از گمرکی
دیگر وارد کشور کنید رویهای مشابه را طی میکند.
موضوعی که در نهایت باعث میشد تاجر مستاصل بماند که کاالی
خود را از کدام گمرک وارد و ترخیص کند.
بنابراین حرکتی که گمرک در جهت یکپارچهسازی و استانداردسازی
فرآیندهای گمرکی با راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی انجام داد اتفاق
بسیار بزرگی است .به طور طبیعی هر تغییر ،چالشهای زیادی دارد و هیچ
تغییری بدون ریسک ،تهدید و اعتراض انجام نمیشود .محیط برای افراد
در معرض تغییر پر از فضای ناشناخته است ،موضوعی که سبب میشود این
افراد نگران شوند و واکنشهایی داشته باشند.
مرحله اول فرآیند تغییر طبق تعاریف علمی یخزدایی است که باعث
از بین رفتن جمود فکری میشود ،گمرک در اوایل راهاندازی سامانه جامع
امورگمرکی سعی کرد این مرحله را آسانتر پشت سر بگذارد و موفقیتهای
خوبی به دست آمد ،ولی جمود فکری هنوز هم وجود دارد.
مرحله پس از یخزدایی را میتوان انجماد مجدد دانست که طی آن
فرآیندهای جدید به صورت کامل به سازمان ابالغ میشود.
تغییر در رویههای گمرکی و الکترونیکی شدن آنها از سوی کارکنان
گمرک هم با مقاومت روبهرو بود.
کارشناسان و کارمندانی که سالهای سال از روش دیگری استفاده
میکردند و سلیقه و اختیار داشتند ،ناگهان خود را در شرایطی دیدند که
تحت نظارت مستقیم قرار گرفتند و تمام فعالیتهایشان زیر ذرهبین است.
بعضا افراد محدودی که فعالیت ناسالمی انجام میدادند با راهاندازی
سامانه جامع امور گمرکی منافع خود را در خطر دیدند و شروع به تخریب از
درون و اقدامات ایذایی کردند تا بگویند ساز و کار جدید سازوکار مناسبی نیست.
این افراد فکر میکردند با کارهای خود میتوانند به گذشته برگردند
موضوعی که دیگر هیچ وقت محقق نمیشود ،برای اینکه همیشه حرکتها
به سمت جلو است؛ البته لطماتی که چنین افرادی به سیستم وارد کردند،
بعض ًا باعث دلسردی و دل آزردگی تجار ،بازرگان و حقالعملکارانی میشود
که به شکل صحیح و قانونی اقدام به فعالیت میکنند.
به همین خاطر شناسایی این آدمها کار بسیار مهمی است .تا بتوان
تغییری به این بزرگی را حفظ و از آن دفاع کرد.
افرادی که در بیرون از سازمان هستند تخریبشان زیاد تأثیری ندارد و
ناگزیر باید راهشان را تغییر دهند و خودشان را اصالح کنند ،ولی در داخل
سازمان ضربهها سهمگین است و میتواند به اعتبار ،تالش و کار خوبی که
انجام شده آسیب برساند.
من مطمئن هستم بزرگترین چالشی که مدیریت گمرک با آن روبهرو
است ،بحث عدم پذیرش تغییر به دلیل حذف منافع ناسالم است .این افراد
برای خود منافع و قدرتی دارند و به سادگی شرایط جدید را نمیپذیرند .با
این حال دو راه بیشتر پیشرو ندارند یا باید سازمان را ترک کنند یا اینکه
دست از تخریب سازمان بردارند.
همانطور که اشاره کردم تغییر سختیهای خودش را دارد و مرد عمل
میخواهد که بتواند ضمن ایجاد این تحول فرصتهای جدید به وجود بیاورد
خوشبختانه دکتر کرباسیان به خوبی از عهده این کار برآمدهاند.
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از گوشه و کنار شنیده میشود که طرح کارشناسی مجای
در پارهای مواقع مشکلساز است ،کارشناسی مجازی بود ؟
تسهیل زمانبندی ،افزایش شفافیت و استانداردسازی رویههای گمرکی

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
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را میتوان از دستاوردهای کارشناسی مجازی در گمرک نام برد که البته در
بحث استانداردسازی هنوز این موضوع در تمام گمرکات اجرایی نشده است
ولی زیرساختهای آن صورت گرفته و فکر میکنم ظرف یک یا دو سال
آینده این طرح دارای ساختاری استاندارد و یکپارچهای خواهد شد و وقتی
اظهارنامه یک کاال پیش هر کارشناس در هر گمرکی برود یک نظر واحد
ارائه میشود ،این زیرساختی که فراهم شده به نظر من اتفاق بزرگی است.
در واقع دیگر امروز دسترسی به اطالعات گمرک یکپارچه شده و گمرک
میتواند کل اطالعات خود را ارزیابی و دادهکاوی کند و به وسیله این اطالعات
وارد فرآیند استانداردسازی شود و پیش برود .کارشناس مجازی هم موقعی که
کاالیی برای ارزیابی به وی ارجاع میشود ،استانداردها و نظرات و سابقههای
کاال را میبیند و دیگر نیازی ندارد که اظهارکننده ،سوابق خود را عنوان کند،
خود کارشناس میتواند استانداردها و سوابق را ببیند.
این موضوع قطع ًا زمان ترخیص کاال را کاهش میدهد و دقت در کار
را باال میببرد .به دلیل تحصیالت مرتبطی که با گمرک در دانشگاه داشتهام
معتقدم تغییر ،الزمه پیشرفت است و این مسیر را باید طی کنیم و ضمن
قدردانی از ایجادکنندگان تغییر و تحول در گمرک امیدوار باشیم که اقدامات
صورت گرفته در این مسیر سال آینده به حد عالی خود برسد و اعتراضات هم
از بین برود ،زیرا کارها همه اصولی و شسته رفته شده است.

در این سازمانها از بین برود.
در حال حاضر موضوعی که برای ما نامشخص است بحث زمانبندی
سازمانهای همجوار در ارائه مجوز است.
باید از طرف دولت اعمالی فشاری بر این سازمانها صورت گیرد تا
رویههای و زیرساختهای خود را الکترونیکی کنند و برای ارائه گزارشهای
خود محدودیت زمانی داشته باشند ،در حال حاضر چون زمان مشخصی در
این خصوص وجود ندارد و همه چیز بیپایان است و جریمهای هم برای
تأخیر در پاسخگویی به اربابرجوع وجود ندارد تاخیر در ارسال مجوزها به
وفور دیده میشود.
تأسفبار این است که اگر سازمانهای همجوار گمرک تاخیری در صدور
مجوز داشته باشند ،مردم آن را از چشم گمرک میبینند و این تأخیر که باعث
متضرر شدن حقالعملکار ،تاجر و واحد تولیدی و در نهایت مردم میگردد در
نهایت به اسم گمرک تمام میشود.
بنابراین الزم است برای این سازمانها نیز محدودیت زمانی در نظر
گرفته شود و ما درخصوص فرآیند گمرکی واردات میدانیم که در صورت
کامل و صحیح بودن اسناد  3روزه کارمان انجام میشود ،اگر این اتفاق
برای سازمانهای مجوار هم بیفتد و آنها هم بدانند که در سقف مشخص
باید گزارشات خود را ارائه کنند ،مدت زمان ترخیص کاال کمتر خواهد شد.
یکی از مشکالت در بحث تجارت وجود دارد ،استفاده از
کارتهای بازرگانی اجارهای است که عدهای با استفاده از آن
باعث تضییع حقوق دولت و مردم میشوند ،راهکار شما برای
حل این مشکل چیست؟
چقدر خوب بود اگر گمرک میتوانست با استفاده از اطالعاتی که از
کارتهای بازرگانی اجارهای و صوری دارد آنها را باطل کند .اگر این کارتها
جمع شود ،واقع ًا تجارت مانند سایر کشورهای پیشرفته که در آن از اصول
استاندارد و تعریف شده پیروی میکنند شفاف و دقیق خواهد شد.
وقتی افراد سودجو با کارتهای اجارهای و تخلفات گسترده اقدام به
واردات میکنند قیمتهای نهایی در بازار ناعادالنه میشود و دیگر تاجر درست
کار هم نمیتواند رقابت کند .تاجر بعد از یک مدت باید کارش را تعطیل و
برود یا اینکه هم رنگ جماعت شود.
با داده کاوی اطالعاتی که از طریق سامانه جامع امورگمرکی به دست
آمده و با کمک هوش مصنوعی گمرک میتواند  80درصد از کارتهای
بازرگانی اجارهای را شناسایی کند و از صاحبان واقعی آنها بخواهد تا به
گمرک مراجعه کنند و مفاصاحساب مالیاتی خود را ارائه دهند.
اگر این موضوع چندبار اتفاق بیفتد و جلوی این سوءاستفادهها گرفته شود
دیگر بازرگانان هم به سمت استفاده از این کارتها نمیروند.
اتفاقی که شنیدهام در گمرک افتاده است و چند هزار کارت یکبار
مصرف مسدود شده است.
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در بحث پنجره واحد تجارت فرامرزی همکاری سایر
سازما نهای مرتبط با گمرک درخصوص ارسال الکترونیکی
مجوزها و اسناد تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
راهاندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی دستاورد بزرگی است و به واسطه
ارتباطی که گمرک توانسته با سازمانهای همجوار ایجاد کند جلوی بسیاری
از سوءاستفادهها و خطرات گرفته شده است ،اتفاقی که مطمئن هستم دکتر
کرباسیان در اجرای آن چالشهای بسیاری با سازمانهای مجاور برای اجرایی
کردن داشته است.
در داخل سازمان گمرک پیادهسازی این سامانه با مقاومت همراه بود
حال شما حساب کنید سازمانهای همجوار گمرک که تعدادشان نزدیک به
 20سازمان است باید وارد این سامانه میشدند و فرآیندهایشان را به صورت
الکترونیکی به گمرک متصل میکردند.
همت و انگیزهای که از طرف گمرک برای راهاندازی پنجره واحد
تجارت فرامرزی به کار گرفته شد واقع ًا ارزشمند است و دولت باید قدر این
موضوع را بداند .بسیاری از بخشهای پنجره واحد تجارت فرامرزی با رایزنی،
همفکری و همدلی گمرک انجام شد تا سازمانها به صورت الکترونیکی وارد
این سیستم شوند.
در گذشته افراد به دلیل عدم ارتباط الکترونیکی بین گمرک و سایر
سازمانهای همجوار مجوزهای جعلی را به گمرکات ارائه میدادند ،موضوعی
که باعث میشد کاالیی بدون استاندارد و کیفیت الزم وارد کشور شود و
سالمت جامعه را به خطر بیندازد.
در حال حاضر خوشبختانه اخذ مجوزها سیستمی شده و بحث تقلب و
جعل تقریب ًا از بین رفته است .امیدواریم سازمانهای همجوار نیز مانند گمرک
پیشرفت کنند و به جایی برسند که حضور فیزیکی برای تاجر یا حقالعملکار
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فکر میکنید سامانه مدیریت ریسک به عنوان یکی از
زیرسامانههای سامانه جامع امور گمرکی تا چه اندازه انتظارات
را برآورده کرده است؟
سامانه مدیریت ریسک یکی دیگر از کارهای بسیار اساسی و مؤثر است
که در گمرکات انجام شده .این سامانه چندین متغیر دارد و و بیپایان است.
برخی شاید متوجه نشوند که چرا کاالیشان یک بار در مسیر سبز
و دفعه بعد در مسیر قرمز قرار میگیرد و فکر کنند که این موضوع
شانسی است در صورتی که اینطور نیست و احتماالت در آن دیده شده
و محاسبات دقیقی صورت گرفته است .به عبارت دیگر منطق درستی
پشت قضیه است که سبب میشود تا کاالی فعاالن مجاز اقتصادی و یا
واحدهای تولیدی در مسیر سبز قرار بگیرد و کارشان سریع انجام شود.
مدیریت ریسک باعث میشود ریسک اعتماد هم برای دولت پایین
بیاید هم برای تاجر و تولیدکننده درست کار ،بنابراین در کل اتفاق خوشایند
و درستی است .شاید یک نفر مسیر کاالیش قرمز و در نتیجه ناراحت شود،
ولی باید درک درستی از این موضوع داشته باشد .امکان دارد این شخص فقط
خودش را ببیند در حالی که گمرک یک کلیت را میبیند و روی قضاوتها و
محاسبات و برنامهریزیهایی که انجام شده است مسیریابیها را انجام میدهد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بهرهوری در گمرک از تئوری تا عمل
یکی از شاخصهای اقتصاد کالن
که در کشور ما به اعتقاد کارشناسان از
آن غفلت شده است موضوع بهرهوری
است.
چگونگی پیادهسازی و عملیاتی کردن این
شاخص در اقتصاد ایران همواره با چالشهای
جدی همراه بوده است و به ویژه در سازمانهای
دولتی کمتر میتوان نمونه موفقی را پیدا کرد و
به آن اشاره نمود .فارغ از نتایج مثبتی که اجرای
طرحها و برنامهها درگمرک برای سر پا کردن
تجارت خارجی ایران و ساماندهی امور گمرکی
به ارمغان آورد ،فرآیندها و سازوکارهایی در این
سازمان متحول شد که شاید در اهداف اولیه و
روی کاغذ در این حد و اندازه پیشبینی نشده
بود .تسهیل تجارت ،مستندسازی الکترونیکی،
متحول شدن صادرات و عملیات ترخیص ،ایجاد
ارتباطات الکترونیکی میان سازمانهای متولی
و نظارتی و افزایش شفافیت اگر چه درنگاه اول
خود را نشان دادند ،اما در مراحل بعدی اثرات
مثبت دیگری هم خودنمایی میکنند که میتوان
آنها را ،مجموعهای ازعوامل افزایش بهرهوری
و کمک به صرفهجویی در سازمان برشمرد که
شاید درنوع خودش در دیگر سازمانها نمونه
دیگری نداشته باشد.
استفاده بهینه از زمان و اثراتش بر هزینهها
آنچه که در میان این اثرات بیشترازهمه خود
را نشان میدهد و مهمترین فاکتور در تجارت
به شمار میآید ،استفاده از زمان است .بیجهت
نیست که در بسیاری مواقع به سرعت و کارآیی
به عنوان معیاری برای ارزیابی رویههای تجارت
خارجی یک کشور و یا حتی اقتصاد کالن آن
کشور نگاه میشود.
براساس تعریف بانک جهانی ،یک روز
معطل شدن کاال یک درصد از ارزش کاال را
کمتر میکند و در حالی که ترخیص کاال در
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کشور از  26روز به  3روز کاهش پیدا کرده
است ،این تغییر تاثیرات قابل توجهی بر هزینهها
گذاشته است .به گفته رئیس کل گمرک کشور
اگر آمار واردات کشور  50میلیارد دالر باشد ،از
آنجایی که  23درصد از هزینههای واردکننده
کاهش پیدا کرده است ،این امر توانسته بیش از
 10میلیارد دالر یعنی در حدود  40هزار میلیارد
تومان کاهش هزینه به دنبال داشته باشد.
موضوعی که عامل آن را فقط باید صرفهجویی
در زمان دانست .همچنین با راهاندازی سامانه
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
صادرات از  7روز به  1روز کاهش پیدا کرد.
ارزش این فرآیند پیش رونده برای بازرگانانی
قابل درک است که میدانند زمان چقدر برای
آنها گران تمام میشود .این تغییر همچنین سهم
قابل توجهی در درآمدهای دولت داشته است.
گزارشهای گمرک جمهوری اسالمی ایران در
جزییات بیشتری نشان میدهد ،اجرای سامانه
جامع در بخشهای مختلف توانسته کاهش
هزینه را به دنیال داشته باشد .به طور مثال
در سال  95در بخشهای ثبت دفتری ،بررسی
احراز هویت و اسناد ،جابهجایی اظهارنامهها و
پروندههای گمرکی ،کاغذ و چاپ ،بررسی ورود
اطالعات و بدهی و ارزش کاال800 552 10 ،
دالر در این فعالیتهای گمرکی هزینهها کاهش
پیدا کرده است.
تجارت بدون کاغذ
تجارت الکترونیک در سادهترین عبارت ،مبادله
تجاری بدون استفاده از کاغذ تعریف میشود.
موضوعی که امروزنه تنها دغدغه جوامع در حال
توسعه که تمامی بشر است .هدفهای حفاظتی
از محیط زیست استفاده از کاغذ را محدود کرده
و الکترونیکی شدن سازمانها در همین جهت
میتواند استفاده از این کاال را به صفر برساند .پیش
از اجرای سامانه جامع در گمرک ،هر بازرگان تقریب ًا
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 30برگه کاغذ را که شامل فرمهای متعددی بود ،پر
میکرد .همچنین میبایست چندین کپی از آن آنها
تهیه کند .بدین ترتیب واردات و صادرات سالیانه
در گرو مصرف انبوهی از کاغذ بود .براساس آماری
که گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 94
منتشر کرده است ،مکاتبات الکترونیک در گمرک
باعث صرفهجویی ارزی یک میلیون و  55هزار
و  280دالر در واردات کاغذ و مصرف آن شده
است .در حالی که پیش از این رویههای قدیمی
ترخیص کاال ،انبوه کاغذبازیها از مهمترین
موانع در تجارت کشور بودند .تجار ناچار بودند،
قبل از ترخیص محموله اطالعات تقریب ًا مشابهی
را در فرمهای مستند مختلف برای ادارات متعدد
ارسال نمایند.
کاهش رفت و آمدها
ارائه اظهارنامههای صادراتی ،وارداتی و
ترانزیتی برای انجام مراحل گمرکی نیاز به ارائه
فرمهای متعدد داشت و انجام این مراحل بدون
ارائه فرمهای کاغذی توسط شخص اظهارکننده
یا نماینده او در مکان و زمان تعیین شده ،توسط
گمرک امکانپذیر نبود و این مراجعات به ناچار
در ساعات اوج ترافیک انجام میشد و هزینههای
اقتصادی متعددی بر جامعه تحمیل میکرد .اما
سیستم الکترونیک و جامع گمرک این امکان
را برای اربابرجوع ایجاد کرده است که در
هر زمانی و از هر مکانی بدون نیاز حضوری
امور گمرکی خود را انجام دهند .فرآیندی که
صفهای طویل و رفت و آمدهای اجباری به
گمرک را از امور تجاری حذف کرده است .تحولی
که نه تنها در زمان برای اربابرجوع صرفهجویی
کرده ،که سفرها و رفت و آمدهای شهری و
بین شهری و آلودگی زیست محیطی را به طور
چشمگیری کاهش داده است .یک پژوهش
در فنالند نشان میدهد ،روش پرداختها و
خریدهای الکترونیکی توانسته بین  30تا 90
درصد میزان انتشار گازهای گلخانهای را کاهش
دهد .این پژوهش میگوید ،با الکترونیکی شدن
مکاتبات اداری در کشور فنالند  98درصد
مونوکسید کربن 95 ،درصد هیدروکربن و
 75درصد دی اکسید نیتروژن در هوا کاهش
یافته است.
الکترونیکی شدن ،رفت و آمدهای متعدد به
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گمرک ،سازمانهای مرتبط ،همچنین پیگیری
امور گمرکی ،سفرهای مربوط به ترخیص کاال
و ...از امور تجاری بازرگانان حذف کرده و
بدین ترتیب سالنهای انبوه از مراجعان امروز
به سالنهایی کمتردد و خالی از اربابرجوع
تبدیل شدهاند.
بهرهوری منابع انسانی
با کاهش مراجعات حضوری به گمرک نه
تنها فعالیتهای کارکنان این سازمان کمتر نشده
است ،بلکه آنها با وجود افزایش حجم تجارت
زمان بهتری را برای بررسی اظهارنامههای
گمرکی در اختیار دارند .اگر در گذشته زمان
زیادی برای این کار صرف میشد و یا مراجعان
ناچار بودند چندین بار به گمرک مراجعه کرده
و زمان زیادی برای یک فرآیند تلف کنند اما
الکترونیکی شدن ،ازآنجا که شفافیت و سرعت
عمل امور گمرکی را باال برده است ،باعث باال
رفتن بهرهوری کارمندان نیز شده است .برخورد
و مشکالت حضوری که ممکن بود به خستگی
و کالفگی دو طرف منجر شود حذف شده و
رسیدگی به اظهارنامهها و دیگر امور گمرکی با
صرف زمان الزم و آرامش انجام میشود.
این سازمان در سال  95در ششمین دوره
جایزه ملی بهرهوری از بین  83سازمان دولتی به
عنوان سازمان برتر بهرهور شناخته شد .همچنین
لوح تقدیر و تندیس طالیی سازمان بهرهور را
از آن خود کرد.
درآمدهای گمرکی
ارمغان دیگری که سامانه جامع برای گمرک
ایران داشته که شاید تا به امروز محقق نشده
بود ،افزایش درآمدهای گمرکی است .با وجود
این که معافیتها و تخفیفات گمرکی بیشتر شده
و طبیعت ًا انتظار میرود در این وضعیت درآمدها
کاهش یابد ،اما تمرکز تجارت و باال رفتن ریسک
قاچاق ،تجارت به سمت و سوی مبادی رسمی
را افزایش داده و منجر به افزایش درآمدهای
گمرکی نیز شده است .گزارشهای این سازمان
نشان میدهد الکترونیکی شدن گمرک در آغاز و
در سال  93توانست افزایش  78درصدی درآمدها
را نسبت به سال  92برای این سازمان به دنبال
داشته باشد و این رقم در سال  95رشدی 60
درصدی را نسبت به سال  94تجربه کرد.
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بازدید مسئوالن گمرک و نیروی انتظامی
از گلوگاه شهید میرزایی بندرعباس

علیرضا دشتانی ناظر گمرکات
هرمزگان به همراه معاونین و مدیران
گمرک شهید رجایی از گلوگاه انتظامی
شهید میرزایی بندرعباس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی گمرک شهید
رجایی ،در این بازدید که در راستای تعامل
بیشتر گمرکات استان و نیروی انتظامی برای
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال انجام شد
بخشهای مختلف این ایست بازرسی و نحوه
نظارت و جاسازی کاالهای قاچاق و مواد مخدر
در وسایل نقلیه مورد بازدید قرار گرفت.
در این دیدار که فرماندهی انتظامی
شهرستان بندرعباس حضور داشت ،ناظر
گمرکات استان هرمزگان با اشاره به اینکه
با همکاری گمرک و نیروی انتظامی و سایر
دستگا ههای نظارتی استان ،قاچاق کاال به
کمترین میزان ممکن رسیده است ،گفت:
خوشبختانه با گسترش این تعامل و همکاری
اکنون هرمزگان مکانی نامن برای قاچاق کاال
و سودجویان شده است.
سرهنگ مشایخ فرماندهی انتظامی
شهرستان بندرعباس نیز ضمن ابراز خرسندی
از حضور مدیران اجرایی ستاد نظارت گمرکات
استان در ایست بازرسی شهید میرزایی
اظهارداشت :با حضور آقای دشتانی تحول
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چشمگیری در پیشگیری و مبارزه با پدیده شوم
قاچاق در سطح استان صورت گرفته ،به طوری
که هرمزگان از برترین جایگاه مبارزه با قاچاق
کاال در سطح کشور برخوردار شده است.
وی افزود :روزانه بیش از  ۳۰۰۰کامیون
از این گلوگاه تردد میکنند و با همکاری
همهجانبه گمرکات استان ،کار بررسی و نظارت
بر محمولههای ترانزیتی در کمترین زمان ممکن
انجام میشود.
در این دیدار ناظر گمرکات استان هرمزگان
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مدیرکل گمرکات استان مرکزی:

گمرک در  20شرکت
بزرگ استان مرکزی
حضور دارد

با اهدای لوح سپاس از خدمات و همکاری سرگرد
ساالری فرمانده ایستگاه بازرسی شهید میرزایی
تقدیر کرد.
گفتنی است برای اولین بار در کشور
همه ایستگاههای بازرسی و گلوگاههای استان
هرمزگان به سامانه جامع امور گمرکی تجهیز
شدهاند و با تجهیز این اماکن به تجهیزات
 X-Rayو کنترلی دقیق ،کار پیشگیری و
مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر با سرعت و
دقت بیشتری انجام خواهد شد.
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مدیرکل گمرکات استان مرکزی
گفت :نماینده یا نمایندگان گمرک در
بیش از  ۲۰شرکت بزرگ در استان
مرکزی حضور دارند تا امور گمرکی
صادرات کاال را در کمترین زمان
انجام دهند.
سید مهدی میراشرفی در جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به عملکرد
گمرک استان مرکزی اظهارداشت :در واقع
بیش از  20شرکت بزرگ استان گمرک
اختصاصی دارند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی
در گمرکات اراک ،ساوه و زرندیه صادرات
چهار ماهه نخست امسال استان مرکزی
را  311میلییون دالر اعالم کرد و گفت:
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 63درصد رشد نشان میدهد و در این رشد
ساوه بیشترین سهم را دارد ،چون گمرک
صادراتی اختصاصی فرآوردههای نفتی را در
این شهرستان ایجاد کردیم و رشد صادرات
ساوه بیش از  100درصد بوده اما اراک 20
درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح
کرد :واردات استان در این مدت هم 115
میلیون دالر بوده که عمده آن ماشینآالت
خط تولید و مواد اولیه است.
میراشرفی تأکید کرد :با توجه به صادرات
روزانه سه هزار تن کاال از گمرکات استان
مرکزی در بحث صادرات تعطیلی نداریم.
وی ادامه داد :اگر شرکتی نقدینگی
نداشته باشد  60درصد کاال را نگه داشته و
 40درصد بقیه را میدهیم ببرد تا تولیدش
متوقف نشود ،بحث دیگر استرداد حقوق
ورودی است که اگر صادرکننده برای
واردکردن حقوق ورودی داده باشد آن را
برمیگردانیم.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی عنوان
کرد :خوشبختانه با کارهای انجام شده در حال
حاضر گمرک ایران به شفافیت باالیی از نظر
اطالعات و دادههای تجاری و گمرکی دست
یافته و دیگر جعل اسناد و قاچاق گمرکی و
غیره اتفاق نمیافتد.
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نشست مسئوالن ایرانی و عراقی برای تسهیل تجارت در گمرک باشماق
نشست مرزی مسئوالن
گمرکات کردستان ایران
و اقلیم کردستان عراق
با هدف رفع مشکالت و
تسهیل تجارت در گمرک
باشماق عراق برگزار شد.
در این جلسه که مدیرکل
گمر کا ت ا ستا ن کر د ستا ن ،
مدیرکل گمرک باشماق ،مدیر
پایانه و اتحادیه صادرکنندگان
شهرستان مریوان و رئیس مرزو رئیس گمرک عراق حضور داشتند،
بختیار رحمانیپور ،مدیرکل گمرک استان کردستان با اشاره به نقش
گمرک به عنوان مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بینالمللی
و اعالم استقرار سامانه جامع امور گمرکی در کلیه گمرکات کشور ،این
امر را سبب کاهش چشمگیر زمان انجام تشریفات گمرکی عنوان و ا
ظهار امیدواری کرد که برگزاری جلسات مشترک و مستمر سبب کاهش
مشکالت تجار و بازرگانان ،شرکتهای حملونقل ،تعامل بیشتر و رونق
فعالیتهای تجاری و مسافری دو سوی مرز شود.
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در این نشست با توجه به
اینکه یکی از مباحث مطرح شده
در نشست قبلی موضوع استفاده
از تصاویر اسکن ،باسکول و
اسناد مشترک بود ،از دستگاه
ایکسری و چگونگی اسکن
کامیونها بازدید بهعمل آمد و
چگونگی انتقال تصاویر اسکن
شده به گمرک باشماق مورد
بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش از دیگر
مباحث طرح شده در این نشست ،هماهنگی در تنظیم ساعات ورود و
خروج کامیونها و رفع مشکل تخلیه و بارگیری کاال بود .پیش از
این به جای بارگیری هر کامیون ایرانی به یک کامیون عراقی ،کاال
پس از تخلیه به چند کامیون عراقی بارگیری میشد که نهایت ًا منجر
به افزایش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی میگردید ،پیگیر ی و
رفع مشکالت رانندگان ایرانی در پارکینگ طرف عراق یکی دیگر
از موارد بود که مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
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سفر برندگان مسابقه تفسیر سوره یاسین در گمرک به مشهد مقدس
برگزیـدگان مسـابقه تفسـیر سـوره یاسـین
در گمـرک بـه زیارت مرقـد ثامن االئمـه حضرت
امـام رضا(ع) مشـرف شـدند.
براسـاس این گزارش در راسـتای انجام امور فرهنگی در
گمـرک جمهـوری اسلامی ایران یک دوره مسـابقه تفسـیر
سـوره یاسـین در بین کارکنان گمرکات اسـتان تهران برگزار
شـد کـه از میـان پاسـخدهندگان به سـئوالهای مطرح شـده

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 50نفـر به قید قرعه برنده سـفر زیارتی مشـهد مقدس شـدند
و بـا همـت شـورای فرهنگی گمرک (شـامل امـور ایثارگران،
شـورای امـر به معـروف و نهی از منکر و بسـیج عـازم زیارت
مرقـد علی ابن موسـی الرضـا(ع) گردیدند.
برندگان مسـابقه مذکور که از کارکنان شـاغل در سـتاد
مرکـزی گمـرک ایـران ،گمـرک فـرودگاه امـام خمینـی(ره)
و مرکـز آمـوزش تحقیقـات و ظرفیتسـازی گمـرک بودنـد

www.tarkhis-kar.ir

در ایـن سـفر پنـج روز علاوه بـر توفیـق زیـارت مرقـد امام
هشـتم ،در مراسـم پـر فیـض زیـارت عاشـورا نیـز شـرکت
کردنـد و در فضایـی معنـوی بـه مناجـات پرداختنـد.
برپایـه ایـن گـزارش در پایـان ایـن سـفر هدایایـی بـه
زایـران اهـدا شـد .شـرکتکنندگان در ایـن سـفر زیارتـی
ضمـن قدردانـی از مسـئوالن امـر ،خواسـتار تـداوم اینگونه
برنامههـا شـدند.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی  28مرداد  1396سـال هجدهم
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استان ها

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

تقویت زیرساختهای ارتباطی
کارایی گمرک الکترونیکی را افزایش میدهد
حدود سه سال از آغاز اجرای سامانههای جامع امور
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران میگذرد
و طی این مدت تغییرات و تحوالت چشمگیری در جهت
تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی بهخصوص ترخیص
کاال به وجود آمده است .با این حال برخی از مشکالت
فنی و به طور مشخص ضعف زیرساختهای ارتباطی و
مخابراتی باعث کاهش بازدهی و اثربخشی سامانههای
پیشرفته الکترونیکی در گمرک شده که الزم است هر

چه زودتر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود .در این
گزارش و در ادامه نظرخواهی از مدیران گمرکات اجرایی،
پاسخهای هر سه مدیر گمرکی را در این زمینه میخوانید.

رسول امیدی
مدیرکل گمرک آستارا
تفویض اختیار به سازمانهای مجوزدهنده در
شهرستانها ،پنجره واحد گمرکی را تقویت
میکند
 -1تسریع در انجام تشریفات گمرکی ،افزایش دقت
در امور کارشناسی کاالهای اظهاری ،حذف و جلوگیری از
سوءاستفادههای احتمالی اسناد کاغذی بهواسطه سامانه جامع
گمرکی بخشی از تغییرات و تحوالتی است که در پی اجرای
سامانههای جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
در گمرک آستارا به وجود آمده است و هر چه زمان میگذرد
این تغییرات به نفع ذینفعان و گمرک وسیعتر و تأثیرگذارتر
میشود.
 -2خدمات ارائه شده
در قالب سامانه باعث حذف
اقدامات زائد از قبیل مراجعه
به سا ز ما نها ی همجو ا ر
مجو ز د هند ه ( که ا کنو ن
بهصورت الکترونیکی مجوز
صادر میشود) همچنین حذف
اسناد کاغذی و جلوگیری از
تکثیر متعدد اسناد مختلف و...
کاهش هزینههای ترخیص
کاال شده است و به تبع آن رضایت تجار و بازرگانان و مسافران
افزایش یافته است .گمرک آستارا از گمرکات فعال در ناحیه
شمال کشور است که حجم تردد کاال و مسافر در آن قابل
توجه میباشد و هر نوع تأخیر در انجام امور گمرکی تجار و
مسافران باعث بروز مشکالتی میشود.
 -3آموزش مستمر مراجعان ،تجار و بازرگانان و
همچنین برگزاری دور ههای بازآموزی برای کارکنان پیرو
ارتقاء سامانههای گمرکی و تقویت زیرساختهای موجود
و ایستگا ههای کاری میتواند به اثربخشی بیشتر گمرک
الکترونیکی کمک کند و به همین دلیل ما سعی میکنیم در
زمینه آموزش به طور جدیتری عمل کنیم.
 -4همکاری سازمانهای مجوزدهنده قابل قبول بوده ،ولی
به علت شهرستانی بودن سازمانها در برخی موارد دسترسی
صدور مجوز در مرکز استان یا تهران صورت میگیرد که در
صورت تفویض اختیار به سازما نهای شهرستانی موجبات
تسهیل بیشتر و تقویت پنجره واحد گمرکی فراهم خواهد شد.
 -5از عمده مشکالت ،ضعف و یا قطعی بستر ارتباطی از
سوی مخابرات است که برخی اوقات باعث قطعی سیستمها
و ایجاد ترافیک در مرز میشود .این مشکل تاکنون چند بار
برای این گمرک مسئلهساز شده و نارضایتی و شکایت تجار
و صادرکنندگان را در پی داشته و الزم است نسبت به تقویت
و اصالح زیرساختها اقدام شود .در مواقع بروز مشکل ،زمینه
ارتباط از طریق تماس عوامل گمرکات اجرایی با مسئولین

و کارکنان ذیربط جهت پیگیری مسائل فراهم شود .غالب ًا با
مدیریت به موقع ،مشکالت قابل رفع است.
..........
مدیرکل گمرک باجگیران:
جلوگیری از ایستایی کاال در مرزها یکی از
نتایج مثبت گمرک الکترونیکی است
 -1با وجود آنکه مدت زیادی از پیادهسازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نمیگذرد ،با
این حال تأثیرات مثبت آن کام ً
ال احساس میشود .اگر بخواهیم
به طور خالصه به برخی از مزایای این سامانهها اشاره کنیم
میتوان این موارد را نام برد :امکان رهگیری برخط محمولههای
ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کاال ،جلوگیری از سوءاستفاده
اسنادی و مالی ،باال رفتن
دقت در امور و عدم اشتباهات
محاسباتی در تعیین حقوق
و عوارض گمرکی ،عدم
حضور اربابرجوع در گمرک،
جلوگیری از ارائه اسناد جعلی
مربوط به سایر سازمانهای
ذ یمدخل و عدم نیاز به
بایگانی کاغذی و کاهش
هزینه و نیروی انسانی الزم
در این بخش .عالوه بر اینها
سرعت ارئه خدمات باالتر رفته و نیاز به نیروی انسانی کمتری
جهت انجام امور فراهم شده است.
 -2با توجه به اینکه هدف اصلی سامانههای الکترونیکی
کاهش مراحل زاید و هزینههای اضافی بوده است ،طبع ًا باید
انتظار داشت که این موارد عملی شود .خوشبختانه با اجرای
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یا
به عبارتی سیستمی شدن امور تاثیر بسزایی در جلوگیری از
ایستایی کاال در مرزها داشته است و سرعت ترخیص کاال
بسیار باال رفته است .عالوه بر این ردیفهای مرزی صادرات
و ترانزیتی بهروز تسویه میشود.
 -3سامانههای الکترونیکی در گمرک دارای فناوری باال
و پیشرفته است و همه موارد و پیشبینیهای الزم در آنها
صورت گرفته ،اما آنچه که باعث پایین آمدن راندمان آنها در
بعضی از مواقع میشود ضعف بسترهای مخابراتی و ارتباطی
است به همین خاطر ارتقای بسترها و سختافزارهای ارتباطی
ضروری است و باید هر چه سریعتر تغییر درباره آنها اقدام شود.
 -4سازمانهای همجوار درگیر در بحث اظهارنامهها اوایل
در انجام امور سختگیری میکردند ،ولی این امر با گذشت
زمان برطرف شد و االن همکاری خوبی بین گمرک و این
سازمانها وجود دارد.
 -5هر طرحی در ابتدای اجرا با مشکالتی روبهرو است
و سامانههای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیستند .به
طور عمده مشکالت موجود عبارتند ازد :قطعی گاه به گاه
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سئواالت:
 -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
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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 احتمالی آن گمرک در بحث سامانهای
الکترونیکی کدامند؟
سامانهها به دالیل گوناگون ،تغییرات سامانه بدون اطالع قبلی
و ضعف پشتیبانی و پاسخگویی از سوی دستگاه پشتیبانیکننده
و ضرورت دسترسی بیشتر و پاسخگویی در کمترین زمان.
بهنام احمدی ،مدیر گمرک استان کهگیلویه
و بویراحمد:
ماندگاری کاال در گمرک با استفاده از سامانه
جامع گمرکی به کمترین حد رسیده است
 -1راهاندازی سامانههای جامع امور گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی در این گمرک تنوع خدمت رسانی به صاحبان
کاال را در پی داشته و باعث رفع مشکالت روشهای قبلی
(بهصورت دستی) و کاهش مدت زمان اظهارو پروسه ترخیص
کاال شده .ازجمله مزایای
این سامانهها روا نسازی
فعالیتهای امور گمرکی،
مما نعت ا ز بر خو ر د ها ی
سلیقها ی و تبعیضآ میز ،
شفافیت امور ،کاهش فساد
اداری ،ارتقای سالمت اداری،
حذف کاغذ بازی و جعل
ا سنا د  ،با یگا نی د یجیتا ل ،
پرداخت الکترونیکی ،کنترل
لحظهای درآمدها ،بازبینی
سیستمی ،اعالم وصول بهروز و سیستمی صادرات کاال است.
 -2تسهیالت فراهم شده در قالب سامانههای الکترونیکی
باعث کاهش زمان و هزینههای ترخیص کاال شده به نحوی
که بهطور  24ساعته صاحبان کاال میتوانند در هر نقطهای
از کشور و در هر مکانی که دسترسی به اینترنت داشته باشند
کاالی خود را به صورت سیستمی به گمرک اظهار کنند و
در کمترین زمان ممکن تشریفات کاالی خود را انجام دهند.
بهعنوان مثال تشریفات صادرات کاال در این گمرک از  7روز،
به حداقل زمان ممکن یعنی کمتر از یک ساعت رسیده و این
امر باعث شده تا ماندگاری کاال در گمرک به حداقل زمان
ممکن برسد.
 -3برای اثربخشی بیشتر گمرک الکترونیکی و بهروزرسانی
اطالعات کارکنان فنی در این گمرک تالش شده همکاران
نسبت به ثبت نام در دورههای آموزش مجازی در سامانه سگام
و آموزشهای تخصصی شرکت نمایند تا کارایی آنها همکاران
در مورد استفاده از سامانههای موجود افزایش یابد.
 -4در استان همکاری و تعامل خوبی بین دستگاههای
همجوار با گمرک در چارچوب سامانههای الکترونیکی وجود
دارد به نحوی که همه دستگاهها از گمرک بهعنوان یک الگو
بهره میبرند.
 -5ازجمله مشکالتی که در بحث سامانههای الکترونیکی
در این گمرک وجود دارد موضوع بهروزرسانی سامانههای مذکور
است که در پارهای مواقع دچار اختالالتی میشود.
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رئیس مجمع نمایندگان استان همدان:

نماینده مردم شهرستانهای همدان و
فامنین در مجلس شورای اسالمی از راهاندازی
پایانه راهآهن در گمرک استان همدان خبر داد.
امیرخجسته؛ نماینده مردم همدان در مجلس در
بازدید از سامانه جامع امور گمرکی استان همدان و مراحل
ترخیص کاال ،با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی
باعث افزایش سرعت و کاهش هزینههای ترخیص کاال
شده است ،گفت :در حال حاضر تجار و صنعتگران استان
همدان رغبت بیشتری برای استفاده از خدمات گمرکی
در استان همدان دارند ،زیرا در هزینهها و زمان انجام
امور گمرکی آنها صرفهجویی میشود.
وی با اشاره به اینکه با راهاندازی راهآهن پنجره
بزرگی رو به سوی توسعه استان گشوده شده است،
افزود :پس از اینکه قطار به همدان رسید پیگیری گمرک
راهآهن در دستور کار قرار گرفت و با موافقت رئیس کل
گمرک ایران مواجه شد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی در راستای اصالح
قوانین گمرک و کوتاه کردن زمان صادرات ،وادرات و
ترخیص کاالهای مورد نیاز در گمرک مصوباتی را در
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پایانه راهآهن در گمرک همدان راهاندازی میشود
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صحن علنی به تصویب رسانده است
خجسته گفت :فعاالن اقتصادی به ویژه
صادرکنندگان استان میتوانند امور گمرکی خود را پس
از راهاندازی شعبه راهآهن در گمرک در اسرع وقت و با
هزینه حمل کمتری انجام دهند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه
این بازدید افزود :تضمین امنیت ،آسایش و زمان برای
تجار همواره از بزرگترین دغدغههای آنان بهشمار
ال مهم و
میرود و پرداختن به این موضوع امری کام ً
محسوس است.
مدیرکل گمرک استان همدان نیز در این بازدید
با بیان اینکه پایان سال  93میزان صادرات از گمرک
همدان با  17درصد کاهش مواجه بود ،اظهارداشت :با
اقدامات صورت گرفته در استان میزان صادرات در پایان
سال  95با دو درصد رشد مواجه شد.
جمال خشوعی با اشاره به اینکه میزان صادرات از
گمرک همدان در چهار ماهه نخست سالجاری افزایش
یافته است ،افزود :در این مدت صادرات نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  30درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی رشد صادرات
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در استان ،راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی است،
تصریح کرد :افزایش صادرات نشانه افزایش تولید
در استان و بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود فضای
کسب و کار است.
مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به اینکه
تجار استان اعتماد مطلوبی به گمرک همدان پیدا
کردهاند ،ادامه داد :امروز نیازی به حضور فیزیکی تجار و
کامیون حامل کاالی صادراتی در محل گمرک همدان
نیست و به صورت مجازی و از راه دور تمام امور گمرکی

بازدید کارآفرینان و صادرکنندگان برتر کشور از گمرک یزد

رؤسای تشکلهای صنعتی و تولیدی،
کارآفرینان و صادرکنندگان برتر کشور در
بازدید از گمرک یزد ،از مجموعه گمرک به
ویژه مدیرکل گمرکات یزد قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی گمرک یزد،
رؤسای تشکلهای صنعتی و تولیدی ،کارآفرینان
و صادرکنندگان برتر کشور از گمرک بازدید و با
مدیرکل گمرکات یزد مالقات کردند.
در این نشست ابتدا نصراله شریف فرد ،نایب
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک
کشور با بیان اینکه گمرک یزد همیشه همراه و همگام
صنعت بوده است ،گفت :از تالشهای مدیرکل
گمرکات یزد برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و
صادرکنندگان به بیان نظرات خو پرداختند.
براساس این گزارش مهرداد پیرحیاتی مدیرکل
گمرکات یزد در این نشست به بیان اقدامات گمرک
برای تسهیل و تسریع صادرات و واردات پرداخت
و در مورد بسته حمایتی گمرک و تسهیالت ویژه
برای صادرات گفت :امروز کلیه فرآیندها و تشریفات
گمرکی در گمرک یزد الکترونیکی شده و این گمرک
یک گمرک الکترونیکی است.
وی افزود :اگر مدارک و اسناد صاحبان کاال
کامل باشد ،کاالی وارده در گمرک یزد حداکثر
ظرف  3روز ترخیص میشود ،فرآیندی که پیش از
راهاندازی سامانههای الکترونیکی  26روز به طول
میانجامید.
پیرحیاتی خاطرنشان کرد :کاالیی که پیش
از این در مدت  7روز به خارج از کشور ارسال
میشد اکنون در گمرک یزد به واسطه سامانههای
الکترونیکی در کمتر از  3ساعت صادر میشود.
مدیرکل گمرک یزد با بیان اینکه تسهیالت
صادراتی گمرک در هفتههای اخیر بیشتر شده است،
اظهارداشت :بر این اساس محموله اظهارنامههای
صادراتی با کنترل سطح یک (سبز) و دو (زرد) و یا
اظهارنامههای صادراتی متقاضی ارزیابی در محل
نیازی به ورود به گمرک مبدا ندارند و مستقیم به
مرزهای خروجی هدایت میشوند.
پیرحیاتی افزود :همچنین در تسهیالت جدید
فرآیند توزین که پیش از این در گمرک مبدأ انجام
میشد و معطلی فراوانی برای کامیو نها ایجاد

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
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کرده بود ،نیز حذف شده است ،آنها میتوانند پس
از بارگیری از انبار بدون معطلی ،مستقیم ًا به سمت
مرزهای خروجی حرکت کنند.
وی تأکید کرد :در اقدام جدید گمرک ایران
دو فرآیند کارشناسی و ارزیابی ادغام شده و بررسی
اظهارنامهها در یک مرحله انجام میشود.

تسهیالت ویژه گمرک یزد
برای صادرات کاشی و سرامیک
مدیرکل گمرکات استان یزد از اتخاذ تدابیر
جدید برای تسهیل و تسریع فرآیند صادرات به ویژه
صادرات محصوالت صنعت کاشی و سرامیک خبر داد.
مهرداد پیرحیاتی در دیدار با اعضای انجمن
صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور
به تحلیل شرایط حاکم بر این صنعت پرداخت و
گفت :گمرک یزد با درک حساسیتهايی که در این
صنعت وجود دارد ،تاکنون تدابیر ویژه و تمهیدات
فوقالعادهای برای صادرات واحدهای تولیدی کاشی
و سرامیک در نظر گرفته است تا بدین طریق به
رونق و ادامه تولید و فعالیت این صنعت کمک کند.
وي خاطرنشان کرد :تسهیالت گمرک با
راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی و الکترونیکی
شدن کلیه فرآیندهای گمرکی ادامه یافته و اکنون با
بخشنامه جدیدی که از هفدهم تیرماه امسال اجرايی
شده ،شکل ویژهای گرفته است.
پيرحياتي با بیان اینکه با بخشنامه جدید شرایط
سهلتر و آسانتر از گذشته شده است ،افزود :این

انجام میشود.
وی در تشریح خدمات ارائه شده در گمرک
همدان به صورت مجازی خاطرنشان کرد :خدماتی
چون واردات ،صادرات ،ترانزیت ،کارشناسی مجازی،
پنجره واحد تجارت فرامرزی ،سامانه آنالین ارزش
کاال ،پروانه الکترونیکی ،کیف پول الکترونیکی،
سامانه پیشخوان الکترونیکی و مکاتبات الکترونیکی
با گمرکات سراسر کشور در گمرک همدان به صورت
مجازی ارائه میشود.

فراخوان ارسال عکس
دانشآموزان ممتاز
به منظور تشویق دانشآموزان
ساعی و پرتالش خانواده بزرگ گمرک
به روال سالهای گذشته اسامی و عکس
این عزیزان طی ویژهنامهای چاپ و
منتشر خواهد شد .از اینرو به اطالع
همکاران محترم در گمرکات سراسر
کشور که عالقهمند به چاپ عکس
فرزندان خود در این ویژهنامه هستند،
میرساند .با توجه به شرایط و ضوابط
تعیین شده مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ
 1396/7/15به نشانی تهران -باالتر از
میدان ولیعصر -خیابان ولیعصر-
ساختمان ستاد مرکزی گمرک جمهوری
اسالمی ایران -طبقه  -6دبیرخانه روابط
عمومی گمرک ارسال نمایند.
شایان ذکر است که براساس هماهنگی به
عمل آمده ،درخصوص چاپ عکس دانشآموزان
ممتاز در ویژهنامه مدارک مورد نظر باید به نشانی
یادشده فوق ارسال گردد و دریافت هرگونه هدیه
از اداره کل امور اداری و رفاه برای دانشآموزان
ممتاز مستلزم ارسال مدارک جداگانه به آن اداره
کل میباشد.
حدنصاب معدل:
 -1دانشآموزان پیش دبستانی تا ششم
ابتدایی شرط معدل  19یا خیلی خوب
 -2دانشآموزان دوره اول متوسطه شرط
معدل حداقل 18
 -3دانشآموزان دوره دوم متوسطه شرط
معدل حداقل 17
 -4دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی از
معدل  16به باال
مدارک مورد نیاز:
 -1یک قطعه عکس  3 ×4با ذکر
پشتنویسی شده حاوی نام و نا مخانوادگی،
معدل و مقطع تحصیلی دانشآموز (پشتنویسی
عکسها الزامی است).
 -2فتوکپی کارنامه تحصیلی حاوی معدل
کل و ممهور به مهر واحد آموزشی.
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آمادگی وجود دارد تا در صورتی که شرایط به ویژه
نیروی انسانی الزم تأمین شود نیروهای گمرک در
مبادی خروجی استان برای تسهیل و تسریع صادرات
مستقر شوند.
مد یر کل گمر ک ا ستا ن با بیا ن ا ینکه
صادرکنندگان باید در فرآیندهای گمرکی دقت و
مراقبت الزم را داشته باشند ،اظهار كرد :به غیر از
کاالهای مشمول عوارض صادراتی ،صادرات دیگر
کاالها هیچ هزینهای ندارد و صادرکنندگان در این
مورد اگر ابهامی داشته باشند ميتوانند حتم ًا مراتب
را به مديريت گمرك استان اعالم کنند.
«نصراله شریف فرد» نایب رئیس انجمن کاشی
و سرامیک کشور نيز در این ندارد از حمایتهای
گمرک یزد از صنعت کاشی و سرامیک تقدیر و عنوان
كرد :کارخانههای توليد کاشی و سرامیک اکنون بیش
از نیاز داخلی تولید دارند به طوري كه ظرفیت تولید
سه برابر مصرف داخلی است.
وی با بیان اینکه وضعیت صنعت کاشی و
سرامیک خوب نیست ،اظهار كرد :شاهرگ حیاتی
این صنعت در حال حاضر به صادرات گره خورده و
در این زمینه نیازمند حمایت است.
گفتنی است ،در این نشست که اعضای هیأت
مدیره انجمن صنفی کاشی و سرامیک استان و
تولیدکنندگان عمده این صنعت نيز حضور داشتند،
هر یک از اعضا در سخنانی جداگانه از خدمات
گمرک یزد در جهت تسهیل و تسریع صادرات
تقدیر کردند.

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

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان در گمرکات کشور
به مناسبت 26مرداد ،سالروز ورود
آزادگان سرافراز به میهن اسالمی مراسم
گرامی داشت در گمرکات سراسر کشور
برگزار و ضمن تجلیل از فداکاری و مقاومت
این اسطوره های به یادماندنی ،با اهدای
هدایایی از آنان قدردانی به عمل آمد.
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بزرگداشت آزادگان سرافراز در گمرکات گیالن
همزمان با سالروز ورود غرورآفرین آزادگان
به میهن اسالمی طی مراسمی از آزادگان شاغل
در ستاد نظارت گمرکات استان گیالن و گمرک
انزلی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد نظارت گمركات
استان گيالن ،صادق امیری معاون اداری و مالی
گمرک انزلی در این مراسم گفت :عده زیادی از
عزیزان ما در سال  69بعد از چندین سال اسارت به
آغوش کشور بازگشتند .بنابراین الزم است که روز
را گرامی بداریم و از عزیزانی که فداکاری کرده و
جانشان را در طبق اخالص گذاشتند قدردانی کنیم.
براساس این گزارش در پایان مراسم از آزادگان
گرامی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
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دیدار مسئوالن گمرک آذربایجان
شرقی با خانواده دو آزاده
همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
اسالمی اعضای کمیته ایثارگران حوزه نظارت
گمرکات آذربایجان شرقی با دو خانواده آزاده جانباز
صعبالعالج شهر تبریز دیدار و از رشاد تها و
ایثارگری آنان قدردانی کردند.تقیزاده معاون اداری و
مالی گمرکات استان آذربایجان شرقی در این دیدار از

صبر و مقاومت خانوادههای محترم این عزیزان تشکر
و سپاسگزاری کرد.

تجلیل از آزادگان شاغل در گمرکات
بازرگان و سهالن
به مناسبت  26مرداد سالروز ورود آزادگان
سرافراز به میهن اسالمی طی مراسمی از  4نفر
از همکاران آزاده شاغل در گمرک سهالن تجلیل
به عمل آمد .در این مراسم خانم اورنگی مدیرکل
گمرک سهالن با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت
آزادگان عزیز را مایه افتخار و غرور مردم ایران دانست
و از نقش بیبدیل آنان در دوران هشت سال دفاع
مقدس تقدیر کرد.
در ادامه هریک از همکاران به بیان خاطرات
خود از دوران اسارت پرداختند و در خاتمه با اهدای
لوح تقدیر از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.
براساس این گزارش نظیر همین مراسم در دفتر
مدیرکل گمرک بازرگان برگزار و در فضای صمیمی
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مسائل و مشکالت عزیزان آزاده شاغل در این گمرک
مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ابالغ دستورات الزم
از سوی علی معصومی سرپرست گمرک بازرگان برای
رفع مسائل و مشکالت اداری و مطالبات معوق آنها
در پایان با اهدای هدایا به هفت نفر از آزادگان این
گمرک ،از آنان تجلیل به عمل آمد.
تجلیل از کارمند آزاده شاغل در گمرک
بیله سوار
به مناسبت 26مرداد ،سالروز ورود آزادگان
سرافراز به میهن عزیز اسالمی طی مراسمی ،از
آزاده شاغل در گمرک بیله سوار تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم علیرضا اسدزاده مدیر گمرک
بیلهسوار ،استقامت و صبر آزادگان در دوران اسارت
را عامل عزت و اقتدار کشور توصیف کرد و گفت:
آزادگان نماد غرور و از خود گذشتگی ملت ایران
هستند.وی با اشاره به مجاهدتهای رزمندگان در
طول دوران دفاع مقدس ،اظهارداشت :امنیت و
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آسایش امروز کشورمان مرهون خون شهیدان و
رشادتهای جانبازان و آزادگان سرافراز بوده و ملت
ایران قدرشناس این قشر ارزشمند است.
اسدزاده با یادآوری اسارت و شهادت شهید
محسن حججی ،بسیجی مدافع حرم نیز گفت:
ایمان به خدا و عشق به ائمه معصومین(ع) در نگاه
پر صالبت و دشمن شکن شهید حججی رمز رسیدن
وی به قلههای رفیع عزت و شرافت انسانی بود و این
افتخارآفرینیها در دفاع از حریم والیت و تمامیت
ارضی کشور ادامه دارد.
در پایان این مراسم از سید جالل موسوی
کارمند آزاده گمرک بیلهسوار با اهدای لوح تقدیر و
هدیه تجلیل به عمل آمد.

برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان در
گمرکات کرمان
گمرکات استان کرمان به مناسبت گرامیداشت
سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور مراسمی
برگزار کرد.
در ابتدای این مراسم که پس از اقامه نماز
جماعت برگزار شد ،محمدرضا قادر مدیرکل گمرکات
استان ،ضمن گرامیداشت این روز و بیان سخنانی در
مورد رشادتها ،مجاهدت استقامت این عزیزان در
سالهای اسارت ،از آزادگان تجلیل به عمل آوردد.
سپس از آزادگان خواسته شد خاطرات اسارت خود را
بازگو کنند .امام جماعت گمرک کرمان نیز سخنانی
در رابطه با مقاومت چند ساله آزادگان در جهت حفظ
اصالت ارزشهای نظام و انقالب در طول اسارت و
نیز حفظ روحیه و منش ایثار در طول خدمت بیان کرد
و در پایان هدایایی تقدیم ایثارگران شد.
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مدیرکل گمرک سمنان در جمع مسئوالن استان و صاحبان شرکتهای تولیدی:

هیچ محدودیتی در مورد زمان صادرات کاال وجود ندارد

جلسه مسئو ال ن صنعت و معد ن
شهرستان شاهرود با حضور معاون استاندار
سمنان ،فرماندار شاهرود ،مدیرکل گمرک
استان سمنان و تعدادی از شرکتهای
تولیدی با موضوع راهکارهای تشویق و
ترغیب تولیدکنندگان جهت صادرات و
انجام امور گمرکی در فرمانداری شاهرود
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک استان
سمنان ،در این جلسه هاشمی فرماندار شاهرود
گفت :شهرستان شاهرود در استان سمنان یکی
از بزرگترین صادرکنندگان تولیدات کشاورزی،
صنعتی و معدنی است و باید از این ظرفیت مهم
بهرهگیری کرد.
وی رونق بخشی و تسهیل در امور صادرات
تولیدات شرق استان سمنان را از اهداف این مهم
عنوان کرد و گفت :ایجاد گمرک یکی از مهمترین
مطالبات عموم مردم در این شهرستان است و
مسئوالن باید نسبت به آن توجه ویژهای داشته باشند.
وی تصریح کرد :بستر الزم برای فعالیتهای
صادراتی در سطح شهرستان فراهم ا ست تا در
زمینه آگاهی بخشی به کشاورزان اقدامات مؤثری
صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که
سرمایهگذار یهای الزم در بخش محصوالت
کشاورزی صورت نگیرد نمیتوان برای صادرات
گامهای ارزشمند برداشت ،تصریح کرد :مقدمات
پایانههای صادراتی شاهرود در حال شکلگیری است

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

لذا این مهم میطلبد تا در زمینه آگاهی بخشی به
کشاورزان اقدامات مؤثری صورت گیرد.
در ادامه جلسه علی سعدالدین مدیرکل
گمرک استان سمنان با بیان اینکه گمرک یکی از
زیرساختهای مهم برای توسعه تجارت محسوب
میشود ،گفت :بهصورت کلی از تاریخ  ۱۹اردیبهشت
الی ۲۵تیرماه سالجاری ۷۵ ،اظهارنامه صادراتی
توسط سه شرکت تولیدی و صنعتی شاهرود از طریق
دفتر گمرک این شهرستان به ارزش یکمیلیون و
۷۷۰هزار دالر به کشورهای افغانستان ،عراق ،رومانی
و اتحادیه متحده عربی صادر شد.
وی بابیان اینکه خوشبختانه با فراهم شدن زمینه
تجارت ،صادرات کاالهای ساخت استان طی سال
گذشته به۱۴۰میلیون دالر رسید ،افزود :انجام اظهارات

صادراتی توسط واسطهها و در مرزهای استان باعث
چالش در آمار صادراتی استان میشود.
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه تا
زمانی آمار در گمرک سمنان ثبت نشود نمیتوان آمار
تجمیعی از وضعیت صادرات در استان داشت ،بیان
کرد :اگر بتوایم همه واحدهای تولیدی و صنعتی را
متمرکز کنیم تا صادرات از طریق گمرک استان انجام
شود کمک بسیار بزرگی به تولیدکنندگان و فراهم
شدن زیرساختهای الزم خواهد شد.
سعدالدین بابیان اینکه گمرک تسهیلکننده امور
است ،تصریح کرد :زمان تشریفاتی صادرات کاال از
شش الی هفت روز به دو ساعت کاهش پیداکرده و
همین امر غیرمستقیم باعث ایجاد اشتغال شده است.
وی افزود :ایجاد سیستم جامع گمرکی باعث
میشود تا اربابرجوع حضور فیزیکی کمرنگی در روند
اجرای کار داشته باشند و شفافیت در امور گمرکی
افزایش یابد .مدیرکل گمرک استان سمنان بابیان
اینکه هیچگونه محدودیتی در مورد زمان صادرات
کاال وجود ندارد ،ابراز داشت :بیش از ۹۵درصد از
کاالها ضرورتی ندارد که به گمرک وارد شود و
کارکنان گمرک در محل کارخانههای تولیدی حضور
خواهند داشت و در واقع ما برای انجام مراحل صادرات
هیچگونه محدودیتی نداریم.
مدیرکل گمرک سمنان گفت :شاهرود نیزآینده
خوبی برای صادرات میوه و محصوالت کشاورزی
دارد و چنانچه واحدهای تولیدی فعال و توجیه شوند
افزایش صادرات را در پی خواهد داشت.
الزم به ذکر است دفتر گمرکی شاهرود در
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تاریخ  19اردیبهشت  96در شهرک صنعتی شاهرود
افتتاح شد.

تشکیل پرونده قاچاق کاال در گمرک
سمنان به صفر رسید
گمرک سمنان در  4ماهه نخست سالجاری با
صدور  144هزار و  656تن کاال به ارزش  56میلیون
و  646هزار و  609دالر شاهد افزایش  8درصدی در
وزن و  23درصدی در ارزش کاالهای صادراتی بود.
هیدروکربن سبک ،شمش سرب ،پودرلباسشویی،
کولر آبی ،کرک بزی ،سیمان ،فروسیلیسیم ،قاشق
و چنگال یکبار مصرف ،کاشی ،انواع شیلنگ و
محصوالت فوالدی و حیوانی ازجمله کاالهای
صادراتی از گمرک سمنان در این مدت بود.
در  4ماهه امسال همچنین  8هزار و  938تن
کاال به ارزش  26میلیون و  283هزار و  444دالر
شامل ماشینآالت خط تولید و اجزا و قطعات آنها
و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید از طریق این
گمرک وارد و ترخیص شد.درآمد گمرک سمنان در
این مدت با احتساب ضمانتنامهها مبلغ  89میلیارد
و  651میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  303درصد رشد داشت .در همین مدت
سمنانیها  234کیلوگرم سوغات به ارزش  7128دالر
به خارج از کشور ارسال و  56کیلوگرم هدیه به ارزش
 2475دالر دریافت کردند.
شایان ذکر است که گمرک سمنان در  4ماهه
نخست امسال هیچ پرونده قضایی درباره کشف
کاالی قاچاق تشکیل نشد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی  28مرداد  1396سـال هجدهم

کشف سوخت ،فرش
و زالوی قاچاق
در گمرک بیله سوار

R

مأ مو ر ا ن گمر ک بیله سو ا ر د ر
بازرسی یک کامیون تانکر دار موفق به
کشف قاچاق سوخت شدند.
علیرضا اسدزاده مدیر گمرک بیلهسوار
درد این باره گفت :در پی بازرسی مأموران این
گمرک مشخص شد بیش از پنج هزار لیتر آب
به طور ماهرانهای به محموله گازوییل اضافه
شده است.
وی تصریح کرد :عمل ارتکابی به علت
اظهار خالف واقع گازوییل به جای آب با استناد
به ماده  113قانون امور گمرکی و بند الف ماده
یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،از مصادیق
قاچاق سوخت بوده و قابل پیگیری میباشد.
اسدزاده برآورد ارزش مالی کاالی کشف
شده را بیش از  75میلیون ریال اعالم و از
معرفی متهم پرونده به دستگاه قضایی برای
سیر مراحل قانونی خبر داد.
مدیر گمرک بیلهسوار همچنین گفت :در
حین ارزیابی محموله ترانزیتی کامیون خارجی
حامل کاالی اظهاری فرش ماشینی ساخت
ترکیه مشخص شد از مجموع  1889تخته
فرش اظهاری ،تعداد  1227تخته فرش تولید
کشور ایران است.
وی افزود :ارزش تقریبی  1227تخته فرش
ساخت ترکیه به عنوان کاالی مفقودی بیش
از سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال تخمین
زده شده است.
مدیر گمرک بیلهسوار در خبری دیگر از
کشف قاچاق زالوی طبی توسط مأموران این
گمرک خبر داد و گفت :با هوشیاری مأموران
گمرک در بررسی از یک کامیون ایرانی محموله
قاچاق زالوی طبی به ارزش بیش از  150میلیون
ریال کشف شد.وی افزود :عوامل بازرسی
همچنین موفق به کشف یک دستگاه تاتوی
بدن به ارزش تقریبی  250میلیون ریال شدند
مدیر گمرک بیلهسوار با بیان اینکه با
رصد دقیق مسیرهای ورودی و تردد مسافرین
و خوردروها در این گمرک اجازه تخلف و
تضییع حقوق و منافع کشور را به هیچ فردی
نخواهیم داد ،از معرفی افراد متخلف به مراجع
قضایی خبر داد.
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کارکنان گمرک بیله سوار در
استان اردبیل موفق به کشف صدها
قطعه کاالی برقی از یک کامیون
ورودی شدند.
علیرضا اسدزاده مدیر گمرک بیله
سوار با تأکید بر اینکه کوچکترین تخلفی
از چشمان تیزبین مأموران گمرک مخفی
نخواهد ماند ،اظهارداشت :راننده کامیون
قصد داست این مقدار کاال را با جاسازی
حرفهای وارد کشور کند که با هوشیاری
مأموران گمرک ناکام ماند.
وی از تشکیل پرونده قضایی برای
راننده خاطی خبر داد و گفت :مأموران این
گمرک در برخورد با سودجویان و مقابله با
پدیده قاچاق کاال عزم جدی دارند.
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توسط مأموران گمرک بازرگان صورت گرفت

کشف  ۱۳۸۳قلم کاالی پزشکی قاچاق از بدن سه مسافر زن
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کشف صدها قلم کاالی
برقی در گمرک بیله سوار
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مأموران گمرک بازرگان موفق به
کشف  ۱۳۸۳قلم کاالی پزشکی از بدن
سه مسافر زن شدند.
این مسافران قصد داشتند پس از عبور از
مرز گوربالغ ترکیه وارد ایران شوند که مأموران
گمرک بازرگان نسبت به وضعیت ظاهری آنها
مشکوک شدند و پس از بازرسی اقالم فوق را
کشف کردند.
براساس این گزارش کاالهای کشف شده
شامل ۶۳۸عدد کیسه کلوستمی بگ ۷۲ ،عدد
ثابت نگهدارنده کیسه کلوستمی ۸۰ ،عدد
چسب زخم استریلیزه شده ۲۳ ،عدد کرم و
ژل پزشکی و  ۵۷۰عددآمپول سقط جنین و
بدنسازی است.
شایان ذکر است که کشف انواع کاالی
قاچاق توسط ماموران گمرک در سال گذشته به
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کمک سامانههای الکترونیکی؛ تجهیزات پیشرفته
کنترلی ازجمله دستگاههای ایکسری کامیونی؛
سگهای موادیاب و کاالیاب و همچنین ارتقای
سطح آموزش مأموران درخصوص نحوه جاسازی
و قاچاق کاال در مجموع  ۵۶درصد افزایش

داشته است.
گمرک ایران در حال حاضر براساس ارزیابی
نهادهای بینالمللی در کشف انواع کاالی
قاچاق رتبه دوم و در کشف انواع مواد مخدر و
پیشسازها رتبه اول دنیا را در اختیار دارد.

کشف تشک آغشته به تریاک توسط مأموران گمرک امانات پستی فرودگاه امام(ره)

مأموران حوزه  ۳امانات پستی
گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در
بازرسی و کنترل بستههای پستی
یک محموله تشک نوزاد آغشته به
مواد مخدر را کشف کردند.
براساس این گزارش مأموران
گمرک براساس فنون مدیریت ریسک
و آموزشهای تخصصی در بررسیهای
بیشتر ا ین محمو له د ر یا فتند که
قاچاقچیان ،تشک نوزاد را به طرز
ماهرانهای به مواد مخدر از نوع تریاک
آغشته کرده و قصد دارند با این ترفند اقدام به جابهجایی مواد مخدر
کنند که نقشه ایشان لو رفت.
وزن تقریبی محموله شامل تشک و شیره تریاک  2کیلو و 663
گرم بود که پس از بازرسیهای دقیق مقدار  837گرم تریاک از این
تشک کشف و ضبط شد.
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شایان ذکر است که فعالیتهای
گمرک ایران در مبارزه با قاچاق مواد
مخدر و کاال طی سالهای اخیر مورد
تو جه سا ز ما نها ی بینا لمللی بو د ه
به طوری که براساس گزارش دفتر
اطالعات منطقهای سازمان جهانی
گمرک ( )RILOگمرک ایران در کشف
انواع مواد مخدر رتبه نخست را کسب
کرده است .مرکز اطالعات منطقهای
سا ز ما ن جها نی گمر ک ( )R I L O
عملکرد گمرکات در بخش مبارزه با
قاچاق سایر کاالها را نیز ارزیابی و اعالم کرده که از این نظر گمرک
ایران رتبه دوم را کسب کرده است.این ارزیابیها شامل آخرین
روشهای قاچاق و مسیرهای ترانزیت مواد مخدر و پیشسازها ،سوخت،
گونههای در حال انقراض ،جرائم زیست محیطی ،کشفیات مواد
نوظهور ( ،) NPSدارو ،کاالهای تقلبی و سایر موارد مرتبط میشود.
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كشف سيگار و لوازم آرايش از مخزن سوخت اتوبوس
در گمرک نوردوز

مأموران گمرك نوردوز
تو ا نستند با هو شيا ر ي
كا ال ها ي جا سا ز ي شد ه
د ر ا تو بو س و ر و د ي ا ز
ارمنستان را كشف كنند.
این کاال شامل چهارصد
كيلو گرم سيگار ،لوازم ارايشي،
نوشيدنيهاي مختلف و انواع كود
گياهي و داروهاي دندانپزشكي
بود که در مخزن سوخت اتوبوس
ورودي از ارمنستان جاسازی
شده بود.
بر ا سا س ا ین گز ا ر ش
کاالهای کشف شده با تشکیل
پروندهای به مراجع قضایی ارسال شد.
اين نهمين دستگاه اتوبوسي است كه طی هفتههای اخیر جاسازي کاالی قاچاق در آنها
کشف و متخلفان دستگير ميشوند.

www.tarkhis-kar.ir
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کشف مشروبات الکلی
در گمرک مشهد

مأموران گمرک مشهد در بازرسی
کاالی همراه سه مسافر ورودی از
گرجستان  36بطری انواع مشروبات
الکلی را که در تعدادی عروسک جاسازی
شده بود کشف کردند.
به گزارش خبرنگار ما ،مشروبات الکلی فوق
به طرز ماهرانهای در داخل عروسکها جاسازی
شده بود که باهوشیاری و دقت مأموران حوزه
مسافری گمرک مشهد کشف و ضبط شد.

کشف نوشابه قاچاق
در گمرک بازرگان

مأموران گمرک بازرگان تعداد زیادی
نوشابه انرژ یزای  500میلیگرمی
ازکابین راننده یک کامیون ورودی از
کشور ترکیه کشف کردند.
این نوشابهها به طرز ماهرانهای در داخل
جعبه کانتینر جاسازی شده بود که با هوشیاری
مأموران گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.
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استان ها

جمهوری اسالمی ایران

بازدید امام جمعه و نماینده گنبد کاووس از گمرک اینچه برون

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

امام جمعه گنبدکاووس ضمن بازدید از
گمرک مرزی اینچه برون از نزدیک با روند
اجرای سامانه جامع امور گمرکی آشنا و با
حضور در بین کارکنان این گمرک از خدمات
آنان تشکر و قدردانی کرد.
در پایان این بازدید نماز ظهر و عصر به امامت
حجتاالسالم والمسلمین ترابی در محل نمازخانه
گمرک اینچه برون برپا شد.
همچنین قرجه طیار نماینده مردم گنبدکاووس
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس با حضور در گمرک مرزی اینچه
برون از نزدیک در جریان اجرای سامانه جامع امور
گمرکی قرار گرفت .در این بازدید سید ابراهیم
حسینی مدیرکل گمرکات استان گلستان مشکالت
و کاستیهای موجود را به اطالع این نماینده مجلس
رساند و خواهان پیگیری و رفع موانع موجود در
راستای توسعه گمرک شد.
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کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ارزیابی مصنوعات
صنایع دستی با هدف آشنایی کارکنان گمرک
با مصنوعات در سالن همایش گمرک مشهد
برگزار شد.

موفقیت علمی

k
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اهدای خون توسط کارکنان گمرک مشهد

تعدادی از کارکنان گمرک
مشهد در یک اقدام نوعدوستانه
مقداری از خون خود را به
نیازمندان اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی ستاد
نظارت گمرکات خراسان رضوی ،با
استقرار واحد سیار سازمان انتقال خون
در این ستاد همه ساله در دو نوبت
کارکنان گمرک مشهد نسبت به اهدای
خون اقدام میکنند.
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موفقیت تحصیلی

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 اصغر جوانمرد از گمرکات خراسان رضوی درگذشت پدر -جناب آقای احمد لطفی از گمرک ایران درگذشت پدر

 -جناب آقای محمدعلی گوزلزاده از گمرک سهالن درگذشت مادر

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

* جلسه هماهنگی مدیران کل گمرک
و تعزیرات حکومتی استان گلستان در محل
گمرک مرزی اینچهبرون ،در این جلسه ضمن
بررسی راهکارهای تعامل و تسهیل امور بر رفع
موانع و مشکالت مراجعین تأکید شد.
* طی جلسهای با حضور مسئوالن گمرک
ایارن و نمایندگان انجمن ملی سیب زمینی ایران
درخصوص مسائل و مشکالت صادرات این کاال
ازجمله یارانه سیب زمینیهای صادراتی در صا 94
بحث و تبادل نظر شد.
* علی سعدالدین مدیرکل گمرک سمنان
با ارسال لوح تقدیر برای اصحاب رسانه در این
استان  17مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران به
ویژه خبرنگاران حوزه گمرک تبریک گفت.
* مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخ به
مناسبت هفته عفاف و حجاب در گمرک استان
یزد برگزار شد.
در این مراسم ترکمانی ،روانشناس و مشاور
خانواده در مورد اهمیت و دالیل حفظ حجاب در
جامعه اسالمی مطالبی بیان کرد و با اشاره به
اهمیت حجاب گفت :حجاب مختص دین اسالن
نیست و رعایت آن برای مردان نیز مورد تأکید
قرار گرفته است.

* علی اکبر صالحی معاون رئیس
جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
با اعطای لوحی به علیرضا دشتانی ناظر
گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک
بندر شهیدرجایی بندرعباس از همکاری وی
و کارکنان گمرک با این سازمان قدردانی کرد.
* هوشنگ بازوند استاندار لرستان با اعطای
لوحی از تالش و همکاری گمرک این استان
در زمینه رعایت حقوق مصرفکنندگان در سال
 95قدردانی کرد.
در بخشی از این تقدیرنامه خطاب به مدیر
گمرک لرستان آمده است :با استناد به مصوبه
کمیته فنی مستقر در استانداری استان لرستان
جنابعالی شایسته احراز دریافت گواهینامه
استانی درجه سه رعایت حقوق مصرفکنندگان
شدهاید لذا ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی و
همکاران محترم امید است که با صیانت از
رتبه مکتسبه ،در جلب بیش از پیش رضایت
مصرفکنندگان و ارتقای جایگاه آن دستگاه در
ارزیابیهای آتی موفق باشید.
* مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کرمانشاه طی نامهای از
خلیل حیدری مدیرکل گمرکات استان به خاطر
برگزاری اولین دوره شناخت صنایع دستی استان
که با هدف آشنایی کارکنان با مصنوعات صنایع
دستی و نحوه ارزشگذاری و چگونگی تشخیص
قدمت آن برگزار شد ،تقدیر کرد.
* استاندار و رئیس شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با اهدای
لوحی به سیدابراهیم حسینی مدیرکل گمرکات
استان گلستان از تالش وی و کارکنان این
گمرکات در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
قدردانی کرد.
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علی نادم فرزند محمد نادم از كاركنان گمرك
انزلي ،موفق به كسب رتبه دوم مسابقات توسعه
ذهنی با چرتکه ( )UCMASدر استان گیالن شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد نظارت گمركات گيالن،
اين دوره از مسابقات كه بين آموزشگاههای استان گیالن
برگزار شد ،علی نادم توانست در سطح  InterAاز رقبا پيشي
گرفته حائز کسب مقام دومی این مسابقات شود و به مسابقات
کشوری که در شهرستان بابل برگزار میشود راه یابد.

تسلیت

شیوا صوفی آبادی فرزند حسین صوفی
آبادی از کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران
موفق به قبولی در آزمون ورودی مدارس
نمونه دولتی (دوره اول) سال تحصیلی
 96-97در استان تهران شد.

خبر کوتاه

قدردانی

كسب رتبه دوم مسابقات توسعه ذهنی با چرتکه
توسط کارمند گمرک انزلی
مهدی سعیدی فرزند سعید سعیدی
از کارکنان گمرک مشهد در آزمون تعیین
مراکز سمپاد استان خراسان که خرداد ماه
سالجاری برگزار شد رتبه ممتاز استانی را
در رشته ریاضی کسب کرد.

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

 -جناب آقای رزاق قاسمی از گمرک جلفا درگذشت مادر

جناب آقای محمدتقی یوسفی از گمرک بیله سوار درگذشت پدر

 جناب آقای طاهری از گمرک انزلی درگذشت یکی از نزدیکانروابط عمومی گمرک ایران

www.tarkhis-kar.ir
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صاحب امتیاز  :گمرک ایران

جمهوری اسالمی ایران زیر نظر  :شورای سردبیری
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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جلسه هماندیشی درخصوص بررسی مشکالت
تولید و صادرات شیشه با حضور مسئوالن دفتر
صادرات گمرک ایران و نمایندگان شرکتهای
زیرمجموعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شیشه
ایران در ستاد مرکزی گمرک ایران برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی وضعیت موجود تولید
و صادرات شیشه و همچنین مشکالت و موانع آن
گفته شد که برمبنای سرمایهگذاریهای انجام شده
در صنعت شیشه و ظرفیتهای نصب شده در حال
حاضر به دلیل کاهش مصرف داخلی شیشه این
صنعت با  50درصد مازاد تولید روبهرو است که برای
حل این مشکل صادرات بهترین گزینه پیشروی
تولیدکنندگان است .گواینکه طی ده سال گذشته
روند صادرات این کاال همواره سیر صعودی داشته و
در صورت فراهمسازی شرایط مناسبتر این روند از
سرعت و قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد.
براساس این گزارش پیش از این جلسه
دستاندرکاران صنعت شیشه در جلسهای در سازمان
توسعه تجارت ایران نیز به طرح مسائل و مشکالت
خود پرداخته بودند که بهب رخی از آنها اشاره
میشود .مشکالت یادشده برای صادرات شیشه به
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شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارها در مقوله اقتصاد مقاومتی است

بررسی مشکالت تولید و صادرات شیشه
با حضور مسئوالن گمرک
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چاپ قانون امور گمرکی
به زبان انگلیسی

قانون امور گمرکی به زبان انگلیسی
چاپ و منتشر شد.
افشینامینی،مدیرکلدفترمطالعاتتحقیقات
و ظرفیتسازی با اعالم این خبر گفت :با توجه به
ضرورت شفافیت و اطالعرسانی قوانین و مقررات
امور گمرکی به جامعه تجار و فعاالن اقتصادی سایر
کشورها ،این دفتر با همکاری جامعه فرهیختگان
گمرک اقدام به ترجمه انگلیسی متن قانون امور
گمرکی و چاپ در قالب دو جلد به صورت "فارسی-
انگلیسی" نموده است که فایل آن از تاریخ
 1396/5/8جهت بهرهبرداری عالقهمندان بر روی
سامانه سگام به صورت رایگان به آدرس اینترنتی:
است iranlms.ir/iricamshc .بارگذاری
شده
وی افزود :از تمامی همکاران گمرکی،
استادان و دانشجویان صاحب نظر در مباحث فنی
و حقوق تقاضا داریم نظرات ،پیشنهادات اصالحی
و انتقادات سازنده خویش را از طریق آدرس
الکترونیکی  Train@irica.orgدر جهت رفع
اشکاالت ترجمهای این کتاب در نوبت چاپهای
بعدی اعالم نمایند.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

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.
اینترنتیirica.ir :
Email:gomrok_iran@yahoo.com

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی 28مرداد مـاه 1396سـال 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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دو کشور هند و ترکیه به عنوان دومین و چهارمین
بازار صادراتی شیشه ایران و اتهام اقدام به دامپینگ
از مهمترین مشکالت پیشروی صادرکنندگان به دو
کشور مذکور است .اقدام به تعیین  quotaاز سوی
کشور ترکیه از سه سال قبل به میزان  60دالر بر
هر تن که اکنون به  55دالر رسیده قدرت رقابت
صادرکنندگان ایرانی را تحت شعاع قرار داده است .در

این زمینه قابل ذکر است که شرکت ترکیهای صادرات
محصوالت خود را با بهرهمندی از  45درصد تخفیف
ترجیحی به ایران صادر میکند .درحالی که سهمیه
تعیین شده از سوی ترکیه برای واردات بلور ایرانی
تنها به  5هزار تن محدود میشود.
هزینههای بندری ازجمله در بندرعباس یکی
دیگر از مشکالت صادرکنندگان است به طوری که
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کشف مواد مخدر در گمرک فرودگاه امام(ره)

انتشار کتاب
توسط همکار گمرکی
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کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) موفق به کشف یک محموله مواد
مخدر شدند.
این محموله که حاوی  407گرم تریاک بود به طرز ماهرانهای در صندلیهای آرایشگاهی
جاسازی شده بود و توسط سگهای موادیاب گمرک فرودگاه امام(ره) کشف و ضبط شد.

انتشار کتاب توسط همکار
کتاب "مدیریت انگیزش در کارکنان" به قلم
جعفر ادهمی از کارکنان گمرک تهران (شهریار)
چاپ و منتشر شد.
در این کتاب به یکی از مهمترین وظایف مدیران
که شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم کردن
زمینههایی برای رشد و شکوفایی آنها است اشاره و درباره
آن مطالب نوآورانه و نواندیشانهای مطرح شده است.
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شرکت پیمانکار اقدام به دریافت  300هزار یال تحت
عنوان هزینهبندی به ازای هر تن بار مینماید .مشکل
دیگر محدودیت در صادرات کاال در مبادی خروجی
به کشور افغانستان و همچنین در مرزهای غربی به
مقصد عراق است که روند صادرات را کند میسازد.
در جلسه مذکور مسئوالن سازمان توسعه تجارت و
دستاندرکاران صنعت شیشه کشور راهکارهای زیر
را پیشنهاد کردند:
 -1ارائه پیشنهاد لغو تخفیف ترجیحی  45درصد
به صادرکنندگان بلور کشور ترکیه به ایران به منظور
حمایت از تولید داخلی و ایجاد مساوات نسبی در
شرایط تجاری صادرکنندگان ترک و تولیدکنندگان
ایرانی در بازار داخلی.
 -2پیگیری ،اقدام به دستیابی به راهکار اجرایی
جهت بهبود شرایط صادرات به ترکیه با لغو سهمیه
با اقدامات متقابل.
 -3پیگیری موضوع تخصیص اسکله صادراتی
شیشه (تخصیص اسکله کشتیسازی بندرعباس که در
حال حاضر متروک بوده و انجمن صنفی شیشه متقبل
میگردد تا در این راستا اقدام به تجهیز کامل اسکله
نموده و در صادرات محصوالت خود به کار گیرد.
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کتاب تخلفات و اختالفات گمرکی
به قلم "رضا گلی" ،رئیس کمیسیون
رسیدگی به اختالفات گمرکی چاپ و
منتشر شد.
در بخش نخست این کتاب" ،تمامی مصادیق
تخلفات گمرکی براساس آخرین مقررات" احصا
گردیده و به همراه نکات مهم ،کاربردی و اساسی
نحوه برخورد با تخلفات و مجازات آن نیز بیان شده
است .در بخش دوم ،نویسنده" ،مهمترین مصادیق
اختالفات گمرکی را براساس مقررات و تجربیات
عینی" در کسوت ریاست کمیسیون رسیدگی به
اختالفات گمرکی برشمرده و به مطالب کلیدی و
کاربردی مرتبط با این بخش نیز اشاره کرده است.
بخش سوم کتاب هم به "تبیین و تجزیه و تحلیل
مواد قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی به اختالفات
گمرکی" پرداخته است مطالعه این کتاب که در
 ۱۵۲صفحه با بهای پانزده هزارتومان ازسوی "نشر
مسیر دانشگاه" چاپ و وارد بازار کتابهای حقوقی
شده است ،به دانشجویان حقوق گمرکی ،وکال و
حقوقدانان و کارشناسان رسمی دادگستری و قضات،
توصیه میشود.
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