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فضا برای تعامل
گمرک و بخش
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مساعداست
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جزئیات تجارت
خارجی ایران
در پنج ماهه اول
سالجاری

خبر هفته

گزارش هفته
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دیوارهوشمند
کنترلیگمرک
دربرابرقاچاق
سازمانیافته
موادمخدر
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نحوه ادغام
بازارچه های
مرزی
اعالم شد

از سوی جشنواره شهیدرجایی

گمرک الکترونیک
یار دولت

گمرک ایران به عنوان سازمان برتر معرفی شد
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حدود چهار هفته است که دولت
دوازدهم شروع به کار کرده و با قرار دادن
موضوعات مهم اقتصادی به ویژه اشتغال و
تولید در رأس برنامهها و اولویتهای کاری
خود ،تصمیم دارد حرکت تازهای را برای رفع
مشکالت اقتصادی کشور آغاز کند.
تالش دولت یازدهم برای غلبه بر
مشکالت و زودودن آثار منفی اقدامات و
تصمیمات دولتهای قبل از بستر مناسبتری
را آن در مقایسه با شروع کار دولت اول دکتر
روحانی برای ادامه حرکت به سوی اهداف
و سیاستهای اعالم شده فراهم کرده و به
نظر میرسد که دولتمردان به خصوص تیم
اقتصادی دولت دوازدهم بتواند در  4سال
آینده اقدامات مؤثرتری را در این راستا
انجام دهند.
همچنانکه مقام معظم رهبری در دیدار
رئیس جمهور و اعضای کابینه دوازدهم با
ایشان تأکید کردند ،رسیدگی به وضعیت
اقتصادی مردم و بهبود فضای کسب و کار
از مهمترین وظایف دولت بهشمار میرود و
همه امکانات و استعدادها باید در این جهت
و برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه
افزایش تولید و اشتغال به کار گرفته شود.
بدون تردید یکی از کانونهای اصلی
و مراکز ثقل اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سازما نهای تابعه آن ازجمله گمرک
جمهوری اسالمی ایران است که عملکرد
آن در بحث حمایت از تولید و اشتغال در
دولت یازدهم بهنوبه خود قابل توجه بوده
و نقش مهمی در بهبود وضعیت حوزههای
یادشده داشته است.
طی سه سال گذشته و در پی
پیادهسازی سامانههای جامع امور گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک
گامهای بلندی برای کمک به واحدهای
تولیدی و صنعتی از طریق اصالح قوانین
و مقررات ،حذف موانع و ایجاد تسهیالت
و امکانات برای ترخیص به موقع مواد اولیه
(کاالهای واسطهای) و ماشینآالت مورد نیاز
خطوط تولید برداشته شده که به طور مستقیم
در کمک به جبران کمبود نقدینگی واحدهای
مذکور تأثیرگذار بوده است.
یکی از مشکالت بزرگ فعاالن
اقتصادی در بخش تولید در سالهای اخیر
خاصه پس از اعمال تحریم اقتصادی کاهش
میزان نقدینگی آنها به دلیل بروز عوامل
ناخواسته ازجمله افزایش هزینههای تولید،
واردات بیرویه کاالهای مشابه که منجر به
رسوب کاال در انبارها و کاهش تقاضا برای
محصوالت داخلی در بازار شده ،نرخ باالی
سود بانکی ،مشکالت بیمه ،مالیات و ...است که
مجموعه این عوامل سبب تضعیف بنیه مالی
بنگاههای اقتصادی و در نتیجه کاهش ظرفیت
تولید و بعض ًا تعدیل نیرو توسط آنها شده است.
ادامه در صفحه3
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ابالغ سند راهبردی گمرک ایران
به دفاتر ستادی وگمرکات اجرایی
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حرکت آفریقای مرکزی و غربی
به سوی گمرک دیجیتال
و تجارت الکترونیکی

دستورالعمل اظهار قبل از ورود
کاال ،به گمرکات اجرایی
ابالغ شد

راهنمای ثبت منشا ارز
در سامانه پنجره واحد
تجارت فرامرزی

آفریقای مرکزی و غربی با همکاری سازمان جهانی
گمرکبهسویگمرکدیجیتالوتجارتالکترونیکی
حرکت می کند  .در همین راستا سازمان جهانی
گمرک با مساعدت صندوق همکاریهای گمرکی
ژاپن ( )CCFو سازمان گمرک بورکینافاسو ،یک
کارگاهآموزشیناحیهایدرخصوصگمرکدیجیتال
و تجارت الکترونیکی از  21تا  24آگوست 2017
در مرکز آموزش ناحیهای واقع در اوگادوگو،
بورکینافاسو ترتیب داد.

علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور
بخشنامهای دستورالعمل انجام تشریفات
مربوط به رویههای پته تجاری ،متروکه،
مرجوعی ،بند  1ماده  38آییننامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات و اظهار
قبل از ورود کاال را به گمرکات اجرایی
ابالغ کرد.

با راهاندازی صفحه منشاء ارز در سامانه
پنجره واحد تجارت فرامرزی ،صاحبان
کاالهایوارداتیاز 24خردادماه سالجاری
ملزم به ثبت منشاء ارز واردات شدند.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

خبر

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو
شاخص عمومی و اختصاصی ،به عنوان
دستگاه برتر معرفی شد.
در جریان برگزاری سیزدهمین جشنواره شهید
رجایی ،که با حضور حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی رییس جمهوری برگزاری شد ،بر اساس
ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره ،خانواده وزارت امور
اقتصادی و دارایی باکسب باالترین امتیاز در شاخص
های عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه برتر
در بین وزارتخانه ها ،سازمان های مستقل و معاونت
های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری شد.
بنابر این گزارش ،به همین مناسبت ،مسعود
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی از رییس
جمهوری لوح تقدیر دریافت کرد.
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متن پیام به این شرح است:
همانگونه که انتظار میرفت گمرک جمهوری
اسالمی ایران در سیزدهمین جشنواره شهیدرجایی
و در میان دستگاههای اجرایی در شاخص دولت
الکترونیک حائز باالترین امتیاز شد و به عنوان
سازمان برتر معرفی گردید و اینجانب افتخار داشتم
تا لوح تقدیر این انتخاب شایسته را از دست رئیس
جمهور محترم دریافت نمایم.
بدون تردید این موفقیت برجسته را باید
حاصل مدیریت شایسته و زحمات و حمایتهای
برادر بزرگوارمان دکتر مسعود کرباسیان وزیر
محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل وقت
گمرک ایران دانست که طی  4سال تصدی در
گمرک ایران بیشترین تالش را برای پیادهسازی
طرحها و پروژههای گمرک الکترونیکی معطوف
داشت و این افتخارآفرینی نتیجه همیاری،
هماهنگی و تعامل نزدیک همکاران عزیزم در
گمرکات سراسر کشور بود که این توفیق چشمگیر
را رقم زد.
اکنون با اطمینان میتوانیم اعالم کنیم که
گمرک ایران به عنوان یکی از بازوان مهم اجرایی
دولت همچنان با قدرت و انگیزه باال در راه کمک
به تحقق سیاستهای تعیین شده در چارچوب
اقتصاد مقاومتی به ویژه دولت الکترونیکی گام
برخواهد داشت و با توسعه و تکمیل سامانه جامع
امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به
وظایف خود عمل خواهد کرد.
لذا وظیفه خود میدانم که این موفقیت
بزرگ را به یکایک همکاران ارجمند و زحمتکش
در سراسر کشور به خصوص گمرکات مرزی که
با دشوارترین شرایط کاری و موقعیت جغرافیایی
به خدمت مشغولند تبریک بگویم و از آنها قدردانی
نمایم و برای همه از خداوند متعال آرزوی تندرستی
و موفقیت بیشتر را داشته باشم.
فرود عسگری
سرپرست گمرک ایران

إِنَّا ّ
ون
لل وإِنّا إِلَی ِه َراجِ ُع َ

جناب آقای فرود عسگری
سرپرست محترم گمرک
جمهوری اسالمی ایران

خبر درگذشت عموی گرامیتان موجب حزن
و اندوه فراوان گردید .ضمن عرض تسلیت
به جنابعالی و خانواده محترم از خداوند متعال
میخواهیم آن مرحوم را قرین رحمت و غفران
واسعه خویش گرداند و به بازماندگان صبر و
بردباری عطا فرماید.
معاونین ،مشاورین ،مدیران و کارکنان
جمهوری اسالمی ایران

@tarkhiskala
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انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزارتخانه برتر

پیام تبریک فرود عسگری
سرپرست گمرک ایران
به مناسبت انتخاب گمرک
به عنوان سازمان برتر

در پی انتخاب گمرک جمهوری اسالمی
ایران به عنوان سازمان برتر در سیزدهمین
جشنو ا ر ه شهید ر جا یی  ،فر و د عسگر ی
سرپرست گمرک ایران طی پیامی ضمن
تبریک این موفقیت بزرگ به کارکنان گمرک
ایران تأکید کرد که حرکت این سازمان در
راستای تحقق کامل سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به ویژه گمرک الکترونیکی همچنان
در آینده ادامه خواهد یافت.
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از سوی جشنواره شهیدرجایی

گمرک ایران به عنوان سازمان برتر معرفی شد

گمرک ایران در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی به عنوان سازمان
برتر معرفی و تندیس و لوح مربوط به این موفقیت از سوی دکتر حسن
روحانی رئیس جمهوری به فرود عسگری سرپرست گمرک ایران اعطا شد.
براساس ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی ،گمرک ایران در میان
دستگاههای اجرایی با کسب باالترین امتیاز در شاخص دولت الکترونیک به دلیل
پیادهسازی پروژهها و برنامههای دولت الکترونیک عنوان سازمان برتر را کسب کرد.
همچنین در این جشنواره وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو شاخص عمومی
و اختصاصی ،به عنوان دستگاه برتر معرفی شد و دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور
اقتصادی و دارایی از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کرد.
براساس این گزارش ،هماکنون تمامی عملیات گمرکی به روش الکترونیکی انجام
میشود که ازجمله آنها میتوان به واردات الکترونیکی ،صادرات الکترونیکی ،ترانزیت
الکترونیکی،کارشناسی مجازی ،پنجره واحد مجازی ،سامانه آنالین ارزش کاال ،پروانه
الکترونیکی ،کیف پول الکترونیکی ،سامانه پیشخوان الکترونیک ،آمار برخط تجارت
خارجی و مکاتبات الکترونیکی با گمرکات سراسر کشور اشاره کرد.
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از سوی دیگر همزمان با هفته دولت و در جدیدترین اقدام به منظور آسانسازی
امور خدمتگیرندگان و تسهیل و توسعه تجارت با استفاده از گمرک الکترونیکی،
امکان پیشاظهاری قبل از ورود کاال فراهم شده است.
در حال حاضر خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام میشود
و خدمتگیرندگان میتوانند بدون مراجعه حضوری به گمرک و صرف ًا از طریق
پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی مورد نظر
خود را دریافت نمایند.
شایان ذکر است که اقدامات گمرک ایران در ارائه خدمات الکترونیکی تاکنون
مورد تحسین رئیس جمهوری ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،معاون اول رئیس
جمهوری ،سازمان جهانی گمرک ،رؤسای چندین گمرک مهم جهان ،نمایندگان
ملت در مجلس و دیگر مسئوالن کشوری قرار گرفته است.
در همین راستا وزارت امور اقتصادی با دریافت جایزه برترین وزارتخانه به همراه
دو سازمان تابعه خود یعنی گمرک و مالیاتی بیشترین جوایز در میان وزارتخانهها و
سازمانهای دولتی را به خود اختصاص داد.
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جزئیات ازسرگیری سوآپ نفت از زبان سرپرست گمرک ایران

رفع موانع صادراتی در چارچوب
سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک تکلیف
است و عزم گمرک برای تسهیل و تسریع
در ترخیص فرآورد ههای نفت ،گاز و
پتروشیمی جدی است.
این مطلب بخشی از اظهارات فرود عسگری
سرپرست گمرک ایران در جلسهای بود که با هدف
رفع موانع صادراتی و عملیاتی کردن دستورالعمل
اصالح و بهبود فرآیند صادرات ،ترانزیت و سوآپ
نفت خام ،میعانات گازی ،فرآوردهها و مشتقات نفتی
با حضور مسئوالن استاندارد و ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز برگزار شد.
دستورالعملی که چندی پیش از آن به امضای
مسعود کرباسیان رییس کل وقت گمرک و بیژن زنگنه وزیر نفت رسیده و اکنون سرپرست
گمرک ایران مأموریت دارد تا این دستورالعمل را بند به بند عملیاتی کند.
فرود عسگری در حاشیه این جلسه به جزئیات سوآپ نفت پس از  ۷سال وقفه
اشاره کرد و گفت :سوآپ نفت از سرگرفته شده و پس از  ۷سال وقفه در این کار۳۶۰ ،
هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله  ۳۲اینچ نکا ،ساری ،ری سوآپ شد.وی گفت:
ال در سوآپ نفت هماهنگ عمل میکنند و خوشبختانه
گمرکات شمال و جنوب کشور کام ً
با الکترونیکی شدن گمرک ،تبادل اطالعات سوآپ نفت هم به صورت الکترونیکی انجام
میشود و گمرک الکترونیک فصل جدیدی از فرآیند سوآپ نفت را فراهم کرده است.
عسگری ادامه داد :با توافق دکتر کرباسیان و مهندس زنگنه و به منظور تسهیل
در سوآپ نفت ،گمرک بهجای اخذ ضمانتنامه بانکی از سوآپ نفت که به نوعی ورود
موقت محسوب میشود صرف ًا با اخذ تعهد از وزیر (نفت) اجازه سوآپ را میدهد و این
اقدام شرکتها را برای بهرهگیری بیشتر از تسهیالت سوآپ تشویق میکند.
این گزارش میافزاید؛ در این جلسه که با هدف عملیاتی شدن دستورالعمل جدید
«اصالح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات ،واردات ،عبور (ترانزیت) و معاوضه
(سوآپ) نفت خام ،میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» برگزار
شد ،مسئوالن گمرک ،استاندارد و ستاد مرکزی قاچاق کاال و ارز درخصوص جزئیات
اجرا و عملیاتی شدن توافق کردند.
در این جلسه سنجابی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در مورد
مسئولیت استاندارد برای کدگذاری و نمونهگیری از فرآوردههای نفتی جهت اجرای مواد
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 ۱۶و  ۲۶دستورالعمل یادشده مشکالتی را مطرح کرد
که فرود عسگری سرپرست گمرک ایران در پاسخ گفت:
مرجع تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی استاندارد است
و اگر کد استاندارد محصوالت در محل تولید به دقت
صادر و مراحل نمونهگیری و پلمپ و همچنین ظروف
نمونهگیری در چارچوب استانداردهای مشخصی انجام
شود ،مشکلی خاصی در اجرای دستورالعمل پیش
نمیآید ،ضمن اینکه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی هم باید اعتماد کرد.
وی افزود :خوشبختانه در تمامی گمرکاتی که
اجازه انجام تشریفات صادرات فرآوردههای نفتی را
دارند امکانات و تجهیزات خوبی مستقر شده و تبادل
الکترونیکی اطالعات میان گمرک و سازمان استاندارد
هم این مسیر را هموار کرده است که بهعنوان نمونه در تبادل الکترونیکی اطالعات میان
سامانه ثامن و گمرک شاهد این موضوع هستیم.بنابراین گزارش؛ در هفتههای گذشته با
همکاری مهندس زنگنه وزیر نفت و دکتر کرباسیان رئیس کل وقت گمرک ایران با هدف
تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی
دستورالعمل جدید بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات ،ترانزیت و سوآپ نفت خام ،میعانات
گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی نهایی و ابالغ شد .براساس این دستورالعمل ،سوآپ
نفتی از سر گرفته و خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآوردههای نفتی حذف شد.
در واقع ابالغ این دستورالعمل طی روزهای اخیر به منظور از سرگیری سوآپ نفتی و
تسهیل و توسعه صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی و همچنین تسهیل ترانزیت
سوخت ،میان گمرک و وزارت نفت نهایی شد که محور اصلی آن آسانسازی و دربرگیری
تسهیالت صادراتی برای تمام صادرکنندگان فرآوردهها و مشتقات نفتی است و فصل
نوینی در حمایت از بخش خصوصی بهشمار میرود و منجر به تسهیل و تسریع انجام
تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد بود.
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سواپ رویهای است که برمبنای آن نفت کشورهای حاشیه دریای
خزر به وسیله کشتی به بنادر شمالی ایران ازجمله نکا انتقال یافته و به
وسیله خط لوله به پاالیشگاههای داخلی کشور فرستاده میشود و معادل
آن در بنار نفتی جنوب کشور به کشورهای سوپاپکننده نفت تحویل
میشود تا به مقاصد مورد نظر خود صادر کنند .ایران از این بابت حق
ترانزیت دریافت میکند.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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فرود عسگری ،سرپرست گمرک ایران:

فضا برای تعامل گمرک و بخش خصوصی
ال مساعد است
کام ً

سرپرست گمرک ایران از حل مشکالت
صادرکنندگان در شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خبر داد و با اشاره به اینکه
فضا برای تعامل گمرک و بخش خصوصی
ال مساعد است ،گفت :تمامی مشکالت
کام ً
صادرکنندگان در نشستهای تخصصی
تسهیل صادرات در گمرک جمعبندی و به
شورای گفتوگو ارائه میشود تا راهکارهایی
برای رفع آنها در نظر گرفته شود.
فرود عسگری در دیدار با جمعی از صادرکنندگان
کاالهای غیرنفتی افزود :در برنامه جدیدی که برای
تعامل و تسهیل صادرات در پیش گرفتهایم ،مقرر شد
تا مشکالت صادرکنندگان در مواردی که به گمرک
مرتبط است رفع شود و در مواردی که فراسازمانی
است نتایج جمعبندی و به شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی ارائه شود.وی با بیان اینکه وزیر امور
اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای گفتوگو
اشراف خوبی به امور بانکی و بیمهای و حوزه صادرات
دارد ،گفت :با تعامل و همدلی با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت میتوان گرههای صادراتی را باز کرد.
عسگری تأکید کرد :فضا برای تعامل گمرک با
بخش خصوصی باز است و هیچ محدودیتی در این
زمینه وجود ندارد ،ضمن اینکه گمرک ایران به صورت
روزانه با اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی در
ارتباط است و حتی ارزشگذاری کاالها در چارچوب
همین تعامالت و ارتباطات بهروزرسانی میشود.
همکاری گمرک و سازمانهای همجوار
سرپرست گمرک ایران همچنین در نشست
تخصصی با تشکلها و سازمانهای همجوار از
همکاری گمرک و وزارت صنعت برای تسهیل هر
چه بیشتر صادرات غیرنفتی خبر داد و با اشاره به
ماده  3قانون امور گمرکی گفت :از آنجایی که باال
بودن هزینههای حملونقل از عمدهترین مشکالت
صادرکنندگان است ،ماده  3به ما اجازه میدهد با
همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت به هزینههای
وصول شده در صادرات سامان دهیم.
عسگری مشکالت و مسائل مطرح شده در این
نشست را بسیار مهم و تأثیرگذار ارزیابی کرد و گفت:
در زمینه حملونقل و چنانچه نیاز به ورود کامیون و
کانتینر است ،گمرک برای تسهیالت در زمینه حقوق
ورودی آماده همکاری است.
سرپرست گمرک ایران با اشاره به اینکه بخش
عمدهای از مشکالت صادرکنندگان در حوزه امور
گمرکی با آسانسازی رویههای صادرات طی هفتههای
اخیر و الکترونیکی شدن تشریفات صادرات حل شده
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است ،حضور مقامات و مسئوالن سازمانهای همجوار
در نشستهای تخصصی گمرک را سبب حل هر چه
سریعتر مشکالت و چالشهای صادرکنندگان غیرنفتی
دانست .عسگری درخصوص مشکل صادرکنندگان به
عراق و افغانستان با اشاره به دیپلماسی موفق وزارت
امور خارجه ،به صادرکنندگان اطمینان داد این مسئله
با همکاری وزارت امور خارجه بهزودی حل خواهد شد.
سرپرست گمرک ایران به شرایط مطرح شده از
سوی عراق در مورد بستهبندی میوه اشاره کرد و گفت:
این شرایط به صادرکنندگان اعالم شده است و از آبان
ماه اجرایی خواهد شد و امیدواریم صادرکنندگان به این
مسئله توجه داشته باشند.
فرود عسگری در این جلسه تمرکز بر صادرات
غیرنفتی به کشورهای هدف به ویژه قطر و روسیه را
یک ضرورت برای کشور دانست و گفت :ما باید از این
فرصت استفاده کنیم و از کشورهای رقیب عقب نمانیم.
وی با تأکید بر فرصتهای صادراتی که پیش از
این برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد شده و با اشاره
به وجود مشکالتی که مانع از بهرهداری کامل از این
فرصتها شد ،هدف دعوت از مسئولین سازمانهای
همجوار و تشکلهای بخش خصوصی را ،رفع
این موانع دانست و توضیح داد :ما باید از تجربیات
سالهای گذشته استفاده کنیم و از فرصت صادرات
به قطر و روسیه نهایت استفاده را ببریم.وی در این
نشست مزیتهای صادراتی به کشور قطر را مورد اشاره
قرار داد و گفت :ما در دو حوزه مصالح ساختمانی و
میوه و سبزیجات برای صادرات به قطر مزیت داریم
و گمرکات بوشهر کوتاهترین مسیر برای صادرات به
این کشور است.
فرود عسگری همچنین به حضور ایرانیان مقیم
در قطر اشاره کرد و گفت :هموطنان ما در این کشور
جزو طبقه ثروتمند هستند و میتوانند در این هدف با
ما مشارکت و همکاری داشته باشند.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

اقتصادی با افزایش صادرات غیرنفتی امکانپذیر است.
تسهیل مراودات تجاری برای فعاالن مجاز
اقتصادی
سرپرست گمرک ایران در ادامه از تسهیل
مراودات تجاری فعاالن مجاز اقتصادی خبر داد و
اعالم کرد :امروز سهم فعاالن مجاز اقتصادی از مسیر
سبز گمرکی از حدود  13درصد تا پیش از اجرای
سامانه جامع به حدود  45درصد 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 که اغلب کاالهایی که از
مسیر سبز گمرکی وارد کشور میشود ،واسطهای و
سرمایهای مورد استفاده در واحدهای تولیدی هستند
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.عسگری در ادامه 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 با بیان اینکه یکی از دستاوردهای اجرای
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی،
بینیاز شدن 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 24
سازمان در فرآیند صدور مجوز برای واردات کاال دخیل
هستند و یکی از نقاط عطف سامانه جامع گمرکی این
بود که همه در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی گرد
هم آمدند و صدور مجوز همه 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 زمانی
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 میتوان
محتوای گفتوگوی خود با گمرک را برای پیگیری به
تمام مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی ارائه کنند.
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سرپرست گمرک ایران ادامه داد :آمادگی داریم
در کمترین زمان ممکن به مشکالت صادرکنندگان
در حوزه امور گمرکی رسیدگی و آنها را حل کنیم و
درخصوص مشکالتی که به سازمان همجوار گمرک
مربوط میشود هم با هماهنگی سازمانهای همجوار
رسیدگی و پیگیری کنیم.عسگری در مورد تسهیالت
فراهم شده برای فعاالن اقتصادی مجاز اظهارداشت:
ما برای این دسته از صادرکنندگان تسهیالت ویژهای
ایجاد کردهایم و کاالی آنها بدون ارزیابی و کارشناسی
در مسیر سبز به مرزها هدایت میشود.
وی افزود :مسائل مطرح شده در جلسات در
اختیار وزیر اقتصاد قرار خواهد گرفت و در حال حاضر
با ارتباطات خوبی که میان وزیران اقتصاد و صنعت
وجود دارد و همچنین اشراف کاملی که وزیر اقتصاد
به حوزه گمرک دارد ،میتوانیم به حل مشکالت مطرح
شده امیدوار باشیم.
سرپرست گمرک ایران همچنین گفت :تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد

گمرک الکترونیک یار دولت
ادامه از صفحه اول
تحوالت گمرک در دوره دوم تصدی دکتر مسعود کرباسیان بر این سازمان (طی سالهای
 92الی  )96در کنار اقدامات سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی مانند وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بستر مناسبی را برای حل بخشی از مشکالت تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان
فراهم ساخت که دولت دوازدهم میتواند از آن به نحو مطلوب استفاده کند .در این راستا با
توجه به هماهنگی و همکاری نزدیک گمرک و سازمانهای همجوار به خصوص سازمان توسعه
تجارت ،سیستم بانکی و سایر نهادهای خدماتدهنده قطع ًا در آینده شرایط مناسبتری برای
گروههای فوق پدید خواهد آمد.
فرود عسگری سرپرست گمرک ایران که از مدیران با تجربه و پرسابقه در این سازمان
است و انتخاب وی از سوی دکتر مسعود کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،
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در واقع مهر تأیید بر توانمندی ایشان برای اداره گمرک میباشد ،در نخستین اظهارنظر
پیرامون خط مشی و برنامههای گمرک در دولت دوازدهم ،بر حفظ و تداوم سیاستهای این
سازمان در جهت توسعه و تقویت گمرک الکترونیکی و رفع نواقص احتمالی آن تأکید کرد
و از آنجا که سامانههای الکترونیکی بیشترین خدمات را به تجار و بازرگانان و واحدهای
تولیدی ارائه میکند ،خواهان مشارکت مستقیم و همفکری و همکاری آنان برای باال بردن
بازده کاری این سامانه شد.
شتاب حرکت گمرک برای بهرهگیری از فناوریهای نوین اطالعاتی و تجهیزات و ابزارهای
پیشرفته کنترلی و بازرسی در  4سال گذشته ،علیرغم مشکالت و موانع موجود آنان جایگاه این
سازمان را به سرعت از یک سازمان کم تحرک ،پرچالش ،کند و گرفتار در قید و بند بروکراسی
ال سیستمی تبدیل کرد که امیدواریم با
اداری به سازمانی چابک ،کارآمد و مبتنی بر عملکرد کام ً
مساعدت و کمک بیشتر دولت ،مجلس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این حرکت همچنان
در ماهها و سالهای آینده استمرار پیدا کرده و مردم عزیز به خصوص فعاالن تجاری و تولیدکنندگان
از تسهیالت و خدمات گمرک بیش از پیش برخوردار خواهند شد.

www.tarkhis-kar.ir
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از سوی مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک:

دستورالعمل اظهار قبل از ورود کاال ،به گمرکات اجرایی ابالغ شد
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات
و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
با صدور بخشنامهای دستورالعمل انجام
تشریفات مربوط به رویههای پته تجاری،
متروکه ،مرجوعی ،بند  1ماده  38آییننامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و
اظهار قبل از ورود کاال را به گمرکات اجرایی
ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است :با توجه به لزوم
حذف اسناد کاغذی و انجام کلیه تشریفات گمرکی
در سامانه جامع امور گمرکی به صورت الکترونیکی،
گمرکات اجرایی درخصوص رویههای یادشده فوق
براساس دستورالعمل ارسالی عمل نمایند .ضمن ًا در
رویه اظهار قبل از ورود کاال ،صدور پروانه گمرکی
و اجازه خروج کاال منوط به رسیدن کاال (کاالی
موجود) میباشد.
در همین زمینه مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
و ارتباطات گمرک ایران طی نامهای چگونگی اقدام
گمرکات در این خصوص را به شرح زیر اعالم کرد:
 -1بند  1ماده  :38در گزینه نحوه پرداخت
عبارت «بند  1ماده  »38درج گردیده است که با
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انتخاب مورد مذکور ،امکان اظهار بدون درج شماره
ثبت سفارش میسر خواهد شد .بدیهی است مسئولیت
کنترل صحت و سقم اظهار براساس بند فوق ،به عهده
کارشناس میباشد.
 -2پته تجاری :رویه دوراظهاری پته تجاری در
اظهارنامه وارداتی در گمرکات فرودگاه حضرت امام
خمینی(ره) و تهران راهاندازی گردیده است و لذام
امکان ابالغ مراتب جهت بهرهبرداری سایر گمرکات
مربوطه میسر میباشد.
 -3متروکه :رویه دوراظهاری متروکه در

s

گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) راهاندازی
گردیده است.
 -4مرجوعی :رویه دواظهاری مرجوعی در
اظهارنامه صادراتی راهاندازی گردیده است و لذا
امکان ابالغ مراتب جهت بهرهبرداری سایر گمرکات
مربوطه میسر میباشد.
 -5اظهار قبل از ورود :قابلیت اظهار براساس
بارنامه قبل از ورود کاال به کشور فراهم گردیده است.
دستورالعمل اظهار قبل از ورود کاال
براساس تبصره  3ماده  39قانون امور گمرکی

دستورالعمل اظهار قبل از ورود به شرح زیر ابالغ
میگردد.
اظهار قبل از ورود صرف ًا برای مواردی است که
کاال به گمرکات نرسیده است .در این فرآیند اسناد
ضمیمه ،نحوه اظهار و مراحل اقدام به صورت زیر
تعریف میشوند.
الف) اسناد مورد نیاز جهت شروع عملیات اظهار
قبل از ورود :بارنامه ،ثبت سفارش ،فاکتور ،عدلبندی
(در صورت لزوم) گواهی مبدأ
ب) نحوه اظهار :به صاحب کاال اعالم میگردد
که اظهار قبل از ورود اختیاری و در راستای اعطای
تسهیالت ویژه به خدمتگیرندگان میباشد و تمام
جوانب حقوقی اظهار بر آن مترتب است.
ج) مراحل اقدام :پس از ارائه اظهار به
گمرک در هر مرحله با توجه به نتایج موتور
ریسک ،گمرک مختار است ادامه فرآیند را منوط
به رسیدن کاال نماید و دریافت پروانه گمرکی و
اجازه خروج کاال منوط به رسیدن کاال میباشد و
همچنینن ارائه سایر اسناد مورد نیاز قبل از صدور
پروانه و خروج کاال و در حین انجام تشریفات
گمرکی الزامی است.

ارزش گمرکی انواع دوچرخه وارداتی ساخت چین و تایلند

ارزش گمرکی انواع دوچرخه کامل وارداتی ساخت چین و تایلند ( )CBUاز سوی دفتر بررسی و تعیین
ارزش و تعرفه گمرک ایران طی بخشنامهای به گمرکات اجرایی ابالغ شد .در این بخشنامه باالترین ارزش
مربوط به دوچرخه دندهای مدل  700با  114/4دالر و پایینترین آن به چند مدل دوچرخه سایر  12تعلق دارد.
در این بخشنامه همچنین ارزش گمرکی قطعات مربوط دوچرخههای وارداتی اعالم شده که به علت طوالنی
بودن فهرست آنها عالقهمندان میتوانند برای اطالع از آن به سامانه ارزش گمرک ایران ( )TSCمراجعه کنند.
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تفویض اختیار به گمرکات اجرایی
برای بهبود عملکرد سیستم کارشناسی مجازی
گمرک ایران به منظور باال بردن بازده
کاری سیستم کارشناسان مجازی و بهبود
عملکرد آن برای فعال یا غیرفعال کردن
این سیستم به مدیران گمرکات اجرایی
تفویض اختیار کرد.
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد
و ویژه درخصوص اعطای دسترسی اعمال تغییرات
در واحدهای کاری کارشناسان واردات (متمرکز)
بخشنامهای به شرح زیر صادر کرد:
با توجه به دستور ریاست کل وقت گمرک
جمهوری اسالمی ایران و تصویب شورای فناوری
ارتباطات و اطالعات ،پیرامون اعطای دسترسی
اعمال تغییرات در واحدهای کاری کارشناسان واردات
(متمرکز) دسترسی فوقالذکر به شرح ذیل به مدیران
گمرکات اجرایی تفویض میگردد:
 -1از این تاریخ به مدیران گمرکات اجرایی
اختیار داده میشود که نسبت به فعال و غیرفعال
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نمودن کارشناسان مجازی مستقر در گمرک خود،
مستقیم ًا اقدام نمایند .بعد از غیرفعال کردن هر یک
از کارشناسان مجازی تعداد اظهارنامههای مانده در
کارتابل آن کارشناس به دیگر کارشناسان مجازی
تعداد اظهارنامههای مانده در کارتابل آن کارشناس
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به دیگر کارشناسان مستقر در همان گمرک تخصیص
و ارجاع داده میشود.
 -2مدیران گمرکات اجرایی دارای  2کارشناس
مجازی به این مهم توجه داشته باشند که حداقل باید
یک کارشناس مجازی در هر روز فعال باشد.
 -3دسترسیهای مورد نیاز مدیران محترم
گمرکات اجرایی جهت فعال و غیرفعال کردن
کارشناسان مجازی در سامانه متمرکز ایجاد شده
و کارشناسان  ITگمرکات مربوطه در جریان امور
قرار دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام
با شماره  88736090داخلی ( 3290مرکز پایش)
تماس حاصل نمایید.
الزم به ذکر است که عملکرد و فعالیت
کارشناسان مجازی در هر یک از گمرکات اجرایی
روزانه توسط کارشناسان واحد پایش مرکز واردات
رصد و گزارش مربوطه برای اتخاذ تصمیم برای
مسئولین محترم گمرک ارسال میگردد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران:

ورود موقت کاالهای صادر شده به خارج به مقصد مناطق آزاد امکانپذیر نیست
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران
طی نامهای به رئیس هیأت مدیره سندیکای
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی اعالم
کرد :ورود موقت کاالهای خارج شده فوالد
مبارکه به مقصد مناطق آزاد امکا نپذیر
نیست.
در این نامه آمده است :با عنایت به
درخواست آن سندیکای محترم درخصوص ورود
موقت ورقهای خریداری شده از شرکت فوالد
مبارکه از درب کارخانه یا از مناطق آزاد اعالم
میدارد :مطابق ماده  17قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،انتقال کاال از داخل
کشور به مناطق موصوف از مصادیق حملونقل
داخلی بوده و مشمول رویه صادرات نمیگردد.
ضمن اینکه مستفاد از ماده  8قانون تشکیل و
اداره مناطق ویژه اقتصادی ،فعل صادرات کاالها
به مناطق مزبور پس از خروج کاال به خارج از
کشور محق میگردد .الزم به ذکر است چنانچه
کاالی ایرانی به خارج از کشور صادر شده و مقرر
باشد مطابق درخواست آن تشکل ،جهت تولید
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محصول صادراتی مجدد اً به کشور وارد گردد،
مشمول ضوابط صادرات برگشتی شده و مطابق
ماده  65قانون امور گمرکی ،ورود آن به کشور
منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و بازپرداخت
وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کیل مصرف و میزان
ضایعات مواد اولیه لوله
و پروفیل فوالدی

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
طی بخشنامهای با استناد به نامه دفتر
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت درخصوص کیل
مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل
از ور قهای فوالدی در مورد تسویه
پروانههای ورود موقت و استرداد حقوق
ورودی اقالم فوق نکاتی را یادآور شد.
متن بخشنامه گمرک و نامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در این زمینه به شرح زیر است:
با توجه به نامه شماره 101679– 60/
3104/ 96/دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخصوص
کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از
ورقهای فوالدی هنگام تسویه پروانههای ورود
موقت (موضوع ماده  51قانون امور گمرکی) و
استرداد حقوق ورودی (موضوع ماده  66قانون
امور گمرکی) وزن مندرج در پروانه صادراتی به
عنوان وزن محموله صادراتی (لوله و پروفیل
بعالوه وزن طوقه و بندیل) در نظر گرفته شده
و با اعمال ضریب 01 1/مالک تسویه پروانه یا
استرداد وجه قرار خواهد گرفت .همچنین اعالم
میدارد با توجه به کیل مصرف ابالغی نیازی
به استعالم موردی برای واحدهای تولیدی و
صادراتی نبوده و کیل مصرفهای ابالغی قبلی
که مغایر با کیل اخیر میباشند از درجه اعتبار
ساقط خواهند بود.
نامه وزارت صنعت
درخصوص کیل مصرف و ضایعات مواد اولیه
صنعت لوله و پروفیل فوالدی موارد ذیل جهت
اطالع و اقدام ایفاد میگردد:
 -1میزان ضایعات مواد اولیه در صنعت لوله و
پروفیل فوالدی حداکثر تا  4درصد به شرح ذیل
تعیین میگردد:
 -1 -1-1براده و پلیسه که غیرقابل بازیافت
است.
 -3 -2-1طوقه یا بندیل که به همراه کاال
صادر میشود.
 -2به منظور سهولت در محاسبه تعهدات
صادرکنندگان پیشنهاد میگردد وزن اعالمی از
سوی متقاضیان ،به طور کلی شامل مجموع وزن
لوله و پروفیل و طوقه گردد.
 -3مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوله و پروفیل
فوالدی عبارتند از:
 -1-3ورق گرم فوالدی از ضخامت یک الی
ده میلیمتر.
 -2-3ورق سرد فوالدی از ضخامت نیم الی
دو میلیمتر.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت
تسهیل انجام امور صادرات به کلیه گمرکات
اجرایی ابالغ و از این پس امور کیل مصرف بدون
نیاز به استعالم موردی ،طبق موارد صدراالشاره
مورد اقدام قرار گیرد.
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جوایز صادراتی بابت صدور کاال است.
با عنایت به موارد مطروحه پذیرش درخواست
آن سندیکای محترم درخصوص ورود موقت کاالهای
خارج شده شرکت فوالد مبارکه به مقصد مناطق آزاد
میسر نمیباشد.

معافیت کیسه ساکشن
و لوازم مصرفی آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن از شمول
قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
متن بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران در این زمینه به شرح زیر است :با توجه به
نامه شماره /267/943ص مورخ  96/4/19معاونت مالیات
بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی براساس مفاد نامه
فوقاالشاره کیسه ساکشن (با پودر و بدون پودر) و لوازم
مصرفی آن شامل سریال تیوپ ساکشن تیوپ ،کانکتور و
جمعآوریکننده یکبار مصرف مواد عفونی از مصادیق بند
 9ماده  12قانون مذکور بوده و از مالیات بر ارزش افزوده
و عوارض معاف میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد براساس
نامه مذکور و پس از تعیین ماهیت و اخذ مجوزهای مربوطه
و با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

بخشنامه

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

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه

چگونگی ترخیص قطعی
ضایعات حاصل از ورود موقت
مواد اولیه
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی
بخشنامهای شرایط و نحوه ترخیص قطعی
ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت
جهت پردازش کاالی صادراتی را اعالم کرد.
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متن بخشنامه به این شرح است :با توجه
به استعالم مکرر گمرکات اجرایی درخصوص
چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از
مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش (به میزان
مندرج در کیل مصرف اعالم از سوی وزارتخانه
ذیربط) و مطابق بررسی انجام شده و استعالم
صورت گرفته از مرکز محترم واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه ،ضمن ارسال تصویر جوابیه
شماره  96/357224مورخ  96/04/31آن مرکز
و به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص
اعالم میدارد:
 -1مستفاد از تبصره  2ماده  86آییننامه
اجرایی قانون امور گمرکی ،جهت ترخیص قطعی
ضایعات اشاره شده الزم است ذینفع حقوق
ورودی متعلقه را براساس مأخذ و ارزش ضایعات
پرداخت نماید.
 -2مطابق با ماده  79آییننامه اجرایی قانون
امور گمرکی ،در جلسه حقوق ورودی متعلقه الزم
است مأخذ و ارزش ضایعات براساس زمان اظهار
ورود موقت ،برابری نرخ ارز در زمان تبدیل به
قطعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده به مأخذ زمان
اظهار ورود موقت مالک عمل قرار گیرد.
 -3مراتب اشاره شده شامل مواردی است
که ذینفع صرف ًا نسبت به تولید محصوالت و
صادرات آن اقدام نموده و متقاضی ترخیص
قطعی ضایعات اشاره شده (دارای ارزش
تجاری) باشد .بدیهی است در صورت تولید
و صادرات بخشی از محصول تولیدی ،این
بخشنامه شامل ضایعات به دست آمده از
همان بخش کاالی تولیدی صادر شده گردیده
و چنانچه از محل مواد اولیه ورود موقت،
صادراتی انجام نشده باشد ،اختتام پرونده منوط
به انجام تشریفات تبدیل به قطعی مطابق ماده
 87آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی و پس
از اخذ مجوزهای الزم و با رعایت سایر مقررات
و تشریفات خواهد بود.
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب
به نحو مقتضی به واحدهای تابعه ابالغ و برحسن
اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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طی مصوبهای جدید از سوی هیأت وزیران اعالم شد

تعداد و چگونگی اسقاط خودروهای فرسوده برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی
هیأت وزیران طی مصوبهای نحوه اسقاط خودروهای فرسوده
جهت شمارهگذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل و همچنین تعیین
عوارض خودروهای بنزینسوز را اصالح کرد.
متن مصوبه به این شرح است :هیأت وزیران در جلسه مورخ  1396/5/18به پیشنهاد
شماره  11429/100/02مورخ  1395/3/22وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
 -1جدول و تبصرههای جزء (د) بند ( )3تصویبنامه شماره /92308ت
40587ک مورخ  1387/6/7و اصالحیه آن موضوع تصویبنامه شماره /126653
ت 49208هـ مورخ  1392/7/14به این شرح اصالح میشود:
تبصره  -1سواری در جدول فوق شامل سواری معمولی ،سواری استیشن و سواری
کاری مطابق با تعاریف ماده ( )1آییننامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویبنامه شماره
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/20873ت29169هـ مورخ  1384/4/8و اصالحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا 15
نفر) میشود.
تبصره  -2ده درصد ( )%10ارزش گمرکی موضوع جدول فوق ،توسط
واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حملونقل
عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل بار
و مسافر کشور هزینه میشود .سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن
پیشبینی ردیف و سازوکار مربوط در لوایح بودجه سنواتی این وجوه را به صورت
صددرصد ( )%100تخصیص یافته تلقی نماید .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران موظف است رسید بانکی عوارض مذکور را اخذ نماید.
شایان ذکر است که بر اساس اصالحیه هیئت وزیران خودروهای وارداتی به
مناطق آزاد نیز مشمول شرایط شماره گذاری( تعداد اسقاط خوردوی فرسوده) می شوند.
شرایط شمارهگذاری

مصرف در  100کیلومتر چرخه
ترکیبی

تعداد اسقاط خودروی فرسوده

کمتر از  5لیتر

0

 5لیتر و بین  5تا  6لیتر

2

 6لیتر و بین  6تا  7لیتر

4

 7لیتر و بین  7تا  8لیتر

6

 8لیتر و بیشتر

8

 8لیتر و بین  8تا  8/5لیتر

1
(اجرا از )1397/1/1

 8/5لیتر و بیشتر

1

s

سواری و وانت وارداتی

سواری تولید داخل

پرداخت عوارض برای خودروهای
بنزین سوز
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 10درصد ارزش گمرکی

معاف

از سوی هیأت وزیران اعالم شد

حقوق ورودی ،مهلت ثبت سفارش و ترخیص تخم مرغ وارداتی

هیأت وزیران طی مصوبهای حقوق ورودی ،مهلت ثبت
سفارش و ترخیص تخم مرغ خوراکی وارداتی را تصویب کرد.
متن مصوبه به شرح زیر است:
هیأت وزیران در جلسه  1396/5/11به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی
و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران تصویب کرد:
 -1حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه  04072010تا
تاریخ  1396/9/30به میزان پنج درصد تعیین میگردد.
 -2مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج
درصد حداکثر تا تاریخ  1396/8/30و مهلت ترخیص محمولههای وارداتی
تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ  1396/9/30میباشد.
 -3با توجه به مابهالتفاوت محمولههای تخم مرغ خوراکی با تعرفه
پنج درصد ،توزیع آن زیر نظر کارگروه تنظیم بازار خواهد بود.
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میزان عوارض سیگار و محصوالت دخانی وارداتی اعالم شد

ت وزارت جهاد کشاورزی با واردات پنج رقم کلزا
موافق 

مدیرکل مرکز واردات و امور
مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
با صدور بخشنامهای میزان اخذ
عوارض سیگار و محصوالت دخانی
وارداتی را به گمرکات اجرایی اعالم
کرد.
بر این اساس از گمرکات خواسته
شده است نسبت به اخذ عوارض سیگار و
محصوالت دخانی موضوع ردیف درآمدی
شماره  110515موضوع مالیات بر مصرف
سیگار و سایر محصوالت دخانی براساس
بخشنامه شماره  61مورخ  96/3/6و ردیف  2بخشنامه شماره  9مورخ  96/1/21با اخذ  40درصد از ارزش
سیف از انواع توتونف پیپ و تنباکوی آماده مصرف و اخذ  40درصد از ارزش سیف جهت هر پاکت انواع
سیگار (صرف ًا یک بار) با رعایت کامل مقررات اعالم نمایند.

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران طی
نامهای موافقت وزارت جهاد کشاورزی
با اضافه شدن پنج رقم کلزا به لیست
ارقام گیاهی وارداتی به صورت موقت
را به گمرک اعالم کرد.
متن نامه به این شرح است :پیرو نامه
شماره  96/210/11241مورخ  1396/03/07و
نامه شماره  96/502/1471مورخ 1396/4/11
وزارت جهاد کشاورزی منضم به نامه شماره
 3045/253مورخ  1396/4/3مؤسسه تحقیقات
ثبت و گواهی بذر و نهال به آگاهی میرساند؛ تا اطالع ثانوی واردات ارقام کلزا DANUBE،
 NATALIE، HYDROMEL، NEPTUNE، IMPERIOذیل تعرفه  12079900با
رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بالمانع است.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
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دیوار هوشمند کنترلی در برابر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر در گمرک غرب تهران
محمولههای قاچاق مواد مخدر از مبادی
گمرک جان سالم به درنمیبرند ،به همین
خاطر قاچاقچیان با تغییر روشها خود را ،به
هر ابزاری مجهز میکنند تا شاید بتوانند از
این دیوار هوشمند کنترلی عبور کنند .تعدد
کشفیات قاچاق مواد مخدر در گمرک نشان
میدهد که آنها همچنان در برابر تجهیزات
مدرن و سیستمهای این سازمان الکترونیک
ناتوان هستند و مدرنسازی و مجهز شدن
این سازمان سدی در برابر قاچاقچیان است.
محمولههای قاچاق مواد مخدر یک روز در
گلدانهای بزرگ ساختمانی ،روز دیگر در تنور نانوایی
و در روزهای اخیر ،در گمرک غرب تهران در دستگاه
شیرینیپزی کشف شده است .در مورد آخر مأموران
در گمرک غرب تهران ،به یک محموله شک کرده و
به کمک سگهای موادیاب  57کیلوگرم تریاک را که
بسیار ماهرانه در محافظ سربی و با پوشش کافور در
دستگاه شیرینیسازی جاسازی شده بود ،کشف کردند.
پیش از این در گمرک غرب تهران مأموران با استفاده
از سیستمهای الکترونیکی و اظهارنامه اعالم شده
در محمولهای که با عنوان کابینت آشپزخانه و لوازم
بهداشتی ساختمان اظهار شده بود ،گلدانهای بزرگ
ساختمانی را کشف کردند که  168کیلوگرم تریاک
در پوششهایی آلومینیومی در آنها جاسازی شده بود.
قاچاقچیان در محمولهای دیگر با ترفند ایجاد پوشش
سرب برای مقابله با حساسیت دستگاه ایکسری و یا
آغشته کردن کافور برای مقابله با واکنش سگهای
موادیاب در گمرک غرب تهران سعی داشتند مواد
مخدر را از گمرک عبور دهند که باز هم ناکام ماندند.
راهاندازی سامانه جامع گمرک الکترونیکی،
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تجهیزات پیشرفته کنترلی مانند ایکسری و سگهای
موادیاب و کاالیاب و ارتقای سطح آموزش کارکنان
درخصوص شیوههای متعدد جاسازی همگی گمرک
ایران را در جایگاه برترینها قرار داده است .با استفاده
از روشهای نوین ،این سازمان توانسته آمار کشفیات
قاچاق را تا  56درصد افزایش دهد .هماکنون  21قالده
سگ موادیاب در گمرکات کل کشور به کار گرفته
میشود ،که نیمی از آنها مربوط به سال  95است.
دستگاههای ایکسری که تا سال  92به  5دستگاه
محدود میشد در حال حاضر با افزایش سه برابری،
مبادی ورودی و خروجی کشور را به یکی از امنترین
مبادی گمرکی در منطقه تبدیل کرده است.
گمرک جمهوری اسالمی ایران نه تنها با تجهیز
خود به دستگاههای مدرن ایکسری و سگهای
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موادیاب که با الکترونیکی شدن و آموزش حرفهای
کارکنان خود در سه سال گذشته اقداماتی را انجام
داده که شاید در تاریخ این سازمان سابقه نداشته
است .تصمیم قاطع این سازمان برای حذف روشهای
قدیمی و ناکارآمد و به روز شدن در کوتاهترین زمان،
آمار کشفیات قاچاق را به نحو قابل توجهی افزایش داد.
این اتفاق نه تنها پیامهایی برای اقتصاد کشور داشت که
جایگاه ایران را در جهان و به تبع آن فضای بینالمللی
برای تجارت با ایران بهبود بخشید.
این امنیت در منطقه برای ایران در سالجاری
افتخارآفرین شد و توانست از سوی دفتر اطالعات
منطقهای سازمان جهانی گمرک ( )RILOدر زمینه
کشف مواد مخدر مقام اول و در کشف کاالی قاچاق
و تخلفات گمرکی رتبه دوم را به ارمغان بیاورد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

تقدیر فرماندهی نیروی
انتظامی غرب استان تهران
از همکاری های گمرک

سرتیپ دوم پاسدار محسن خانچرلی
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران
با اعطای لوحی از مساعدت و همکاری
گمرک تقدیر و تشکر کرد.
در این لوح تقدیر آمده است« :همت و
مجاهدت بیشائبه کارکنان گمرک جمهوری
اسالمی ایران در مقابله با قاچاق کاال بر
هیچکس پوشیده نیست .آنان با پیروی از
فرآمین فرماندهی معظم کل قوا ،خود را
وقف خدمت به مردم نموده و در این راه از
هیچ تهدیدی نمیهراسند .اینک به پاس
زحمات و تالش ها ،در راستای هماهنگی و
همکاری صمیمانه با تیمهای عملیاتی این
فرماندهی درخصوص طرح مبارزه با دپوی
کاالی قاچاق در انبارهای شهرکهای صنعتی
و کارگا ههای متروکه ،سولهها و باغات ،که
موجبات رضایتمندی مردم و اقتدار نیروی
انتظامی را فراهم کرده است ،مراتب قدردانی
خود را تقدیم نموده و توفیق روزافزون شما
عزیزان را در راه خدمت به اسالم و مسلمین
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در ظل
توجهات حضرت ولیعصر(عج) و تحت رهبری
حکیمانه حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای
(مدظلهالعالی) از درگاه ایزد منان خواستارم».
در این لوح تقدیر فرمانده انتظامی ویژه غرب
استان تهران به طور ویژه از وحید خدرویسی معاون
حقوقی گمرک تهران تقدیر و تشکر کرده است .
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توسط سگ های مواد یاب اتفاق افتاد

مأموران گمرک غرب تهران موفق به کشف
 ۵۷کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به کمک
سگهای موادیاب شدند.
ال
این مقدار تریاک به شیوههای ماهرانه و کام ً
حرفهای در یک دستگاه فر گازی مخصوص شیرینیپزی
جاسازی شده بود.
براساس این گزارش مواد کشف شده عالوه بر پوشش
محافظ سربی با کافور پوشانده و در فویلهای آلمینیومی
وکیوم شده بود که با تالش و مهارت مربیان سگهای
موادیاب در گمرک غرب تهران کشف و ضبط شد.

کشف  ۵۷کیلوگرم تریاک از یک دستگاه شیرینی پزی

این سومین محموله قاچاق سازمان یافته مواد مخدر
است که از ابتدای سالجاری با هوشیاری مأموران گمرک
مذکور به کمک سگهای موادیاب کشف میشود.
این گزارش حاکی است ،با الکترونیکی شدن تمامی
رویهها در گمرک ،اطالعات محمولههای اظهاری توسط
مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته از مرکز کنترل و در
صورت نیاز اقدامات ویژه کنترلی انجام میشود.هماکنون
تعداد  21قالده سگ موادیاب در گمرکات کشور فعالند که
 10قالده آنها در سال  95خریداری و آموزش داده شده است.
کشفیات انواع کاال توسط مأموران گمرک در سال

گذشته به کمک سامانههای الکترونیکی؛ تجهیزات پیشرفته
کنترلی ازجمله دستگاههای ایکسری کامیونی؛ سگهای
موادیاب و کاالیاب و همچنین با ارتقای سطح آموزش
ماموران درخصوص نحوه جاسازی و قاچاق کاال در مجموع
 ۵۶درصد افزایش داشته است.
فعالیتهای گمرک ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
و کاال طی سالهای اخیر مورد توجه سازمانهای بینالمللی
بوده و براساس گزارش دفتر اطالعات منطقهای سازمان
جهانی گمرک ( )RILOگمرک ایران در کشف انواع مواد
مخدر رتبه نخست را کسب کرده است.

از سوی معاون حقوقی گمرک تهران تشریح شد

معاون حقوقی گمرک تهران با اعالم
اینکه پرونده محموله بزرگ قاچاق کیف و
کفش از سوی سازمان کاشف در اختیار
گمرک تهران قرار گرفت ،جزئیات این پرونده
را تشریح کرد.
وحید خدرویسی گفت :قاچاقچیان این محموله را
با ترفندهای مختلف به عمق کشور وارد و در اظهارات
اولیه خود اعالم کرده بودند که بخشی از این کاالها را
با اظهار غیرواقعی و از طریق یکی از گمرکات جنوب
کشور به تهران منتقل کردهاند.
وی افزود :با توجه به اینکه فرآیند گمرک کامال
الکترونیکی شده و حتی عدلبندی ،بارنامه و فاکتور خرید
هم به روش الکترونیکی در سامانه گمرک ثبت میشود،
گمرک اسناد مثبته گمرکی و کوتاژ کاالهای ورودی را
درخصوص چگونگی ورود این کاالها درخواست کرد ،اما
هیچ سندی ارائه نشد و اعالم گردید که ورود کاالها به

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

جزئیات کشف محموله بزرگ قاچاق کیف و کفش

شکل دیگری صورت گرفته است.
معاون حقوقی گمرک تهران در ادامه گفت :اگر
قاچاقچیان اسنادی مبنی بر ورود این کاالها با اظهار
غیرواقعی ارائه میکردند گمرک تهران به صورت
الکترونیکی صحت و سق م این ادعا را بررسی میکرد
اما با توجه به اینکه هیچ گونه سند گمرکی از سوی
قاچاقچیان ارائه نشده و در پرونده موجود نیست بنابراین
قاچاق این کاالها محرز شده و باید عالوه بر جرایم

قاچاق ،کاالها توقیف شود.
خدرویسی افزود :برخی قاچاقچیان برای منحرف
کردن مسیر پرونده و دستگاه کاشف اعالم میکنند
که از طریق گمرکات کاال را وارد کردهاند ،اما این
اقدامات بدون ارائه شماره کوتاژ اظهارنامه مورد ادعا و
پته الکترونیکی فاقد اعتبار است.
وی گفت :یکی از شگردهای قاچاقچیان این
است که بخشی از کاال را با پرداخت کامل حقوق و
ال قانونی از گمرک خارج و پس
عوارض گمرکی و کام ً
از خروج کاالی قاچاق از همان نوع کاال را به عمق
کشور وارد میکنند که البته وظیفه گمرک صرف ًا در
ارتباط با کاالیی است که به گمرک اظهار و اطالعات
آن در سامانه جامع گمرکی ثبتو کوتاژ برای همان
کاال ثبت شده می شود.
وی ادامه داد :گمرک ایران آمادگی دارد در صورت
ارائه شماره کوتاژ و یا پته الکترونیکی هرگونه ادعایی
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مبنی بر اظهار غیرواقعی کاال را به کمک سامانههای
الکترونیکی در سریعترین زمان ممکن پیگیری و با
اعالم جزئیات اظهار و ارزیابی کارشناسان به سازمان
کاشف ،اعالم میزان حقوق و عوارض پرداختی ،نوع
اظهار ،نوع کامیون بارگیری و روز و حتی ساعت حرکت
را به منظور تنویر افکار عمومی در اختیار رسانهها قرار
دهد .خدرویسی تأکید کرد :اطالعات کامل تمامی
محمولههای خروجی از گمرکات در سامانههای گمرک
موجود است و هرگونه ادعایی در رابطه با محمولههای
خروجی از گمرکات ،بدون وجود اطالعاتی از محموله
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
صحت ندارد.وی تأکید کرد :یادآوری مینماید ادعای
قاچاقچیان مبنی بر ورود کاال از گمرکات با اظهارنامه
غیرواقعی بدون ارائه سند و مدرک و یا شماره کوتاژ
نمیتواند مبنای پیگیری موارد اتهامی قاچاقچیان قرار
گیرد و شدیدا تکذیب میشود.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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حرکت آفریقای مرکزی و غربی
به سوی گمرک دیجیتال و تجارت الکترونیکی

برگزاری یازدهمین نشست
کارگروه  ASEMدر زمینه
گمرک و هشتمین نشست
گمرک -تجارت ASEM
نماینده سازمان جهانی گمرک در
هشتمین نشست گمر ک و تجا ر ت
( A S E Mاجالس آسیا -اروپا) و
یازدهمین اجالس کارگروه  ASEMدر
زمینه مسائل گمرکی ( )AWGCMکه
از  25تا  27آوریل  2017به میزبانی
سازمان درآمد ملی لهستان برگزار شد،
شرکت کرد.
مو ضو ع هشتمین نشست گمر ک و
تجارت  ،ASEMتجارت الکترونیک بود که
طی این نشست ،نماینده  WCOو همچنین
نمایندگان گمرک و بخش خصوصی توانستند
درباره نوآور یهای سازمان جهانی گمرک و
مشکالت پیشروی آنها ،به بحث و تبادل
نظر بپردازند.
کارگروه گمرکی  ASEMنیز درباره نتایج
مقدماتی اقدامات هماهنگ شده توسط گروههای
کاری  ASEMدر زمینه طرح عملیاتی تسهیل
تجارت  ASEMبرای  2016-2017و همچنین
آمادهسازی پیشنهادات برای اقدامات آینده که
طی اجالس رؤسای گمرکات در اکتبر امسال در
برلین تهیه خواهد شد ،توضیحاتی را ارائه کرد.
نماینده سازمان جهانی گمرک نیز درباره آخرین
موضوعات مورد بحث در طول نشستهای اخیر
 WCOسخن گفت.
شایان ذکر است اجالاس آسیا -اروپا
( )ASEMیک روند غیررسمی گفتوگو و
همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا ،اتحادیه
اروپا ،نروژ ،سوئیس 21 ،کشور آسیایی و دبیرخانه
( ASEANانجمن ملل آسیای جنوب شرقی)
است .در این اجالس مسائل سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی با هدف تقویت ارتباط میان  2ناحیه
مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد .مسائل
گمرکی جزو الینفک فعالیتهای ASEM
است و جلسات منظمی در دو سطح مختلف در
این زمینه برگزار میشود.
رؤسای گمرکات کشورهای  ASEMهر دو
سال یکبار در این جلسات شرکت میکنند حال
آنکه کارگروه گمرکی  ASEMهر سال یکبار
با یکدیگر به بحث و تبادل نظر میپردازند و در
جلساتی که به طور متناوب در آسیا و اروپا برگزار
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آفریقای مرکزی و غربی با همکاری
سازمان جهانی گمرک به سوی گمرک
دیجیتال و تجارت الکترونیکی حرکت می کند .
در همین راستا سازمان جهانی گمرک با
مساعدت صندوق همکار یهای گمرکی ژاپن
( )CCFو سازمان گمرک بورکینافاسو ،یک کارگاه
آموزشی ناحیهای درخصوص گمرک دیجیتال و
تجارت الکترونیکی از  21تا  24آگوست  2017در
مرکز آموزش ناحیهای واقع در اوگادوگو ،بورکینافاسو
ترتیب داد.
 36شرکتکننده به نمایندگی از سوی 20
سازمان گمرک واقع در منطقه ،دفاتر اطالعات
ناحیهای (رایلو) منطقه غرب آفریقا (سنگال) و آفریقای
مرکزی (کامرون) ،اتحادیه تجارت الکترونیکی آفریقا
(  )AAECو سرویسدهندگان ( ITفناوری
اطالعات) و پست  DHLدر این کارگاه حضور داشتند.
این کارگاه با سخنان مدیرکل گمرک
بورکینافاسو و تأکید بر گستردگی غیرقابل انکار
فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بر زندگی
روزمره ازجمله زنجیره بینالمللی عرضه کاال و
رویههای جاری آغاز به کار کرد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر نیاز به یافتن
راهحلهای ابداعی از طریق استفاده حداکثر از فناوری
اطالعات و ارتباطات برای رویارویی با چالشهای
موجود در زمینه تسهیل جریانات کاال و مسافر در
مرزها و در عین حال تقویت بازرسیها و مدیریت
خطر ،بیش از پیش مطرح است .وی ضمن قدردانی
از سازمان گمرک از شرکتکنندگان در این کارگاه
درخواست کرد تا دانش خود در این زمینه برای
افزایش ظرفیتهای ناحیهای به اشتراک بگذارند.
کارشناسان سازمان جهانی گمرک نیز در
این کارگاه ،اطالعات مبسوطی در زمینه گمرک
دیجیتال و چشماندازهای آن خصوص ًا در رابطه با
اجرای سرویسهای الکترونیکی ،پنجره واحد و
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هماهنگسازی دیتا و استانداردهای پیامی مطابق
با دیتا مدل سازمان جهانی گمرک ارائه کردند.
کارشناسان همچنین درباره تجارت الکترونیکی
فرامرزی و فرصت و چالشهای مرتبط با آن و
راهحلهای پیشنهادی به ارائه مطلب پرداختند .معرفی
ابزارها و برنامههای مربوطه سازمان جهانی گمرک و
تجربههای موفق نیز از دیگر مسائلی بود که به طور
مفصل به آن پرداخته شد.
نمایندگانی از گمرکات مالی ،کامرون ،سنگال و
نیجریه نیز در این کارگاه به ارائه تجربیات ملی خود
در زمینه اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت
پروژه  ،ITاستفاده از دیتا مدل سازمان جهانی گمرک
و تجارت الکترونیکی پرداختند .نماینده ساحل عاج نیز
گزارش مبسوطی از کارهای انجام شده توسط کارگروه
ناحیهای گمرک دیجیتال (گروهی متشکل از  23کشور)
و نماینده اتحادیه تجارت الکترونیک آفریقا نیز گزارشی
از کار اتحادیه در محدوده اجرای پنجره واحد و تجارت
فرامرزی در این جلسه ارائه کردند .در طول کارگاه،
حضار به تبادل اطالعات و تجربیات عملی در زمینه
اجرای راهحلهای مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات
و تجارت الکترونیکی و همچنین تجربیات ملی و
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کاربردی خود درخصوص مدیریت خطر ،جمعآوری
صحیح درآمدها با توجه به گسترده شدن محمولهها و
کاالهای کم ارزش پرداختند.
آنچه که در این کارگاه بیش از همه به آن پرداخته
شد حرکت به سوی محیط بدون کاغذ و الکترونیکی
پنجره واحد و خصوص ًا سیستم فناوری اطالعات برای
گمرک به منظور تبادل سریع اطالعات (به عنوان نمونه
گواهی مبدأ الکترونیکی و گواهی بهداشت نباتی) بود.
دریافت و استفاده از منابع اطالعاتی جدید از طریق
تمامی عوامل اقتصادی در زنجیره تجارت الکترونیکی
برای یک مدیریت خطر منسجم و یکپارچه نکته
دیگری بود که توجه ویژهای به آن معطوف شد.
برگزاری چنین کارگاههایی در سطح مناطق
مختلف سازمان جهانی گمرک فرصتی بینظیر را
فراهم میآورد تا سازمانهای گمرک به صورت یک
شبکه به یکدیگر متصل شوند و موضوعات مورد توجه
مشترکی در سطح ناحیه به یکدیگر داشته باشند.
در این کارگاه گفته شد که سازمان جهانی
گمرک به ارائه پشتیبانی و کمکهای فنی براساس
نیازهای کشوری و ناحیهای در آینده نیز ادامه
خواهد داد.
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تالش گمرک بنگالدش برای بهبود کنترل محمولههای هوایی

گمرک بنگالدش از اول تا دهم آگوست  2017میزبان یک دوره
آموزشی عملی درخصوص کنترل محمولههای هوایی در چارچوب
برنامه کنترل کانتینر سازمان جهانی گمرک ( )WCOو دفتر مبارزه با
جرایم و مواد مخدر سازمان ملل ( )UNODCدر فرودگاه بینالمللی
حضرت شاه جالل بنگالدش بود .این دوره آموزشی با هدایت و
راهبری کارشناسان آموزشی  WCOو با هدف پشتیبانی از واحد
کنترل محمولههای هوایی در فرودگاه داکا برگزار شد.
این دوره آموزشی برمبنای آموزش تئوری برای افزایش سطح اطالعات
و دانش مسئوالن فناوریهای جمعآوری اطالعات پیرامون خطرات احتمالی

(مدیریت خطر) ،امنیت محمولههای هوایی و سایر جنبههای مرتبط با آن و
همچنین تسهیل تجارت طراحی شده بود.
پس از برگزاری این دوره شرکتکنندگان حاضر از سوی گمرک بنگالدش
و کارشناسان آموزشی از نتایج آموزشها و ایجاد انگیزه برای ادامه آموزشها
درخصوص برنامه کنترل کانتینر ( ،)CCPاظهار رضایت کردند .در حال حاضر،
طرح استقرار واحدهای کنترل فرودگاهها که در چارچوب برنامه کنترل کانیتنر ایجاد
شده است در  4کشورعملیاتی شده و در مجموع تاکنون برای  11کشور از سوی
حامیان این برنامه ،سرمایهگذاریهای الزم صورت گرفته است.شایان ذکر است
که هزینه اجرای برنامه  CCPدر بنگالدش توسط دولت ژاپن تقبل شده است.

حضور دبیرکل  WCOدر اجالس وزرای  TICADدر موزامبیک

کونیـو میکوریـا ،دبیرکل سـازمان جهانـی گمرک در
کنفرانـس بینالمللـی توکیـو درخصوص اجلاس وزرای
توسـعه آفریقا ( ،)TICADکه در موزامبیک و در روزهای
 24و  25آگوسـت  2017برگزار شـد ،سـخنرانی کرد.
هـدف از ایـن اجلاس بررسـی پیشـرفتهای به دسـت آمـده از
طـرح عملیاتـی یوکوهامـا تیـکاد  5و طـرح اجرایی نایروبی تیـکاد  6و
همچنین شناسـایی اقدامات الزم بـرای انجام بهتر تعهدات درخصوص
تیـکاد  5و  6بود.
میکوریـا در سـخنان خـود ضمـن تأکیـد بـر نقـش گمـرک در
تحـوالت و توسـعه اقتصـادی از طریـق تضمیـن اتصـاالت مـرزی و
بهبود فضای کسـب و کار با ایجاد پنجره واحد و اجرای دسـتورالعمل
ترانزیـت و ایجـاد پسـتهای مـرزی یـک توقفـه ،خاطرنشـان کـرد:
امـروزه گمـرک نقش مهمـی را در تأمیـن امنیت انسـانها و افزایش
امنیـت جامعـه از طریق مبـارزه با تجارت غیرقانونـی و جریانات مالی

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
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غیرقانونـی ایفـا میکند.
دکتـر میکوریـا تصریـح کـرد :ایـن وظایف مهم گمـرک منجر به
افزایـش جمـعآوری عـوارض و جلوگیـری از نقصـان درآمدهای دولتی
میشـود .وی همچنیـن از دولتهـای آفریقایی درخواسـت کـرد که با
مأموریتهـای چندجانبـه گمـرک بیشـتر آشـنا شـوند .وی در ضمن از
دولتهـا خواسـت کـه بـرای تقویت و پشـتیبانی گمـرکات و همکاری
و هماهنگـی میان گمرک و سـایر سـازمانهای دولتـی ،چارچوبهای
قانونـی الزم را فراهـم آورده و منابـع الزم بـرای گمـرک تهیـه کنند تا
ایـن سـازمان بتوانـد به اهـداف عالی خود برسـد.
میکوریـا همچنین فرصت را مغتنم دانسـت و طـی اقامت خود در
موزامبیـک بـا رئیـس سـازمان درآمـد ( )MRAاین کشـور مالقات و
درخصوص پیشـرفتهای نائل شـده در گمرک از طریق مساعدتهای
 WCOو پروژههـای احتمالـی آینـده بحـث و تبـادل نظـر کـرد .وی
همچنیـن از مرکـز آموزش  MRAنیـز دیدن کرد.

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

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

برگزاری کارگاه اعتبارسنجی برای مشاوران برنامه مرکاتور WCO
یک کارگاه آموزشی از سوی سازمان
جهانی گمرک درخصوص اعتبارسنجی
مشاوران برنامه مرکاتور ( )MPAاز  7تا
 11آگوست  2017در برزیل برگزار شد.
 MPAرا میتوان به عنوان یک مشاور
تخصصی مدرنیزاسیون گمرک ( )CMAتوصیف
کرد .آنان کارشناسان با مهارت ارائه مشاوره
تخصصی در امر مدرنیزاسیون گمرک بوده و در
عین حال مهارت و دانش الزم برای کمک به
اعضای  WCOدر امر اجرای موافقتنامه تسهیل
تجارت ( )TFAسازمان تجارت جهانی در سطح
استراتژیک را نیز دارا هستند .کارشناسان MPA
غالب ًا در پستهای مدیریت میانی تا ارشد در گمرک
خدمت کردهاند و همچنین تجربه ویژه و تبحر
کارشناسی در محدودههایی مانند مدیریت خطر،
مشارکت ذینفعان ،مدیریت مرزی هماهنگ و سایر
محدودههای استراتژیک را نیز دارا هستند.
کارشناسان  MPAبرای پشتیبانی از سازمانها
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با ارائه تحلیل کمبودهای سازمانی ،طراحی و اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت ( )TFAو ارائه مشاوره
و راهنمایی برای تشکیل کمیتههای ملی تسهیل
تجارت ( ،)NCTFبه کار گرفته میشوند.
این کارشناسان عالوه بر مساعدت در

k
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ظرفیتسازی ،سازمانها را برای حرکت به سوی
اصالحات و اجرای نوینسازی و تسهیل تجارت آماده
میکنند .هنگامی که اعتبار این کارشناسان برای یک
بار سنجیده شود ،از آنان برای انجام مأموریتهای
مرتبط با  TFAو پشتیبانی تحت برنامه مرکاتور

پشتیبانی  WCOاز گمرک سودان برای افزایش ظرفیتهای TRS

به دنبال طرح ملی مرکاتور سازمان جهانی گمرک ()WCO
برای سودان که با هدف ارائه پشتیبانی پایدار و نتیجه محور
ظرفیتسازی و برای اجرای مؤثر تسهیل تجارت طراحی شده
است ،سازمان جهانی گمرک یک کارگاه آموزشی پنج روزه برای
تقویت توانمندیهای مسئوالن گمرک سودان در امر بررسی
زمان ترخیص ( )TRSترتیب داد.
این کارگاه از  30جوالی تا سوم آگوست  2017در خارطوم و در چارچوب
پروژه مشترک آنکتاد ،گمرک انگلستان و سازمان جهانی گمرک برگزار شد.
هنگام افتتاح این کارگاه دکتر بشیر ،مدیرکل گمرک سودان در سخنان خود
اهمیت برنامه  TRSرا برای شناسایی موانع در پروسه ترخیص مورد تأکید
قرار داد و از برگزاری کارگاه آموزشی این برنامه برای گمرک سودان و
بهرهمندی از جمعآوری اطالعات در زمینه ابزارهای  TRSسازمان جهانی
گمرک که به منظور ارزیابی کارایی پروسههای ترخیص و بررسی اقدامات
انجام شده برای تسهیل تجارت با هدف کاهش هزینهها و تسریع جریان
صادرات و واردات در سودان طراحی شدهاند ،اظهار خشنودی کرد.
در این کارگاه حدود  45مدیر اجرایی از بخشهای مختلف گمرکات بنادر،
فرودگاهها و مرزهای زمینی ،نمایندگانی از هیأتهای تجاری ،واردکنندگان،
آژانسهای حملونقل ،حقالعملکاران گمرکی ،شرکتهای کشتیرانی،
سازمانهای بندری ،سازمان استاندارد ،امنیت و بهداشت و مسئوالن بخش
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 ،WCOدعوت میشود .کارگاه اعتبارسنجی MPA
بخشی از رویکرد استراتژیک سازمان جهانی گمرک
برای دسترسی بیشتر به کارشناسان ظرفیتسازی و
تضمین سطح استاندارد دانش و توانایی آنان برای
پشتیبانی از اعضای  WCOاست.
کارشناسان گمرکی از کشورهای آرژانتین ،شیلی،
جمهوری دومینکن ،گواتماال ،مکزیک ،پاراگوئه ،اسپانیا
و اروگوئه در این کارگاه شرکت داشتند .این کارشناسان
برای کسب مهارتهای الزم  MPAاز طریق برگزاری
تمرینهای شبیهسازی ،ارائه مطلب ،فعالیتهای گروهی
و شرکت در مباحث مورد سنجش قرار گرفتند .الزم به
ذکر است که شرکتکنندگان در این کارگاه ملزم به نمایش
معلومات و دانش خود از کاربرد استراتژیک استانداردهای
محوری  ،WCOابزارها و دستورالعملهای آن و
موافقتنامه تسهیل تجارت نیز بودند.
 10شرکتکننده در این کارگاه برای حضور در
مأموریتهای کشوری به عنوان کارشناس MPA
تحت برنامه مرکاتور مناسب شناخته شدند.

تالش گمرک فیلیپین
برای نوینسازی و تحول
بندر مانیل
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دارویی ،بانک مرکزی سودان و سازمان قرنطینه گردهم آمدند.
هدف اصلی این کارگاه افزایش ظرفیتهای داخلی تمامی ذینفعان
مرتبط با امور صادرات و واردات از تمامی سازمانهای دولتی ،بخش خصوصی،
اپراتورهای لجستیک و غیره بود.
در این کارگاه ،کارشناسان سازمان جهانی گمرک تعداد زیادی از ابزارها،
دستورالعملها و نمونههایی از تجربیات موفق در زمینه تسهیل تجارت را ارائه
کردند که این آموزشها میتواند زمینهساز هدایت و همیاری به سازمانهای
مرزی و سایر شرکای تجاری برای انجام رویههای عملیاتی کارآمد و مؤثر در
محدوده ترخیص کاالهای صادراتی و وارداتی باشد .عالوه بر آن کارشناسان
حاضر در کارگاه مفهوم  TRSرا برای حضار توضیح دادند و مراحل انجام
آن شامل تشکیل یک کارگروه و پروسههای بررسی و کسب نتیجه را با ارائه
موارد عملی کشورهای دیگر تشریح کردند .آنان به ذکر موانع شناسایی شده
در راه تسهیل تجارت براساس توصیهنامههای  TRSنیز پرداخته و همچنین
حضار را درخصوص فراگیری تکنیک های تحلیل و بررسی پروسههای تجاری
از طریق جلسههای تئوری و عملی در بندر خشکی خارطوم یاری رساندند.
تمامی حاضران در این کارگاه ،ضمن استقبال از شیوههای TRS
سازمان جهانی گمرک برای اجرای یک  TRSملی در سودان که از مرحله
رسیدن یک کشتی /کانتینر به بندر سودان شروع شده و تا ترخیص نهایی
در بندر خشکی خارطوم ادامه پیدا میکند ،اظهار تمایل کردند.

بنا به درخواست رئیس سازمان
گمرک فیلیپین ( ،)BOCسازمان جهانی
گمرک مأموریتی برای اعزام کارشناسان
برنامه مرکاتور به مانیل ترتیب داد.
هدف از این مأموریت ،تجزیه و تحلیل
وضعیت بندر مانیل و ارائه مشاوره برای اقدامات
آینده در این بندر بود .نیازمندیهای بازرسی
گمرکی ،نیازهای عملیاتی و استفاده از فناوریهای
جدید ازجمله مسائلی بود که مورد بحث و تبادلنظر
قرار گرفت .اولویت اصلی برای گمرک فیلیپین
تسهیل بیشتر تجارت و جمعآوری درآمدها تحت
پروژه توسعه تجاری بندر مانیل است .این پروژه،
یک پروژه اصالحاتی در محدودهای به وسعت
تقریبی  474هکتار است و هدف از آن تبدیل بندر
مانیل به یک بندر مهم تجاری در کالس جهانی و
معادل با بنادر مهم در ناحیه آسیا -اقیانوسیه است.
در طول بازدید ،مشاوران سازمان جهانی
گمرک ضمن مطالعه اسناد مرتبط ،با تعدادی از
مأموران گمرک فیلیپین مصاحبه کردند و از نزدیک
تسهیالت بندر و گمرک را مورد بازدید قرار دادند.
مشاوران  WCOو مقامات ارشد گمرک
همچنین درباره تحوالت ساختار سازمانی گمرک
فیلیپین اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت
( WTOسازمان تجارت جهانی) ،استراتژی
بررسی زمان ترخیص ،طرح پیشنهادی برای
یک آکادمی جدید گمرکی و مسائل دیگر بحث و
تبادلنظر به عمل آوردند.
در پایان ،مشاوران  WCOگزارش خود
را مبنی بر وضعیت گمرک به انضمام توصیهها
برای اقدامات بعدی را به مدیریت ارشد گمرک
فیلیپین ارائه کردند.
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مترجم :مهناز بهروش

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

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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سند راهبردی گمرک جمهوری اسالمی ایران به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی ابالغ شد

اهداف ،اقدامات و تکالیف گمرک در دوره جدید

فرود عسـگری سـرپر سـت گمرک ایران طی نامهای
سـند راهبردی گمـرک جمهوری اسلامی ایـران را جهت
اجـرا به معاونیـن ،مدیران سـتادی ،ناظران ،مدیـران کل و
مدیران گمـرکات اجرایی ابلاغ کرد.
در ایـن نامـه آمـده اسـت :بـا عنایـت بـه ابلاغ سـند راهبردی
گمـرک جمهوری اسلامی ایران توسـط وزیر محترم امـور اقتصادی
و دارایـی مشـتمل بـر اهداف ،اقدامـات و تکالیف راهبـردی طی نامه
شـماره  108224مـورخ  96/6/5کـه برمبنـای سیاسـتهای اقتصـاد
مقاومتـی ،برنامـه ششـم توسـعه ،برنامه و خط مشـی رئیـس جمهور
محتـرم و برنامـه ارائـه شـده بـه مجلـس شـورای اسلامی تدویـن
گردیـده ،بدینوسـیله سـند یادشـده جهـت اجرای صحیـح و به موقع
ابالغ میگـردد.
انتظـار مـیرود پیادهسـازی دقیـق ایـن تکالیـف و اقدامـات
قبلا نیـز در قالـب برنامههای عملیاتی طی بخشـنامه
راهبـردی کـه ً
شـماره  363060مـورخ  96/4/31ابلاغ گردیـده ،بـا جدیت و رعایت
کلیـه بندهـای بخشـنامه ابالغـی در دسـتور کار قرار داده شـود.
همچنیـن در راسـتای اجـرای بنـد  1نامه صدراالشـاره ضروری
اسـت متولیـان هـر یـک از تکالیـف (وفق جـدال) با مشـارکت فعال
همـکاران پـروژه به قید فوریت نسـبت بـه تدوین منشـور پروژههای
خود اقـدام نمایند.
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تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویههای باقیمانده و
اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی (بسته
رونق و اشتغال)

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

 توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکیو استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک (بسته رونق و اشتغال)
 توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی درسطح بینالمللی (برنامه تقدیمی به مجلس)

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

نظارت بر واردات کاالهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره
واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانههای مرتبط ،جریان
تجارت ،ارز ،ثبت سفارش کاالها و تشریفات گمرکی (بسته رونق
و اشتغال)

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری -صنعتی (بسته
رونق و اشتغال)

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوریهای نوینبا رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد (برنامه تقدیمی به مجلس
و بسته رونق و اشتغال)
 مشارکت در اجرای بند ب ماده  108برنامه ششم توسعهبا موضوع نصب ،راهاندازی و بهروزرسانی سامانههای کنترل
خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکسری) در مبادی گمرکی،
ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا
از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی

اداره کل توسعه و تجهیز

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
دفتر همکاریهای بینالملل

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

دفتر بازبینی و حسابرسی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت فنی و امور گمرکی
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

معاونت حقوقی و نظارت
مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی
اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها
اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کاال و مشارکت
در اجرای بند ج ماده  46برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و
کنترل واردات غیررسمی و قاچاق

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

www.tarkhis-kar.ir

معاونت فنی و امور گمرکی
دفتر هماهنگی استانها

معاونت فنی و امور گمرکی
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سازمانهای همجوار

مناطق آزاد تجاری -صنعتی
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گزارش هفته

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

در دومین نشست تخصصی سرپرست گمرک ایران با صادر کنندگان مطرح شد:

نقاط ضعف و قوت صادرات کاال به قطر و روسیه

سرپرست گمرک ایران تأکید کرد:
شرایط موجود بار دیگر فرصت مناسبی را
برای حضور کاالهای صادراتی ایران در بازار
کشورهای همسایه از جمله قطر و روسیه
فراهم کرده است که نباید به راحتی آن را
از دست داد.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف
گمرک با تمام امکانات و ظرفیتهای فنی و
نیروی انسانی آماده ارائه خدمات و تسهیالت
به صادرکنندگان است خطاب به سازمانها و
نهادهای ذیربط در بحث تجارت یادآور شد که
باید شرایط مناسب برای صادرکنندگان فراهم
شود و نباید اجازه دهیم رقبای ما در بازارهای
این کشور جای ما را پر کنند.
به گزارش خبرنگا ما ،به دنبال مسائل مطرح
شده در نخستین نشست تخصصی صادرکنندگان
کاالهای غیرنفتی با فرود عسگری سرپرست گمرک
ایران دومین نشست مربوط به این موضوع با هدف
حل هر چه سریعتر مشکالت صادرات کاال به ویژه
به روسیه و قطر برگزار شد.
عسگری با دعوت از برخی مدیران و معاونین
سازمانها ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان توسعه تجارت ایران و انجمنهای
مرتبط با حملونقل از آنها خواست تا با حضورشان
در نشست دوم برای حل مشکالت صادرکنندگان
غیرنفتی چارهجویی کنند.سرپرست گمرک ایران
در این نشست به مزیتهای صادراتی ایران به قطر
اشاره کرد و گفت :ایران در حوزه مصالح ساختمانی
و کشاورزی ظرفیت قابل توجهی برای صادرات به
قطر دارد و از آنجا که گمرک بوشهر کوتاهترین مسیر
انتقال کاال به به این کشور است این گمرک میتواند
مرکز صادرات ایران به قطر باشد.
وی ایرانیان مقیم قطر را پتانسیل مناسبی برای
تسریع بخشیدن به این فرآیند خواند و گفت :هموطنان
ما در قطر از طبقه ثروتمند و توانمند این کشور هستند
و میتوانند برای استفاده هر چه بهتر از این فرصت با
ما مشارکت و همکاری کنند.
صادرکنندگان چه گفتند؟
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در
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این نشست با تشکر از سرپرست گمرک ایران به
خاطر برگزاری نشست تخصصی صادرکنندگان کاال
به روسیه و قطر ،از گمرک به عنوان یکی از معدود
سازمانهایی نام برد که با عملکردی فراجناحی خود
تمام تالشش را برای حل مشکالت صادرکنندگان
به کار بسته و همکاری کامل با صادرکنندگان دارد.
حسین نورانی گفت :با الکترونیکی شدن صادرات،
هیچ مانعی از سوی گمرکات برای ما وجود ندارد
ومشکالت و چالشهای ما در خارج از این نهاد و با
دیگر سازمانها است .این فعال اقتصادی از مشکالت
حوزه حملونقل و باال بودن هزینهها در این حوزه
انتقاد کرد که این موضوع گالیه اغلب صادرکنندگان
غیرنفتی نیز بود .وی گفت :دولت باید برای بهبود
وتکمیل زیرساختهای حملونقل آستینها را باال زده
و آنها را تجهیز کند .وی در این باره افزود :اگر توسعه
صادرات اولویت کشور ما است ،باید هواپیمای کارگو
(ویژه حمل بار) داشته باشیم.
کمبود  3500دستگاه کامیون یخچالدار
معاون دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی
در تأیید صحبتهای صادرکنندگان هزینههای
حملونقل در کشور را باال دانست و گفت :گمرک
درخصوص تسهیالت به روسیه و ایجاد کریدور سبز

گمرک ،از تمامی امکاناتش برای ایجاد تسهیالت
استفاده کرده و این تسهیالت را در اختیار صادرکنندگان
قرار داده است ،اما باال بودن هزینههای حملونقل،
رقابتپذیری صادرکنندگان ما را کاهش داده و تنها
 4درصد از آنچه تولید میکنیم صادر میشود .شاهرخ
شجری گفت :ما به  4000کامیون یخچالدار نیاز داریم
در حالی که هماکنون  500کامیون در اختیار داریم و
این کمبودها باعث شده است صادرکنندگان نتوانند از
تسهیالت ایجاد شده به درستی استفاده کنند .وی گفت:
ما باید اجازه دهیم کامیونهای خارجی و کانتینرهای
دست دوم وارد شوند تا شرایط حملونقل تغییر کرده
و با کاهش هزینههای حملونقل صادرکنندگان ما
امکان رقابت داشته باشند .شجری حمایت دولت و
تدوین برنامههای بلندمدت را ،برای ایجاد زنجیرههای
صادراتی ضروری دانست.
طرحهای مردم محور و پایین آمدن
کیفیت کاالهای صادراتی
سید مظفر عبداللهی مدیرعامل کشت و
صنعت روژین تاک نیز مانند دیگر صادرکنندگان
شرکتکننده در این نشست بر باال بودن هزینههای
حملونقل تأکید کرد و ضمن اشاره به تسهیالت قابل
توجه ایجاد شده از سوی گمرک ،در تشریح دیگر
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چالشهای صادرات گفت :متأسفانه در صادرات به
کیفیت کمتر توجه میشود و ما اجازه میدهیم هر
کاالیی با هر کیفیتی از کشور خارج شده و عالوه بر
این کیفیت برخی کاالها در یک بازه زمانی صادرات،
تغییر کرده و کاهش پیدا کند .متأسفانه این طرحهایی
که با عنوان مردم محور مطرح میشود ،خانمانبرانداز
است و همین نگاه باعث شد ما در بازار روسیه کم
رنگ ظاهر شویم.
وی شناسایی بازار قطر را پیش از ورود ضروری
دانست و در انتقادی ارزشگذاری کاالها از سوی
گمرک را باال دانست که البته با توضیح نورانی
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی روبهرو
شد که یادوری کرد ،گمرک ارزشگداری را برمبنای
رقمهای گفته شده از سوی تشکلها اعالم میکند.
بازار مساعد روسیه برای ایران
روشن یکتا مدیرعامل شرکت تجارت سبز
روشن که سابقه طوالنی در تجارت با روسیه دارد،
بازار روسیه را برای پذیرش کاالها و محصوالت
ال مساعد دانست و گفت :ما باید از تمامی
ایرانی کام ً
امکانات صادراتی خود استفاده کنیم .متأسفانه بسیاری
از صادرکنندگان به بازار روسیه آشنایی درست ندارند
و همین مسئله مانع از آن شده بتوانند از تسهیالت
گمرکی قابل توجهی که ایجاد شده استفاده کنند.
همچنین معاون امور بندری سازمان بنادر و
دریانوردی در این نشست از ایجاد تسهیالت ویژه
سازمان بنادر برای صادرکنندگان به قطر در روزهای
آینده خبر داد .روانبخش بهزادیان گفت :کشتیهایی
که از بندر بوشهر و شهید رجایی در حوزه خلیج فارس
ترانشیپ کنند میتوانند ،از تخفیفات  90درصدی
سازمان بنادر استفاده کنند .به گفته این مقام سازمان
بنادر و دریانوردی همچنین از اعطای وام با بهره
بسیار پایین خبر داد که شناورهایی که در این مسیر
تردد میکنند میتوانند از آن استفاده کنند .برخی
صادرکنندگان در این نشست از وجود مشکالتی برای
صادرات به عراق و افغانستان نیز انتقاد کردند .در پایان
این نشست که بیشتر بر طرح مشکالت و موانع از سوی
سازمانهای همجوار گمرک بهخصوص حملونقل و
مجوزها و محدودیتهای کشاورزی پرداخته شد.
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همزمان با برگزاری یک همایش آموزشی ،اعالم شد
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الکترونیکی شدن ارزیابی فرآوردهها و مشتقات نفت و گاز در گمرک
ارزیابی فرآوردهها و مشتقات نفت و گاز برمبنای تبادل اطالعات میان گمرک و سامانه
ثبت اطالعات معامالت نفتی (ثامن) در گمرک الکترونیکی انجام میشود.
براساس این گزارش در چارچوب همکاری و هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
اطالعات سامانه ثبت اطالعات معامالت نفتی (ثامن) قابل اتکا بوده و به عنوان اطالعات ارزیابی در سامانه
جامع گمرکی قرار میگیرد.
به همین منظور گمرک نخستین همایش آموزشی ارزیابی فرآوردهها و مشتقات نفت و گاز و سامانه ثبت
اطالعات معامالت نفتی (ثامن) ویژه مسئولین سرویس ارزیابی صادرات و کارشناسان امور گمرکی را برگزار کرد.
در این همایش نحوه کار با سامانه ثبت الکترونیکی اطالعات معامالت نفتی (ثامن) به خصوص ارتباط
سیستمی با سازمانهای همجوار در پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی ،ضوابط ،مقررات،
بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با تشریفات گمرکی در رویه صادرات و ترانزیت فرآوردهها و مشتقات
نفت و گاز توسط مدرسان و مدیران ارشد از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک تشریح شد.
این گزارش حاکی است ،پنل پرسش و پاسخ درباره تاریخچه اقدامات قانونی پیادهسازی سامانه ثبت
الکترونیکی اطالعات معامالت نفتی (ثامن) از دیگر محورهای این همایش بود.
براساس این گزارش ،علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به اهمیت برگزاری این
همایش بر لزوم آموزش مستمر همکاران در جهت رفع مسائل و مشکالت موجود همزمان با تبادل الکترونیکی
اطالعات تأکید کرد.شایان ذکر است این همایش آموزشی  ۸ساعته با هماهنگی دفتر مطالعات ،تحقیقات و
ظرفیتسازی گمرک ایران در محل سالن همایشهای مهرآباد برگزار شد.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

www.tarkhis-kar.ir
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منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
R

I

.

A

C

I

R

I

.

سـال نوزدهم

W

W

12

W

جزئیات
تجارت خارجی ایران
در پنج ماهه اول سالجاری
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مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در پنج ماهه نخست سالجاری به  ۳۶میلیارد
و  ۶۳۵میلیون دالر رسید که این رقم 5/34درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵
است .مجموع تجارت خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال گذشته  ۳۴میلیارد و ۷۷۸
میلیون دالر بود.
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به گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
گمرک ایران ،ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مرداد
ماه سالجاری نسبت به تیرماه  4/6درصد بهبود و
واردات کاال در دومین ماه از فصل تابستان نسبت به
ماه اول7/48درصد کاهش یافت.
بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در
سالجاری تا ابتدای شهریور ماه نسبت به مدت مشابه
سال قبل  5/34درصد رشد کرده است .در پنج ماهه
اول سالجاری تشریفات گمرکی  ۶۲میلیون و ۲۶۶
هزار تن کاال در گمرکات کشور تمام ًا به صورت
الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام
شده که از این مقدار  ۴۸میلیون و  ۴۱هزار تن سهم
واردات و  ۱۴میلیون و  ۲۲۵هزار تن سهم کاالهای
صادراتی غیرنفتی بوده است.
این گزارش میافزاید؛ در پنج ماهه اول
سالجاری به میزان  ۱۹میلیارد و  ۴۴۲میلیون دالر
انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل 16/49درصد افزایش نشان میدهد .این
رقم در ماه گذشته 23/97درصد بود .عمدهترین دالیل
افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو،
کاالهای سرمایهای و برخی کاالهای اساسی مربوط

میشود .همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت
کاالهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک
هزار و  ۳۶۷دالر افزایش یافت که در مقایسه با
پارسال 8/84درصد افزایش داشته است .در این مدت
شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف معامله
با ایران هم بودهایم.
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه اول
سالجاری به  ۱۷میلیارد و  ۱۹۳میلیون دالر رسید که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4/95
درصد کاهش داشته است .این رقم در ماه گذشته
 9/54درصد بود .در مرداد ماه سالجاری صادرات
پتروشیمی سبز شد و با یک روند افزایشی نسبت
به چهار ماهه گذشته  2/03درصد افزایش یافت و ۶
میلیارد دالری شد .با این حال تجارت خارجی ایران
با کاهش صادرات سایر کاالها همراه است .در این
بخش هم گرچه شاهد بهبود نسبت به چهار ماهه
قبل بودهایم ،اما  9/30درصد نسبت به سال گذشته
کاهش داشت که البته این رقم در تیرماه 14/99درصد
بود .در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت
 5/39درصدی بودهایم .همچنین متوسط قیمت هر
تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به  ۳۵۸دالر
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رسید که 3/47درصد افزایش داشت.
در مجموع وضعیت بهتری در بخش صادرات
غیرنفتی نسبت به چهار ماهه اول سالجاری حاکم
شده به نحویکه صادرات کاالهای ایرانی به چین در
پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۰
درصد افزایش یافته است .در بازار عراق هم عملکرد
بهتری داشتیم و رشد  ۴درصدی ثبت شد .صادرات
غیرنفتی ایران به کره جنوبی هم با افزایش  ۸درصدی
همراه شد و تنها شاهد افت 14/54درصدی صادرات
کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم.
عمدهترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت
یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۲
میلیارد و  ۹۲۰میلیون دالر ،پلیاتیلن گرید فیلم با
 ۶۵۲میلیون دالر ،پروپان مایع شده به ارزش ۵۷۶
میلیون دالر ،سایر روغنهای سبک و فرآوردهها به
جز بنزین با  ۵۵۵میلیون دالر و متانول با  ۴۹۸میلیون
دالر بوده است.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در پنج ماهه ابتدای
سالجاری نیز به ترتیب شامل برنج با  ۹۶۳میلیون
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دالر ،ذرت دامی به ارزش  ۶۱۲میلیون دالر ،وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی
سی به ارزش  ۵۱۵میلیون دالر ،قطعات منفصله جهت
تولید خودروی سواری با  ۴۳۴میلیون دالر و لوبیای
سویا با  ۴۱۰میلیون دالر بوده است.
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در پنج
ماهه اول سالجاری به ترتیب شامل چین به ارزش
 ۳میلیارد و  ۷۴۳میلیون دالر ،عراق با  ۲میلیارد و
 ۶۰۴میلیون دالر ،امارات متحده عربی با  ۲میلیارد
و  ۵۸۳میلیون دالر ،جمهوری کره با یک میلیارد
و ۶۷۶میلیون دالر و هند با یک میلیارد و ۱۹۹
میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در
مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با
۴میلیارد و  ۲۵۶میلیون دالر ،امارات متحده عربی با
 ۳میلیارد و  ۳۴۱میلیون دالر ،جمهوری کره با یک
میلیارد و  ۳۴۶میلیون دالر ،هند با یک میلیارد و ۲۶۶
میلیون دالر و ترکیه با یک میلیارد و  ۱۳۸میلیون
دالر بوده است.
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مدیرکل اداره نظارت بر ترانزیت گمرک ایران:

بخش خصوصی باید برای رفع مشکالت ترانزیت به دولت کمک کند

نشست مشترک مدیران شرکتهای
حملونقل بینالمللی خراسان رضوی با
مدیرکل اداره نظارت بر ترانزیت گمرک
جمهوری اسالمی ایران با حضور ناظر
گمرکات خراسان و تعدادی از مدیران
گمرکات مرزی در محل انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی برگزار شد.
علی رضا صدریخواه ،مدیرکل اداره نظارت بر
ترانزیت گمرک در این نشست گفت :ترانزیت در
کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و بخشی از
درآمد کشور از این محل تأمین میشود.
وی افزود :امروز ترانزیت باعث ایجاد زنجیره
ارتباطی بین کشورها شده و عالوه بر توسعه تجارت،
هزینههای تمام شده کاال را در زنجیره تأمین کاهش
داده است.صدریخواه اظهارداشت :سازمان جهانی
گمرک به دنبال آسان نمودن رویههای گمرکی
و از جمله رویه ترانزیت و کم کردن هزینههای
حملونقل بهخصوص برای کشورهایی است که
دسترسی به آبهای آزاد ندارند و ایران با توجه به
موقعیت استراتژیک خود میتواند از این وضعیت
بیشترین بهره را ببرد.
وی گفت :کنوانسیون تیر که یک معاهده
بینالمللی است ،باعث آسان شدن رویه ترانزیت و
کاهش هزینهها شده و گمرک ایران نیز با اجرایی
نمودن پروژه تیر الکترونیکی  E-TIRبه همراه
گمرک ترکیه اولین گمرکی است که این کنواسیون

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

را اجرایی نموده و از این نظر مورد تقدیر سازمانهای
جهانی مرتبط قرار گرفته است.
وی افزود :طبیعت ًا دولت باید نگاه کنترلی و
ویژهای به حملونقل در کشور داشته باشد که این
امر باید با کمک بخش خصوصی و شرکتهای
حملونقل صورت گیرد در غیر این صورت کنترل و
نظارت دولت به تنهایی کافی نخواهد بود.
علی رضا صدریخواه در ادامه به سواالت مطرح
شده در جلسه پاسخ داد و گفت :در برههای از زمان
مشکالتی در بندر شهید رجایی بهوجود آمد که ما
سعی کردیم آنها را حل کنیم و در حال حاضر مشکل

خاصی در گمرک شهید رجایی وجود ندارد.
وی عنوان کرد :یکی از اساسیترین مشکالت
بر سر راه ترانزیت وجود مقررات مزاحم مربوط به
عبور کاالی خارجی از کشور است و مشکل دیگر
ایجاد سازمانهای مختلف نظردهنده در جریان
تشریفات ترانزیت است که بعض ًا باعث باال بردن
زمان ترانزیت میشود.
صدریخواه در ادامه گفت :ما سعی میکنیم با
توجه به هر موضوع در طول زمان مشکالت را حل
کنیم و با تسهیل ترانزیت بتوانیم به یکی از قطبهای
ترانزیتی منطقه تبدیل شویم.

www.tarkhis-kar.ir

وی ضمن استقبال از پیشنهاد انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی
برای مشارکت در خرید دستگاههای کنترلی و نظارتی
بهروز در مبادی خروجی استقبال و عنوان کرد :به
طور قطع با مشارکت بخش خصوصی بهتر میتوانیم
مشکالت را برطرف کنیم و به سمت تسهیل و دقت
در انجام تشریفات ترانزیت پیش برویم.
مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک افزود:
در هیچ جای دنیا ترانزیت به عنوان تهدید بهشمار
نمیرود ،بلکه به دید فرصت به آن مینگرند و ما هم
باید در زمینه رشد ترانزیت کوشا باشیم.
در آغاز این نشست احمد زمانیان یزدی رئیس
هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل
بینالمللی گفت :با توجه به برخی از مشکالت
شرکتهای حملونقل بینالمللی با گمرک الزم
دانستیم در نشستی مشترک به حل معضالت موجود با
مسئولین گمرکی بپردازیم.وی افزود :حضور حداکثری
اعضا در این جلسه نشانگر اشتیاق بخش خصوصی
برای رفع مشکالت ترانزیت است.
در ادامه نیز مدیران شرکتهای حملونقل به
بیان مسائل و مشکالت موجود پرداختند و خواستار
همکاری گمرک برای رفع آنها شدند.
امید جهانخواه ناظر گمرکات استان خراسان
رضوی و مدیران گمرکات مرزی نیز در این نشست
به سئوالهای مدیران شرکتهای حملونقل پاسخ
دادند.
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

رصد کامل
کاالهای ورودی به کشور
با سامانههای پیشرفته
گمرک الکترونیک
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تمامی کاالهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور
به کمک سامانههای الکترونیکی رصد میشود و مبارزه
با قاچاق کاال با استفاده از فناوری اطالعات هوشمند
صورت می گیرد.
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براساس این گزارش با راهاندازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی،
هماکنون اطالعات کاالهایی که به کشور وارد
میشود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک،
مانیفست الکترونیک ،فاکتور الکترونیک ،عدلبندی
الکترونیک ،اظهار الکترونیک ،گواهی مبدأ ،قبض
انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمانهای
همکار گمرک تطبیق داده شده و در صورت هر گونه
مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از
ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری
میکند.
یکی از مزیتهای مهم سامانههای الکترونیکی
گمرک ،ذخیر هسازی اطالعات تمامی کاالهای
وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کاالها
است که این اطالعات از ابتدای راهاندازی سامانه
جامع گمرکی در بانک اطالعات این سامانه
ذخیرهسازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کاال و ارز
قرار گرفته است.
گمرک ایران برای مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در مرحله نخست اطالعات اظهاری صاحب
کاال یا نماینده قانونی وی را با اطالعات بارنامه،
مانیفست ،بیمه ،ثبت سفارش ،قبض انبار ،مجوزهای
سازمانهای همکار ،گواهی مبدأ ،فاکتور خرید،
عدلبندی ،نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند
ال الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره
و کام ً

واحد تجارت فرامرزی تطبیق میدهد و در صورت
هرگونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی
به صورت خودکار قفل میشود.
کارشناسان این سامانه با شناسایی نقاط قوت
و ضعف و البته با اولویت قرار دادن امر مهم مبارزه
با قاچاق کاال تالش کردهاند تا کارایی این سامانه
را ارتقا دهند .در راستای اثربخشی این اقدامات از
اوایل سال  ۱۳۹۵دستاندرکاران و کارشناسان جوان
این سامانه بومی ،با کار گذاشتن تلههای الکترونیکی
توانستند عملکرد سامانه را بهبود دهند که خوشبختانه
ارتقای عملکرد و توانایی این سامانه در تقاطعگیری
اطالعات با هوشمندسازی تمامی اطالعات ورودی
فصل جدیدی را در مبارزه هوشمند با قاچاق کاال و
پیشگیری از تخلفات گمرکی گشوده است.
در ادامه تالشها و برنامههای گمرک ایران
برای ارتقای کارکرد سامانههای الکترونیکی در
گمرک از ابتدای سالجاری هوشمندسازی تمامی
اطالعات کاالهای وارداتی با هدف مبارزه با قاچاق
کاال با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن
اطالعات بارنامه ،فاکتور خرید ،عدلبندی و منشا ارز،
ال هوشمندسازی شد و سامانه
تطبیق اطالعات کام ً
جامع گمرکی هماکنون این قابلیت را پیدا کرده است
که به طور کامل در زنجیره ورود اطالعات ترخیص،
دادهها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف
احتمالی را شناسایی کند.
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امروز ما شاهد به بار نشستن تال شها
و زحمات مدیران ،مسئوالن و کارشناسان
سامانههای الکترونیکی در گمرک هستیم که قطعا
دستاوردی مهم در کشور به شمار میرود و نقش
تعیینکنندهای در رصد و مبارزه با کاالی قاچاق
دارد .این دستاوردها با تحسین رئیس جمهور،
معاون اول رئیس جمهور ،مسئوالن ،نمایندگان
ملت در مجلس و تمامی نهادهای نظارتی و امنیتی
کشور همراه بوده است .اگر بخواهیم به صورت
نمونه به کارکردهای سامانه جامع گمرکی اشاره
نماییم باید بار دیگر به یک پرونده قاچاقی اشاره
کنیم که طی روزهای اخیر رسانهای شد و با تالش
و زحمات شبانهروزی مدیر و کارکنان شریف و
زحمتکش گمرک البرز و به کمک اطالعات سامانه
جامع گمرکی به بار نشست.
با اینکه پیادهسازی سامانه جامع گمرکی از
نیمه دوم سال  ۱۳۹۲کلید خورد و در سال ۱۳۹۳
نیز نهالی نوپا به شمار میرفت ،اما از سال ۱۳۹۳
پروانههای گمرکی که ابزاری بسیار مهم در مبارزه
با قاچاق کاال محسوب میشود الکترونیکی شده
و تمامی اطالعات کاالهای ترخیص شده توسط
شرکت مدیا در این سامانه ذخیرهسازی شده بود.
با توجه به اینکه  ۷۰درصد از کاالهای ورودی به
انبارهای این شرکت در سال  ۱۳۹۳بوده و مابقی
در سال  ۱۳۹۴وارد گردیده بود ،اما به کمک همان
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بانک اطالعات اولیه سامانه جامع گمرکی که از سال
 ۱۳۹۳ذخیرهسازی شده بود ،پس از بررسیهای فنی
و تخصصی مشخص شد بخشی از لوازم خانگی
این شرکت از طریق گمرکات و کامال قانونی پس
از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور
شده است و بخش دیگری بدون پرداخت حقوق و
عوارض گمرکی و از سایر مبادی ورودی وارد کشور
شده است که قاچاق تشخیص داده شد.
این گزارش میافزاید؛ تلههای الکترونیکی و
تقاطعگیری اطالعات در سامانه جامع گمرکی از سال
 ۱۳۹۵و هوشمندسازی تمامی اطالعات با هدف بسیار
مهم مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ابتدای سالجاری
راهاندازی شده است که زمان پیادهسازی و اجرای
این پروژهها در یکی از خبرگزاریها به بهانه پرونده
قاچاق یک شرکت که به دو سال قبل مربوط میشود
و فعالیتهای اصلی آن در سال  ۱۳۹۳و مابقی در
سال  ۱۳۹۴صورت گرفته است ،به اشتباه منتشر شده
بود .نکته مهمتر اینکه سامانه جامع گمرکی به مرور
زمان روند تکاملی را طی کرده و برای تکمیل کامل
این سامانه که به دست توانمند دانشپژوهان جوان
داخلی طراحی و پیادهسازی شده به زمان بیشتر و
همکاری سازمان های همجوار گمرک نیاز است و
البته گمرک ایران از نقد منصفانه رسانهها درخصوص
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
استقبال میکند.
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محمدجواد عطرچیان ،دبیر کمیته حملونقل اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

شفافیت در تجارت خارجی با سامانه جامع گمرکی
دبیر کمیته حملونقل اتاق بازرگانی
تهران گفت :سامانه جامع گمرکی
تحولی بزرگ در جهت ایجاد شفافیت
بیشتر در اقتصاد و همچنین تسهیل
روند تجارت برای تجار و بازرگانان
کشور است.
محمدجواد عطرچیان افزود :خوشبختانه

@tarkhiskala
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گمرک جمهوری اسالمی ایران از سه سال قبل در
مورد اظهار الکترونیکی اسناد تجاری ،حملونقل،
اظهارنامههای گمرکی و همچنین سایر اسناد مورد
نیاز در تجارت بینالملل سامانه الکترنیکی به نام
«جامع امور گمرکی» را پایهریزی کرد.
وی با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در
صادرات ،واردات و ترانزیت کاالها و همینطور

تسهیل تجارت ایفا میکند و ازحلقههای مهم
تجارت بینالمللی است ،گفت :اگر این سازمان
نقش خود را خوب ،به موقع و سریع انجام دهد
گردش کاال روانتر و سریعتر انجام خواهد شد.
وی افزود :گمرک تنها با استفاده از ابزارها
و فناوریهای مدرن است که میتواند نقش و
مسئولیت خود را در تسهیل و توسعه تجارت
خارجی به نحو احسن انجام دهد چراکه روشها
و شیوههای قدیمی و سنتی دیگر جوابگوی نیازها
و توقعات امروزی فعاالن جامعه تجاری نیست.
عطرچیان با اعالم اینکه سامانه جامع
گمرکی بدون شک از مهمترین اقدامات گمرک
در سالهای اخیر بوده است ،افزود :این سامانه
مزایای زیادی دارد که شفافیت در تجارت خارجی
ازجمله آنها است.
وی با بیان اینکه شفافیت ،گرایش تجار و
صنعتگران به تجارت قانونی از مبادی رسمی را
بیشتر میکند ،اظهارداشت :سامانه جامع گمرکی
در ایجاد شفافیت در جلوگیری از اتالف زمان،

www.tarkhis-kar.ir
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حذف اسناد کاغذی ،برقراری ارتباط الکترونیک
با سازمانها برای اخذ مجوز ،کاهش قاچاق و
غیره بسیار نقشآفرین است.
دبیر کمیته حملونقل اتاق بازرگانی
تهران یادآور شد :سامانه جامع گمرکی بهرغم
برخورداری از مزایای فراوان ،خالی از ایراد نبوده
و به مرور زمان این مشکالت و معضالت نیز
رفع خواهد شد.
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راهنمایی ثبت منشاء ارز
در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی
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با راهاندازی صفحه منشاء ارز در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ،صاحبان
کاالهای وارداتی از  24خرداد ماه سالجاری ملزم به ثبت منشاء ارز واردات شدند.
ارزیابیهای انجام شده در این خصوص نشان میدهد تبادل اطالعات بین گمرک
و بانک مرکزی در مورد محل تأمین ارز برای واردات سبب شفافیت بیشتر عملکرد
مطلوب بر فرآیند تخصیص ارز در حوزه تجارت خارجی شده است.
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کاربران بهخصوص واردکنندگان کاال برای ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت ثبت عملیات
مربوط به منشاء ارز ،میتوانند براساس راهنمای زیر عمل کنند.
تعیین منشاء ارز

به منظور تعیین منشاء ارز ،پس از ورود به سامانه پنجره واحد از قسمت اظهارنامههای قبلی با کلیک بر روی
“ویرایش” ( )1وارد مرحله مشاهده وضعیت اظهارنامه شده و بر روی کلید
کلیک نمایید)2( .
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در این مرحله ابتدا سطر کاالیی که اظهار نمودهاید را انتخاب کرده( )1سپس مبلغ و وزن اظهار شده را در
فیلدهای مربوطه وارد نمایید)2(.
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سپس در قسمت مبالغ سند فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.

در ادامه در قسمت اطالعات منشاء ارز ابتدا نوع منشاء ارز را انتخاب نموده ( )1و پس از آن در فیلد مبلغ،
مبلغ ارز را وارد کرده ( )2و ارز را از منوی آبشاری انتخاب نمائید3 ).

با کلیک بر روی کلید “تعیین منشاء ارز” وارد صفحه اعالم منشاء ارز بانک مرکزی شده و بر روی کلید
						

در آخر با کلیل بر

کلیک نمایید.
						

a
t

اطالعات وارد شده در لیست قرار میگیرد .در صورت وجود چندین سطر کاال ،به همین روال در ابتدای
فرم ،سطر کاالی بعدی را انتخاب کرده و پس از تکمیل فرم ،اطالعات را به لیست اضافه نمایید و در آخر
با کلیک بر روی
اطالعات را ثبت کنید.

رویه غیربانکی
با این کار در صورتی که رویه غیربانکی باشد اطالعات کاالیی ثبت سفارش و فیلدهای مربوط به تعیین
منشاء ارز در صفحه به این شکل بارگزاری میگردد.

@tarkhiskala
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آنچه درباره طرح جديد گمرك بايد بدانيد

رویه بانکی

انقالب دوم گمرك الكترونيك
فضاي كسب و كار چگونه بهبود مييابد؟

در صورتی که رویه بانکی باشد با کلیک بر روی
اطالعات موجود در بانک و ثبت سفارش به شکل زیر فراخوانی و بارگزاری میگردد.
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در این مرحله ابتدا کاال یا کاالهای مد نظر خود برای تعیین منشاء ارز را انتخاب کرده ( )1و مبلغ و مقدار/
وزن را وارد نمایید)2( .

سپس در صورتی که قصد ترخیص به صورت حداقل اسناد با حمل یکسره را دارید گزینه مناسب را انتخاب
کنید .در غیر این صورت یک سند از لیست استاد انتخاب نمایید ( )3و در آخر بر روی
کلیک نمایید)4(.

نکته :تنها بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
تماس با پشتیبانی سامانه
جهت دریافت اطالعات بیشتر و آخرین اطالعیهها و راهنماهای مربوطه به اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی
به وبالگ زیر مراجعه کنید.
Eplirica.blog.ir
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پس از پنجره واحد كه انقالبي در گمرك الكترونيك ايران به پا كرد ،حاال
گمرك در نظر دارد تا با طرحي تازه در راستاي سادهسازي امر تجارت به كمك
توليدكنند هها بيايد.
اين طرح كه به نام ،بانک اطالعات الکترونیکی ویژه تولیدکنندگان در گمرک آغاز بکار کرده
كرده ،قرار است واردات كاالهاي واسطهاي را براي توليدكنندهها سهلتر كند.
بهبود فضای کسبوکار ( )Doing Businessدر کشورهای مختلف از سال  2004در دستور
کار بانک جهانی قرار گرفته است .پروژهاي كه سبب ميشود ،قوانین و مقررات کشورها تسهيل شده
و با هدف یافتن گلوگاهها ،محدودیتها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی فراهم شود .اين برنامه
در دستور دولت دوازدهم هم قرار گرفته و دستگاهها به فراخور مسئوليتها و وظايفي كه برعهده
دارند نسبت به رفع محدوديتها در دستگاه زيرمجموعه خود اقدام ميكنند.
هرچه شرايط براي كسبوكار و توليد سهلتر شود ،تجارت يك كشور رونق گرفته و درآمدهاي
ارزي آن كشور بهبود مييابد .خصوص ًا اين برنامه در راستاي اقتصاد مقاومتي است كه بر امر
درونزايي و برونزايي اقتصاد تكيه دارد .هر چه اين شرايط بهبود يابد ،رتبه كشورها بر اين اساس در
شاخصهاي جهاني هم بهبود مييابد.
گمرک ایران در تازهترین اقدام خود در جهت بهبود فضای کسبوکار و حمایت از تولید از
آغاز بهکار بانک اطالعات الکترونیکی ویژه تولیدکنندگان در پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داده
است .طرحي كه براي اولين بار در كشور اجرايي ميشود و نتيجه آنعالوه بر بهبود فضاي كسبوكار
و تجارت سبب ميشود تا دولت نيز شرايط آسانتري را براي توليدكنندگان فراهم كند.
به جاي آنكه توليدكننده مدتها منتظر ترخيص ماشينآالت يا مواد اوليه براي توليد بماند ،حاال
اين بانك اطالعاتي كار ترخيص كاال را براي آنها آسانتر خواهد كرد.
روش كار به اين ترتيب است كه توليدكننده با استفاده از كارت بازرگاني كه در اختيار دارد،
در اين بانك ثبتنام ميكند و اطالعات او يك بار براي هميشه در اين بانك به ثبت ميرسد .از
اين پس گمرك براساس اين اطالعات توليدكننده را ميشناسد و ميتواند در طول سال توليدكننده
چه محصولي را وارد يا صادر كرده است .مزيت ديگر اين بانك براي توليدكننده است كه اطالعات
تجاري خود را در جايي ثبت كرده و امور حسابداري درون شركتي را براي او تسهيالت خواهد كرد.
این بانک اطالعاتی كه با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در فضایی تعاملی ،تسهیالت
ویژهای را در «سامانه جامع مديريت كاال و خدمات پس از ترخيص» ایجاد شده ،حاال ميتواند دومين
انقالب در گمرك الكترونيك باشد.
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بانك الكترونيكي چگونه كار ميكند؟
آنطور كه در دستورالعمل اين بانك اطالعاتي مورد تأكيد قرار گرفته ،فرآیند ثبتنام شرکتهای
تولیدی از دو مرحله تشکیل شده است؛ در مرحله اول کلیه شرکتهای تولیدی (اعم از شرکتهای
تولیدی داخل مناطق آزاد و ویژه و سایر تولیدیها داخل سرزمین اصلی) نسبت به ثبت اطالعات
کلی اقدام كنند و در مرحله بعد که قرار است بهزودی اطالعرسانی شود ،قرار است نسبت به تکمیل
اطالعات محصوالت تولیدی در سامانه اقدام شود.
گمرك اعالم كرده ،تولیدکنندگانی که تا به حال ثبت نام نکردهاند ،میتوانند 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 بهرهمند شوند.
با اين شرايط تازه ،حاال شرکتهای تولیدی در تمامی ساعات شبانهروز میتوانند با ثبتنام و
ورود به سامانه  www.wms.irپس از مراحل ثبتنام از چگونگی این تسهیالت آگاهی پیدا کنند.
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طرحي كه كار توليدكنندهها را آسان ميكند
ميگويند ،مثل آب خوردن .اين مثلي است كه ميتوان اكنون براي بانک اطالعات الکترونیکی
گمرك بهكار برد.
ترديدي نيست كه تجارت بينالمللي در جهان بدون استفاده از خدمات گمركي معني و مفهومي
ندارد .با توجه به حجم باالي تجارت و سرعت فزاينده معامالت تجاري گمرك نيز ناگزير است متحول
aبا همان سرعت هم عمليات ترخيص كاال در سيستم گمركي پيش برود.
از سويي كارشناسان معتقدند كه الكترونيكي شدن رويههاي گمركي سبب كاهش اتالف وقت
براي صدور گواهينامهها ،محوزها و ترخيص كاال ميشود .از سويي الكترونيكي شدن گمرك باعث
كاهش هزينههاي مبادله ،سرعت انتقال ،بهبود ارتباطات و مشاركت راحتتر طرفهاي تجاري در
فرآينده مبادله و البته اعتماد متقابل ميشود.
حاال با پروژه تازه گمرك نه تنها اين اهداف محقق خواهد شد بلكه آنطور كه اعالم شده ،تسهيالتي
هم براي توليدكنندگاني كه از اين سامانه استفاده كرده و ثبتنام ميكنند ،در نظر گرفته خواهد شد.
برخی تسهیالتی که شرکتهای تولیدی میتوانند با ثبتنام در سامانه مذکور از آن بهره ببرند،
عبارتند از :معافیت  4درصد مالیات علیالحساب ،تسهیل ورود کاال در مسیرهای سبز و امکان اظهار
قبل از ورود ،کیل مصرف و استرداد پروانه وارداتی ،تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدیهای
مستقر در مناطق آزاد و ویژه ،تسهیل در جابهجایی کاال با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت
استعالم نیروهای انتظامی ،برقراری ارتباط مؤثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی در راستای کمک
به نیازهای شرکتهای تولیدی و در نهايت بهبود فضای کسبوکار شرکتهای تولیدی با بهرهوری
از زیرسامانه بازار به منظور معرفی کاالی ایرانی به کشورهای دیگر.
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با صدور دستورالعملی از سوی سرپرست گمرک ایران

نحوه ادغام
بازارچههای مرزی
اعالم شد
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در پی ابالغ تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص وضعیت بازارچههای
مشترک مرزی (حذف ،ایجاد ،ادغام ،انتقال و ابقاء) و براساس بند  5این مصوبه
که اظهار میدارد «نحوه ادغام بازارچههای فوق طبق دستورالعمل ابالغی گمرک
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود ،فرود عسگری سرپرست گمرک ایران
دستورالعمل نحوه ادغام بازارچههای مرزی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد».
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متن دستورالعمل به این شرح است:
در اجرای بند  5مصوبه شماره /46861
ت52438هـ مورخ  96/4/24هیأت محترم وزیران،
دستورالعمل نحوه ادغام بازارچههای مرزی به شرح
زیر ابالغ میگردد:
 -1در استان آذربایجان غربی ،بازارچه مرزی
رازی در گمرک رازی ،بازارچه مرزی سرو در گمرک
سرو ،بازارچه مرزی ساریسو در گمرک بازرگان و
بازارچه مرزی تمرچین در گمرک تمرچین ادغام
میشود.
 -2در استان خراسان رضوی ،بازارچه مرزی
دوغارون در گمرک دوغارون ادغام میشود.
 -3در استان خوزستان ،بازارچه مرزی اروندکنار
در گمرک اروندکنار ادغام میشود.
 -4در استان سیستان و بلوچستان بازارچه مرزی
میرجاوه در گمرک میرجاوه و بازارچه مرزی میلک در
گمرک میلک ادغام میشود.

 -5در استان کردستان با عنایت به اینکه بازارچه
مرزی سیرانبند در نقطه صفر مرزی واقع شده است
گمرک بانه در بازارچه مرزی سیرانبند ادغام و تحت
عنوان گمرک سیرانبند -بانه فعالیت مینماید.
 -6کلیه ادغامها پس از بازدید تیمی متشکل از
نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و منابع ،معاونت
فنی و امور گمرکی و دفتر فناوری اطالعات و
ارتباطات به منظور جانمایی مناسب و پیشبینی منابع،
تجهیزات و زیرساختهای الزم صورت میپذیرد.
 -7واحدهای ادغام شده تحت عنوان «گمرک
 »....فعالیت مینمایند و رویه بازارچه به رویههای
موجود اضافه میشود.
 -8در واحدهای ادغام شده کلیه تجهیزات،
انبارها ،باراندازها و اماکن دولتی موجود در اختیار
گمرک قرار میگیرد و چنانچه قراردادی در این
زمینه با بخش غیردولتی وجود داشته باشد ،پس از
پایان مهلت قرارداد ،گمرک نسبت به تمدید قرارداد
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و یا واگذاری به سایر شرکتهای غیردولتی اقدام
مینماید.
 -9صدور قبض انبار و قبض باسکول به
صورت الکترونیکی و توسط گمرک یا شرکت مورد
تأیید گمرک صورت میپذیرد و سیستم انبارها و
باسکول میبایست به سامانه جامع امور گمرکی
متصل باشد.
 -10حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد و
همچنین ورود و خروج کاال برعهده گمرک میباشد.
 -11کدهای مربوط به بازارچههای ادغام
شده در سامانه جامع امور گمرکی غیرفعال شده
و صرف ًا یک کد تحت عنوان گمرک محل ادغام
تعریف میشود.
 -12واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز و
مجاز مشروط صرف ًا با اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی
صورت میپذیرد و کلیه تشریفات اعم از اظهار و تبادل
الکترونیکی اطالعات و اسناد از طریق سامانه پنجره
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واحد تجاری انجام میشود.
شایان ذکر است یکی از عواملی که طی
سالهای گذشته سبب بروز مشکالتی در فرآیند
واردات کاال به کشور میشد و بعض ًا بستری برای ورود
کنترل نشده کاالها را فراهم میکرد ،بازارچههای
مرزی بود که اکثر آنها تحت نظارت استانداریها و
فرمانداریها فعالیت میکردند .هدف اصلی و اولیه از
ایجاد این بازارچهها ایجاد شرایط مناسب برای تبادل
کاال میان ساکنان مناطق مرزی به منظور تأمین
نیازهای ضروریشان و احیان ًا کسب سود متعارف بود،
اما با گذشت زمان سازوکارهای موجود در این اماکن
و مأموریت اصلی آنها دچار تغییرات و دگرگونی هایی
شد که چندان به نفع تجارت و اقتصاد کشور نبود .از
همینرو بحث ادغام بازارچههای مرزی در گمرکات
با هدف و ساماندهی امور آنها در دستور کال دولت
قرار گرفت و انجام هرگونه عملیات گمرکی ،تحت
مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.
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مدیرکل دفتر صادرات ایران اعالم کرد:

کنترل تمامی کاالهای وارداتی و صادراتی به صورت الکترونیکی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
گفت :هماکنون تمامی کاالهای وارداتی
و صادراتی به شیوه الکترونیکی در
گمرکات کنترل میشود و راهاندازی
سا ما نه ا لکتر و نیکی گمر ک کشو ر
مهمترین تحول در چهار سال اخیر
و از پروژههای مهم در حوزه اقتصاد
مقاومتی است.
علی اکبر شامانی در مراسم افتتاح پروژههای
هفته دولت در مرز ماهیرود سربیشه خراسان
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جنوبی ضمن تبریک هفته دولت افزود :گمرک
به عنوان یکی از حوزههای اقتصادی بزرگ کشور
نقش و اهمیت بسزایی در توسعه دارد.
وی ادامه داد :وظایف بسیار بزرگی برعهده
گمرکات است ،ازجمله اینکه گمرک تأمینکننده
سالمت جامعه است و در حوزه مبارزه با قاچاق
کاال و ارز نیز وظیفه مهمی دارد.
وی اضافه کرد :گمرک جمهوری اسالمی
ایران در چهار سال اخیر تحوالت بسیار خوبی
را تجربه کرد که مهمترین آنها راهاندازی سامانه

الکترونیکی گمرک است.
وی با اشاره به اینکه یکی از پروژههای
بسیار مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی الکترونیکی
شدن گمرک بود ،یادآور شد :امروز به جایی
رسیدهایم که در کل گمرکات کشور تمام اقدامات
و کنترل کاالهای وارداتی و صادراتی به صورت
الکترونیکی انجام میشود و هیچ عملیات کاغذی
وجود ندارد و با توجه به زیرساختهای مخابراتی
و اینکه اکثر مکاتبات در نقاط صفر مرزی بوده،
اقدام بسیار مؤثری است.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران گفت:
کاهش زمان تشریفات گمرکی یکی از مزایای
الکترونیکی شدن است و با توجه به اینکه در
گذشته انجام تشریفات واردات  26روز و در
حوزه صادرات نیز هفت روز طول میکشید که
با راهاندازی این سامانه و زیرساختهایی که
وجود دارد مدت زمان انجام تشریفات واردات
به سه روز و صادرات به یک روز کاهش یافت.
شامانی اضافه کرد :یکی از نکات بسیار
حائز اهمیت این سامانه توسعه تشریفات در
حوزه واردات و صادرات با  24سازمان و درگاه
در فرایند صدور مجوزها درگیر است که در این
عملیاتهای گمرکی باید این  24سازمان برای
صدور و ورود کاالها مجوز صادر شود که تمام
مجوزها الکترونیکی صادر میشود.

www.tarkhis-kar.ir
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وی به میزان درآمدها اشاره کرد و افزود :در
پایان سال  92با اینکه میزان واردات  50میلیارد
دالر و درآمد ما حدود هشت هزار میلیارد تومان
بود که در پایان سال  95میزان واردات به 44
میلیارد دالر رسید ولی با استقرار این سامانه و
جلوگیری از بسیاری تخلفات توانستیم پایان
سال  95علیرغم کاهش میزان واردات ،درآمد
حاصل از امور گمرکی را به  18هزار میلیارد
تومان برسانیم.
وی اظهار کرد :یکی دیگر از پیشرفتهای
چند سال اخیر استقرار سیستمها و سامانههای
کنترلی بود ،براساس آخرین آمار تا پایان سال 92
در مجموع گمرکات فقط پنج دستگاه ایکسری
با تکنولوژی قدیمی مستقر بود که در پایان سال
 95به  12دستگاه افزایش یافت.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک

سـال هجدهم
نوزدهم
گمرکی  8آبان  1395سـال
امـورگمرکی
تخصصـیامـور
نشـریه تخصصـی
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اجالس
ویژهمقاله

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

نگرانی سازمان ملل درباره مخدرهای NPS
قاچاقچیان و دستاندرکاران تجارت مواد مخدر
علیرغم تالش بسیاری از کشورهای دنیا برای مبارزه با
این مواد ،در اغلب موارد یا توانستهاند از سدهای پیشرو
با موفقیت عبور کنند یا راه را کج کرده و از مسیری
جایگزین خود را به سر منزل مقصود رساندهاند.
عبور از این سدها از یکسو بهدلیل سودآوری بسیار تجارت
موادمخدر و از سوی دیگر به دلیل یاریرسانی پنهانی قدرتهای
بزرگ جهان ،محقق میشود و از این رو میتوان مدعی شد
قاچاقچیان موادمخدر،امروز با سرعتی بیش از دیگران خود را با
فناوریهای نوین همگام کردهاند و با در دست گرفتن ابتکار عمل،
حداقل یکگام از موانع پیشرو پیشترند.
باید پذیرفت این پیشی گرفتن قاچاقچیان مواد مخدر ،از
یک سو به دلیل مجهز شدن به تکنولوژی نوین در نحوه قاچاق و
ترانزیت موادمخدر بوده و از سوی دیگر به استفاده این سوداگران
از علوم جدید و البراتورهای پیشرفته در تولید مواد مخدر صنعتی
و جدید مرتبط است.
سوداگران با تکیه بر دور زدن موانع پیش روی خود با استفاده از
شیوههای جدید ،سرمایهگذاری هنگفت و گستردهای را نیز در تولید
مواد مخدر صنعتی جدید داشتهاند.
کشف باندهای بزرگ قاچاق موادمخدر همچون باند ایران _
مالزی که با استفاده از روشهای پیچیده و علمی ،اقدام به ترانزیت
این مواد در حجم انبوه در قالب بستهبندی دوغ داشتهاند ،نشاندهنده
تنوع گسترده در روشهای قاچاق است.
همچنین آمار ارائه شده تولید مواد مخدر جدید در دنیا و افزایش
روزافزون آن نیز شاهدی است بر تالش باندهای مافیایی و کارتلهای
موادمخدر دنیا برای تولید مواد جدید و ناشناخته.از دیگر سو اهمیت
تولید مواد روانگردان جدید در دنیا و افزایش روزافزون آن به حدی
است که دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد ()UNODC
برای اولین بار اقدام به انتشار گزارش مرور جهانی بر اطالعات مواد
روانگردان جدید و مصرف آنها و همچنین لیستی از این نوع مواد
تا سال  2012میالدی داشته و بخش اعظمی از گزارش خود در سال
 2013را به بحث موادمخدر و روانگردان جدید یا همان NPSها
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اختصاص داده است.
لذا پیشی گرفتن تعداد مواد روانگردان جدید در مقایسه با
تعداد مواد تحت کنترل کنوانسیونهای بینالمللی نشان از ماهیت
سریعالظهور و رشد و گسترش بیسابقه این مواد داشته و تنوع وسیع
در زمینه ترکیب و تولید این مواد را نمایان میکند.
به طوری که تعداد زیادی از این نوع مواد ،بدون آنکه به عنوان
موادمخدر و روانگردان غیرقانونی شناخته شوند ،بدون هیچ ممنوعیتی
به نقاط مختلف ترانزیت شده و در دسترس جوانان قرار میگیرد.
بر اساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل
متحد ،موضوع مواد روانگردان جدید به یک پدیده جهانشمول
مبدل شده که بسیاری از کشورهای دنیا را تحت تاثیر آسیبهای
وخیم خود قرار داده است.
مطالع ه پیمایشی صورت گرفته از سوی دفتر مذکور نشان میدهد
از میان  80کشور مورد تحقیق 70 ،کشور ظهور مواد روانگردان جدید
یا NPSها را در منطقه خود گزارش کردهاند که این تعداد معادل
 88درصد از کشورهای مورد تحقیق را شامل میشود.
از سوی دیگر مسالهای که باعث میشود ظهور و تولید این مواد
تهدیدی برای کشورها محسوب شود آن است که تبعات مخرب و
مرگبار این مواد به طور کامل شناخته نشده است ،لذا اندک بودن
دانش مرتبط با مواد روانگردان جدید  ،NPSتنوع و تعدد خطرات و
تاثیرات مخرب آن بر سالمت و امنیت عمومی کشورها و طبیعتا عدم
مبارزه و برخورد با آنها به دلیل عدم کنترل و نظارت کنوانسیونهای
بینالمللی ،میتواند به معضلی بزرگ و فراگیر تبدیل شود که این امر
نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نوین است.
همچنین گزارشات جهانی نشان میدهد که این مواد
تحت عناوینی همچون مواد شادیبخش قانونی ،مواد شیمیایی
تحقیق ،غذای گیاهی ،نمک حمام و  ...به راحتی در بازار
دادوستد میشوند.
این مواد نیز غالبا از ترکیب با محصوالت گیاهی و تحت عناوینی
همچون ادویه ( ،)Spiceادویه طال ( ،)Spice Goldآقای خندان
( ،)Mr.Smileyصخرههای ماه ( ،)Moon Rocksمار سیاه
( ،)Black Mambaخوشی جاودانه ( ،)Blissادویه الماس
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منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

محمد یوسفی

( ،)Spice Diamondکا  )K2( 2و  ...تولید و به فروش میرسند.
لذا استفاده از چنین نامهایی و ترکیبات گیاهی این مواد عاملی
در ترغیب استفاده از آنها به منظور تفریح در میان جوانان است.
موضوع مواد روانگردان جدید یا NPSها به دلیل باال رفتن
تعداد این مواد و همچنین مخاطرات پیش روی مصرفکنندگان
آنها در سالهای اخیر از چنان اهمیت ویژهای برخوردار شده که به
عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در دستور کار اجالس
کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل CNDدر سال  2014با حضور
مقامات عالیرتبه کشورهای دنیا قرار گرفته است.
طبق گزارش اخیر دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل،
بیش از  250نوع مواد روانگردان جدید ( )NPSدر جهان وجود دارد
و تنها در فوریه سال  2013تعداد  5ماده جدید از سوی البراتورهای
تجزیه و آنالیز موادمخدر و روانگردان گزارش شده است.
از این رو این آمار نشاندهنده توان بالقوه در ساخت تعداد
نامحدود مشتقات مواد روانگردان جدید است.
اما آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد ،لزوم احساس خطر پلیس
مبارزه با مواد مخدر کشور و همچنین ستاد مبارزه با موادمخدر در
ارتباط با این مواد ناشناخته است که اطالعات محدود و همچنین
مخاطرات پیش رو در برابر ورود این مواد به کشور و فراگیر شدن
استفاده از آنها و به عبارت بهتر ورود آنها به چرخه اعتیاد،
میتواند به عنوانی چالشی جدی در بروز موج جدیدی از مصرف
مواد روانگردان در کشور مطرح شود.
ان پی اس ها ( ) new psychoactive substanceیک
ترم عمومی برای همان مواد روانگردان صنعتی جدید هستند که در
واقع اسم دیگر انها مخدر های طراح است و بیشتر شامل اسپایس
و کانابیس های مصنوعی مثل جی دبلیو اچ و یو اچ و ام ای هستند
 NPSهمگی انواع مخدر های روانگردان جدید صنعتی هستند
و اکثرا فرمول انها از روی تی اچ سی (شاهدانه ) کپی شده است
ساخت روانگردان های جدید ان پی اس دارای تکنولوژی باالی
است و فقط در اسرائیل امریکا ژاپن و انگلیس و کشورهای اروپایی
ساخته می شود و در ایران فعال تکنولوژی ساخت روانگردان های
جدی ان پی اس وجود ندارد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها
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همزمان با هفته دولت صورت گرفت

بهرهبرداری از  12پروژه عمرانی و گمرکی در گمرک ماهیرود
 ۱۲پروژه عمرانی و گمرکی همزمان با
هفته دولت در گمرک ماهیرود شهرستان
سربیشه به بهرهبرداری رسید.
محمدعلی خاشی ،مدیرکل گمرکات خراسان
جنوبی در مراسم بهرهبرداری از این پروژهها با
اشاره به افتتاح ساختمان اداری -آسایشگاهی
گمرگ ماهیرود در سربیشه گفت :عملیات اجرایی
این پروژه که از اسفند ماه  ۱۳۹۴آغاز شده بود با
اعتباری بالغ بر  ۱۲میلیارد ریال به بهرهبرداری
رسید.
وی افتتاح انبار تجاری گمرگ مرزی ماهیرود
در سربیشه را از دیگر طرحها دانست و افزود :این
پروژه با هزار و  ۶۰۰متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ
بر  ۱۶میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد:
عملیات اجرایی این پروژه فروردین ماه  ۱۳۹۴آغاز
شده و در دی ماه  ۱۳۹۵به اتمام رسید.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه
اسفند ماه  ۱۳۹۴آغاز شده بود ،افزود :همچنین
برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد
ریال هزینه شده است.
خاشی بازارچه مرزی و گمرک ماهیرود را
خط مقدم جهاد اقتصادی در خراسان جنوبی
دانست و گفت :باید برای رونق و توسعه این
بازارچه تالش شود.
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گمرك منطقه ويژه اقتصادی ماهيرود
آغاز به کار کرد
گمرک منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود در نقطه
صفر مرزی استان خراسان جنوبی و افغانستان آغاز
به کار کرد.
براساس این گزارش ،با حضور مهندس
پرويزي استاندار خراسان جنوبی ،مهندس علیاکبر
شامانی مديركل دفتر صادرات گمرك ،فرماندار و
مديران كل استان خراسان جنوبي منطقه ويژه
اقتصادي ماهيرود و گمرك منطقه ويژه اقتصادي

مدیرکل گمرک استان البرز گفت :میزان
صادرات از گمرک استان البرز در  ۵ماهه ابتدای
سالجاری از لحاظ وزنی  2/121درصد و از نظر
ارزش دالری  4/154درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش داشته است.
حسین ساالری افزود :در این مدت بیش از  54میلیون
و  763هزار و  540کیلوگرم کاال به ارزش  71میلیون
و  780هزار و  194دالر از طریق گمرک استان البرز به
خارج از کشور صادر شد.
مدیرکل گمرک استان البرز ادامه داد :عمدهترین
کاالهای صادر شده شامل آرد ،گندم ،ماشینها و
دستگاههای مکانیکی ،قند و شکر ،کانکس و ساختمانهای
پیشساخته و رب گوجهفرنگی آماده بود که به کشورهای
عراق ،افغانستان ،ترکمنستان ،ترکیه ،پاکستان ،امارات،

ماهيرود افتتاح و آماده ارائه خدمات گمركي شد.
گمرك منطقه ويژه اقتصادي ماهيرود بر روي
بستر امن فيبر نوري و ارتباط پشتيبان ماهوارهاي
و سامانه جامع امور گمركي و كليه زيرسامانههاي
آن و همچنين ارتباط الكترونيكي با سازمانهاي
همجوار به دست استاندار و مديركل دفتر صادرات
و مقامات استاني بر روي كد  60604زون  Aبا
همكاري و مساعدت گمرك جمهوري اسالمي
ايران و دفتر فناوري گمرك جمهوري اسالمي
ايران به طور كامل و جامع راهاندازي و آماده ارائه
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خدمات گمركي است.
با راهاندازي گمرك منطقه ويژه اقتصادي
صفهاي كاميونهاي خروجي از مرز ماهيرود به
صفر خواهد رسيد.
این گزارش حاکی است ،تمام سامانههاي
الكترونيكي و زيرسامانههای مربوطه بهطور كامل
و جامع در گمركات ماهيرود (گمرك مستقر در
پايانه -گمرك مستقر در بازاچه و گمرك مستقر
در منطقه ويژه) بعد از افتتاح سامانههاي مركزي
در مرز محروم و دورافتاده ماهيرود راهاندازي شده و
اين گمرك تمام تشريفات را به صورت الكترونيك
و بدون كاغذ انجام میدهد.
در اين مراسم عالوه بر افتتاح منطقه ويژه
اقتصادي ماهيرود و گمرك منطقه ويژه؛ ساختمان
اداري گمرك ماهيرود ،خوابگاه کارکنان ،انبار
تجاري گمرك ماهيرود ،اتاق سرور و مانيتورينگ
مركزي گمرك ماهيرود ،واحد سمگا (سگهاي
موادياب گمرك ماهيرود) ،ايكسري مسافري،
سامانه ارتباط ماهوارهاي سامانه جامع گمركي و
ژنراتور برق اضطراري مجموعه گمركات ماهيرود
نيز افتتاح و مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
در اين مراسم ضمن افتتاح درب واحد صادرات
گمركات منطقه ويژه و بازارچه توسط استاندار اعالم
شد که درب واحد واردات گمركات منطقه ويژه،
بازارچه و پايانه ظرف دو ماه آينده افتتاح خواهد شد.

صادرات استان البرز  ۱۲۱درصد افزایش یافت
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سومالی ،انگلستان و فدراسیون روسیه ارسال شد.
ساالری با بیان اینکه در این مدت همچنین 29
میلیون و  789هزار و  616کیلوگرم کاال به ارزش 218
میلیون و  769هزار و  246دالر از طریق گمرک استان
وارد و ترخیص شده است ،افزود :این مقدار در مقایسه
با مدت مشابه از لحاظ وزنی  48/23درصد و از نظر
ارزش دالری  54/72درصد افزایش داشته و عمده آنها
را قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ،چای،
اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری و تلمبههای هوا
تشکیل میدادند.
به گفته ساالری گمرک البرز در این مدت یک میلیارد
و  941میلیون و  471هزار و  964هزار ریال درآمد داشته
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  78/78درصد رشد
نشان میدهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:
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تالش کارکنان گمرک برای مبارزه با قاچاق کاال ،نقش مؤثری در رونق تولید داخل دارد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی
گفت :کارکنان گمرک در خط مبارزه با قاچاق کاال هستند و
با تالش بیوقفه خود در این جهت ،میتوانند در ایجاد رونق
تولید داخلی نقش بسیار تأثیرگذاری داشته باشند.
براساس این گزارش امیر خجسته در بازدید از گمرک همدان
افزود :با توجه به موقعیت جغرافیایی استان همدان ،این استان مورد
توجه قاچاقچیان بوده و تجهیز گمرک به ابزارها و دستگاههای مدرن
کنترلی و نظارتی میتواند به عملکرد آن در مقابله با قاچاقچیان
کمک کند.
نماینده مردم همدان و فامنین همچنین با تأکید بر ظرفیتهای
صادراتی این استان در زمینه کاالهای معدنی و صنایع دستی
اظهارداشت :استان همدان با دارا بودن بیش از  1800جاذبه گردشگری
ثبت شده و شهر جهانی سفال اللجین بسیتر بسیار مناسبی برای

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

صادرات و گسترش بازارهای هدف صادرات است و با ایجاد ارزش
افزوده برای صادرات بخش معدنی و پیگیری از خامفروشی میتوان
ارزآوری باالیی داشت.
نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه با اشاره به نقش
حملونقل ریلی در کاهش هزینههای تجارت خارجی در مورد صدور
مجوز تأسیس گمرک راهآهن از سوی دکتر مسعود کرباسیان رئیس
کل وقت گمرک ایران از وی قدردانی کرد و خواستار اقدام عملیاتی
سریع در این خصوص شد.
جمال خشوعی مدیرکل گمرک استان همدان نیز در این بازدید
درخصوص عملکرد گمرک و همچنین مزایای راهاندازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی که به گفته وی
موجب حذف کاغذ از فرآیندهای گمرکی ،تسهیل و توسعه تجارت و
کاهش هزینههای صاحبان کاال شده است ،گزارشی ارائه کرد.

www.tarkhis-kar.ir
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دفتر گمرک دزفول آغاز به کار کرد
با حضور جمعی از مسئوالن محلی و
مدیران استانی ،دفتر گمرک دزفول افتتاح
شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
براساس این گزارش در آیین بهرهبرداری از
سامانه جامع امور گمرکی زون Bگمرک اهواز
مستقر در گمرک دزفول محمدرضا جعفری ناظر
گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز ضمن
تبریک افتتاح این دفتر به مردم شهرستان دزفول
و بخش خصوصی گفت :گمرکات خوزستان با
استقرار سامانه جامع امور گمرکی و الکترونیکی
شدن رویههای گمرکی بخشی از مشکالت و موانع
را برطرف کرده و در این راستا کاهش هزینهها،
سرعت در انجام عملیات و کارایی باال از مزیتهای
سامانه جامع امورگمرکی و الکترونیکی شدن خدمات
گمرک است.
وی ضمن تقدیر از حمایت فرماندار و نماینده
مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی افزود :اگر
قرار باشد گمرک در شهرستان دزفول به خوبی
فعالیت کند ،کلیه دستگاهها باید همکاری الزم را
داشته باشند ،تا جایگاه گمرک در دزفول تثبیت شود.
مدیرکل گمرک اهواز اضافه کرد :مراحل
تست و بهرهبرداری از سامانه جامع گمرکی زون
 Bدزفول انجام شده و اکنون به صورت رسمی
بهر هبرداری شده و از این پس صفر تا 100
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کارهای گمرکی از مربوط به شمال خوزستان در
مرکز دزفول انجام خواهد شد و نیازی به حضور
در گمرک اهواز نیست .وی با بیان اینکه مکان
گمرک دزفول استیجاری است و نیاز به امکانات
و تجهیزات کنترلی ازجمله باسکول ،ایکسری،
محوطه بارانداز و انبار اختصاصی دارد از مسئولین
استان و شهرستان خواست مشکالت گمرک
دزفول را برطرف نمایند.
جعفری همچنین گفت :گمرک یکی از
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ا و لین د و ر ه مسا بقا ت
فو تسا ل به منا سبت هفته
دولت به میزبانی گمرک چذابه
و با حضور ادارات ،سازمانها
و تجار شاغل در پایانه مرزی
چذابه و همچنین تیم گمرک
اهواز به عنوان مهمان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک
چذابه ،در این دوره از مسابقات
تیمهای گمرک چذابه و گمرک اهواز به مرحله فینال راه یافتند و در پایان تیم گمرک اهواز به مقام قهرمانی
رسید و تیم گمرک چذابه دوم شد.
بهروز کرمی رئیس گمرک چذابه هدف از برگزاری این مسابقه را بزرگداشت شهدای دولت و همچنین
توسعه نشاط و ورزش در سطح پایانه مرزی چذابه به عنوان یک حرکت فرهنگی عنوان کرد.

زیرساختهای اساسی در راستای اشتغالزایی و
توسعه و صادرات در دزفول است و با راهاندازی
مرکز گمرکی در این شهرستان گامی بلند در
راستای بینالمللی شدن فرودگاه دزفول برداشته شد.
شایان ذکر است که در این مراسم پاپی زاده
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی،
دکتر بحرینی معاون اقتصادی استاندار ،آصفی
فرماندار شهرستان دزفول و مدیران اقتصادی استان
و مدیران شهرستان حضور داشتند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس
شورای اسالمی با قدردانی از خدمات
گمر ک قز و ین به صا حبا ن کا ال و
واحدهای تولیدی ،بر نقش و اهمیت
گمرک به عنوان یکی از دستگاه های
اجرایی موفق و پیشگام در استفاده از
دانش روز تأکید کرد.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود
و نماینده مردم قزوین در مجلس که به اتفاق
قاسمی مدیرکل اموراقتصادی و دارایی ،حبیبی
معاون توسعه منابع و مدیریت منابع انسانی
استانداری و کشاورز مدیرکل سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان قزوین در مراسم تکریم
و معارفه مدیرکل گمرک استان حضور یافته
بود ،همچنین بر لزوم هماهنگی همه سازمان
های اقتصادی و همکاری آنان با گمرک در
جهت ارائه خدمات مطلوب به فعاالن تجاری و
تسهیل تجارت تأکید کرد.
شایان ذکر است که از حدود دوماه پیش
رضا نیک روشت به سمت مدیرکل گمرک قزوین
منصوب شده است.

بازدید امام جمعه شهرستان زهک
از گمرک مرزی میلک
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حجتاالسالم خدری امام جمعه شهرستان زهک در استان سیستان و
بلوچستان از گمرک مرزی میلک بازدید و با چگونگی فرآیندهای گمرکی آشنا
شد.
در این بازدید علی محمدی مدیر گمرک مرزی میلک ضمن تشریح عملکرد سامانه جامع
امور گمرکی و تأثیر آن بر تسریع و تسهیل تشریفات صادرات و ترانزیت ،سامانههای الکترونیکی
در گمرک را باعث شفافیت و سالمت انجام امور دانست.
براساس این گزارش ،حجت االسالم خدری ضمن دیداربا كاركنان از بخشهاي مختلف
گمرك و سامانه جامع امور گمركي بازدید کرد و با توجه به محروميت منطقه و شرايط بد آب
هوايي خواستار كمك بيشتر به افراد بومي شد.
امام جمعه زهک همچنین به خاطر ایجاد نظم و تسهیل امر صادرات و ترانزيت در منطقه
از زحمات مدير و كاركنان گمرک میلک تشکر و قدردانی کرد.

در جلسهای با حضور استاندار ،مدیرکل گمرک و سایر مسئوالن صورت گرفت

بررسی الزامات و چالشهای اتصال شبکه ریلی به گمرک استان قم
الزامات و چالشهای پروژه اتصال
شبکه ریلی به گمرک استان قم در
جلسهای با حضور استاندار ،مدیرکل
گمرکات و جمعی از مسئوالن این
استان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان
قم در این جلسه اجرای پروژه مذکور با توجه
به مزایایی همچون صرفهجویی اقتصادی،
توسعه استان قم ،ایجاد شهرک حملونقل و
شانتینگ کانتینری (توقفگاه کانتینری) مورد
توجه قرار گرفت و بر لزوم عملیاتی شدن هر
چه سریعتر آن تأکید شد.
براساس این گزارش مشایخ مدیرعامل
شرکت انبارهای عمومی و سرپرست حقوقی

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

قدردانی رئیس کمیسیون
اصل نود مجلس
از گمرک قزوین
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تیم گمرک اهواز فاتح مسابقات فوتسال در پایانه مرزی چذابه شد

استان ها

جمهوری اسالمی ایران

www.tarkhis-kar.ir
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ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و هیأت همراه
پس از بازدید از پروژه اتصال شبکه ریلی
به گمرک استان قم ،با اشاره به محاسنی
چون تخلیه و بارگیری آسان کاال ،رونق و
سرعتبخشی به واردات و صادرات ،ایجاد
موقعیتهای انبارداری و اشتغالزایی برای
جوانان استان ،بر توجیهپذیری اقتصادی این
طرح تأکید و برای سرمایهگذاری و حمایت
کامل از این طرح اعالم آمادگی کرد.
د ر پا یا ن نیز با تو ا فق کا مل
شرکتکنندگان در جلسه ،مقرر شد تالش
و حمایت همهجانبهای در راستای پیشبرد
و تکمیل طرح اتصال شبکه ریلی به گمرک
استان قم ،از سوی مقامات و مسئولین ذ یربط
صورت گیرد.

وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮک
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فرماندار آبادان در جریان بازدید از گمرک این شهر

گمرک الکترونیکی دین خود را به جامعه ادا کرده است
معاون ویژه استاندار خوزستان
و فرماندار شهرستان آبادان پس از
بازدید از گمرک این شهر و آشنایی با
عملکرد سامانههای جامع امور گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی گفت:
به عقیده من گمرک الکترونیکی دین
خود را به جامعه ادا کرده است زیرا در
حال حاضر یک فعال اقتصادی میتواند
با آرامش خاطر به فعالیت بپردازد و از
طریق سامانه جامع گمرکی در کمترین
زمان ممکن امور مربوط به ترخیص کاال
را در گمرک انجام دهد که در نهایت
تمامی این اقدامات منجر به سودآوری
منطقهای و ملی خواهد شد.
دکتر عزیزاله شهبازی افزود :پیادهسازی
سامانه جامع امور گمرکی و تسهیل تجارت با
استفاده از فنون روز جهانی عالوه بر انقالبی
بودن این اقدام نوعی قدرت نمایی سیاسی-
اقتصادی نیز به حساب میآید خصوص ًا در
منطقه حساس خاورمیانه ،اینگونه تسهیل
تجارت یعنی ارتقای سطح کیفی امور تجاری
به معنای رقابتپذیری بیچون و چرا است و به
عقیده من تبدیل گمرک سنتی به گمرک مدرن
به تالشگران و معمارانی نیاز داشته که ورای
تجارت منطقهای فکر کنند .دکتر شهبازی در
ادامه گفت :در این بازدید ضمن آشنایی نزدیک
با این سامانه و جامع گمرکی و خدمات لحظهای
ارائه شده توسط آن به آینده تجاری و سودآوری
اقتصادی منطقه آزاد اروند امیدوارتر شدم.
وی تأکید کرد :ازجمله مهمترین اهداف
پنجره واحد تجاری سودآوری بیشتر و سریعتر
و همچنین وصول حقوق دولتی در حداقل زمان
ممکن است که این خود یعنی رونق اقتصادی.
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فرماندار آبادان تصریح کرد :حذف فیزیکی
کاغذ ،عدم جعل اسناد و مجوزها ،کاهش
ترافیک ،وصول حقوق دولتی در کمترین زمان
ممکن ،ارتباط سیستمی با دیگر از ارگانهای
مرتبط و دهها مزیت دیگر ازجمله نقاط قوت
اجرای این سامانه به شکل ملی است.
وی گفت :گمرک ازجمله سازما نهای
پرمشغلهای است که نیروی انسانی به کار گرفته
شده در آن با حجم وسیعی از فعالیت کاری
روبهرو هستند و با الکترونیکی شدن گمرک
تقریب ًا میتوان گفت تمامی مراحل کاری در
کمترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت انجام
میشود که این خود میتواند یکی از بهترین
جلوههای گمرک الکترونیک باشد.
دکتر شهبازی خاطرنشان کرد :با در نظر
گرفتن شرایط فعلی اقتصادی ایران و مزین
شدن امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و
اشتغال به عقیده بنده گمرک الکترونیک دین
خود را ادا نموده است ،زیرا در حال حاضر یک
فعال اقتصادی با آرامش خاطر میتواند به فعالیت
پرداخته و از طریق سامانه جامع گمرکی در
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کمترین زمان ممکن به نتیجه مورد نظر برسد
که در نهایت تمامی این اقدامات فقط و فقط
منجر به سودآوری منطقهای و ملی خواهند.
اظهارات مدیرکل گمرک آبادان
براساس این گزارش ،مدیرکل گمرک
آبادان نیز طی سخنانی با اشاره به امکانات بسیار
زیادی که سامانه جامع گمرکی در اختیار تمامی
مرتبطین با تجارت قرار داده است زیرساختهای
موجود برای انواع تجارت در بندر آبادان را ضعیف
عنوان کرد و گفت :اگر زیرساختهای اولیه انجام
تشریفات الکترونیکی گمرکی با سازمان منطقه
آزاد اروند را به یکی از فعالترین و سودآورترین
منطقه آزاد ایران تبدیل کرد به خصوص که این
منطقه در همسایگی یکی از بزرگترین دارندگان
منابع نفتی یعنی عراق قرار دارد.
رجبی افزود :گمرک آبادان و گمرکات
تابعه اروندکنار و چوئبده دارای پتانسیلهای
فراوانی جهت صادرات و واردات کاال و به تبع
آن اشتغالزایی هستند.
وی با یادآوری خدمات ارزنده گمرک
الکترونیک و تسهیل تجارت الکترونیک درهر
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کسب عنوان برتر جشنواره شهیدرجایی
توسط گمرکات آذربایجان شرقی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی در بین  52دستگاه اجرایی استان
در محور شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال  95جشنواره شهیدرجایی
به عنوان دستگاه برتر معرفی و لوح تقدیر گرفت.
به گزارش روابط عمومی گمرکات آذربایجان شرقی ،این لوح در مراسم تقدیر از برگزیدگان
بیستمین جشنواره شهیدرجایی که با حضور استاندار و مسئوالن ارشد استان برگزار شد توسط
استاندار به علی اصغر عباسزاده ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز اعطا شد.

ساعت از شبانهروز از تمامی مسئوالن مرتبط
خواستار همکاری با سازمان گمرک شد.
مدیرکل گمرک آبادان یکی از مهمترین
مشکالت موجود جهت انجام انواع تجارت را
کوچک بودن محوطه بندر آبادان نسبت به حجم
فعالیتهای تجاری دانست و گفت :در صورتی
که این مشکالت برطرف شود تجارت از طریق
بندر آبادان رونق بهتری خواهد یافت و یکی از
راهکارهای این موضوع ایجاد ترمینال کانتینری
توسط اداره بندر است که معاون استاندار و
فرماندار ویژه آبادان قول داد در این زمینه
رایزنی کرده و موضوع ترمینال کانیتنری را در
اسرع وقت به نتیجه برساند .این گزارش حاکی
است در این بازدید دیگر موضوعات مرتبط با
گمرک و منطقه آزاد اروند ازجمله بازارچه مرزی
اروند عدم وجود زیرساختهای مناسب در گمرک
چوئبده و اروندکنار جهت راهاندازی سامانه جامع
گمرکی بود که فرماندار آبادان در مورد رسیدگی
به آنها نیز قول مساعد داد.
برپایه این گزارش دکتر شهبازی در پایان
این بازدید از خدمات و زحمات مدیرکل و
کارکنان گمرک آبادان و همچنین تالشهای
دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل وقت گمرک
ایران در زمینه پیادهسازی سامانه جامع گمرکی
و همکاری گمرک با سازمان منطقه آزاد اروند
در را هاندازی گیتهای ورودی و خروجی
قدردانی کرد.
شایان ذکر است که بازدید دکتر شهبازی
و جمعی از اعضای جدید شورای شهر آبادان از
گمرک این شهر به صورت غیرمنتظره صورت
گرفت و وی عالوه بر بازدید از ساختمان اداری
و فنی گمرک با تعدادی از صاحبان کاال نیز
گفتوگو کرد.
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بین گمرک و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بندر امام برگزار شد

هماندیشی برای ایجاد کریدور جدید صادراتی
در بندر امام خمینی(ره)

ایجاد یک کریدور جدید و مسیر تردد برای صدور محصوالت پتروشیمی در
دیدار غالمرضا بلوطی میرزا ،مدیرکل گمرک و سید امیر شهیدی نیا ،مدیرعامل
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی گمرک بندر امام خمینی(ره) ،با برقراری این کریدور جدید دسترسی
ویژهای برای شرکتهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) فراهم
خواهد شد ،ضمن آنکه صرفهجویی مالحظهای در هزینههای مربوط به عمل خواهد آمد.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

www.tarkhis-kar.ir
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استان ها

در میان بیش از صد دستگاه اجرایی:
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عنوان کتاب مرتضی حاجیاننژاد کارشناس گمرک
استان سمنان در سالن کنفرانس رونمایی شد.
این دو عنوان کتاب شامل روزشمار انقالب
اسالمی در استان سمنان در  3جلد که مربوط به
وقایع انقالب اسالمی در سال  1356و  1357در
استان سمنان میباشد و کتاب دیگر انقالب اسالمی
به روایت اسناد در استان سمنان در  4جلد مربوط به
اسناد انقالب از سال  1340تا  1357در استان سمنان
میباشد که با پژوهش و بررسی دهها کتاب ،نشریه
سند و خبرنامه تدوین شده است.
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آغاز ساخت مسکن
برای کارکنان مرزی
گمرک نوردوز

عملیات اجرایی ساخت مسکن
برای کارکنان مستقر در گمرک
نوردوز طی مراسمی در مرز مشترک
ا یرا ن و ار منستا ن همزمان با
گرامیداشت هفته دولت آغاز شد.
این پروژه که در قالب ساخت  ۲۰واحد
مسکونی سازمانی برای رفاه حال کارکنان
گمرک نوردوز عملیاتی میشود ،با اختصاص
سه میلیارد تومان در دو فاز اجرا خواهد شد.
براساس این گزارش در مراسم آغاز به کار
این پروژه علی اصغر عباسزاده ناظر گمرکات
استان آذربایجان شرقی ،محمودی فرماندار
جلفا ،عرب باغی مدیرعامل منطقه آزاد ارس،
اعضای شورای شهر و جمعی از مردم شهر و
خانوادههای محترم شهدا  ،عملیات ساخت
منازل سازمانی گمرک نوردوز حضور داشتند.

این دو عنوان کتاب که از کتب مرجع استان
میباشد برای اولین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی
در استان سمنان توسط انتشارات زمزم هدایت ،چاپ
و وارد بازار نشر شده است.
در ادامه رونمایی از این کتب مدیرکل گمرک
استان سمنان با اهدای هدایایی از زحمات حاجیان
تقدیر کرد.
الزم بذکر است از این همکار در سال 1393
کتاب ردپایی بر آسمان با موضوع دفاع مقدس چاپ
و منتشر شده است.
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احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

در هفته دولت عملیاتی شد

گمرک سمنان در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر راکسب کرد
در هفتمین روز از هفته دولت و تقدیر از
برترینهای جشنواره شهیدرجایی ،گمرک
سمنان از میان بیش از یکصد دستگاه
اجرایی به عنوان دستکاه برتر استانی در
مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی
در سال  95با اهدای لوح به عنوان دستگاه
برتر انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
در قسمتی از این تقدیرنامه که توسط
محمدرضا خباز استاندار سمنان به علی سعدالدین
مدیرکل گمرک استان اهداء شد ،آمده است :در
راستا ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی آن دستگاه
در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی به
عنوان دستگاه برتر استان در سال  95شناخته و
معرفی شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک استان
سمنان ،در این جشنواره همچنین از مرتضی قاسمپور
بهعنوان کارمند نمونه گمرک استان سمنان تقدیر شد.
رونمائی از دو کتاب مرتضی حاجیان نژاد
کارمند گمرک سمنان بمناسبت هفته دولت
به مناسبت هفته دولت و با حضور علی سعدالدین
مدیرکل گمرک استان سمنان و کلیه کارکنان از دو

جمهوری اسالمی ایران

ناظر گمرکات استان گیالن:

تمام خدمات گمرک الکترونیکی شده است

ناظـر گمـرکات اسـتان گیلان گفـت :کلیـه
خدمـات در رویههـای واردات ،صـادرات و ترانزیت
در گمـرک بهصـورت الکترونیکـی انجـام میشـود
و اربابرجـوع بـا یکبـار مراجعـه میتواننـد همـه
تشـریفات گمرکـی را انجـام دهنـد.
محمـد شـهبازی کـه بـه مناسـبت هفتـه دولـت سـخن
میگفـت ،بـا اعلام اینکـه درخواسـتهای مراجعهکننـدگان
در گمـرک بـا ایجـاد امکان ثبـت و بارگـزاری در پرتال گمرک
جمهوری اسلامی ایران الکترونیکی شـده اسـت؛ اظهارداشت:
در دولـت یازدهـم مرکـز ارتبـاط تلفنـی بـا مشـتریان گمـرک
راهانـدازی و سـامانه ارزش ،بـرای مشـاهده لحظـه بـه لحظـه
ارزش کاالهـای وارداتـی و تغییرات آن در جهت امنیت تجارت
و شـفافیت در انجـام امـور ،عملیاتی شـده اسـت.
اسـتعالم پروانـه گمرکی بـرای اطمینان خریـداران کاال از
ورود کاال به مبادی رسـمی کشـور از دیگر امکاناتی اسـت که
به گفته شـهبازی در گمرک در دسـترس اسـت.
ایـن مقـام مسـئول راهانـدازی سـامانه پاسـخگویی بـه
شـکایات را از دیگـر اقداماتی ذکر کـرد که در گمرک جمهوری
اسلامی ایـران انجام شـده اسـت.
وی در ایـن بـاره گفـت :ایـن سـامانه بـه منظـور تسـریع
در رونـد انجـام تشـریفات گمرکـی و ترخیـص کاال بهصـورت
الکترونیکـی در اختیـار اربابرجـوع قـرار دارد.
ایجـاد ارتبـاط سیسـتمی بـا نیـروی انتظامـی و راهاندازی
سـامانه نظـارت و کنتـرل محمولههـای جـادهای بـرای مبارزه
هـر چـه مؤثرتـر بـا قاچـاق کاال از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه
بـه گفتـه شـهبازی طـی مـدت اخیـر پیگیری شـده و بـه اجرا
درآمده اسـت.
شـهبازی درخصـوص برنامههـای در دسـت اقـدام
گمـرک گفـت :از جملـه برنامههایـی کـه در تلاش هسـتیم
در سـالجاری نسـبت بـه تکمیـل و اجـرای آنهـا در اسـتان
گیلان اقـدام کنیـم و میتـوان بـه؛ توسـعه و تکمیـل سـامانه
جامـع امـور گمرکـی و توسـعه و تکمیـل مـدل مجـازی پنجره
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بـه چالشهـای کاری خبرنـگاران افـزود :بعضی مدیران شـاید
انتقـاد را برنتابنـد و بعضـی شـاید از انتقادهـا خوشـحال شـوند،
این کار سـختیهای بسـیاری دارد و یقینا عشـق و عالقه است
کـه باعـث میشـود شـما بـه این مسـیر ادامـه دهید.
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واحـد فرامـرزی اشـاره کرد؛ همچنین توسـعه مدیریت ریسـک
هوشـمند ،تکمیـل زیرسـاخت و سیسـتمهای امنیـت اطالعات
و تکمیـل پالکخـوان و راهبنـد هوشـمند از دیگـر برنامههـای
در دسـت اقـدام اسـت.
ناظـر گمـرکات اسـتان گیلان با اشـاره به تلاش گمرگ
بـرای اجـرای هرچـه دقیقتـر راهبـرد اقتصـاد مقاومتـی و
همچنیـن تحقـق وعدههـای دولـت دوازدهـم؛ تصریـح کـرد:
تلاش مـا در مجموعـه گمـرک این اسـت که عملیاتیسـازی
برنامههایـی ماننـد :ارزیابـی غیابـی در سـامانه ،بیمـه و
ضمانتنامـه تجمیعـی ،کارشناسـی متمرکـز در سـایر رویهها و
بازبینـی آنهـا و ایجاد سـامانه احراز و پیـش اظهاری و همچنین
تبـادل اطالعات بیجک با سـازمان بنـادر و دریانوردی در جهت
تسـهیل تـردد کاال و در راسـتای راهبردهـای کالن کشـور در
بخـش گمـرک را بـه ثمر برسـانیم.
تجلیل ناظر گمرکات اسـتان گیالن از خبرنگاران
امـروز بـا اجـرای طـرح گمـرک بـدون کاغـذ دارای یـک
گمـرک صد در صـد الکترونیکی هسـتیم و مراجعهکنندگان نیز
درخواسـتهای خـود را به صـورت الکترونیکی ارائـه میدهند.
محمـد شـهبازی ناظرگمـرکات گیالن و مدیـرکل گمرک
انزلـی بـا بیـان این مطلـب در دیدار بـا خبرنگاران به مناسـبت
روز خبرنـگار گفـت :زحمـات خبرنـگاران کـه بـا مخاطـرات
زیـادی روبهرو هسـتند بر کسـی پوشـیده نیسـت.وی با اشـاره
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گمرک بدون کاغذ
ناظـر گمـرکات گیلان بـا تأکیـد بـر مزایای مثبـت طرح
گمـرک بـدون کاغـذ ،افـزود :به دنبال این هسـتیم که با سـایر
نهادهـا نیـز ارتباطی بدون کاغذ داشـته باشـیم ،هرچند که این
کار سـختیهای خاص خـودش را دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـتاد نظارت گمرکات اسـتان
گیلان ،شـهبازی بـا اشـاره بـه رونـد رو بـه رشـد عملکـرد
گمـرک جمهـوری اسلامی ایـران در مبـارزه بـا قاچـاق مـواد
مخـدر گفـت :مـا در ایـن خصوص رتبه اول در جهان را کسـب
کردهایـم ،و در بحـث مبـارزه بـا قاچاق کاال بعـد از ژاپن موفق
بـه کسـب رتبـه دوم شـدیم و آن هـم بـه ایـن دلیل اسـت که
حـق مالکیـت معنـوی در ژاپـن تعریف شـده ولی در کشـور ما
تعریف نشـده اسـت.
وی افـزود :گمـرک انزلـی با صـادرات  ۳۳هـزار و  ۳۰تن
غیرنفتـی بـه ارزش  33میلیـون و  60هزار ریـال در چهار ماهه
اول امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته با رشـد ۱۱
درصـدی ارزش صـادرات این کاالها بیشـترین سـهم صادرات
اسـتان را بـه خـود اختصاص داد.
مدیـرکل گمـرک انزلـی بـا اشـاره بـه رشـد  ۳۶درصـدی
ترانزیـت خارجـی کاال از گمرکات گیالن در مدت مذکور افزود:
 ۷۷هـزار و  ۸۹۱تـن کاال بـه ارزش  ۷۱میلیـون و  ۸۸۸هـزار
و  ۹۱۵دالر از طریـق گمـرکات گیلان و از مبـداء کشـورهای
روسـیه ،ترکمنستان ،قزاقسـتان ،آذربایجان و اوکراین به مقصد
کشـورهای عـراق ،ترکیـه و قرقیزسـتان در این مـدت ترانزیت
شـده است.براسـاس ایـن گـزارش در پایـان ایـن نشسـت بـا
اهـدای لـوح و هدیـه بـه مناسـبت روز خبرنـگار از زحمات این
قشـر زحمتکـش قدردانی شـد.
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استان ها

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
R
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مأ مو ر ا ن گمر ک تبر یز هنگا م
بازرسی کاالی همراه مسافر  7کیلوگرم
طالی قاچاق از داخل شال کمری یک
مسافر کشف کردند.
براساس گزارش روابط عمومی گمرکات
استان آذربایجان شرقی ،مأموران گمرک تبریز
در ساعت  2بامداد و در حین انجام تشریفات
گمرکی و بازرسی از مسافران یک پرواز ورودی
به فرودگاه شهید مدنی تبریز موفق شدند بیش
از  7کیلوگرم طالی جاسازی شده در یک شال
کمری را کشف و ضبط نمایند.
این مقدار طال با شگرد خاصی در قسمت
پشتی یک شال کمری مخصوص جاسازی و با
مهارت ویژه ای دوخته شده بود که با هوشیاری
ماموران گمرک کشف و ضبط شد.
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تشریح مزایای گمرک
الکترونیکی برای اصحاب
رسانه در شهرکرد
اسماعیل الهدادی مدیر گمرک
استان چهارمحال و بختیاری مهمترین
دستاورد گمرک در سال اقتصاد مقاومتی
را استقرار گمرک الکترونیک دانست و
گفت :اقدامات اساسی گمرک با هدف
شفافسازی فرایند واردات و صادرات،
افزایش سرعت در ارائه خدمات گمرکی،
ایجاد فضای رقابتی سالم در بین فعاالن
عرصه تجارت خارجی و کاهش هزینهها
و افزایش درآمدهای گمرکی و همچنین
کاهش میزان قاچاق کاال صورت گرفته
است.

وی که در جمع خبرنگاران به مناسبت
دولت سخن میگفت ،همچنین اظهارداشت:
صادرات گمرک شهرکرد در پنج ماهه اول
سال  96بالغ بر  40میلیون دالر بوده است.
همچنین کاالهای وارداتی به گمرک استان
نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل  70درصد
رشد داشته که عمده کاالهای وارد شده جهت
تکمیل خط تولید واحدهای صنعتی (کاالهای
صادرات محور) بوده است .ضمن ًا با اجرای
سامانههای الکترونیکی درآمدهای گمرکی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش و
قاچاق کاال نیز کاهش یافته است.
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کشف  7کیلو طالی قاچاق توسط مأموران گمرک تبریز

كشف انواع نوشيدني انرژيزا
و كمپوت خارجی توسط
مأموران گمرك بازرگان

مأموران گمرك بازرگان موفق
شدند مواد خوراكي جاساز شده در
كاميون را كشف و ضبط كنند.
به گزارش روابط عمومی گمرك ايران،
انواع نوشيدني انرژيزا و كمپوت خارجي در
قسمت زير شاسي كاميون و داخل الستيك
زاپاس جاساز شده بود كه با هوشياري مأموران
گمرك كشف شد.
براساس اين گزارش مأموران گمرك
موفق شدند  ۱۵کارتن ( )۲۵۰ml ×۲۴
نوشیدنی انرژیزا به مارك jack wrestter
جمع ًا  ۳۶۰قوطی و همچنين  ۸کارتن
ویتامین سی (  )۱۲۰m ×۲۴ ( )Cجمعا
 ۱۹۲شیشه و به اضافه ۱۳شل نوشیدنی
 )۳۳۰ml×۲۴( Bavariaجمعا  ۳۱۲قوطی،
همچنين ۷کارتن کمپوت آناناس بمارک گلدن
الربیع( )۴۵۳g×۲۴جمعا  ۱۶۸قوطی و دو
کارتن کمپوت ( )۴۲۰g×۲۴جمع ًا  ۴۸قوطی
را كشف و ضبط كنند كه پرونده رسيدگي به
آن تحويل مراجع قضايي ميشود.
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سـال نوزدهم
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شایان ذکر است صورتجلسه این کشف
تنظیم و مراتب به مرکز تعزیرات حکومتی استان
آذربایجان شرقی اعالم گردید .گمرک ایران در

حال حاضر براساس ارزیابی نهادهای بینالمللی
در زمینه کشف انواع کاالی قاچاق ،رتبه دوم را
بین گمرکات دنیا در اختیار دارد.

کشف محموله  ۱۱تنی مشروبات الکلی توسط مأموران گمرک پرویزخان
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مأموران گمرک پرویزخان
در استان کرمانشاه موفق
به کشف  2727بطری انواع
مشروبات الکلی شدند که در
یک تانکر عراقی حامل مازوت
جاسازی شده بود.
به گزارش روابط عمومی
گمرکات استان کرمانشاه ،مأموران
گمرک پرویزخان در حین بازرسی
و نظارت بر محمولههای ورودی و
خروجی از این مرز که با کمک دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکسری
کامیونی صورت میگیرد به یک تانکر عراقی حامل مازوت مشکوک
شده آن را از دستگاه ایکسری عبور دادند و متوجه میشوند که در
داخل تانکر مازوت کاالی دیگری هم جاسازی شده است و پس از
تخلیه کامل تانکر مازوت ،تعداد  ۲۷۲۷بطری انواع مشروبات الکلی
به دست آمد.
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براساس این گزارش ارزش
تقریبی این محموله بزرگ مشروبات
الکلی  ۴میلیارد و  ۲۰۰میلیون
ریال برآورد شده که شامل  ۴۵نوع
مشروبات الکلی به وزن  ۱۱۰۶۰کیلو
گرم است.
این گزارش حاکی است؛
تعداد دستگاههای کنترلی پیشرفته
ایکسری کامیونی گمرک ایران در
دولت یازدهم به سه برابر افزایش
یافته است و قرار است تعداد  ۱۹دستگاه ایکسری کامیونی دیگر به
ظرفیت گمرکات کشور افزوده شود.
تقدیر فرماندار و امام جمعه قصرشیرین از مأموران گمرک پرویزخان
در پی کشف و ضبط محموله فوق ،فرماندار ،امام جمعه و رئیس
شورای تامین قصرشیرین در نماز جمعه این شهرستان از زحمات و خدمات
شبانهروزی کارکنان گمرک پرویزخان تقدیر کردند.
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دیدار مسئوالن بنیاد شهید با ایثارگران گمرکات استان مازندران
در آغازین روزهای هفته دولت رؤسای
اداره بنیاد شهید و ایثارگران و اداره تبلیغات
اسالمی شهرستان نوشهر با مدیرکل
گمرکات استان مازندران ،جانبازان و فرزندان
شهید شاغل در گمرک نوشهر دیدار کردند.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین حیدری
رئیس بنیاد شهید و ایثارگران نوشهر ضمن گرامیداشت
یاد وخاطره شهدای دولت و بهخصوص شهیدان رجایی
و باهنر طی سخنانی از زحمات مجموعه کارکنان
گمرک نوشهر بهخصوص ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.
در این دیدار یوسفینژاد مدیرکل گمرکات استان
مازندران درخصوص فرآیند انجام امور گمرکی و
عملکرد سامانههای الکترونیکی مطالبی بیان کرد و
در پایان به رسم یادبود هدایایی به ایثارگران گمرک
نوشهر اهدا شد.
مسابقه کتابخوانی در گمرکات مازندران
به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و
گرامیداشت هفته حجاب وعفاف روابط عمومی گمرکات
مازندران اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین
کلیه کارکنان گمرکات استان مازندران کرد.
در این مسابقه که  67نفر از کارکنان گمرکات
استان مازندران (نوشهر ،امیرآباد ،ساری ،فریدونکنار و

آمل) شرکت کرده بودند ،به  10نفر از شرکتکنندگان
که پاسخ صحیح دادند به قید قرعه جوایزی اهداء شد.
برگزاری مسابقات ورزشی
به مناسبت هفته دولت یک دوره مسابقات
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ورزشی در رشتههای دارت ،دو و میدانی و طنابکشی
از سوی گمرکات استان مازندران بین بانوان گمرک
نوشهر برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایزی
اهدا شد.

فقدان همکار
با کمال تأسف مطلع شدیم همکاران ارجمندمان در گمرکات استان گلستان و گمرک
شهیدرجایی بندرعباس ،آقایان سلیمان قرنجیک و سراجی راد دار فانی را وداع گفتند .این ضایعه
را به خانوادههای محترم آنان و همکاران گمرکی تسلیت عرض کرده ،از خداوند متعال برای آن
مرحومان آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری طلب میکنیم.
روابط عمومی گمرک ایران

www.tarkhis-kar.ir
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استان ها

جمهوری اسالمی ایران

کاهش تشریفات گمرکی صادرات در زنجان به کمتر از یک ساعت

احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

مدیرکل گمرک استان زنجان
گفت  :کا هش تشر یفا ت گمر کی
صادرات این استان به کمتر از یک
ساعت از برنامه ها و اقدامات این
اداره در خصوص اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی است.
حمید احمدی با بیان این مطلب افزود:
اداره کل گمرک این استان در پنج محور
برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی را
دنبال می کند.
وی ارائه خدمات گمرکی بصورت
الکترونیکی و شفاف سازی فرآیند تجارت را
یکی از این محورها برشمرد و یادآورشد :برای اجرای این محور ،توسعه و تکمیل سامانه
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرا مرزی و دریافت اظهار کاال به صورت الکترونیکی
بدون نیاز به مراجعه حضوری پیش بینی شده است.احمدی اظهار کرد :در ذیل همین محور،
کارشناس اظهارنامه به صورت متمرکز در سامانه و به طریق خودکار تعیین می شود و ارتباط
رو در رو وجود ندارد و از همین رو سالمت اداری افزایش می یاید.
مدیرکل گمرک استان زنجان گفت :با اعمال این سامانه پرداخت ها در گمرک بصورت
الکترونیکی است و امکان جعل و سوء استفاده وجود ندارد و از سوی دیگر تمام مراحل تشریفات
گمرکی در سامانه برای صاحب کاال و متصدی گمرکی قابل مشاهده است.وی خاطر نشان کرد:
حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات دومین محور پیش بینی شده برای اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
احمدی ادامه داد :کاهش تشریفات گمرکی در رویه صادرات ،ارائه تسهیالت ارزیابی در
محل برای کاالهای صادراتی واحدهای تولیدی و ترخیص مواد اولیه و کاالهای واسطه ای
واحدهای تولیدی در مسیر سبز گمرکی با کمترین تشریفات و حداقل زمان از جمله برنامه
های پیش بینی شده برای این محور بشمار می آید.
مدیرکل گمرک استان زنجان گفت :ترخیص مواد اولیه و کاالهای واسطه ای واحدهای
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تولیدی با ضمانت نامه بانکی و ترخیص نسیه
برای جبران کمبود نقدینگی از دیگر برنامه
های پیش بینی شده برای حمایت همه جانیه
و هدفمند از صادرات است.
وی استانداردسازی خدمات این اداره
کل را از دیگر محورهای پیش بینی شده
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
اعالم و اضافه کرد :در این زمینه برنامه های
استانداردسازی فرآیند گمرکی به منظور کاهش
زمان تشریفات و کاهش زمان انجام تشریفات
گمرک به کمتر از یک ساعت اجرا می شود.
احمدی ایجاد تحول در نظام اداری را
محور چهارم پیش بینی شده برای سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار کرد :در
همین راستا تطبیق نیروی انسانی با فعالیت ها و برنامه های سازمان ،واگذاری بخشی از
تصدی ها به بخش خصوصی و تعاونی پیگیری مکرر برای توسعه فضای انبار و بارانداز
گمرکی انجام می شود.
مدیرکل گمرک استان زنجان حمایت از حقوق شهروندی را محور پنجم سیاست های
این اداره کل در حوزه اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و گفت :در همین زمینه انتشار آزاد آمار
تجارت خارجی ،دسترسی صاحبان کاال به میزان فعالیت تجاری خود به صورت محرمانه و
دسترسی آزاد به بخشنامه های گمرکی و فرآیند انجام عملیات گمرکی در سایت گمرک در
دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :ثبت درخواست های مراجعان گمرک بصورت الکترونیک در سایت و بدون نیاز
به مراجعه گمرک و با شماره پیگیری شامل انجام کار هم از دیگر برنامه ها محسوب می شود.
احمدی تاکید کرد :در راس تمام این برنامه ریزی ها ،هدفگذاری افزایش  100درصدی
میزان صادرات سال جاری در مقایسه با سال  95هدفگذاری شده است.
سال گذشته صادرات  330میلیون دالری محصوالت تولیدی از مبدا زنجان و صادرات
 185میلیون و  270هزار دالر از گمرک این استان به ثبت رسید.
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صادرات از گمرکات کردستان  28درصد رشد کرد

مدیرکل گمرکات استان کردستان با
اشاره به اینکه گمرک مرز باشماق رتبه نخست
ترانزیت خارجی را در بین  56گمرک کشور
کسب کرده است از رشد  28درصدی صادرات
از گمرکات این استان خبر داد.
بختیار رحمانیپور افزود :در پنج ماهه منتهی به
مرداد ماه امسال ،گمرک باشماق با ترانزیت  442هزار
تن کاال به ارزش یک میلیارد و  750میلیون دالر موفق به
کسب رتبه نخست کاالی ترانزیتی مقصد در کشور شد.
همچنین وی میزان صادرات استان را در این مدت
 373میلیون دالر اعالم کرد و اظهارداشت :در این مدت
 220هزار تن کاال به ارزش 148میلیون دالر از گمرکات
استان و  267هزار تن کاال به ارزش  225میلیون دالر
کاالی اظهار شده سایر گمرکات کشور از طریق مرزهای
استان به خارج از کشور صادر شد.
رحمانیپور تأکید کرد :در این مدت در مجموع 488
هزار تن کاال به ارزش  373میلیون دالر از گمرکات
استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از لحاظ وزنی سه درصد و از لحاظ ارزش دالری 28

درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه  560قلم کاالی صادراتی به بیش
از  10کشور جهان از مبدا گمرکات استان صادر شده است.
عمده این کاالها را سبزیجات ،میوه ،مواد پالستیکی،
ماشینآالت ،تراکتور و محصوالت ساختمانی و سرامیک
خواند.وی گفت :محصوالت کشاورزی با  109هزار تن به
ارزش  39میلیون دالر بیشترین حجم کاالهای صادراتی
استان از لحاظ وزنی و مصنوعات پالستیکی با  15هزار

تقدیر فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور
از خدمات تعاونی مصرف و مجموعه فرهنگی  -ورزشی گمرک

فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور از خدمات و زحمات کارکنان گمرک ایران تقدیر و تشکر کرد .
این اقدام با اعطای لوح تقدیری صورت گرفت که متن آن بدین شرح است :
مدیرعامل محترم تعاونی مصرف و مجموعه فرهنگی ورزشی گمرک مهرآباد
برادر ارجمند جناب آقای محمد عبدی
سالم علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات آن برادر ارجمند در این ماه
پرفضیلت بدینوسیله از باب حدیث شریفه (لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق) الزم میدانم از حسن
تدبیر و مدیریت و همچنین زحمات ارزشمند و تعامل و همکاری مطلوب جنابعالی با ارگانهای مستقر در
فرودگاه به ویژه مجموعه پلیس فرودگاههای کشور که حقیقت ًا موجب اقتدار ناجا و نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و دلگرمی همکاران و انگیزه مضاعف برای خدمت به مشتریان صنعت هوانوردی گردیده
است صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم ،امیدوارم خدمات انجام شده مرضی رضای خداوند متعال با پاداش
و اجر اخروی قرین گردد .توفیقات آن برادر عزیز از خداوند سبحان تحت زعامت حضرت ولیعصر(عج)
و تحت رهبری واعیانه ولیامر مسلمین مرجع عالم اسالم حضرت امام خامنهای (مد ظله العالی) و حف
ارزشها و آسانهای انقالب اسالمی و خون مطهر شهیدان مسئلت مینمایم.
فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

انتصاب
علی رحیمیان معاون توسعه مدیریت و منابع
گمرک ایران در حکمی سید احسان اله موسوی
را به سمت معاون اداری و مالی گمرک باشماق
منصوب کرد.
موفقیت ورزشی
پوریا رسایی فرزند
همکارمان نسرین ولیئی
از کارکنان ستاد مرکزی
گمرک ایران در سی و
چهارمین دوره مسابقات
قهر ما نی و ر ز شی
دانشآموزان پسر کشور در مقطع متوسطه اول
در رشته شنا ماده کرال پشت  50متر مقام اول را
کسب کرد.این مسابقات از  18لغایت  21مرداد ماه
سالجاری در شهر کرد برگزار شد.
موفقیت تحصیلی
و علمی
روژنیا کدخدایی فرزند
جواد کدخدایی از کارکنان
گمرک اردبیل دانش آموز
مقطع پنجم ابتدایی موفق به
کسب رتبه برتر شهرستانی
مسابقه علمی نهمین دوره روز و مسابقه بینالمللی
ریاضیات کانگورو در ایران در سال  1396و رتبه
اول آزمونهای قلمچی در بین شهرستانهای استان
اردبیل شد .هانیه جوادپور و دنیز امیری دو تن دیگر
از فرزندان همکاران در گمرک اردبیل نیز در نهمین
دوره روز و مسابقه بینالمللی ریاضیات کانگورو موفق
به کسب دیپلم افتخار شدند.
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تن به ارزش  43میلیون دالر بیشترین میزان صادرات را
از لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.
به گفته وی ،در پنج ماه منتهی به مرداد امسال
تشریفات گمرکی واردات کاال به استان به ارزش بیش
از  30میلیون دالر و وزن بیش از  26هزار تن از طریق
گمرکات کردستان انجام شده که این میزان واردات
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش
دالری  248درصد و از لحاظ ارزش وزنی  268درصد
افزایش داشته است.
رحمانیپور مصنوعات آلومینیومی ،ماشینآالت
برقی ،مواد پالستیکی ،غالت ،کاغذ ،مقوا و ضایعات
پالستیکی را عمدهترین کاالهای وارداتی اعالم کرد و
گفت :واردات از کشورهای عراق ،آلمان ،پاکستان ،ترکیه
و فرانسه بیشترین سهم را داشته است.
مدیرکل گمرکات استان کردستان میزان تزانزیت
کاال از گمرک مرزی باشماق تحت رویه ترانزیت خارجی،
مبدا و مقصد و ترانزیت داخلی مبدأ  682هزار تن کاال به
ارزش یک میلیارد و  800میلیون دالر بود.
وی اظهارداشت :این میزان ترانزیت کاال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 11
درصد و از نظر ارزش دالری  42درصد افزایش نشان
میدهد.
رحمانیپور یادآور شد :گمرک مرزی باشماق در
میان  73گمرک فعال صادراتی کشور در پنج ماه گذشته
از سال جاری از نظر ارزش کاالهای صادر شده رتبه 13
را کسب کرده است.

www.tarkhis-kar.ir

چاپ مقاله همکار
گمر کی د ر ژ ر نا ل
بینالمللی
عبا س
مقا له
شریفیپور از کارکنان
گمرک مشهد تحت عنوان
بررسی رضایت مشتریان از
گمرک فرودگاه مشهد براساس مدلهای کانو وسر
نالمللی
کوآل ( )Kano and Servqualدر ژرنال بی 
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد به چاپ رسید.
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حضور گمرک خراسان شمالی
در نمایشگاه
دستاوردهای دولت

گمرک خراسان شمالی با حضور
در نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر
و امید ،اقدام به ارائه دستاوردهای
گمرک در حوزههای عمرانی و فنی
مهندسی در دولت یازدهم کرد.
دکتر جواد جعفری  ،مدیر گمرک
خراسان شمالی در حاشیه این نمایشگاه
با حضور در نشست عمومی مدیران
دستگاههای اجرایی استان به سئوالهای
بازدیدکنندگان پاسخ داد.
براساس این گزارش ،مقامات استانی
ازجمله استاندار و مدیران کل دستگاههای
اجرایی استان خراسان شمالی از غرفه گمرک
در طول مدت برپایی نمایشگاه بازدید کردند.
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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

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
قیمـت
شما ر ه 8 2 3 -8 2 4
R

I

.

A

C

از كالم رهبري

r
i
.

I

R

I

.

W

رئیس شورای سردبیری :محمدهیراد حاتمی
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کاری کنید اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد ،به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه ای وارد نشود

ارتباط بیمهها با پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک الکترونیکی شد

در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک ایران و به منظور تسهیل
فرآیندترانزیتبرایشرکتهایحملونقلبینالمللی،فازاولاتصالسامانههای
بیمه به پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به بهرهبرداری رسید.
براساس این طرح ،در فاز اول و در نخستین گام ارتباط بیمه پاسارگاد با پنجره واحد
تجارت فرامرزی الکترونیکی شد.بر این اساس کلیه خدمات صدور بیمهنامه در رویههای
مربوطه ،به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است سایر شرکتهای بیمهگذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه
نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام نمایند .در غیر این صورت از پذیرش
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بیمهنامههای مربوطه خودداری به عمل خواهد آمد.
پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی اسناد کاغذی شرکتهای بیمهای جمعآوری
و صرف ًا پروندههای الکترونیکی در گمرک برای شرکتهای بیمهای تشکیل شده که با اقدام
جدید ارتباط شرکتهای بیمهای با گمرک کام ً
ال الکترونیکی شده و صدور بیمهنامه هم صرف ًا
به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکانپذیر خواهد بود.
هماکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام میشود و خدمتگیرندگان
میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف ًا از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در
سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت نمایند.

اهدای تندیس بلورین
به روابط عمومی گمرک ایران

مدیرکل اداره نظارت بر غذای سازمان غذا و دارو تشریح کرد

نحوه صدور مجوز برای واردات محصوالت غذایی

مدیرکل اداره نظارت بر غذای سازمان
غذا و دارو در مورد نحوه صدور مجوز برای
محصوالت غذایى گفت :با توجه به پیشرفت
خوب پرتال غذا ،هماکنون در رابطه با
ترخیص و ثبت سفارش فرآوردهها هیچ
واردکنندهای از گمرک به سازمان غذا و
دارو یا دانشگاههاى علوم پزشکى به شکل
حضورى مراجعه نمىکند.
بهروز جنت با بیان اینکه مجوز سازمان غذا و
دارو براى موادغذایى در گمرک بدون اظهارنظرهاى
سلیقهاى کارشناسان داده مىشود ،گفت :با راهاندازى
پرتال غذا ،دیگر کارشناس ،پروژهها را بررسى نمىکند

و تمام نظرات کارشناسى در سیستم اعمال شده و
پرتال بهطور اتوماتیک به درخواستکننده مجوز
پاسخ مىدهد.
مدیرکل اداره نظارت بر غذا سازمان غذا و
دارو افزود :وقتى شرکتی اظهارنامه یک محصول را
در سیستم ثبت مىکند پرتال غذای سازمان غذا و
دارو در کمتر از چند ثانیه پاسخ مثبت یا منفى را به
درخواستکننده محصول مىدهد.
وى ادامه داد :از زمانى که اظهارنامه یک
محصول غذایى در گمرک ثبت مىشود ،تا زمانى
که سازمان غذا و دارو به آن پاسخ بدهد بیش از
 30دقیقه طول نمىکشد و تنها چند ثانیه مربوط به
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روابط عمومی گمرک ایران در ششمین
دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی
کشور موفق به دریافت نشان تعالی و تندیس
بلورین شد.
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سازمان غذا و دارو است و باقى زمان مربوط به خود
شرکت و سایر مجوزها و امور بانکى است.

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 گمرک ستاد (ساختمان ولی عصر و شهید بهشتی)
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  1396/7/15فقط از طریق
دبیرخانه قسمت مربوطه به دبیرخانه روابط عمومی گمرک واقع در ساختمان ستاد مرکزی
گمرک ایران طبقه  6ارسال و از مراجعه حضوری به روابط عمومی خودداری 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

گرامیداشت هفته دولت
و روز کارمند
در گمرکات کشور

به منا سبت هفته د و لت و
گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر
مراسم ویژهای در گمرکات سراسر
کشور برگزار شد.
در این آیینها ضمن بزرگداشت یاد و
خاطره شهدای دولت و تبریک این هفته
به کارکنان ،درخصوص نقش و تأثیر فعالیت
کارمندان در جهت خدمترسانی به مردم و
پیشبرد برنامههای دولت مطالبی از سوی
سخنرانان بیان شد.
همچنین به این مناسبت با اهدای
هدایایی از کارمندان نمونه گمرکات کشور
تجلیل به عمل آمد.

@tarkhiskala
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

فكس 88805395 :تلفن82992625 :

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

سـال هجدهم
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مدیرمسئول :دکتر مسعود کرباسیان

نشانی :باالتر از ميدان وليعصر(عج) ،نرسيده به زرتشت،
ساختمان گمرك ايران ،روابط عمومي

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 نامخانوادگی،
معدل و مقطع تحصیلی دانشآموز (پشتنویسی عکسها الزامی است).
 -2فتوکپی کارنامه تحصیلی حاوی معدل کل و ممهور به مهر واحد آموزشی.

فراخوان بورسیه تحصیلی ( )Fellowshipسازمان جهانی گمرک

فراخوان بورسیه تحصیلی سازمان جهانی گمرک
برای هفتاد و چهارمین برنامه  fellowshipاعالم شد.
هفتاد و چهارمین برنامه  fellowshipسازمان
جهانی گمرک به زبان فرانسه از تاریخ  2بهمن 1396
لغایت  11اسفند سالجاری درخصوص مدرنیزاسیون و
اصالحات گمرکات و تحت برنامه ظرفیتسازی سازمان
جهانی گمرک برگزار میشود.
شرایط احراز این دوره به شرح ذیل
میباشد:
 دانش فنی در حوزه کاری مندرج در لیستضمیمه و برخورداری ازتوانایی بیان توصیههای عملی
برای طرحهای نوسازی گمرک کشورها در این زمینه؛
 تسلط کامل در نوشتن و صحبت کردن به زبانفرانسه (این موضوع توسط اساتید سازمان جهانی گمرک
به صورت مصاحبه تلفنی احراز میشود).
 مدیر میانی با داشتن سابقه کاری حداقل  4سال حداکثر سن  45سالافراد منتخب موظفند مقالهای تحلیلی از وضعیت

ملی ،مشکالت عملیاتی اداره گمرک کشور خود در
زمینه نمانکالتور ،تعیین ارزش ،قواعد مبدأRKC ، ،
 ، AEOتقلبات تجاری ،ظرفیتسازی و درست کاری و
توصیههایی جهت حل آنها ارائه نمایند .مقالههای ارسالی
توسط اساتید سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار
گرفته و سپس به رؤسای کل گمرکات ذیربط ارجاع و
توسط کارشناسان مربوطه مورد بهرهبرداری قرار خواهد
گرفت .الزم به ذکر است که  4هفته از دوره مزبور در
سازمان جهانی گمرک و دو هفته دیگر آن در یکی از
کشورهای ژاپن ،چین و یا کره جنوبی برگزار خواهد شد.
لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت میگردد با
تکمیل و ارسال فرم درخواست ،تقاضای خود را حداکثر
تا 12مهر ماه 1396به دفتر همکاریهای بینالملل ارسال
و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند.
بدیهی است به تقاضاهای واصله پس از تاریخ
فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد .جهت دریافت فرم
درخواست به سایت گمرک ایران به آدرس www.
 irica.irمراجعه نمایید.

www.tarkhis-kar.ir

به گزارش خبرنگار ما ،در این دوره که با هدف
ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای کشور برگزار شد،
دکتر شجاعی کیاسری مشاور وزیر کشور طی سخنانی
بر ضرورت بازنگری در ساختار روابط عمومیها با توجه
به تحوالت دهههای اخیر و سرعت عمل مؤثر آنها
سخن گفت .در این آیین که در دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شد همچنین شرکتکنندگان به بررسی نقاط
ضعف و قوت روابط عمومی و راهکارهای سرآمدی
آن پرداختند.
براساس این گزارش روابط عمومی گمرک با
کسب  545امتیاز به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب
شد .شایان ذکر است که در حاشیه این مراسم یک
دوره آموزشی با عنوان فرآیندگرایی و رهبری با
نتیجهگرایی و اثربخشی فعالیتها در روابط عمومی
سرآمد برگزار شد و  4نفراز کارشناسان روابط عمومی
به مدت  14ساعت در این دوره شرکت کردند و موفق
به کسب گواهینامه پایان دوره شدند.
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کارمندگمرک
گناوه مدال
طالی خود را
به فرزند شهید
حججی
تقدیم کرد

فالح ناصری پوران از کارکنان گمرک گناوه
در مسابقات بینالمللی دو میدانی که با حضور
ورزشکاران بیش از  19کشور در جمهوری چک
برگزار شد ،در رشته پرتاب دیسک و وزنه مدال
طال و در رشته پرتاب نیزه مدال برنز گرفت.
وی همچنین از نظر تیمی قهرمان این دوره از مسابقات
معرفی شد.فالح ناصری پوران که فرزند شهید مهدی ناصری
پوران است ،پس از کسب این افتخارات ،مدا ل طالی خود را
به فرزند شهید واالمقام ،محسن حجتی تقدیم کرد.
شایان ذکر است که در این مسابقات نمایندگان
کشورهای آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،چک ،هلند ،ایرلند ،اتریش،
اسلواکی و ...حضور داشتند.
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