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استعالم وضعیت
 10هزارمحموله
مظنونبهقاچاقدر
روزازطریقسامانههای
الکترونیکیگمرک

12

بااجرایسیستماظهار
قبل از ورود
حدود 40درصد از
کاالها قبل از ورود
آمادهترخیصمیشوند

گزارش هفته

4
افزایش  150درصدی
تجهیز گمرکات کشور
به وسایل پیشرفته
کنترلی در سالجاری

15
گزارش سفر
به گمرکات
مرزی ایران
و ترکیه

دکتر کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه رئیس کل گمرک ایران:
مسیر پیشرفت گمرک
در دولت دوازدهم

یکی از نقاط قوت در دولت دوازدهم آن است که
تقریب ًا همان سیاستها و برنامههای تدوین شده در دولت
یازدهم برای دستیابی به اهداف توسعه ،البته با تغییراتی
در رأس مدیریت دستگاهها و سازمانهای ذیربط
دنبال میشود و این امر میتواند جلوی هزینههای
مربوط به مطالعه ،تحقیق و اقدامات مربوط هدفگذاری
و برنامهریزیهای اولیه برای شروع به کار دولت را به
نحو قابل توجهی کاهش دهد .برای مثال در وزارت
امور اقتصادی و دارایی در مورد بهبود و ساماندهی نظام
بانکی ،اصالح برخی از روشها و شیوههای مالیاتی و
نحوه جذب سرمایهگذاری خارجی خصوصی سازی و...
به عنوان مهمترین برنامههای این وزارتخانه از قبل
هدفگذاری و برنامههایی برای تحقق آنها تدوین شده
است .بخشی از این برنامه در دولت یازدهم و با تالش
دکتر طیب نیا و همکاران ایشان عملیاتی شده ،اما بخش
دیگر همچنان باقی مانده که وزیر جدید اقتصاد قول داده
است آنها را با جدیت تمام دنبال کند و به ثمر برساند.
در گمرک ایران قرار است همین سیاست یعنی پیگیری
برنامههای دولت قبل ادامه داشته باشد و توسعه و تکمیل
گمرک الکترونیکی به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی
بیشتر عملکرد سامانههای جامع امور گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی و نیز توسعه و تجهیز دستگاه های
پیشرفته کنترلی و بازرسی دنبال شود.
تأکید دکتر مسعود کرباسیان بر اتمام کارهای
ناتمام و طی کردن مسیر پیشرفت در گمرک مؤید
همین امر است ،چراکه هم ایشان و هم رئیس کل جدید
گمرک به خوبی میدانند با توجه به تغییرات و تحوالت
پرشتاب در عرصه بازرگانی بینالمللی ،هیچ راهی جز به
کارگیری شیوههای نوین مدیریتی و امکانات و تجهیزات
پیشرفته برای افزایش نظارت و کنترلهای گمرکی در
بحث ورود و خروج کاال وجود ندارد و اقداماتی که طی
 4سال گذشته برای رسیدن به این هدف انجام شده
نتایج بسیار مثبت و امیدوارکننده داشته و توانسته است
به انتظارات موجود پاسخ دهد.
کاهش زمان و هزینه ترخیص کاال برای جامعه
تجاری ،ارائه تسهیالت و خدمات به تولیدکنندگان و
صادرکنندگان ،شفافسازی تجاری و افزایش سالمت
اداری در بخش گمرکی و افزایش کمسابقه کشف مواد
مخدر و قاچاق کاال ،موضوعاتی است که هر کدام از
آنها پیش از اجرای برنامه گمرک الکترونیکی آرزوی
همه مردم و مسئوالن کشور بود امروز خوشبختانه تا
اندازه زیادی محقق شده و انتظار میرود در دوره جدید
موفقیتهای گمرک در تکمیل و توسعه طرحها و برنامهها
برای ارائه خدمات مطلوبتر به ذینفعان افزایش پیدا کند.
***
موضوع دیگر رشد قابل توجه کشفیات مواد مخدر
در گمرکات کشور طی یک سال اخیر است که ضمن
ایجاد برخی نگرانیها نسبت به پیامدهای گسترش این
پدیده زیانآور و اینکه چرا مرزهای گمرکی و غیرگمرکی
ما تا این حد شاهد قاچاق مواد مخدر و ورود و خروج
غیرقانونی انواع کاال است ،نشان میدهد گمرک با
بهکارگیری دستگاههای پیشرفته ایکسری کامیونی
و چمدانی و همینطور سگهای موادیاب به نحو
چشمگیری در کشف قاچاق موفق بوده و با افزایش
نصب و بهرهبرداری از دستگاههای جدید در آیندهای
نزدیک و تشدید نظارتها و کنترلها موفقتر و فضا
برای قاچاقچیان هر چه بیشتر ناامن خواهد شد.
تشدید اقدامات کنترلی و بازرسی در مرزهای
گمرکی و در عین حال فراهم کردن تسهیالت و امکانات
الزم برای افزایش سهولت و سرعت عبور کاالهای
وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی از گمرک هدفهایی هستند
که در چارچوب سیاستهای دولت و مبتنی بر خواست
و تأکید مسئوالن عالیرتبه نظام با همه پیچیدگیها
و ظرافتهای آن دنبال میشود و بدون تردید کمک
مسئوالن محترم دولت و مجلس میتواند دستیابی
کامل به این اهداف را سهلالوصولتر کند.

مسیر پیشرفت در گمرک
با قدرت دنبال شود
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رئیس کل جدید گمرک ایران
برنامههای خود را تشریح کرد
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صادرات میوه و تره بار
از  15آبان منوط به رعایت
شاخص های بسته بندی است

کنفرانس ویژه مشارکت گمرک
و بخش تجاری
برای مقابله با تروریسم

برگزاری
مراسم گرامیداشت
روز بازنشستگان

صادرات فلهای انواع میوه و ترهبار به خارج از
کشور به خصوص کشورهای حوزه جنوبی خلیج
فارس هر از چندگاه باعث بروز مشکالتی برای
صادرکنندگان و وارد آمدن لطمه به اعتبار و
موقعیت تجاری کشورمان میشود.

کنفرانس ویژه مشارکت گمرک و بخش
تجاری برای مقابله با تروریسم ()CTPAT
از  29تا  31آگوست  2017در ایاالت
متحده آمریکا برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز بازنشستگان
در گمرک برگزار شد .این مراسم به
همت کانون بازنشستگان گمرک ایران و
با همکاری شرکت تعاونی مصرف کارکنان
گمرک و با حضور پرشور بازنشستگان در
محل مجتمع فرهنگی  -ورزشی مهرآباد
برگزارگردید.
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دکتر کرباسیان ،وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم معارفه رئیس کل گمرک ایران:

مسیر پیشرفت در گمرک با قدرت دنبال شود

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و
دارایی در مراسم معارفه فرود عسگری به عنوان
رئیس کل سابق گمرک ایران بر ضرورت تکمیل
طرحهای ناتمام و ادامه مسیر پیشرفت در گمرک
تأکید کرد.
براساس این گزارش وی با اشاره به دستاوردهای چشمگیر
گمرک جمهوری اسالمی طی دوره فعالیت دولت یازدهم و بیان
اینکه این موفقیتها مرهون زحمات شبانهروزی مدیران و کارکنان
این سازمان در اقصی نقاط کشور بوده است ،تأکید کرد :توقع من

این است که این مسیر رو به پیشرفت در گمرک جمهوری اسالمی،
در دوره جدید هم کماکان و با قدرت دنبال شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مقدمات قانونی فراهم شده
به منظور تسهیل فعالیتهای گمرک ایران و دستاوردهای
پیشین ازجمله پیادهسازی پنجره تجارت فرامرزی و امکان رصد
برخط اقدامات انجام شده توسط دستگاههای همکار در فرآیند
ورود و صدور کاال تصریح کرد :وظیفه مدیریت جدید مجموعه
گمرک ،عالوه بر تداوم رویه موفق پیشین ،انجام برخی کارهای
ناتمام ازجمله بحث استقرار دستگاههای ایکسری در مبادی

ورودی و خروجی است که تا پایان امسال باید  19دستگاه
جدید به مجموعه دستگاههای موجود اضافه شود.
وی با بیان اینکه قولهای داده شده به مردم درخصوص
گمرک ،باید عملی شود ،تأکید کرد :بحث تحقق درآمدهای
پیشبینی شده ،امسال بسیار جدی است و با هدایت و نظارت
صحیح ،باید حتم ًا به انجام برسد.
کرباسیان تأکید کرد :گمرک جمهوری اسالمی در برخورد
با تخلفات ،مسیری را انتخاب کرده که باید با شدت و جدیت
دنبال شود.

آشنایی با سوابق و تجربیات رئیس کل جدید گمرک ایران
 عضو کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالیمناطق آزاد
 عضو کمیسیون  5نفره وزارت صنعت ،معدن و تجارت عضو کارگروه موضوع ماده  82آییننامه اجرایی قانون امورگمرکی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی طی
حکمی فرود عسگری را به سمت معاون وزیر و رئیس کل
گمرک ایران منصوب کرد .فرود عسگری رئیس کل جدید
گمرک ایران در میان فعاالن اقتصادی و خدمتگیرندگان
چهرهای شناخته شده است و با کوله باری از سوابق و
تجربیات فنی و مدیریتی سکان مدیریت این سازمان مهم
را به دست گرفته است.

بیوگرافی رئیس کل جدید گمرک
تاریخ تولد1345 :
وضعیت تحصیلی
 لیسانس :علوم اقتصاد (اقتصاد بازرگانی) فوقلیسانس :مدیریتاهم مشاغل قبلی از بدو خدمت تاکنون:
 مدیرکل گمرک استان اصفهان مدیرکل گمرکات استان مازندران ناظر گمرکات استان بوشهر و فارس و مدیرکل گمرکات بوشهر مدیرکل گمرکات استان یزد مدیرکل مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوریاسالمی ایران
 معاون فنی و امور گمرکی (گمرک جمهوری اسالمی ایران) سرپرست گمرک جمهوری اسالمی ایرانسایر مسئولیتها و عضویت در کمیسیونهای تخصصی:
 عضو هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت دارایی -عضو هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک

 عضو هیأت تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در کارگروه تخصصیشورای عالی منطقه آزاد
 نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیته سه نفره بررسیمطالبات ارزی از دستگاههای دولتی در بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران
 نماینده وزیر در کمیسیون تجدیدنظر و رسیدگی به اختالفات گمرکی نماینده وزیر در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختالفاتگمرکی
 فرمانده حوزه بسیج گمرک گمرک جمهوری اسالمی ایران دبیر کمیته عفاف و حجاب وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات وزارتصنعت ،معدن و تجارت

تقدیرنامهها
 مدیر و ناظر نمونه  1378جشنواره شهیدرجایی بوشهر مدیر نمونه ملی  1385جشنواره شهیدرجایی بوشهر دستگاه نمونه  1386جشنواره شهیدرجایی یزد تقدیرنامه درخصوص اجرای وصول منابع بودجه عمومی کشور 94معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
 تقدیرنامه درخصوص اجرای وصول منابع بودجه عمومی کشور 95معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
 تقدیرنامه درخصوص عملکرد گمرک ایران وزیر امور اقتصادیو دارایی
 تقدیرنامه به مناسبت تحقق اهداف گمرک الکترونیکی معاونوزیر امور اقتصادی و دارایی
سوابق پژوهشی ،آموزشی
 بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور بررسی نقش ترانزیت در صنعت کشور و ارزآوری بررسی علل و عوامل قاچاق کاال در کشور و شرکت در 1000ساعت دوره آموزشی تخصصی در زمینههای مدیریت ،آی تی،
امور گمرکی ،سیستمها
 و روشهای برنامهریزی ،بازرگانی ،فعاالن مجاز اقتصادی،مدیریت ریسک و...
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رئیس کل جدید گمرک ایران
برنامههای خود را تشریح کرد

رئیـس کل گمـرک ایـران در مراسـم
معارفـه خـود کـه با حضـور دکتر مسـعود
کرباسـیان وزیر امـور اقتصـادی و دارایی
برگـزار شـد ،برنامههـای جدیـد گمـرک
ایـران در دولـت دوازدهم را تشـریح کرد.

فـرود عسـگری در ایـن مراسـم ضمـن
قدردانـی از اعتمـاد دکتر کرباسـیان بـه خانواده
گمـرک ایـران گفـت :امیـدوارم بـا همراهـی و
همدلـی همکارانـم بتوانـم برنامههـای مـورد
نظـر را در گمـرک ادامـه دهـم.
وی افـزود :یکـی از اولویتهـای گمـرک
توسـعه سـامانه جامـع گمرکـی در رویههـای
تهلنجـی و ملوانـی ،بازارچـهای و مسـافری بـه
ویـژه در مناطـق آزاد اسـت.
عسـگری اظهارداشـت :رویـه ورود موقت
بـه تازگـی به سـامانه جامـع گمرکی پیوسـته و
تلاش داریم تـا بخش اسـترداد را هم بهزودی
الکترونیکـی کنیم.
رئیـس کل گمـرک ایـران برنامـه دیگـر
گمـرک را تجهیـز تعـداد بیشـتری از گمـرکات
بـه دسـتگاههای کنترلی ایکـس کامیونی بیان
کـرد و گفـت :ایـن برنامه با سـرعت بیشـتری
انجـام خواهد شـد.
وی در ادامـه از اجرایـی شـدن سیسـتم
پیشاظهاری یا اظهار قبل از ورود کاال خبر داد
و افـزود :گفتوگـو با مسـئوالن سـازمان بنادر
و دریانـوردی بـا سـرعت خوبـی جهـت اجرایی
شـدن اظهار قبـل از ورود در حال انجام اسـت.
عسـگری همچنیـن تسـهیل و توسـعه
تجـارت و به ویژه صـادرات غیرنفتی و ترانزیت
را از برنامههـای مهـم گمـرک ایـران در دولت
یازدهـم بیـان کـرد و گفت :تعامـل و همکاری

با تشـکلهای بخش خصوصـی و اتحادیههای
صادرکننـدگان و فعـاالن اقتصـادی بـه شـکل
بهتـر و کارآمدتـری انجـام خواهـد شـد ،زیـرا
بـدون کمـک و همدلـی و همفکـری بخـش
خصوصـی امـکان تحقـق ایـن برنامـه میسـر
نخواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه مصوبـات دولـت
درخصـوص سـاماندهی مبـادالت بازارچـهای
و کولبـری و همچنیـن ملوانـی و تهلنجـی ،از
اجرایـی شـدن ایـن مصوبـات و ابلاغ آنهـا به
گمـرکات خبـر داد.
رئیـس کل گمـرک ایـران در ادامـه
یـادآور شـد :هماکنـون گمـرک ایـران در ۱۵
کنوانسـیون بینالمللـی عضویـت دارد کـه هـر
کـدام الزامات خاصی دارند .همچنین بیشـترین
تعـداد رویههـای گمرکـی را در دنیـا گمـرک
ایـران دارد بـه نحـوی کـه مـورد مشـابه رویه
تهلنجـی یـا کولبـری را در هیـچ کجـای دنیـا
نمیتـوان پیـدا کـرد.
عسـگری در ادامـه گفـت :گمـرک ایـران
مامـور وصول  ۲۴نوع عوارض و اعمال  ۶۴نوع
معافیـت گمرکی اسـت کـه وجود ایـن مقررات
کار گمـرک را پیچیدهتـر میکنـد.
وی افـزود :مـا در تمامی مراکز اسـتانها و
نقـاط صفـر مـرزی و  ۳۱بازارچه مرزی مسـتقر
هسـتیم و بایـد در  ۲۲منطقـه آزاد و ویـژه
اقتصـادی هـم اعمال مقـررات کنیـم و این در
حالـی اسـت کـه بزرگتریـن منطقـه آزاد دنیـا
بـا  ۵۷۳هـزار هکتـار تحـت عنـوان منطقه آزاد
ماکـو در کشـورمان قـرار دارد و وسـعت منطقه
آزاد ارس هـم  ۵۳هـزار هکتـار اسـت.
رئیـس کل گمـرک ایـران در ادامه اجرای
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سـامانه جامـع گمرکـی و پنجـره واحـد تجارت
فرامـرزی را مهمتریـن دسـتاورد گمـرک در
دولـت یازدهـم برشـمرد و با تشـکر از تالشها
و زحمـات دکتـر کرباسـیان گفـت :از نیمه دوم
سـال  ۹۲پروژه سـامانه جامع گمرکی آغاز شـد
و بـا پیادهسـازی ایـن سـامانه و پنجـره واحـد
تجـارت فرامـرزی میانگیـن انجـام تشـریفات
گمرکـی واردات از  ۲۶روز بـه  ۳روز و کاالهای
صادراتـی از  ۷روز بـه یـک روز کاهـش یافت.
عسـگری ادامـه داد :بـا اقداماتـی کـه در
گمـرک انجام شـد در زمینه کشـف انواع مخدر
در میـان گمـرکات دنیـا اول شـدیم و رتبه دوم
را در بخـش مبـارزه بـا تخلفات و قاچاق سـایر
کاالهـا کسـب کردیم.
رئیـس کل گمـرک ایـران اظهارداشـت:
حدود  ۲۴سـازمان در فرآیند صدور مجوز برای
واردات کاال دخیل هسـتند و یکی از نقاط قوت
سـامانه جامـع گمرکـی این اسـت کـه همه در
قالـب پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی گردهم
آمدنـد و صـدور مجـوز همـه آنهـا الکترونیکی
شـده اسـت .وی گفـت :امروز میتـوان به طور
دقیـق اعلام کـرد کـه صـدور مجـوز و اخـذ
نظـر کارشناسـی دسـتگاههای اجرایـی بـرای
ورود یـک کاال بـه کشـور چـه مـدت و در چـه
سـازمانی زمـان میبرد و یا فرآینـد کار در کدام
دسـتگاه متوقف شـده اسـت.
رئیـس کل گمـرک ایـران از شـفافیت در
مصـارف ارزی کشـور بـه عنـوان یکـی دیگـر
از دسـتاوردهای سـامانه جامع گمرکـی نام برد
و گفـت :بـا ارتباطـی کـه بیـن گمـرک ،بانـک
مرکـزی و شـبکه بانکـی ایجاد شـده ،میتوان
منشـاء ارز را شناسـایی کـرد ضمـن آن کـه
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مصارف ارزی کشـور در بخـش تجارت خارجی
ال شـفاف شـده اسـت.
کام ً
عسـگر ی د قیقتـر شـد ن عملیـا ت
حسـابداری و اعمـال نرخهـای حمایتـی دولت
در واردات برخـی کاالهـا را دیگـر دسـتاورد
پیادهسـازی پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی
در دولـت برشـمرد و گفـت :در سـال  1392در
مجموع  50میلیارد دالر واردات داشـتیم که 86
هـزار میلیـارد ریـال حقـوق گمرکـی از آن اخذ
شـد و در سـال  1395بـا وجـود اینکـه میـزان
واردات بـه  44میلیارد دالر کاهش یافت ،درآمد
گمرکی کشـور به 181هزار میلیارد ریال رسـید
کـه البته روند افزایشـی درآمدهـای گمرکی در
سـالجاری هم ادامـه دارد و تمامـی اینها ثمره
پیادهسـازی سـامانه جامـع گمرکی بوده اسـت.
وی افزود :سـال گذشـته گمرک توانسـت
در حـوزه وصـول عـوارض بـرای دسـتگاههای
مختلـف  13هزار میلیارد ریـال دریافت کند که
نسـبت به سـال قبل از آن از رشـد  38درصدی
برخوردار اسـت.
بـه گفتـه عسـگری ،در زمینـه مالیـات بر
ارزش افـزوده نیـز گمـرک سـال قبل توانسـت
 100هـزار میلیـارد ریـال اخـذ کنـد کـه رشـد
 30درصـدی را نسـبت بـه سـال  1394نشـان
میدهـد.
رئیـس کل گمـرک ایـران در ادامـه
اظهارداشـت :یکـی از افتخـارات گمـرک
ایـران در دولـت یازدهـم ایجـاد بزرگتریـن
بانـک اطالعـات تجـارت خارجـی و امـکان
دسترسـی آزاد شـهروندان بـه اطالعـات اسـت
تـا مـردم بتواننـد بـه شـکل بسـیار آسـانتری
بـه اطالعات تجارت خارجی دسترسـی داشـته
باشـند .بـا این هـدف امـکان دسترسـی روزانه
بـه آمارهای تجارت خارجی ،دسترسـی ماهیانه
بـا جزئیـات کامـل تمامـی کاالها و دسترسـی
آزاد بـه ارزشهـای گمرکـی بـه کمک سـامانه
جامـع گمرکـی و پنجره واحد تجـارت فرامرزی
فراهـم شـده و هـم اکنـون حتـی بـرای هـر
یـک اربابرجوع بانـک اطالعـات الکترونیکی
تشـکیل شـده و خدمتگیرنـدگان میتوانند به
جزییتریـن اطالعـات ترخیـص کاال ،گـردش
کار ،تعرفـه و ارزش بـه صـورت آنالین و بدون
هیچگونه محدودیتی دسترسـی داشـته باشـند.
عسـگری تأکیـد کـرد :تمامـی اطالعـات
تجـارت خارجـی بـا ریزتریـن جزئیـات بـه
تفکیـک ردیفهـای تعرفـهای ،نظریـه ارزیاب
و کارشناس ،ارزش ،وزن ،صاحب کاال و فاکتور،
گواهـی مبـدا و بارنامـه در بانـک اطالعـات
تجـارت خارجـی گمـرک موجـود اسـت و بـا
اطالعات هوشـمند و الکترونیکی شـدن دادهها
جزئیات آمار تجارت خارجی به شـکل روشـن و
شـفاف و فارغ از مسـائل سیاسی استخراج و در
چارچوب سیاسـت دسترسی آزاد به اطالعات در
اختیـار شـهروندان قـرار میگیرد و بایـد اذعان
کـرد که گمـرک ایـران در دولـت یازدهم و در
زمـان دکتـر کرباسـیان یکـی از شـفافترین
دوران خـود را سـپری کـرد کـه البتـه این روند
بـا تأکیـدات موکد وزیر امـور اقصتادی و دارایی
در دولـت دوازدهـم نیـز بـا جدیت تمـام دنبال
خواهد شـد.
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گمرک ایران اعالم کرد:

همه اطالعات مربوط به واردات خودرو آنالین در دسترس مردم است

گمرک ایران از کاهش زمان دسترسی به اطالعات
در گمرک از یک ماه به یک دقیقه به کمک سامانههای
هوشمند خبر داد و اعالم کرد :جزئیات اطالعات واردات
خودرو در دسترس عموم قرار دارد و شهروندان
میتوانند با مراجعه به سایت گمرک ایران جزییترین
اطالعات درباره واردات خودروهای سواری را دریافت
نمایند.
بر این اساس اطالعات واردات خودروهای سواری وارداتی
در پنج ماهه اول سالجاری با  ۲۱هزار رکورد به طور شفاف و با
شرح کامل خودروها در سایت گمرک ایران قرار داده شده است
و این اطالعات به تفکیک نوع خودرو ،حجم موتور ،ارزش دالری
و ریالی تهیه و در چارچوب قانون دسترسی عموم شهروندان به
اطالعات ،در اختیار مردم قرار گرفته و قابل بهرهبرداری است.

در همین ارتباط گمرک با رد ادعای یکی از خبرگزاریها
درخصوص "سانسور آمار واردات خودرو" تأکید کرد :یکی از
افتخارات گمرک ایران در دولت یازدهم و دوازدهم فراهم
نمودن شرایطی است که مردم بتوانند به شکل بسیار آسانتری
به اطالعات تجارت خارجی دسترسی داشته باشند و با این
هدف امکان دسترسی روزانه به آمارهای تجارت خارجی،
دسترسی ماهیانه با جزئیات کامل تمامی کاالها و دسترسی
آزاد به ارزشهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده و هماکنون حتی
برای هر اربابرجوع بانک اطالعات الکترونیکی تشکیل شده و
خدمتگیرندگان میتوانند به جزییترین اطالعات ترخیص کاال،
گردش کار ،تعرفه و ارزش به صورت آنالین بدون هیچگونه
محدودیتی دسترسی داشته باشند.

این در حالی است که پیش از راهاندازی سامانه جامع گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان دسترسی به حداقل اطالعات
برای عموم شهروندان فراهم نبود و جمعآوری اطالعات به صورت
دستی از گمرکات اجرایی بیش از یک ماه طول میکشید و تنها
کلیات آمار تجارت خارجی منتشر میشد و امکان دسترسی
خدمتگیرندگان به اطالعات خود نیز فراهم نبود .ضمن اینکه
زمان دستیابی به اطالعات به کمک سامانههای هوشمند از یک
ماه به یک دقیقه کاهش یافته است.
مسئوالن گمرک ایران شفافسازی اطالعات تجارت خارجی
را یکی از دستاوردهای بزرگ و افتخارات مهم در دولت میدانند و
نه تنها محدودیتی ایجاد نکردهاند بلکه تالش دارند دامنه اطالعات
قابل انتشار تجارت خارجی را جهت احترام به حقوق شهروندان و
دسترسی آزاد عموم مردم به اطالعات گسترش دهند.

تأکید معاون حقوقی گمرک ایران بر رعایت مقررات قانونی در انجام حسابرسی پس از ترخیص
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با مهم
خواندن فرآیند حسابرسی پس از ترخیص گفت:
رعایت موازین حرفهای ،استانداردهای حسابرسی و
عملکرد مستقل موجب موفقیت در حسابرسی پس از
ترخیص خواهد شد.
دکتر علیرضا مقدسی در جلسه گروه حسابرسی پس از ترخیص
که با حضور مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی و معاونین و اعضای
گروه حسابرسی گمرک برگزار شد .با اشاره به نوپا بودن حسابرسی
پس از ترخیص و اهمیت ویژه آن در روند نظارتی گمرک جمهوری
اسالمی ایران بر ضرورت بهبود فعالیتها و عملکرد از حیث رعایت

تشریفات گمرکی و مقررات قانونی تأکید کرد.
وی ضمن بیان خالصهای از تاریخچه حسابرسی و مشکالت
آن تالش آگاهانه ،رعایت موازین حرفهای ،استانداردهای حسابرسی
و عملکرد مستقل را از عوامل کسب موفقیت در حسابرسی عنوان
کرد.
دهقان مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک نیز در
این جلسه ضمن بیان اقدامات انجام شده ،جزئیات و نتایج
حسابرسی تعدادی از شرکتها و اشخاص حقیقی را تشریح
کرد و سپس موارد مطروحه توسط اعضا مورد بررسی قرار
گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

افزایش  150درصدی تجهیز گمرکات کشور به وسایل پیشرفته کنترلی در سالجاری
جزئیات افزایش  150درصدی
تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات
در سالجاری اعالم شد.
بر این اساس تعداد ایکسریهای کامیونی
گمرک در ماههای آینده به  31دستگاه افزایش
خواهد یافت.
تعداد ایکسر یهای کامیونی گمرک
در سال  5 ،1392دستگاه بود که این تعداد
تا پایان سال  1395با رشدی  140درصدی
به  12دستگاه افزایش یافت .این افزایش از
سال  1392تا  1395با خرید تعداد  7دستگاه
ایکسری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار
در گمرکات کشور حاصل شد.
همچنین بر ا سا س بر نا مهر یز یها ی
صورت گرفته در ما ههای آینده تعداد 19
دستگاه ایکسری کامیونی به تجهیزات
کنترلی پیشرفته در گمرک اضافه میشود که
تعدادی از این دستگاهها خریداری و در حال
نصب است.
طبق برنامه تعداد  2دستگاه ایکسری
کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از
طریق مناقصه بینالمللی امسال خریداری
شده که یکی از آنها اواخر بهار امسال و
دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی
بندرعباس تخلیه و در همان گمرک در
حال نصب است.
یک دستگاه ایکسری کامیونی نیز از

طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات
خراسان رضوی از محل  50درصد اعتبارات
استانی و  50درصد اعتبارات گمرک ایران
خریداری شده و در حال ساخت است.
قرارداد ساخت و خرید  5دستگاه
ایکسری کامیونی نیز با وزارت دفاع با
هدف بهرهگیری از توانمندیها و تولیدات
داخلی در ماههای گذشته منعقد شده که مدت
این قرارداد  10ماه است و از محل تولیدات
وزارت دفاع در گمرکات بازرگان به تعداد 2
دستگاه و شلمچه ،نوردوز و گلستان نیز هر

یک به تعداد یک دستگاه نصب خواهد شد
که براساس آخرین اقدامات ،زمین گمرک
بازرگان جهت نصب اولین ایکسری تولیدی
وزارت دفاع تحویل نمایندگان وزارت دفاع
شده است.
گمرک ایران در اقدامی دیگر برای استفاده
از توانمندیهای بخش خصوصی جهت ساخت
ایکسر یهای پیشرفته کامیونی فراخوانی
را منتشر کرده که شرکتهای واجد شرایط
انتخاب شدهاند و مراحل نهایی انعقاد قرارداد با
این شرکتها انجام شده و برای اولین شرکت

انتخاب شده ،گمرک میلک جهت نصب
مشخص شده است.
توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید
یک دستگاه ایکسری کامیونی پیشرفته در
مرحله اول ،از دیگر اقدا مهای گمرک در
این خصوص است .تفاهمنامه تولید این
دستگاه نیز پیش از این توسط طرفین امضا
و عملیاتی شده است .قرار است با توجه به
توانمند یهای دانشمندان سازمان انرژی
اتمی در تولید ایکسر یهای پیشرفته در
ما ههای آینده سفارشات بیشتری به این
سازمان داده شود.
همچنین توافق با سازمان راهداری
جهت خرید  2دستگاه ایکسری کامیونی و
توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل یک
دستگاه دیگر ،از دیگر اقدامات گمرک در این
خصوص است.
اضافه مینماید در اقدامی دیگر مقرر شده
که کشور ژاپن هم منابع مالی خرید  ۲دستگاه
ایکسری پیشرفته کامیونی را در چارچوب
کمک و همکاریهای مشترک با جمهوری
اسالمی ایران براساس برجام در اختیار گمرک
ایران قرار دهد .تفاهمنامه کمکهای مالی
کشور ژاپن برای خرید  ۲دستگاه ایکسری
پیشرفته فیمابین معاونت توسعه مدیریت
و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد
شده است.
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رشد صادرات غیرنفتی
در بستر تسهیالت گمرکی
فرود عسگری
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران
مقام معظم رهبری دو محور مهم اقتصاد
مقاومتی در سال  96را تولید و اشتغال تعیین
کردند و از همه مردم و مسئوالن کشور خواستند
تا برای بهبود این دو مؤلفه مهم تالش کنند .به
طور قطع در بحث تولید ،صادرات جایگاه مهمی
دارد و میتواند عالوه بر ارزآوری ،موجب افزایش
اعتبار ایران در بازارهای بینالمللی شود .براساس
سیاستهایی که در چهارچوب سند چشمانداز
 20ساله ،برنامههای توسعه اقتصادی و همچنین
مصوبات دولت برای رشد صادرات تدوین و تصویب
شده است ،سازمانهای مسئول ازجمله گمرک
ایران موظف به ارائه تسهیالت و خدمات مناسب
به صادرکنندگان برای تحقق هدف فوق هستند.
نگاهی به عملکرد و اقدامات گمرک در
سالهای اخیر نشان میدهد که بستههای حمایتی
گمرک ،هم در بعد تسهیل مقررات و هم ترخیص
سریع و آسان کاال شرایط نسبت ًا مناسبی را برای
صادرکنندگان و بنگاههای تولیدی صادرات محور
فراهم کرده که به عنوان نمونه میتوان از ارزیابی
کاال در محل تولید کاالی صادراتی نام برد ،اما آنچه
که طی سه سال اخیر سبب تحولی چشمگیر در
فرآیند ترخیص صادرات کاالهای غیرنفتی شده و
موازنه تجاری را برای نخستین بار از سال  94به
نفع صادرات رقم زده است ،راهاندازی سامانههای
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
بوده است.
در حال حاضر محمولههای صادراتی که قبل
از راهاندازی سامانههای مذکور در گمرک بیش از
هفت روز در انتظار صدور پروانه میماندند در کمتر
از یک روز از گمرک ترخیص و آماده خروج از مرزها
میشوند و درخصوص کاالهای فاسدشدنی ،این
زمان حتی به یک ساعت تقلیل مییابد .روش کار
اکنون به گونهای است که کاالی صادرکنندگان
پس از بارگیری از محل تولید یا انبار صادرکننده
مستقیم ًا به مرزهای خروجی ارسال و تشریفات
گمرکی آن در کمترین زمان در گمرک مرزی انجام
میشود .همچنین برای سهولت کار صادرکنندگان،
مجوزهای صادراتی با استفاده از سامانه پنجره واحد
گمرکی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی صاحب کاال
به سازمانهای مجوزدهنده به روش الکترونیکی
توسط گمرک دریافت میگردد.
در اقدامی دیگر حقوق و عوارض دریافتی
از مواد اولیه وارداتی که در تولید نهایی محصول
صادراتی به کار گرفته میشود در مدت کوتاهی
از سوی گمرک به صاحبان کاال مسترد میگردد.

طی ماههای اخیر به منظور باال بردن توان مالی
واحدهای تولیدی و بهبود گردش مالی آنها ،موضوع
استرداد با سرعت زیادتری صورت میگیرد و
اختیارات بیشتری به گمرکات اجرایی سراسر کشور
در این زمینه داده شده است.
بررسیهای اولیه در مورد همین سه اقدام
نشان میدهد که گمرک بهطور متوسط بیش از
ال در حوزه ترخیص
 80درصد از مشکالتی که قب ً
کاالی صادراتی وجود داشت برطرف شده و به جز
مواردی که کاالی صادراتی به دالیل دیگر ازجمله
عدم پذیرش کامیونهای حامل کاال از سوی
گمرک کشور مقابل یا بسته شدن مرز ،متوقف
میشود ،هیچ مشکلی برای عبور کاالی صادراتی
از گمرک وجود ندارد.
تشکیل جلسات هماندیشی با فعاالن
تولیدی و صادراتی
یکی از اهداف مهم گمرک در ارائه تسهیالت
به صادرکنندگان ،آن است که آنها در این بخش
هیچ دغدغه و مشکلی نداشته باشند و به همین
دلیل تشکیل جلسات هماندیشی و همگرایی با
فعاالن تجاری در حوزه صادرات از مدتی قبل در
گمرک کلید خورده و بنا به ضرورت تاکنون چندین
جلسه در این زمینه برگزار شده که کماکان در آینده
ادامه خواهد داشت.
گمرک با دعوت از دستاندرکاران تشکلهای
صنفی ،بهخصوص فعاالن تولیدی و صادراتی
برای حضور در جلسات تخصصی ،ضمن شنیدن
نقطه نظرات و مشکالت آنها ،نهایت تالش خود
را به عمل میآورد تا با مشورت و بهکارگیری
پیشنهادهای سازنده تشریفات گمرکی صادرات
با آسانترین و کمهزینهترین روشها انجام شود.
نتایج حاصل از این جلسات به گونهای است
که به جرأت میتوانم بگویم درصد رضایتمندی
صادرکنندگان از عملکرد گمرک امروز در باالترین
حد خود قرار دارد و اندک نارضایتی موجود نیز به
خاطر تأخیر یا تعلل در انجام کارها در گمرک،
بلکه مربوط به سایر عوامل خارج از گمرک است
که متأسفانه بعضا به حساب گمرک نوشته میشود.
به اعتراف اعضای انجمنها و اتحادیههای
صنعتی که تاکنون با آنان در گمرک جلسه برگزار
شده این روش بهترین و نافذترین شیوه برای حل
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مشکالت از یکسو و مشارکت بخش خصوصی
جهت بررسی و یافتن راهکارهایی برای بهبود
وضعیت صادرات است .به عنوان مثال در هفتههای
اخیر دو جلسه با نمایندگان اتحادیههای مختلف
صادرکننده کاال به منظور بررسی راههای تسهیل و
توسعه صادرات به کشورهای قطر و روسیه داشتیم
و به آنها یادآور شدیم که کریدور سبز گمرکی
برای صدور کاال به روسیه و امکانات موجود در
گمرکات جنوبی کشور برای ارسال محصوالت
ال آماده است و از نظر
ایرانی به کشور قطر کام ً
گمرک هیچ مشکلی در این زمینه صادرات به این
دو کشور وجود ندارد ،گواینکه پیشتر هم در موارد
مشابه ،گمرک نهایت همکاری و مساعدت خود را
با صادرکنندگان داشته است ،منتها به علت برخی
ناهماهنگیها و احیان ًا کندکاری تعدادی از دستگاهها
و نیز کمتجربگی عدهای از صادرکنندگان ،متأسفانه
نتوانستیم بازارهای هدف صادرات را حفظ کنیم و
در آنها حضور دایم داشته باشیم.
کسانی که از نزدیک با موضوع صادرات سر
و کار دارند و با ریزهکاریهای آن آشنا هستند به
خوبی میدانند که برای موفقیت در این عرصه،
عالوه بر دانش تخصصی و تجربه صادرکننده ،نقش
دولت و دستگاههای اجرایی در حمایت از صادرات
اهمیت فوقالعادهای دارد و فراهمسازی تسهیالت
گمرکی یکی از آنها و البته از مهمترینشان است.
قیمت تمام شده مناسب ،برخورداری از سیستم
حملونقل ارزان حتی تا مقصد کاالهای صادراتی
در خارج از کشور ،باال بودن سطح کیفیت کاال،
بازاریابی و شناخت کامل و دقیق بازارهای هدف
و تالش برای استمرار فعالیتهای تجاری در این
بازارها ،اعطای بهموقع مشوقهای صادراتی و
مسائل مربوط به نرخ ارز ازجمله عواملی هستند
که میتوانند موجب توفیق صادرکنندگان شوند.
اهمیت واردات برای رشد صادرات
برخی از کارشناسان عقیده دارند تشکیالت
گمرکی در ایران برای واردات کاال سازماندهی

یادداشت

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

شده و حتی بنادر کشور نیز چنین ساختارهایی
دارند ،اما در مورد گمرک اکنون با توجه به
تحوالت و تغییرات به وجود آمده در چهارچوب
گمرک الکترونیکی میتوان ادعا کرد که توانایی و
ظرفیتهای گمرکی برای صادرات ،اگر هم پای
واردات نباشد ،کمتر از آن نیست.
تعیین گمرکات اختصاصی برای صادرکنندگان
و مسیرهای ویژه برای صادرات کاال ،تفویض
اختیار به مدیران گمرکات اجرایی جهت اتخاذ
تصمیمات مناسب و جلوگیری از طوالنی شدن
فرآیندهای صادرات ،پاسخگویی سریع و بهموقع
به صادرکنندگان ،ایجاد و راهاندازی دروازههای
مشترک گمرکی با کشورهای همجوار به منظور
کاهش زمان و هزینههای تشریفات گمرکی و
جلوگیری از انجام امور تکراری ،بخشی از اقدامات
گمرک در راستای کمک به صادرات و در نتیجه
توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملی در چهارچوب
اقتصاد مقاومتی است.
جاده دو طرفه تجارت خارجی
نکته حائز اهمیت آن است که هیچ صادراتی
بدون تکیه بر توان باالی تولید داخلی (به جز موارد
استثناء مانند صادرات مجدد) امکان موفقیت ندارد
و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای
تولیدی در کشور ما برای ادامه فعالیت خود نیازمند
تأمین مواد اولیه و ماشینآالت و تجهیزات خطوط
تولید از خارج از کشور هستند ،خدماتدهی مطلوب
به واردکنندگان کاالهای واسطهای و سرمایهای و
ترخیص سریع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
صادراتگرا با استفاده از سامانههای الکترونیکی در
گمرک به موازات توسعه و تجهیز امکانات صادراتی
در دستور کار مسئوالن گمرک قرار داشته و در
جهت بهبود آن اقدامات زیادی انجام شده است.
از این منظر نگاه گمرک به مقوله تجارت
خارجی ،نگاهی عقالنی و منطبق بر واقعیات است
که میگوید "تجارت یک جاده دو طرفه است"
که هر دو سمت آن باید برای فعاالن تجاری باز
و آماده تردد باشد.
امیدواریم با حمایت و پشتیبانی دولت و
مجلس ،بهخصوص وزیر محترم امور اقتصادی
و دارایی که حضور ایشان در این وزارتخانه یکی
از بزرگترین نقاط قوت و پشت گرمی گمرک
در دولت دوازدهم است بتوانیم به وظایف و
مسئولیتهای خود جامه عمل بپوشانیم.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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به منظور حفظ بازارهای هدف صادراتی

صادرات میوه و تره بار از  15آبان ماه منوط به رعایت شاخصهای بستهبندی است
صادرات فلهای انواع میوه و ترهبار به
خارج از کشور به خصوص کشورهای حوزه
جنوبی خلیج فارس هر از چندگاه باعث بروز
مشکالتی برای صادرکنندگان و وارد آمدن
لطمه به اعتبار و موقعیت تجاری کشورمان
میشود .صرفنظر از برخی بهانهتراشیهای
خریداران محصوالت ایرانی در کشورهای
خارجی ،پایین بودن بستهبندی کاالها و یا
نداشتن بستهبندی در نپذیرفتن و عودت
کاالهای صادراتی بیتأثیر نبوده است .به
همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران
با تدوین و اعالم شاخصهای بستهبندی
میوه و ترهبار صادراتی از گمرک ایران
خواسته است تا از تاریخ  15آبانماه امسال
شاخصهای تعیین شده در زمینه صادرات
اقالم فوق را اجرایی نماید.
متن نامههای مدیرکل دفتر صادرات گمرک،
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین
شاخصهای بستهبندی میوه و ترهبار صادراتی به
این شرح است:
بخشنامه گمرک
با توجه نامه شماره  96/100/24406مورخ
 96/5/16رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت
ایران منضم به ضوابط بستهبندی محموالت صادراتی
میوه و ترهبار اعالم میدارد :با عنایت به اینکه در
سالهای اخیر به دلیل صدور فلهای و عدم بستهبندی
مناسب ،صادرات میوه و ترهبار کشور با افت میزان و
کاهش قیمت مواجه گردیده است ،شایسته است به
منظور کاهش حجم ضایعات محمولههای صادراتی
در فرآیند عرضه و صیانت از جایگاه و برند محصوالت
ایرانی در بازارهای هدف ،دستور فرمایید از تاریخ
 96/8/15به هنگام پذیرش اظهارنامههای صادراتی
میوه و ترهبار ،شاخصهای بستهبندی این محصوالت
(به شرح ضمائم) را کنترل و رعایت نمایند .ضمن
اینکه حمل زمینی و دریایی محمولههای یادشده به
مقصد کشورهای خریدار صرف ًا با کانتینرهای یخچالی
و شناورهای سردخانهدار امکانپذیر خواهد بود.
نامه سازمان توسعه تجارت
همانگونه که مستحضرید ارتقای شاخصهای
کیفی محصوالت صادراتی بخش کشاورزی یکی از
اهداف و برنامههای مهم دولت برای حفظ بازارهای
هدف محصوالت ایرانی و توسعه سهم و جایگاه
کشورمان در این بازارها میباشد .لذا پیرو نامه شماره
 95/100/8619مورخ  95/2/14این سازمان و در
اجرای ماده ( )4قانون مقررات صادرات و واردات و نیز

با هدف حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت صادراتی
بخش کشاورزی ،شاخصهای بستهبندی میوه و
ترهبار صادراتی جهت اجرا توسط گمرکات اجرایی
کشور ابالغ میگردد .شایان ذکر است شاخصهای
یادشده که در سال گذشته ابالغ شده بود مجدداً
بازنگری و در راستای ضرورت کاهش حجم ضایعات
محصوالت صادراتی در فرآیند عرضه تا مصرف و
نیز صیانت از جایگاه و برند محصوالت ایرانی در
بازارهای هدف ،در جلسه مورخ  96/5/4میز تخصصی
میوه و ترهبار با حضور تمامی دستاندرکاران دولتی
و غیردولتی مرتبط با تولید و صادرات محصوالت
میوه و ترهبار ازجمله وزارت جهاد کشاورزی ،اتحادیه
ملی محصوالت کشاورزی ایران و شعبات استانی
آن ،نماینده دفتر صادرات گمرک ایران و بنگاههای
صادراتی مربوط مورد تأیید قرار گرفت .همچنین
به منظور ایجاد آمادگی جهت تطبیق و سازگاری
صادرکنندگان میوه و ترهبار با شاخصهای جدید
بستهبندی محصوالت صادراتی ،مقرر شد شاخصهای
مذکور تا تاریخ  1396/8/15در گمرکات کشور اجرایی
شده و در فرصت  3ماهه باقیمانده تا زمان اجرایی شدن
موضوع ،کلیه دستگاههای اجرایی و تشکلهای حوزه
تولید و صادرات میوه و تره بار در سطح کشور ،نسبت
به اطالعرسانی به ذینفعان اقدام نمایند.
شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی
 -1بستهبندی سیب درختی
 -1-1در کارتن یا شانه و ضربهگیر دو ردیف تا 9
کیلوگرم ،سه ردیف تا  15کیلوگرم ،چهار ردیف درجه
یک تا  18کیلوگرم
 -1-2در کارتن در بستهبندی  3کیلوگرم (سیب
درختی زیر  120گرم درجه یک)

 -2بستهبندی انار
* کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه یا فوم یا دو ردیف
تا  10کیلوگرم
 -3بستهبندی کیوی
* در کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه  3تا  4کیلوگرم
* در سبد فله تا  10کیلوگرم
* در کارتن یا سبد  1/5تا  2کیلوگرم بدون شانه
 -4بستهبندی لیمو شیرین
 )4-1در کارتن و سبد یک یا دو ردیفه با شانه تا
 10کیلوگرم
 )4-2در کارتن و سبد فله حداکثر  10کیلوگرم
 -5بستهبندی لیموترش
* در کارتن صادراتی تا  15کیلوگرم
 -6بستهبندی پرتقال
 )6-1در کارتن یا سبد صادراتی تا  8کیلوگرم
 )6-2در کارتن یا سبد صادراتی تا  15کیلوگرم
 -7بستهبندی زردآلو ،گیالس ،آلبالو ،شلیل ،آلو و
سایر میوهها تازه هستهای
* در کارتن یا سبد از  500گرم تا  6کیلوگرم
 -8بستهبندی گل کلم ،کلم ،کاهو ساالدی (آیس
برگ)
* کاهوی ساالدی در سبد یا کارتن یک ردیفه (تا
 8کیلوگرم)
* انواع کلم یا گل کلم در سبد یا کارتن تا  12کیلوگرم
* انواع کلم در کیسه توری تا  15کیلوگرم
 -9بستهبندی کاهو رسمی و کاهو چینی
* در سبد  12تا  16کیلوگرم
 -10بستهبندی سیب زمینی و پیاز
 )10-1کارتن تا  15کیلوگرم
 )10-2کیسه توری تا  25کیلوگرم

از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفت

 -11بستهبندی هندوانه
 )11-1کارتن یک ردیفه تا  18کیلوگرم
 )11-2سبد یک ردیفه تا  18کیلوگرم
 )12-3باکس چوبی حداکثر تا  1000کیلوگرم
 )12-4به صورت فلهای در کانتینر یخچالدار
 -12بستهبندی انواع خربزه
* کارتن یک ردیفه تا  16کیلوگرم
* سبد یک ردیفه تا  16کیلوگرم
 -13بستهبندی انواع فلفل دلمه
* سید یا کارتن یک یا دو ردیفه حداکثر  10کیلوگرم
 -14بستهبندی خیار ،کدو و بادمجان
* کارتن یا سبد تا  15کیلوگرم
 -15بستهبندی گوجه فرنگی
* سبد یا کارتن تا  10کیلوگرم
 -16بستهبندی کرفس و تره فرنگی
* سبد یا کارتن تا  12کیلوگرم
 -17بستهبندی سیر
* سبد ،کارتن ،جعبه چوبی یا کیسه توری تا 10
کیلوگرم
 -18بستهبندی انگور
* در سبد یا کارتن حداکثر تا  8کیلوگرم
 -19بستهبندی خرمالو
* سبد یا کارتن حداکثر تا  5کیلوگرم
 -20بستهبندی به و گالبی
* کارتن و سبد یک یا دو ردیفه حداکثر تا  10کیلوگرم
 -21بستهبندی فلفل ریز و بامیه
* سید یا کارتن حداکثر تا  10کیلوگرم
 -22بستهبندی کلم بروکلی
* در یخدان تا  8کیلوگرم خالص و  11کیلوگرم
ناخالص

درخواست از گمرک برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در واردات لوازم التحریر
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق
آزاد و ویژه گمرک ایران طی بخشنامهای
از گمرکات اجرایی خواست تا با توجه
به آغاز سال تحصیلی جدید و احتمال
افزایش تخلف در واردات لوازم تحریر
درخصوص کنترل دقیقتر محمولههای
لوازم تحریر وارداتی اقدام نمایند.
متن بخشنامه به این شرح است :با توجه
به نامه /96/11877ص مورخ  96/5/7ستاد

مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص
کنترل دقیقتر محموالت لوازم تحریر وارداتی
با عنایت به آغاز سال تحصیلی و افزایش
احتمال قاچاق کاالی مذکور خواهشمند است
دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه مذکور
دقت کافی در انجام تشریفات گمرکی و احراز
واردکنندگان و (مطابقت کاال با ثبت سفارش) و
اخذ مجوزهای قانونی عندالزوم ،با رعایت کامل
مقررات صورت پذیرد.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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دستورالعمل نحوه صادرات اقالم قاچاق مکشوفه

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
طی بخشنامهای دستورالعمل نحوه
صادرات اقالم قاچاق مکشوفه ،موضوع
تبصره  2ماده  7آییننامه اجرایی مواد
 55و  56قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
متن دستورالعمل (بدون ماده یک که
مربوط به اصطالحات و اختصارات است) به
این شرح است:
ماده  -2فروش کاالهای قاچاق مکشوفه
در چارچوب ضوابط مندرج در قانون تأسیس و
آییننامه معامالت سازمان و آییننامه اجرایی
مواد  55و  56قانون خواهد بود.
ماده  -3سازمان بالفاصله پس از تحویل
کاالهای قاچاق مکشوفه ،اطالعات کاالها را از
طریق سامانه شناسه کاال به منظور تعیین ارزش
کاالهای صادراتی با سامانه پنجره واحد گمرک
تبادل نموده و با استفاده از اطالعات مذکور،
قیمت تجاری روز کاال را به عنوان قیمت پایه
فروش جهت طرح در مزایده تعیین مینماید.
تبصره :با توجه به اینکه اکثر کاالهای
قاچاق مکشوفه در ردیف کاالهای تولید خارج
از کشور بوده و ارزش کاالهای صادراتی مندرج
در پنجره واحد ،براساس کاالهای تولید داخل
میباشد ،قیمت پایه فروش براساس نرخ روز
مندرج در پنجره واحد گمرک توسط سازمان
محاسبه میگردد.
ماده  -4سازمان موظف است با همکاری
گمرک قبل از هرگونه اقدام درخصوص فروش،
ضمن احراز ضوابط حاکم بر صدور کاال ازجمله
تعیین مجاز ،مجاز مشروط ،یارانهای و یا ممنوع
بودن کاالی صادراتی ،کد تعرفه گمرکی و
عوارض صادراتی را به متقاضیان خرید اعالم
نماید.
ماده  -5کاالی فروخته شده توسط سازمان
به عنوان کاالی ورود قطعی تلقی و با استفاده
از رویه صادرات از محل ورود قطعی ،با رعایت
ضوابط این دستورالعمل صادر میگردد.
ماده  -6میزان و نوع تضامینی را که خریدار
در چارچوب ماده  7آییننامه اجرایی مکلف به

سپردن آن میباشد به طور دقیق در اسناد مربوط
به شرایط فروش سازمان مندرج میگردد.
ماده  -7عبارتهای "کاالهای خریداری
شده لزوم ًا به خارج از کشور صادر میگردد و
مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی
به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمیشود" و
"پس از ورود کاال به انبارهای موضوع ماده 23
قانون امور گمرکی کاال مشمول مقررات امور
گمرکی خواهد بود ".در آگهیهای فروش و
اسناد نقل و انتقال سازمان درج میگردد.
ماده  -8پس از انجام فرآیند فروش ،کاال
توسط سازمان پلمپ و با حضور خریدار و به همراه
نماینده حراست سازمان (به عنوان مأمور بدرقه) به
گمرک مورد نظر جهت صادرات منتقل میگردد.
مسیر و زمان حمل کاال ،مشخصات کاال ،مالک،
حامل و وسیله نقلیه جهت انجام نظارتهای
الزم تا تاریخ ورود کاال به گمرک مقصد از سوی
سازمان به نیروی انتظامی اعالم میگردد.
تبصره :قبل از صدور حواله فروش ،خریدار
موظف به معرفی گمرک صادراتی میباشد.
ماده  -9پس از تحویل کاال به انبارهای
موضوع ماده  23قانون امور گمرکی و تأیید و
اعالم خروج کاالهای صادراتی توسط گمرکات
ذیربط ،وجه نقد ،ضمانتنامههای بانکی و یا
وثیقه ملکی سپرده شده خریدار از سوی سازمان
عودت داده میشود.
ماده  -10سازمان موظف است در حوالههای
فروش صادره عبارت "فروش به شرط صادرات"

و نام گمرک صادرکننده کاال را قید نماید.
ماده  -11پس از صدور کاال از سوی
خریدار ،گمرک موظف به اعالم مراتب خروج
قطعی کاال از کشور به سازمان میباشد ،خروج
کاال از گمرک صرف ًا از طریق رویه صادرات
مجاز است.
ماده  -12سازمان مکلف است پس از
تحویل کاالهای موضوع ماده  14آییننامه
(کاالهایی که بنا به اعالم شرکت پخش ،فرآورده
نفتی تشخیص داده نشدهاند) ضمن ارسال نمونه
نسبت به انجام استعالم درخصوص تعیین ماهیت
کاال از کارگروه «تعیین ماهیت فرآوردههای
نفتی» موضوع ماده  12دستورالعمل پیشگیری
از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای
نفتی ،مبادرت نماید.
تبصره  :1موضوع این ماده صرف ًا ناظر به
کاالی قاچاق ورودی است.
تبصره  :2صادرات این کاالها مطابق
ترتیبات مقرر در این دستورالعمل انجام و تعیین
ماهیت در مرحله صادرات از طریق استعالم
گمرک جمهوری اسالمی ایران از کارگروه
مذکور در این ماده با رعایت الزامات دستورالعمل
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه
فرآوردههای نفتی صورت میپذیرد.
این دستورالعمل در  12ماده و  4تبصره در
جلسه یکصد و چهاردهم مورخ  95/8/17اعضای
اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
طرح و به تصویب رسید.

بخشنامه

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه گمرک درباره
کاالهای وارداتی فاقد منشأ ارز
در سامانه ارزی

فریده زبیدی ،مدیرکل مرکز
مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک
ایران طی بخشنامهای خواستار ارائه
گزارشی از سوی گمرکات اجرایی
درخصوص آن دسته از کاالهای
وارداتی شد که منشأ ارز آنها در
سامانه ارزی مشخص نشده است.
متن بخشنامه به این شرح است :پیرو
تفاهمنامه بانک مرکزی و گمرک جمهوری
اسالمی ایران مبنی بر الزام به ثبت منشأ
ارز از سوی صاحبان کاال در زمان اظهار و
انجام تشریفات گمرکی از طریق پنجره واحد
گمرکی و در راستای اجرای تبصره  2ماده 9
آییننامه اجرایی مواد ( )5و ( )6قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ،خواهشمند است دستور
فرمایید نسبت به ارسال گزارشهای مربوط
به آن دسته از کاالهای وارداتی که منشأ
ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا
در مورد منشأ آن گزارش خالف ارائه شده
است ،مراتب را جهت انعکاس به شورای
عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به این
مرکز اعالم نمایند.

ضرورت درج تعداد واحدکاالی
وارداتی در اظهارنامههای
الکترونیکی

نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فرآوردههای نفتی وارداتی
معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور طی نامهای نحوه
اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فرآوردههای نفتی وارداتی را به گمرک
اعالم کرد.
در این نامه آمده است :با عنایت به حکم بند (ر) ماده ( )1قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مبنی بر «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ،برق و
گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت
تولیدی و فرآوردههای وارداتی ،فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پاالیش نفت) و شرکتهای دولتی تابع
ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای
توزیع برق ،آب و فاضالب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و
ال طی نامههای شماره /260/2678د مورخ  1392/7/3و شماره
دریافت میشود ».همانگونه که قب ً
/260/3736د مورخ  1392/9/3عنوان معاون محترم وقت امور گمرکی آن گمرک (تصویر پیوست)
اعالم گردیده است .در صورتی که کاالی وارداتی از مصادیق فرآوردههای وارداتی موضوع بند
مذکور قانون مارالذکر باشد و مطابق حکم مقرر در بند یادشده ،مالیات و عوارض آن در انتهای
زنجیره تولید و توزیع آنها پرداخت گردد ،ورود آن بدون اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات
بر ارزش افزوده بالمانع خواهد بود.

مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک ایران طی بخشنامهای
از گمرکات اجرایی خواست تا در
اظهارنامههای الکترونیکی مربوط
به واردات کاال ،تعداد قلم کاال را
در خانه شماره  41اظهارنامه درج
نمایند.
این درخواست در پی تأکید بانک
مرکزی مبنی بر امکان بروز مقایرت در تعداد
بستههای خروجی مندرج در پروانههای
گمرکی الکترونیکی با تعداد قلم کاالهای
خروجی به عمل آمده است.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

بخشنامه

نحوه ارائه گزارش تخلفات
احتمالی شرکتهای بازرسی
کاال به گمرک

گمرک نسبت به تخلفات و اقدامات
غیرقانونی عالوه بر مواردی که به طور
مستقیم در حیطه وظایف و مسئولیتهای
گمرکی است ،سایر موارد مرتبط با امر
نظارت و ارزیابی را نیز شامل میشود.
نمونه این موضوع را میتوان در بخشنامه
اخیر مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
و تعرفه گمرک ایران مشاهده کرد که
مدیران گمرکات اجرایی را به ارائه گزارش
درباره تخلفات احتمالی شرکتهای
بازرسی و یا آزمایشگاههای همکار سازمان
ملی استاندارد ملزم میسازد.
در بخشنامه خداکرم اسکندری در این خصوص
آمده است :نظر به اینکه گمرک جمهوری اسالمی
ایران به عنوان عضو هیأت ارزیاب در سازمان
ملی استاندارد نظارت بر عملکرد شرکتهای
بازرسی درخصوص تأیید صالحیت ،تمدید و ابطال
گواهینامه شرکت نیز عهدهدار میباشد لذا در
مواردی که تخلفاتی توسط هر یک از شرکتهای
بازرسی و همکار سازمان ملی استاندارد مشاهده
میگردد با ارسال مستندات به قید فوریت به دفتر
بررسی و تعیین تعرفه منعکس تا ضمن بررسی ،اقدام
قانونی الزم صورت گیرد.

بخشنامه دفتر ارزش و تعرفه در
مورد ردیف تعرفه کنتور برق

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک:

مصوبهای درباره ترخیص خودروهای باالی  ۲۵۰۰سی سی تاکنون به گمرک ابالغ نشده است
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در
واکنش به اخبار منتشر شده در برخی
شبکههای اجتماعی اعالم کرد :ثبت
سفارش براي واردات خودروهای
باالی  ۲۵۰۰سیسی همچنان صورت
نمیگيرد و مصوبه جدیدی در این
خصوص به گمرک ابالغ نشده است.
علی معقولی افزود :از اوائل آغاز بهکار
دولت یازدهم از واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰
سیسی جلوگيری شده و این روند همچنان
ادامه دارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر تبادل اطالعات
ال الکترونیکی انجام
ثبت سفارش و گمرک کام ً
و با این اقدام از هر گونه سوءاستفاده پیشگیری
میشود .ارتباط گمرک با مرکز شمارهگذاری
خودرو هم الکترونیکی شده و برگه ترخیص
خودرو پس از طی تشریفات گمرکی به صورت
الکترونیکی در اختیار این مرکز قرار میگیرد
تا از هر گونه جعل و سوءاستفاده پیشگیری
بهعمل آید.
معقولی تأکید کرد :عدم امكان ورود
خودروهای باالی  ۲۵۰۰سی سی مشمول مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی هم میشود.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی گمرک در ادامه گفت :براساس
ماده  ۷۸قانون امور گمرکی امکان ورود موقت
خودروهای باالی  ۲۵۰۰سی سی صرف ًا برای
مسافران غیرمقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج
از کشور برای استفاده شخصی افراد مذكور
وجود دارد .براساس ماده  ۷۸قانون امور گمرکی
مسافران غیرمقیم ایران میتوانند وسیله نقلیه
شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق

رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد
نمایند .ایرانیان مقیم خارج در صورتی میتوانند
از مقررات این ماده نمایند که قبل از ورود به
ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت
داشته باشند.
وی افزود :درخصوص ماده  ۷۸قانون امور
گمرکی نیز با توجه به الکترونیکی شدن تمامی
رویهها و نظارت و بررسی ویژه اسناد و مدارک
مسافران خارجی غیرمقیم ایران و ایرانیان
مقیم خارج از کشور از هرگونه سوءاستفادهای
پیشگیری بهعمل آمده و صرف ًا این مسافران
برای مدت معینی به صورت موقت میتوانند
این خودروها را وارد و پس از اتمام مدت زمان
ورود موقت از کشور خارج کنند.
بخشنامه گمرک
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه گمرک ایران در عین حال طی بخشنامهای
از گمرکات اجرایی خواست تا از تحویل دادن
خودروهای باالی  2500سیسی متروکه به
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی

خودداری کنند.
در این بخشنامه آمده است :از آنجا که
براساس تصویبنامه شماره 70441ت 5040هـ
 1396/6/23هیئت محترم وزیران ورود و
ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور باالی
 2500سیسی امکانپذیر نبوده و در صورت
شمول مقررات متروکه ،قابل عرضه به بازار
نمیباشد و صرف ًا امکان مرجوع شدن به خارج
از کشور را دارد ،ضمن تأکید مجدد بر لزوم اتخاذ
تدابیر کنترلی الزم در این زمینه و اجرای دقیق
مصوبه دولت تا وصول پاسخ استعالمات صورت
گرفته از مراجع قانونی ذیربط دستور فرمایید از
تحویل دادن خودروهای باالی  2500سیسی
متروکه به سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی جهت عرضه در داخل کشور خودداری
و صرف ًا امکان مرجوع نمودن خودروهای مذکور
به خارج از کشور (توسط صاحب خودرو و یا
خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده
است توسط سازمان مربوطه) با رعایت کامل
قوانین و مقررات امکانپذیر است.

اعالم مقررات مربوط به واردات انواع الستیک

دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه
گمرک ایران با صدور بخشنامهای تأکید
کرد که کنتور برق در یکی از ردیفهای
فرعی  902830طبقهبندی میشود.
متن بخشنامه به این شرح است :در بررسیهای
انجام شده در برخی از اظهارنامهها کنتور برق به جای
طبقهبندی ذیل شماره  ،9028در یکی از ردیفهای
 9030و به عنوان سنجشگرهای برقی طبقهبندی
شده است .از آنجایی که در متن ردیف تعرفه اصلی
 9030وسایل سنجش مشمول ردیف تعرفه 9028
مستثنی شده است و در ردیف تعرفه اصلی 9028
عنوان کنتورهای تولید یا مصرف برق به صراحت
مذکور است ،لذا هرگونه کنتور برق اعم از کنتورهای
برق برای جریان مستقیم و با جریان متناوب در یکی
از ردیفهای فرعی  902830طبقهبندی میشود.
ضمن ًا توضیحات کامل درخصوص انواع
کنتورهای تولید یا مصرف برق در بند دوم ردیف
 9028یادداشتهای توضیحی ذکر شده است.

گمرک ایران با اعالم مقررات واردات انواع الستیک به
کشور تأکید کرد :اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع
الستیک از طریق گمرکات اجباری بوده و ثبت سفارش
واردات الستیک در سازمان توسعه تجارت منوط به داشتن
نمایندگیهای رسمی خدمات پس از فروش است.
بر این اساس استاندارد  3گانهای مبنی بر میزان مصرف سوخت،
میزان ترمزگیری در جادههای خیس و لغزنده و نویز الستیک در نظر
گرفته میشود که این استانداردها برای واردات انواع الستیک در
تمامی گمرکات اجرا میشود و کیفیت تمامی الستیکهای وارداتی با
در نظر گرفتن تاریخ مصرف در تمامی گمرکات تحت نظارت سازمان
ملی استاندارد ایران قرار دارد .بنابراین صرف ًا پس از اخذ مجوز و انجام
کنترلهای کیفی کارشناسان این سازمان و تحت نظارت سازمان ملی
استاندارد اجازه ورود الستیک داده میشود.
همچنین در اجرای ماده  ۴قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
و در رابطه با نحوه صدور ثبت سفارش انواع تایر سبک و سنگین ،ثبت
سفارش برای واردات انواع الستیک خودرو ،دوچرخه و موتور سیکلت صرف ًا
توسط نمایندگیهای رسمی ارائه کننده خدمات پس از فروش مجاز است.
هماکنون در جداول تعرفهای مندرج در کتاب مقررات صادرات
و واردات ردیف تعرفهای انواع الستیک براساس سیستم بینالمللی
طبقهبندی کاالیی در ردیف  4011طبقهبندی میشود که ردیف تعرفهای

الستیک خودرو سواری  4011100و هر حلقه مشمول  32درصد حقوق
ورودی در سال  1396است .همچنین انواعی که برای اتوبوسها و
اتومبیلهای باری بهکار میرود در ردیف تعرفهای  401120طبقهبندی
میشود و مشمول  20درصد حقوق ورودی به ازای هر حلقه الستیک است.
براساس اعالم گمرک ایران نظارت و کنترل سازمان ملی استاندارد
صرفا درخصوص الستیکهایی اعمال میشود که از طریق گمرکات
وارد کشور میشوند و درخصوص الستیکهای ورودی از محل کاالهای
تهلنجی ،ملوانی و بازارچهای و سایر مبادی رسمی یا غیررسمی به غیر از
گمرکات کشور این نظارتها و کنترلهای کیفی انجام نمیشود.

سـال هجدهم
نوزدهم
گمرکی مردادمـاه 1395سـال
گمرکی 16
امـور
تخصصـیامـور
نشـریهتخصصـی
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فهرست کاالی وارداتی
مشمول صدور مجوز سازمان محیط زیست
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامهای به گمرک فهرست کاالهای وارداتی مشمول
اخذ مجوز این سازمان و تعرفههای مشمول صدور مجوز برای واردات مواد مخرب الیه ازون و کاالهای مبتنی بر آن را به
شرح زیر اعالم کرد:
فهرست مواد مخرب الیه اوزون تحت کتنرل پروتکل مونترال و کاالهای مبتنی بر آن (مشمول صدور مجوز دفتر حفاظت الیه اوزون -سازمان
حفاظت محیط زیست
نام کاال /شرح تعرفه

ردیف

بخشنامه
مقاله

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

نحوه اخذ گواهی تضمین
مالیات بر ارزش افزوده بابت
ترخیص ماشینآالت خط
تولید

شماره تعرفه

1

 -کلرودی فلورو متان-22R22/ HCFC

29037100

2

 --دی کلرو تری فلورو اتان

29037200

3

 -دی کلرو فلورو اتانb-141b/HCFC141R
-141/HCFC141R

29037300

4

 --کلرودی فلورواتان

29037400

5

 --دی کلرو پنتا فلورو پروپان

29037500

6

 -سایر هیدرو کلرو فلورو کربنها(فهرست کامل در ضمیمه شماره  2کتاب مقررات صادرات و واردات)

29037900

7

 ---کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با الیه اوزون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار ( 0/75کیلووات):

84143010

8

 ----با ضریب کارایی حداقل 1/35

84143011

9

 ----با ضریب کارایی کمتر از 1/35

84143019

10

 ---کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با الیه اوزون) با قدرت بیش از یک اسب بخار ( 0/75کیلووات)

84143020

11

 ---کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای سواری ،سواری کار و وانت

84143030

12

 ---کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای اتوبوس ،مینیبوس ،کامیون ،کامیونت ،ماشینآالت راهسازی و کشاورزی

84143040

13

 ---CFM600کمپرسورهای معدنی با هوادی باالتر از

84144010

14

 ---jet Starter Airکمپرسور تأمین هوای فشرده جهت راهاندازی موتور هواپیما

84144020

15

) ---(Split- systemدستگاه تهویه مطبوع جدا از هم

84151010

16

 ---دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری وانت

84152010

17

 --توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما /گرما (تلمبههای قابل برگشت حرارت)

84158100

18

 --سایر ،توأم شده با یک دستگاه مولد سرما

84158200

19

 -یخچال فریزرهای توأم شده مجهز به درهای خارجی جداگانه

84181000

20

 --نوع تراکمی

84182100

21

 -فریزر از نوع صندوقی ،به گنجایش حداکثر  800لیتر

84183000

22

 -فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر  900لیتر

84184000

23

 سایر مبلمان (صندوقچهها ،کابینتها ،پیشخوانهای نمایش ،ویترینها و همانند) برای نگهداری و نمایش ،یکپارچه شده با تجهیزاتسردکننده یا منجمدکننده

84185000

24

 ---دستگاههای سردکننده مخصوص نصب روی کانتینرهای سردخانهدار و اتاقهای یخچالی روی خودرو

84186110

25

 ---انواع چیلرهای جذبی

84186910

26

 ---اجزاء ،قطعات چیلرهای جذبی

84189910

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران طی بخشنامهای نحوه اخذ
گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده
(گواهی چک) بابت ترخیص ماشینآالت و
تجهیزات خط تولید را به گمرکات اجرایی
کشور ابالغ کرد.

متن بخشنامه به این شرح است:
با توجه به نامه شماره 3610260//د
مورخ 76/ 96/معاون محترم مالیات بر اررزش
افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص
چگونگی صدور گواهی اخذ تضمین مالیات
برارزش افزوده (گواهی چک ) بابت ترخیص
ماشینآالت و تجهیزات خط تولید (موضوع
بند غ ماده  119قانون امور گمرکی) و نظر به
اینکه کلیه ادارات امور مالیاتی از صدور گواهی
مذکور با استفاده از سامانه ثبت مجوزهای
گمرک جمهوری اسالمی ایران منع و مکلف
گردیدهاند همانند گذشته بهصورت فیزیکی
(دستی) نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام
و تصویر آن از طریق نمابر به گمرکات
اجرایی مربوطه ارسال و نسخه اصل نیز
تحویل مودی گردد .همچنین براساس نامه
شماره 13769160/مورخ 146 / 96/دفتر
ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت،
معدن و تجارت معافیت از پرداخت حقوق
ورودی موضوع بند (غ) ماده  119قانون امور
گمرکی مشمول استفاده از تسهیالت ماده
 39قانون احکام دایمی کشور نیز میگردند.
ال
لذا خواهشمند است دستور فرمایید فع ً
براساس مفاد نامههای فوقالذکر در صورت
ارائه مجوز معافیت ماده قانونی مذکور صادره
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت نسبت
به استعالم از سازمان امور مالیاتی و اخذ
گواهی (اخذ تضمین) بهصورت دستی از
سازمان مذکور و با رعایت کامل سایر مقررات
اقدام فرمایند.

استفاده از اطالعات بانک ارزش گمرکی برای واردات  9گروه کاالیی الزامی است
گمرک ایران طی اطالعیهای اعالم کرد :استفاده از اطالعات موجود در
سامانه ( TSCبانک اطالعات ارزش کاال) برای واردات  9گروه کاالیی را
الزامی است.
متن اطالعیه به این شرح است:
قابل توجه خدمتگیرندگان محترم در رویه واردات
جهت تکمیل مرحله  ۷دوراظهاری واردات (#اظهارنامه_ارزش) برای کاالهای ذیل ،میبایست
از شناسههای کاال ( )tscموجود در بانک شناسهها استفاده شود؛ در غیر این صورت امکان دریافت
سریال و کوتاژ گمرکی برای کاالهای مذکور نخواهد بود.

کاالهای ذکر شده عبارتند از:
پوشاک  -ظروف شیشهای و بلور و لوسترها  -خودرو  -تبلت و گوشی تلفن همراه  -ساعت
مچی – ماشینآالت سنگین – لوازمالتحریر -پارچه  -نخ
توجه :سایر کاالهای محصول نهایی نیز طی روزهای آینده مشمول اطالعیه مذکور خواهد شد.
همچنین برای مواردی که شناسه کاال موجود نیست مطابق فایل آموزشی اقدام به پیشاظهاری
ارزش گردد.
نکته :با بهرهگیری از هوش مصنوعی ،خدمتگیرندگانی که اقدام به ارسال اطالعات اشتباه و
ناقص کنند ،در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

فراسو

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

R

پشتیبانی گمرک چین
از برنامه بسته درآمد WCO
به عنوان فاز سوم برنامه بسته درآمد
سازمان جهانی گمرک ،دبیرخانه سازمان
اخیرا ً یک مأموریت کوتاه برای بررسی
سیستم کنترل ارزش گمرک چین ترتیب داد.
دبیرخانه  WCOدر حال حاضر مشغول
آمادهسازی فاز سوم بسته درآمد است که برای
اولین بار در سال  2009معرفی شد و هدف از
طراحی آن ارائه مساعدت به سازمانهای گمرک
جهت جمعآوری درآمدها به صورت مؤثر و منصفانه
بود .در متن این برنامه یکسری ابزارهای تشخیصی
و عملی طراحی شده است که خصوص ًا برای تقویت
فعالیتهای گمرک مانند طبقهبندی کاال ،کنترلهای
ارزش ،مبدأ و ممیزی پس از ترخیص نهادینه شده
است.به عنوان یکی از اهداف فاز سوم این برنامه،
یکسری موارد مطالعاتی براساس تجربیات ملی
کشورها در رابطه با کنترلهای ارزش گمرکی در
حال تهیه است .گمرک چین نیز ضمن استقبال از
این برنامه پیشنهاد بررسی سیستم کنترل ارزش خود
را به عنوان یکی از موارد مطالعاتی مطرح کرد که این
امر میتواند ایدهها و چشماندازهای خوبی در اختیار
دیگر سازمانهای گمرک خصوص ًا در کشورهای در
حال توسعه قرار دهد.
در طول مأموریت انجام شده در چین ،جلساتی
با مسئوالن کلیدی سیستم کنترل ارزش گمرکی در
پکن و گوانگ ژو برگزار و توضیحاتی درباره نحوه
کار سیستم و استفاده از دیتابیس ارزش به عنوان
یکی از ابرازهای اریابی خطر مطرح شد .قرار است
فاز سوم بسته درآمد تا ژوئن  2018تکمیل شود.
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برگزاری کارگاه آموزشی اعتبارسنجی
برای اجرای کنترل تجارت استراتژیک ()STCE

 19نماینده از سوی  12کشور
عضو سازمان جهانی گمرک (،)WCO
تازهترین کارگاه اعتبارسنجی آموزشی
ویژه کارشناسان آموزشی اجرای کنترل
تجارت استراتژیک ( )STCEرا به
اتمام رساندند.
این کارگاه در ستاد مرکزی سازمان جهانی
گمرک در بروکسل بلژیک از  22لغایت 30
آگوست  2017برگزار شد .در طول این  2هفته،
نمایندگانی از کشورهای بلیز ،کامرون ،کانادا،
غنا ،لیتوانی ،مالزی ،مالدیو ،پاکستان ،صربستان،
تونس ،ترکیه ،اوکراین و ایاالت متحده آمریکا
به طور فعال در کارگاهها شرکت کردند و برای
کسب مهارتهای تخصصی جهت برگزاری
دورههای آموزشی برمبنای دورههای STCE
سازمان جهانی گمرک به تعامل با مدرسان
پرداختند.
شایان ذکر است دور ههای آموزشی
 STCEشامل آموزشهای سطح باال برای
مدیران ارشد جهت تقویت تالشهای ملی در
رابطه با کنترل تجارت استراتژیک و ماژولهایی
برای پرسنل عملیاتی است که محصوالت
شیمیایی ،بیولوژیکی ،رادیولوژیکی ،هستهای و
سایر موارد مرتبط را پوشش میدهند.
شرکتکنندگان در این کارگاه همچنین
آموز شهای تکمیلی درخصوص مدیریت

خطر و ممیزی پس از ترخیص را در محدوده
کنترل تجارت استراتژیک دریافت کردند .این
هشتمین بار است که سازمان جهانی گمرک
برای افزایش تخصص کارشناسان آموزشی
حوزه  ،STCEچنین جلساتی را برگزار
میکند .در مجموع یکصد و  51نماینده از
سوی  57کشور از زمان شروع برنامه در سال
گذشته آموزش دیدهاند .کارشناسانی که در
طول کارگاه مهارت و دانش ویژهای از خود به
نمایش گذاشتند ،میتوانند دورههای تکمیلی
اعتبارسنجی خود به عنوان کارشناس آموزش
 STCEسازمان جهانی گمرک را از طریق

انجام مأموریتهای میدانی به عنوان کمک
مدرس در برنامههای آموزشی برگزار شده
توسط  WCOبه اتمام رسانند.
تاکنون سازمان جهانی گمرک  22نفر را
به عنوان کارشناس آموزشی  STCEبرگزیده
است .این افراد به همراه کارکنان WCO
به پشتیبانی از استراتژیهای سازمان جهانی
گمرک برای کمک به اعضا جهت جلوگیری
از حملونقل غیرقانونی کاالهای مرتبط با
سالحهای تخریبی و اجرای تعهدات برخاسته
از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مانند
قطعنامه  1540و غیره میپردازند.

پشتیبانی  WCOاز گمرک پاکستان برای اجرای PCA

سازمان جهانی گمرک تحت برنامه اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت با پشتیبانی آنکتاد
و گمرک انگلستان ،از  21تا  25آگوست 2017
مأموریتی را جهت اجرای حسابرسی پس از ترخیص
( )PCAدر این کشور به انجام رساند.
هدف اصلی از این مأموریت انجام یک بررسی جامع
از سیاستهای جاری  ،PCAاستراتژیها و زیرساختها و
ازجمله روندهای اجرایی بود .عالوه بر آن در این بررسی،
ضمن مقایسه روندهای موجود با نمونههای موفق بینالمللی
و دستورالعمل  PCAسازمان جهانی گمرک ،برخی توصیهها
جهت اصالح  PCAو تحول طرح عملیاتی پاکستان به سوی
دستیابی به عملکرد مؤثر و کارساز ممیزی پس از ترخیص در

این کشور تهیه شد.
این مأموریت متعاقب مذاکرات دوجانبه میان سازمان
جهانی گمرک و اداره درآمد دولت فدرال ( )FBRدر حاشیه
پروژه آموزشی پاکستان برای اجرای ( TFAموافقتنامه تسهیل
تجارت) با پشتیبانی دولت ایاالت متحده آمریکا انجام شد.
این مأموریت با برگزاری جلساتی با حضور مدیریت ارشد
گمرک درخصوص مفاهیم  PCAو مفاد مرتبط با موافقتنامه
تسهیل تجارت ( )TFAدرخصوص مدیریت خطر و ممیزی پس
از ترخیص آغاز گردید.
تعامل دوجانبه با نمایندگان مدیریت بخشهای مختلف اداره
گمرک به عنوان زیرمجموعه اداره درآمد دولت فدرال ()FBR
و همچنین بازدید میدانی از بندر خشکی اسالمآباد از برنامههای

این مأموریت بود.
کارشناسان  WCOدر این مأموریت فرصت آن را یافتند
تا مدیران ارشد گمرک پاکستان را مالقات و آنها را درخصوص
وضعیت مأموریت آگاه سازند .اعضای هیأت گمرکی اداره درآمد
نیز متعهد شدند تا ظرفیتهای مورد نیاز برای اجرای PCA
را فراهم سازند.
شایان ذکر است این مأموریت با جلسه مشارکت ذینفعان
با شش صادرکننده و واردکننده در پاکستان به اتمام رسید .جلسه
ذینفعان شامل ارائه مطالب درخصوص مفاهیم حسابرسی پس از
ترخیص  WCOبرای تسهیل تجارت و بهبود روابط گمرک و
بخش تجاری و افزایش اعتماد مشترک بود که توسط کارشناسان
 WCOاجرا شد.

حضور دبیرکل سازمان جهانی گمرک در اجالس IADB
در پی دعوت بانک توسعه آمریکای التین (،)IADB
کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک در اجالس
شبکه پنجره واحد تجارت بینالمللی که در مونته ویدیو،
اروگوئه برگزار شد ،سخنرانی کرد.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک در سخنان خود بر سابقه
همکاری طوالنی میان سازمان جهانی گمرک و بانک توسعه
آمریکای التین (یا بانک توسعه بین آمریکا) تأکید کرد.
وی سپس خالصهای از نقش سازمان جهانی گمرک
( )WCOو سازمانهای گمرک در تسهیل تجارت را بیان و بر
اهمیت مفاد کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده خصوص ًا فرصتها
و چالشهای به وجود آمده در رابطه با اجرای موافقتنامه تسهیل
تجارت ( ،)TFAسازمان تجارت جهانی ( ،)WTOهمکاری و
تبادل اطالعات میان سازمانهای مختلف مرزی از طریق یک

پنجره واحد ،دستورالعملهای سازمان جهانی گمرک برای اجرای
موافقتنامه تسهیل تجارت و تشکیل یک کارگروه  WCOدر
زمینه تسهیل تجارت تأکید کرد.

میکوریا در ادامه نقش بخش تجاری با توجه به تشکیل
کمیتههای ملی تسهیل تجارت ،همکاری میان گمرک و بخش
تجاری ،اجرای رویههای تجارت الکترونیکی ،حفاظت از درآمدها
و امنیت زنجیره عرضه کاال را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرد.
شبکه  IADBاز زمان ایجاد آن در سال  2011تاکنون
چندین هزار تاجر و بازرگان را تحت پوشش خود قرار داده است.
چشماندازهای موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان جهانی
تجارت ( ،)TFAپیشرفتهای منطقهای در زمینه تسهیل تجارت،
تجربه پنجره واحد تجاری فرامنطقهای ،یکپارچگی منطقهای،
فناوری نوین تأثیرگذار بر تسهیل تجارت ،روندهای جهانی
برای سیستمهای جامع بندری ،اتوماسیون ،تجارت هوشمند و
سیستمهای چندجانبه ،پارهای از مباحثی بودند که در این اجالس
مطرح شد.
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با حضور نماینده سازمان جهانی گمرک تشکیل شد

کنفرانس ویژه مشارکت گمرک و بخش تجاری برای مقابله با تروریسم

کنفرانس ویژه مشارکت گمرک و
بخش تجاری برای مقابله با تروریسم
( )CTPATاز  29تا  31آگوست 2017
در ایاالت متحده آمریکا برگزار شد.
شایان ذکر است  CTPATبه معنای
مشارکت گمرک و بخش تجاری برای مقابله با
تروریسم است .در این کنفرانس ضمن معرفی
لوگوی جدید  ،CTPATبرنامههای جدید و
همچنین نمایشی از فعالیتهای اخیر همانند
تجار معتمد و معیارهای امنیتی صورت گرفت.
بیش از یک هزار نفر در این کنفرانس  3روزه
شرکت کردند.
عالوه بر آن برای تمامی شرکتکننده از
سوی گمرکات خارجی یک روز بینالمللی خاص
در نظر گرفته شد تا فرصت بحث و تبادلنظر
پیرامون تجربیات و اطالعات خود در زمینه

برنامههای عامل مجاز اقتصادی ( )AEOرا
داشته باشند .فرصت فراهم شده موقعیتی بینظیر
برای تعامالت شبکهای و تجربیات باارزش و

واقعی مرتبط با  AEOبود.
نمایندگان گمرک همچنین چندین پیشنهاد
برای ارائه به اجالس آینده کارگروه  SAFEرا

سازمان جهانی گمرک دستور جلسه کنفرانس پیکارد را منتشر کرد
سازمان جهانی گمرک ()WCO
دستور جلسه آتی کنفرانس PICARD
که در تونس برگزار میشود را منتشر
کرد.
قرار است امسال سخنرانان برجستهای از
دانشگاهیان ،دولتمردان و بخش خصوصی در این
کنفرانس حضور داشته باشند و اتاقهای فکری
شامل موضوع مرزها در پروژه جهانی شدن،
یکپارچگی مالی جهانی ،گروه بانک جهانی و
نشست اقتصادی جهانی تشکیل شود .ضمن
آنکه نمایندگان چندین دانشگاه از کشورهای
استرالیا ،اتریش ،کانادا ،چین ،فرانسه ،هلند،
لهستان ،تونس ،انگلستان و ایاالت متحده آمریکا
نیز در این کنفرانس حضور فعال دارند .سازمان
جهانی گمرک همچنین از حضور عبدالقادر حیدر

در کنفرانس پیکارد امسال برای بحث و تبادل
نظر پیرامون نقش جامعه و قاچاقچیان در رابطه
با امنیت مرزی خبر داد.
حیدر مسئولیت حفظ بیش از 375
هزار دست نوشته باستانی را در زمان حمله
افراطگرایان به تیمبوکتو ( )Timbuktuو
جلوگیری از تخریب آنها به دست شورشیان در
سال  2012را به عهده داشت.
ارائهدهندگان مطلب از میان بیش از 80
مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس برگزیده
شدهاند .تاکنون شرکتکنندگان در کنفرانس
پیکارد متشکل از متخصصان گمرکی و
گمر کشناسان حرفهای بودند که تحقیقات
آکادمیک درباره مباحث گمرکی را دنبال میکنند
و امسال نیز بدون هیچگونه تغییری ،کارشناسان

گمرکی کشورهایی مانند هند ،ماالوی ،سوئیس،
پرو و ترکیه به ارائه تحقیقات خود در زمینه
موضوعاتی از قبیل امنیت ،تسهیل تجارت و
کاربرد تحلیل دادهها برای رویههای گمرکی
میپردازند.
سازمان جهانی گمرک همچنین در
کنفرانس امسال میزبان اریک رابنجا (Eric
 )Rabenjaمدیرکل گمرک ماداگاسکار خواهد
بود تا وی به ارائه تجربیات گمرک ماداگاسکار
در حوزه ارزیابی عملکرد بپردازد و همچنین
مدیرکل گمرک ایسلند در جلسه ارائه مطالب
حضور خواهد داشت.
برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه
کنفرانس پیکارد امسال میتوانند به پایگاه
اینترنتی سازمان جهانی گمرک مراجعه کنید.

ارزیابی مثبت اجرای برنامه مرکاتور در فلسطین
به دعوت مدیرکل گمرک ،ارزش
افزوده و مالیات ،وزارت دارایی و
برنامهریزی دولت فلسطین ،سازمان
جهانی گمرک یک برنامه ارزیابی از
پیشرفت برنامه مرکاتور در فلسطین
ترتیب داد.
برنامه مرکاتور سازمان جهانی گمرک به
منظور پشتیبانی از اجرای یکسان موافقتنامه
تسهیل تجارت سازمان جهانی تجارت با
استفاده از برنامهها و ابزارهای سازمان جهانی
گمرک طراحی شده است .اساس این برنامه
ریشه در رویکرد ظرفیتسازی  WCOبرای
ارزیابی نیازمندیها ،برنامهریزی استراتژیک و
ارزیابی نتایج دارد .از زمان پیوستن فلسطین
به سازمان جهانی گمرک در سال ،2015
مقامات گمرک آن ،کاربری فعال برای استفاده
از ابزارها و دستورالعملهای  WCOبودهاند و
از پشتیبانی و حمایت سازمان جهانی گمرک
برای ارزیابی ،طبقهبندی ،مدیریت خطر ،تحول

سازمانی و طراحیهای استراتژیک سود بردهاند.
بسیاری از این پشتیبانیها در نتیجه همکاری
نزدیک با مرکز آموزش ناحیهای  WCOدر
امان ،اردن ،مشارکت در طرحهای استراتژیک

و همکاری سازنده با بخش خصوصی و ارتباط
الکترونیکی با سایر سازمانهای دولتی فلسطین
و سازمانهای گمرک کشورهای همسایه به
دست آمده است.

مترجم :مهناز بهروش

نیز تهیه کردند.
آشامنون ( )Asha Menonکارشناس
فنی ارشد اداره تسهیل ،نمایندگی سازمان جهانی
گمرک را در این کنفرانس برعهده داشت و در
جلسات مختلف ،اطالعاتی را در زمینه برنامههای
عامل مجاز اقتصادی ( )AEOو بهروزسازی
آخرین برنامههای ( AEOکه در حال حاضر
 73مورد عملیاتی است) و تعداد موافقتنامههای
تشخیص متقابل ( )MRAکه تاکنون امضا شده
است ( 46مورد تاکنون) در اختیار حضار قرار داد.
افزایش تعداد برنامهها و موافقتنامهها که
به ترتیب طی  5سال اخیر دارای  62درصد
و  176درصد رشد بودهاند به تمامی اعضای
 CTPATمسلم ساخت که ارزش و اهمیت
برنامه  AEOبرای سازمانهای گمرک و جامعه
تجاری جهانی غیرقابل انکار است.

پشتیبانی از گمرک لبنان
برای اجرای مدیریت
پروژه ()PM
به درخواست گمرک لبنان و
به منظور کمک به این سازمان
برای اجرای مدیریت پروژه ()PM
براساس چارچوب  PMسازمان
جها نی گمر ک یک مأ مو ر یت
پشتیبانی تیم  WCOاز  24تا 29
جوالی  2017در بیروت انجام شد.
ا ین مأ مو ر یت با پشتیبا نی ما لی
صندوق همکار یهای گمرکی گمرکات
اروپا صورت گرفت .برگزاری این کارگاه
فرصتی را فراهم آورد تا شرکتکنندگان
با روشها و مزایای مدیریت پروژه مؤثر و
تهیه اسناد و ابزارهای متناسب آشنا شوند.
همچنین موقعیتی فراهم شد تا درباره
چگونگی استفاده از تکنیکهای ارتباطی
برای دریافت همکاری ،پشتیبانی و منابع
مورد نیاز برای موفقیت پروژه ،مشاوره و
راهنماییهای الزم ارائه شود.
در طول این کارگاه  5روزه ،مباحث
بیشتر بر نیاز به ایجاد یک چارچوب
مدیریت پروژه برای اجرای بهتر پروژههای
استراتژیک مورد نیاز یک گمرک پیشرفته
در قرن بیست و یکم ،متمرکز بود .در این
مأموریت همچنین بر نقش و مسئولیت
ساختارهای مدیریت پروژه ( )PMپرداخته
شد و مباحث گروهی ،اصول طراحی،
گزارش وضعیت ،ارزیابی و مدیریت خطر
را پوشش داد.
در مجموع برگزاری این کارگاه
و انتقال مباحث رو ششناسی مدیریت
پروژه ،رویهها و تهیه یک پیشنویس
برای چارچوب مدیریت پروژه ،مثبت
ارزیابی شد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک
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مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک:

با اجرای سیستم اظهار قبل از ورود
حدود  40درصد از کاالها قبل از ورود آماده ترخیص می شوند
سهیل بانج شفیعی
کاهش زمان ترخیص کاال همواره جزو مهمترین مطالبات بخش خصوصی از گمرک بوده که اکنون با الکترونیکی
شدن رویههای گمرکی تا حد زیادی عملی شده است ،با این حال مسئوالن گمرک همچنان تالش می کنند تا میانگین
زمان ترخیص کاال را باز هم کاهش دهند ،راهاندازی سیستم اظهار قبل از ورود کاال یکی از اقداماتی است که میتواند
به این هدف کمک کند.
درباره جزئیات راهاندازی سیستماظهار قبل از ورود کاال با علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران گفتوگویی انجام دادهایم که مشروح آن را در زیر آمده است:
تأثیر اجرای اظهار قبل از ورود کاال در
فرآیند ترخیص گمرکی چیست و آیا قرار
است این سیستم برای همه اجباری شود؟
اظهار قبل از ورود کاال با استناد به تبصره 3
ماده  39قانون امورگمرکی اجرایی شده است .بر این
اساس صاحب کاال میتواند در هنگام حمل و پس از
صدور بارنامه با بارگذاری بارنامه٬ثبت سفارش ،فاکتور
و عدلبندی نسبت به پیشاظهاری کاالی خود اقدام
کند و پس از تایید اطالعات ،سیستم روی اطالعات
وارده قفل و مراتب به اطالع صاحب کاال میرسد.
مرحله اول در سامانه پیشاظهاری کاال دریافت
اطالعات بارنامه از طرف شرکت حمل است ،بعد
از آن صاحب کاال میتواند با استفاده از اطالعات
موجود نسبت به اظهار کاالی خود با ثبت مجوز ثبت
سفارش ،فاکتور و لیست عدلبندی کاال اقدام کند،
در مرحله بعد سیستم به وسیله معیارهای مدیریت
ریسک ،کاال را در یکی از مسیرهای سه گانه سبز،
زرد و قرمز قرار میدهد.
اگر مسیر سبز انتخاب شود ،کاال مستقیم به
صندوق میرود و به محض اینکه کاال به گمرک
برسد قبض انبار صادر و بعد از آن کوتاژ و سپس
بارگیری و کاال از گمرک خارج میشود و اگر مسیر
زرد باشد وارد مراحل کارشناسی مجازی و مراحل
عادی خود را طی میکند.
اظهار قبل از ورود کاال ،حاصل زحمات مشترک

کارشناسان دفتر فناوری اطالعات و مرکز واردات
گمرک ایران است که با برگزاری جلسات مشترک و
تضارب آراء در اتاق فکر اجرایی شده است .همکاران
ما در واحد فناوری اطالعات طراحی سیستمی و
الکترونیکی پیشاظهاری را انجام دادند و مرکز واردات
در مورد ارائه مستندات قانونی آن اقدام کردیم ،چراکه
باید قبل از الکترونیکی شدن هر رویهای ،مستندات
قانونی آن را در نظر بگیریم تا در آینده اجرای آن
مشکلی برایمان پیش نیاید.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته به این نتیجه
رسیدهایم که در مرحله اول حدود 40درصد کاالهای
وارداتی میتوانند مشمول استفاده از پیشاظهاری کاال
شوند و این یعنی کاهش 40درصدی ترافیک کاری
در گمرکات کشور .چون وقتی که کاال پیشاظهاری
میشود ،مدت زمان کافی برای بررسی اسناد و
مدارک آن وجود دارد و صاحب کاال هم دیگر نگران
هزینههای ناشی از رسوب کاالی خود در گمرک
نخواهد بود.
استقبال از اظهار قبل از ورودکاال چگونه
بوده است؟
همواره در مقابل هر تغییری مقاومت وجود
دارد ،ولی ما به آینده خوشبین هستیم .برای آنکه
سیستم پیشاظهاری کاال به صورت کامل در بین
بازرگانان و ترخیصکاران جا بیفتد احتیاج به زمان
داریم ،مشکالتی هم طبیعت ًا در ابتدا کار این سیستم

وجود دارد و من پیشبینی میکنم در یک ماه
آینده این سیستم به صورت کامل اجرایی و در بین
خدمتگیرندگان عملیاتی شود.
عالوه بر کاهش زمان ترخیص ،شما
دیگر چه مزیتی را برای واردکنندگان در
نظر گرفتهاید تا به استفاده از این سیستم
تشویق شوند؟
کاهش زمان ترخیص کاال مهمترین مزیت و
امتیازی است که بازرگانان و ترخیصکاران از گمرک
توقع دارند ،موضوعی که باعث کاهش هزینه تمام
شده واردات کاال نیز میشود .استفاده از سیستماظهار
قبل از ورود کاال بزرگترین امتیاز برای اشخاصی
است که خواهان ترخیص کاالی خود در سریعترین
زمان از گمرک هستند.
درخصوصاظهار قبل از ورود کاالهای
وارداتی مشروط ،چه سازوکاری برنامهریزی
شده است؟
اگر کاال نیاز به مجوز استاندارد داشته باشد و
جزو کاالهایی است که احتیاج به نمونهبرداری دارد
باید صبر کنیم تا کاال برسد و سپس اظهار شود ،به
همین خاطر است که حدود 40درصد کاالها میتوانند
از این سامانه استفاده کنند واال 100درصد کاالها
میتوانستند از این سامانه استفاده کنند.
برخی سازمانها مانند قرنطینه ،بهداشت و
استاندارد باید از کاال نمونهبرداری کنند ولی برخی

دیگر از کاالها با گواهیهای بینالمللی که دارند مورد
قبول سازمانهای مربوط قرار میگیرند.
اگر مسئله سازمانهای دیگر را نداشتیم بخش
وسیعی از مشکالت ما حل میشد که البته انشاهلل در
مراحل بعدی اجرای برای این گروه نیز فکری کنیم
بحث کارشناسی مجازی و اختیاراتی
که در اختیار مدیران قرار گرفته تا چه حد
کارساز بوده است؟
ما در کارشناسی مجازی این اختیار را به
مدیران گمرکات اجرایی دادهایم که اگر کارشناسی
به مرخصی میرود بتوانند گیت آن را متوقف کنند و
اظهارنامههای آن شخص را به کارشناسان دیگر در
همان گمرک انتقال دهند.
برای کارشناسان مجازی برنامههای زیاد داریم
تا بتوانیم عملکرد خود در این زمینه بهبود بخشیم.
کارشناس مجازی بخشی از سامانه جامع
گمرکی است و ما در حال حرکت به سمتی هستیم
که مابقی فرآیندها را نیز به صورت تمام الکترونیکی
در آوریم.
به لطف خدا امروز سیستم به صورت کامل پیاده
شده است و از این به بعد در زمینه ارتقای کیفیت
سیستم باید قدم برداریم تا مشکالت موجود را به
صفر نزدیک کنیم .به سخن دیگر مواردی که باید
به سیستم اضافه میشد اضافه شده و حاال زمان آن
رسیده است که بازنگری در رویهها داشته باشیم تا
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احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
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مدیرکل دفتر بررسی تعیین ارزش و تعرفه گمرک:

اطالعات سامانه الکترونیکی ارزش
مستند و شفاف است

بتوانیم کیفیت کار را باالتر ببریم.
جلوگیری از ورود کاالهای تقلبی و
برندهای جعلی یکی از خواستههایی است
که واحدهای تولیدی از گمرک توقع دارند و
بحث مالیکت معنوی کاال هم همینطور در این
خصوص چه اقداماتی انجام گرفته است؟
کیفیت کاال را استاندارد تأیید میکند که در مورد
کاالی تقلبی موضوع پیچیده است ما باید ابتدا عضو
کنوانسیون مالکیت معنوی بشویم تا تکلیف خیلی از
موضوعات معلوم شود .با این حال گمرک درخصوص
مواردی که باعث اغفال خریدار میشود در بند «ر»
ماده  122دقت عمل دارد ولی در این زمینه احتیاج
به کار بیشتری داریم.
موضوع ممنوعیت واردات  800قلم
کاال که از سوی مجلس هم مطرح شده
تا چه اندازه در دنیای امروزی میتواند
عملی باشد؟
دنیای امروزی دیگر دنیای ممنوعیت نیست بلکه
با ابزارهای تعرفهای و ابزارهای فنی مثل استاندارد
میتوانیم تجارت را کنترل کنیم ،هیچ کشوری قبول
نمیکند که واردات از آن کشور را ممنوع کنیم و در
همان حال اجازه صادرات به ما بدهد .ضمن اینکه
االن قسمت عمدهای از کاالهای وارداتی ما شامل
مواد اولیه ،کاالهای واسطهای تولید ،ماشینآالت خط
تولید و کاالهایی است که در نهایت باعث ایجاد ارزش
افزوده در کشور میشود و کمتر از  20درصد سهم
واردات ما کاالهای مصرفی است .از طرفی باید این
موضوع را در نظر داشته باشیم که اگر کاالهایی
میخواهند واردات آنها را ممنوع کنند جزو کاالهایی
نیست که به صورت رسمی وارد کشور شود و به

دلیل اینکه مأخذ این کاالها را باال بردهاند دیگر
دلیلی برای واردات آن وجود ندارد .اگر ممنوعیت
و محدودیت جواب میداد با باال رفتن تعرفه این
کار درست میشد ،موضوعی که امروز شاهد
عکس آن هستیم.
گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی
مجری قوانین است و آنچه را که به ما ابالغ
میشود اجرا میکنیم ،تمام تالش ما این است که
انشااهلل با حفظ حقوق مردم و دولت به این سمت
برویم که بتوانیم به شرایط مطلوب گمرکی برسیم
و تمام تالش خود را در این جهت انجام میدهیم.
حسا سیتها یی که د ر خصو ص
تخلفات گمرکی وجود دارد را چگونه
ارزیابی میکنید؟
از مجموع  45تا  50میلیارد دالر واردات به
کشور ،اختالفات گمرکی شامل کمتر از یک میلیارد
دالر است .در تمام دنیا بحث تفاوت ارزش کاال
یکی از مشکالت اساسی بازرگانان و گمرک است.
در بیشتر کشورهای دنیا صاحبان کاال میخواهند
کاالی خود را کمتر از ارزش واقعی اظهار کنند
و برای این موضوع با گمرک مشکل دارند .این
تخلف نیست و یک اختالف گمرکی است که در
تمام دنیا وجود دارد.
برخی اوقات تخلفات دیگری هم وجود دارد
که امیدواریم با نصب و راهاندازی دستگاههای
ایکسری جدید این مشکل را برطرف کنیم ،ولی
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که
ما هیچ وقت نمیتوانیم اختالفات گمرکی را به
صفر برسانیم .بلکه تمام تالش خود را باید به
عمل آوریم که این تخلفات را به حداقل برسانیم.

مدیـرکل دفتـر بررسـی و تعیین ارزش
و تعرفـه گمـرک ایران گفت :اگـر اطالعات
و مسـتندات جدیـد مربـوط بـه ارزش نـخ
در اختیـار گمـرک قـرار گیـرد ،ارزشهـای
موجود در سـامانه الکترونیکی ارزش اصالح
خواهـد شـد .ضمن آنکـه اطالعـات موجود
در سـامانه الکترونیکـی ارزش مسـتند و
شـفاف است.
خداکـرم اسـکندری در ادامـه دیـدار بـا اعضـای
تشـکلهای صنفـی کـه با هـدف ایجـاد هماهنگی و
همـکاری بیشـتر بین گمـرک و تولیدکننگان در بحث
ارزشگـذاری کاالهـا صـورت میگیرد ،طی نشسـتی
بـا مدیرعامل شـرکت "شـهرنخ" ضمن بیـان مطلب
فـوق افـزود :ارزشهـای موجـود در سـامانه ( TSCسـامانه شناسـه ارزش) براسـاس نظـری
اسـت کـه واردکننـدگان و تولیدکننـدگان در اختیـار گمرک قـرار میدهند و در سیسـتم اعالم
میشـود .بـا ایـن حـال برخـی از واردکننـدگان این ارزشهـا را قبـول ندارند.
مدیـرکل دفتـر بررسـی و تعییـن ارزش و تعرفـه تأکیـد کـرد :در صـورت بـروز هرگونـه
اختلاف نظـر در مـورد ارزش گمرکـی کاال ،صاحـب کاال میتوانـد پرونـده را بـه کمیسـیون
تجدیدنظـر و نهایتـ ًا دیـوان عدالـت اداری ارجـاع دهـد.
اسـکندری با اشـاره به اینکه سـامانه الکترونیکی ارزشگذاری کاال از سـال  94راهاندازی
شـده و پیـش از آن نیـز اطالعـات مربـوط به ارزش توسـط واردکنندگان در این سـامانه اعالم
میشـد ،اظهارداشـت :قیمتهـای پایـه در ایـن سـامانه مسـتند ،شـفاف و الزماالجـرا اسـت.
وی یـادآور شـد پیـش از راهانـدازی سـامانه  TSCاطالعـات مربـوط به ارزش کاالها توسـط
واردکننـدگان در سیسـتم ارزش گمـرک اعلام مـی شـد ،اما شـفاف نبـود و دوگانگـی در آن
وجود داشـت.
مدیـرکل دفتـر تعییـن و بررسـی ارزش و تعرفـه گمـرک با بیـان اینکه ما در مـورد ارزش
مشـکلی بـا واردکننـدگان نداریـم و دقیق ًا براسـاس نظر آنهـا و منطبق با قانـون عمل میکنیم
خاطرنشـان کـرد :یکسـری از واردکننـدگان با کماظهـاری یا جابهجایی تعرفـه کاالها موجب
بروز مشـکل میشوند.
خداکـرم اسـکندری بـا ارائـه توضیحاتـی دربـاره مأخـذ ارزش و طبقهبنـدی تعرفهای
کاال ،از نـگاه مثبـت واردکننـدگان ازجملـه مسـئوالن شـرکت شـهرنخ نسـبت بـه گمـرک
قدردانـی کـرد و گفـت :در بحـث مأخـذ مـا میتوانیـم بـا فعـاالن تجـاری و تولیـدی
همـکاری کنیـم.
مدیـرکل دفتـر بررسـی و تعییـن ارزش و تعرفـه گمرک در بخش دیگری از سـخنان خود
بـه موضـوع کارتهـای بازرگانـی اجـارهای اشـاره کـرد و گفت :افـرادی با این کارتهـا اقدام
بـه واردات کاال میکننـد کـه هیـچ تخصصـی ندارنـد و به همین دلیـل اتاق بازرگانـی باید در
این مورد تخصصیتر عمل کند و کاال توسـط کسـانی وارد شـود که دارای نمایندگی هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـارت بـر خـروج کاال از حدود یک سـال قبـل در مناطـق آزاد
بـه عهـده گمرک قرار داده شـده اسـت ،اظهارداشـت :دسـت گمـرک در این زمینه باز اسـت و
ورود و خـروج محمولههـا تحـت نظـارت و بـه شـکل صحیح انجام میشـود.
اسـکندری تأکیـد کـرد :بـا اسـتقرار گمـرک در مبـادی ورودی و خروجـی مناطـق آزاد،
فرآیندهـا شـفافتر و مشـکالت کمتـر خواهـد شـد.
براسـاس این گزارش مدیرعامل شـرکت شـهرنخ نیز با انتقاد از واردات غیررسـمی نخ و
فـروش آن در بـازار بـدون ارائـه فاکتور گفـت :برخی از واردکننـدگان با اسـتفاده از کارتهای
بازرگانـی یکبـار مصـرف و مجـوز مناطق آزاد اقـدام واردات نخ میکنند که ایـن امر وضعیت
را برای واردکنندگان رسـمی و همچنین تولیدکنندگان مشـکل کرده اسـت.

انتصاب در ستاد مرکزی گمرک ایران
فـرود عسـگری رئیـس کل گمرک ایـران طی حکمی حمیـد کاوه جبلـی را به عنوان
دبیـر کمیتـه مدیریت عملکـرد گمرک جمهوری اسلامی ا یـران منصوب کرد.
ب نامه شـماره  200/93/13472مورخ  93/10/7معاونت
متن حکم بدین شـرح اسـت :در اجرای تصوی 
توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور موضوع سـاماندهی کمیتههای تخصصی مرتبط با مسـائل
مدیریتـی و اداری ،بـه موجـب ایـن حکم به عنـوان دبیر کمیتـه مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی
ایـران منصـوب میگردیـد .امیـد اسـت با همکاری سـایر اعضـا ،وظایف و تکالیـف محوله را به طور مسـتمر
و بـه نحـو مطلوب به انجام رسـانید.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

مقاله

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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تأثیر فرهنگ سازمانی
بر مدیریت دانش در گمرک

ارتقا فرهنگ سازمانی در گمرک
جمهوری اسالمی ایران چگونه و به چه
میزان در مدیریت دانش این سازمان
تأثیرگذار است؟ در بیان اهمیت و ضرورت
این موضوع میتوان به فرمایشات گهربار
رسول اکرم(ص) اشاره کرد که میفرمایند:

* در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش
خود را از یکدیگر پوشیده مدارید ،که خیانت در
علم بدتر از خیانت در مال است.
* همچنین میتوان به یکی از رهنمودهای
ارزشمند مقام معظم رهبری در این رابطه
اشاره کرد:
* "بدون حرکت در جاده دانش به نقطه
مطلوب نخواهیم رسید" (تیرماه )1384
با انجام این تحقیق وزن و تأثیر هر یک
از عوامل فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
گمرک جمهوری اسالمی ایران تعیین و این
نتیجه موجب اهمیت و کار بیشتر روی عوامل
مؤثرتر میشود .به عنوان مثال ممکن است در
صورت عدم توجه به فرهنگ سازمانی و تأثیر
آن بر مدیریت دانش سالیانه حجم وسیعی از
اطالعات ،تجربیات و دانش که بسیار گرانبها
و پرهزینه میباشند از سازمان خارج شود و
دانش موجود هم به دلیل عدم توجه به مسائل
فرهنگی کاربردی نشود .یکی از مشکالتی
که انجام این تحقیق را مورد تأکید قرار
میدهد اين است که در بخشهايي از سازمان
گمرک جمهوری اسالمی ایران همانند خيلي
از سازمانهاي ديگر ،کارکنان دانش را يک
عامل قدرت افزا ميدانند و از انتقال و تسهيم
آن امتناع ميورزند و ساالنه حجم زيادي از
تجربيات و دانش با بازنشستگي کارکنان از
سازمان خارج ميشود.
در حالي که اين مسأله و خيلي از مسائل
مشابه با آن در حوزه مديريت دانش از طريق

فرهنگسازي و ارتقاء فرهنگ سازماني به
خصوص فرهنگ اسالمي تا حدودي قابل حل
است .فرهنگ عبارت است از مجموعهاي از
ارزشها ،باورها ،درک و استنباط و شيوههاي
تفکر يا انديشيدن که اعضاي سازمان در آنها
وجوه مشترک دارند و همان چيزي است که
به عنوان يک پديده درست به اعضاي تازه
وارد آموزش داده ميشود و نشاندهنده بخش
نانوشته و محسوس سازمان است .هدف
فرهنگ اين است که به اعضاي سازمان
احساس هويت بدهد و در آنان نسبت به
باورها و ارزشهاي باور نکردني تعهد ايجاد
کند .ارزشهاي سنتي موجب تقويت و ثبات
هر چه بيشتر سازمان میشوند و باعث میگردند
تا افراد تازه وارد به علت وجودي فعاليتها و
رويدادهاي سازمان پي ببرند و آنها را درک
کنند .در تعريفي ديگر فرهنگ سازماني به
نظامي از معاني مشترک اطالق ميشود که
اعضاي يک سازمان بدانها باور دارند و اين
سازمان را از سازمانهاي ديگر متمايز ميسازد.
اين نظام معاني مشترک ،در وارسي دقيقتر،
مجموعهاي از ويژگيهاي عمدهاي است که
سازمان براي آنها ارزش قائل است.
مدیریت دانش چیست؟
مديريت دانش شامل خلق دانش،
کسب دانش ،ذخيرهسازي دانش ،انتشار و به
اشتراکگذاري دانش و باالخره به کارگيري
دانش است .سازمانها بايد به خوبي بتواند
دانش مورد نياز خود را شناسايي و در صورت
لزوم ،آن را خلق کنند ،يا اينکه از منابع دانش
خارج از سازمان کسب نمايند .دانش خلق شده
يا کسب شده ،بايد با نيازهاي سازمان تطبيق
داده شده و به تعبيري ،آماده و به صورت
مناسب ،ذخيره شود تا در زمان و مکان و شرايط

مورد نياز ،مورد استفاده قرارگيرد .در اين بين،
دانش نبايد به صورت يک آب راکد ،در جايي
محبوس شود .دانش بايستي مانند يک چشمه
جوشان در سازمان (در هر جايي که نياز است و
در هر زمان که نياز است) جريان داشته باشد و
همه کساني را که تشنه آن هستند ،سيراب کند.
همانطور که آب راکد ،ارزش چنداني ندارد و
دانش به اشتراک گذاشته
بعد از مدتي ميگنددِ ،
نشده هم ،ارزش چنداني ندارد و سر منشأ خير و
برکت زيادي نخواهد بود .اين فرآيندها ،اثرات
متقابلي بر يکديگر دارند .نکته قابل ذکر اين
است که دانش ،ممکن است تاريخ مصرفش
گذشته باشد .در چنين حالتي ،الزم است اين
دانش را فراموش کرد تا دست و پاگير نباشد.
سازماني که به خوبي اين پنج فرآيند (خلق،
کسب ،ذخير هسازي ،به اشترا کگذاري و
استفاده) را مديريت ميکند ،سازماني دانشي
يا دانش محور است .در چنين سازماني ،ارزش
کارکنان سازمان ديگر به قدرت بدني يا حتي
نظم و انضباط کاري نيست ،بلکه به توانايي
آنها در انجام فعاليتهاي دانشي است .به اين
نوع کارکنان ،عنوان کلي دانشور يا دانشکار،
اطالق ميشود .مديريت دانش براي آن که
قابل استفاده باشد نيازمند هماهنگي با فرهنگ
سازماني موجود است زيرا در هر سازماني
فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود
دارد که به افراد شيوه فهم و معنا بخشيدن به
رويدادها را نشان ميدهد .بنابراين از فرهنگ
سازماني ميتوان به عنوان يک اهرم قدرتمند
براي تقويت رفتار سازماني استفاده کرد.
فرهنگ سازماني ضعيف مانع از آن ميشود که
افراد در تالش براي نگاهداشت پايگاه قدرت
شخصي و کارايي خويش دانستههاي خود را
تسهيم کرده و منتشر سازند .همچنين فرهنگ
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سازماني قوي موجب ايفاي نقش موثرتر
کارکنان در يک سيستم تعامالت سازنده به
منظور تبادل دانش و دستيابي سريعتر به اهداف
سازمان ميشود .با وجود اينکه اغلب مديران
اجرايي ارشد معتقدند مديريت دانش براي
موفقيت سازمان امري حياتي است ،اما بسياري
از سازمانها براي توسعه محيط تبادل دانش
هيج اقدامي نميکنند .يکي از داليل مهم آن،
فرهنگ سازماني است مديريت دانش نيازمند
ذهنيتي است که سازمان در آن بايستي توان
خطرپذيري و تحمل شکست را داشته باشد به
عبارت ديگر سازمانها بايد از نظر فرهنگي
آمادگي پذيرش آن را داشته باشند.
پس از بررسی تأثیر عوامل فرهنگ
سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در گمرک
جمهوری اسالمی نتایج و یافتههای زیر حاصل
گردید:
همه عوامل هفتگانه فرهنگ سازماني
شامل (رقابتپذيري ،مسئوليت اجتماعي،
حمايتگري ،نوآوري ،تأکيد بر پاداش،
جهتگيري عملکرد و ثبات) با استقرار
مديريت دانش همبستگي مثبت و معنيدار
داشته است .ضريب همبستگي موجود نشان
ميدهد که در سازمان گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،فرهنگ سازماني نقش مهمي در
برقراري مديريت دانش دارد و هر اندازه فرهنگ
سازماني قوي و حمايتي باشد ،استقرار مديريت
دانش نيز با موفقيت صورت خواهد گرفت و
بنابراين ميتوان گفت که فرهنگ سازماني
بهعنوان شخصيت و شالوده اساسي سازمان
نقش اساسي در برقراري يک سيستم مديريت
دانش موفق دارد و سازمان براي اينکه بتواند
به طور مؤثري دانش سازمان را نظم بخشيده
و در کل سازمان اشاعه دهد ابتدا بايد به
فرهنگ سازماني توجه کند و روشها و اصول
مورد استفاده براي برقراري سيستم دانايي را
با فرهنگ سازماني منطبق سازد .تحقيقات
انجام شده در اين زمينه نيز همسو با نتايج
اين تحقيق است و يافتههاي پژوهش را مورد
توجه قرار ميدهند.
پيشنهادات:
الف  -پيشنهادهاي مبتني بر يافتههاي
تحقيق و يافتههاي پژوهش نشان داد که
جهتگيري عملکرد نقش مهمي در کسب و
توسعه دانش دارد لذا گمرک جمهوری اسالمی
ایران ميتواند با تأکيد بر نتايج ،سازماندهي
مناسب وظايف و داشتن انتظارات باال از
عملکرد افراد ،آنها را به کسب دانش جديد و
توسعه و اشاعه آن در سازمان ترغيب نمايد.
ب -يافتهها نشان ميدهد که رقابتپذيري
سازمان نقش مهمي در استقرار مديريت دانش
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دارد ،بنابراين گمرک جمهوری اسالمی ایران
ميتواند با تأکيد بر کيفيت کار و تشويق افراد
به انجام کارها با کيفيت بهتر در اين راه
گامهايي بردارد.
ج  -حمايت مديريت نقش مهمي در کسب
دانش جديد دارد و در گمرک جمهوری اسالمی
ایران اگر چه مديريت از کارشناسان و کارکنان
در انجام کارها تا حدي حمايت ميکند اما
مديريت سازمان با پشتيباني از افراد در مواقعي
که آنها اشتباه ميکنند و شنيدن و عمل کردن
به انتقادات و پيشنهادات آنها و تشويق افراد
به اظهار نظر در مورد مشکالت سازمان ،آنها
را به کسب دانش جديد و اشاعه آن در سازمان
ترغيب ميکند.
د -نتايج پژوهش نشان داده است که
افراد تا حد زيادي از عضويت در سازمان
راضي هستند و سازمان را هويت خود ميدانند
و مديريت سازمان بايستي با ايجاد همسويي
ميان اهداف کارکنان و اهداف سازمان و تقدير
از افراد در مواقع مورد نياز و ايفا يک نقش
حمايتي از افراد اين روند را بهبود بخشند و
افراد را به کسب دانش جديد و تسهيم آن با
کل سازمان تشويق کند.
ه -نتايج پژوهش نشان ميدهد که انجام
کارها به صورت سيستمي و همکاري ميان افراد
در اجراي يک سيستم مؤثر مديريت دانش نقش
مهمي دارد .سازمان ميتواند با تشويق افراد
به تيمگرايي و همکاري با يکديگر در امور و
ترويج فرهنگ مشارکتي در سازمان و تقدير از
افراد در قبال کار گروهي و تيمي به بهبود اين
فرآيند کمک کند.
و -سرعت سازمان در جذب افراد شايسته
و صاحب دانش مورد نياز سازمان و همچنين
به کارگماري افراد در مشاغل تخصصي و
پشتيباني از آنها در برقراري مؤثر مديريت
دانش به سازمان کمک ميکند.
ز -نتايج تحقيق نشان ميدهد که وجود
يک سيستم پاداش دقيق براساس عملکرد و
شايستگي افراد در برقراري يک سيستم مؤثر
مديريت دانش کمک ميکند ،لذا برقراري يک
سيستم پاداش که مبتني بر قابليتهاي افراد و
عملکرد آنها باشد در سازمان ضروري به نظر
ميرسد و برعکس آن نيز موجب سرخوردگي
و نااميدي در افراد ميگردد.
ح -نتايج تحقيق نشان ميدهد معنويت،
توجه به مسائل ديني و مذهبي و انجام وظايف
شرعي موجب تشديد احساس مسئوليت و ميل
به پيشرفت وتعالي درکارکنان ميشود و افراد را
به سمت استقرار مديريت دانش سوق ميدهد.
ت -با توجه به اينکه نتايج پژوهش نشان
داد که فرهنگ سازماني رابطه مؤثر و قوي با
مديريت دانش دارد و از آنجايي که وضعيت
فرهنگ سازماني در سازمان مزبور نسبت ًا خوب
است لذا توصيه ميگردد با مديريت تغيير
فرهنگ سازماني ،شاخصههاي فرهنگي مفيد
و مؤثر بر مديريت دانش حفظ و تقويت گشته
و شاخصههايي که نامطلوب و غيرمؤثر بودند
تغيير يا اصالح شوند.
* گمرک فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
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گزارش

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گزارش سفر به گمرکات مرزی ایران و ترکیه

امیر حبیب وند و عبدالعزیز یوسفی

دو تن از کارکنان دفتر همکاریهای
بینالمللی گمرک ایران به منظور ارزیابی
امکانات و وضعیت گمرکات مرزی ایران و
ترکیه در استان آذربایجان غربی با این
کشور به منطقه عزیمت کرده و پس از
بازدید از گمرکات دو طرف گزارشی تهیه
کردند که حاوی نکات مهمی است و توجه
به آنها میتواند در بهبود تجارت دو کشور
و همچنین تردد مسافران تأثیرگذار باشد.
مشروح گزارش را در زیر میخوانید:
مرز رازی -کاپی کوی
به اتفاق مسئولین گمرک رازی از رویههای
گمرکی و عملیات ساختمانسازی گمرک کاپیکوی
(در کشور ترکیه) بازدید و با مدیر و سایر مسئولین
گمرک کاپیکوی جلسهای برگزار شد.
گمرک رازی در استان آذربایجان غربی حدود
سه ساعت از ارومیه فاصله دارد .در آن سوی مرز
گمرک «کاپی کوی» ترکیه قرار گرفته که زیر نظر
گمرک «وان» است .گمرکات در دو طرف مرز
همکاری خوبی دارند .در این نقطه مرزی جمع ًا
روزانه حدود پنج هزار مسافر ورودی و خروجی تردد
میکنند .ترخیص مسافران توسط دو گمرک حتی تا
پاسی از شب ادامه دارد .امسال تعداد مسافر نسبت
به سال قبل افزایش دو برابری داشته است .به علت
ال فعالیت مرز
اختالف ساعت در دو طرف مرز عم ً
از ساعت  10:30صبح شروع میشود .گمرک رازی
 60نفر و گمرک کاپیکوی  40کارمند دارد .انتقال
مسافر از طریق راه آهن از مرداد ماه سال  94از
این مرز توسط مقامات ترکیه متوقف شده و قرار
است حدود یکسال دیگر از سر گرفته شود .پروژه
ساختمانسازی گمرک کاپیکوی و منازل مسکونی
با بودجه  24میلیون دالر تاکنون  80درصد پیشرفت
داشته است و در خرداد ماه سال  97توسط رئیس
جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد .گمرک کاپیکوی
مجهز به اسکنر ریلی و سگ موادیاب است.
در راستای سیاست جذب جهانگرد ،این گمرک
در تعطیالت نوروز  96از مسافران ورودی به آن
کشور با شاخههای گل و غذای سبک پذیرایی
میکرد.
همکاری سازما نهای ملی در مرز رازی
نسبت ًا خوب ارزیابی میشود ،اما ساختمان گمرک
قدیمی و وضعیت آن در مرز نامناسب است .برای
احداث ساختمان جدید گمرک مقامات وزارت راه و
شهرسازی کلنگزنی کردهاند ولی عملیات آن هنوز
شروع نشده است.
برای بهبود وضعیت گمرک رازی الزم است
جاده خطرناک خوی تا رازی مرمت و ساختمان
جدید آن احداث شود .عالوه بر این سازوکارهای
انگیزشی برای جذب و ادامه خدمت کارکنان گمرک
رازی باید ارتقاء یابد.
مرز سرو – اسن دره
به اتفاق مسئولین گمرک سرو از رویههای
گمرکی و ساختمان جدید گمرک «اسن دره» بازدید
و جلسهای با مدیر و سایر مسئولین گمرک اسن دره
جلسهای برگزار شد.
گمرک سرو در استان آذربایجان غربی و حدود
یک ساعت از ارومیه فاصله دارد .در آن سوی مرز
گمرک «اسن دره» ترکیه از زیرمجموعههای
گمرک «وان» قرار دارد .بنا به اظهار مسئولین،

فاصله گمرک اسندره تا شهر وان سه ساعت است.
نزدیکترین شهر ترکیه به این مرز «یوکسک اووا»
به فاصله نیم ساعت قرار گرفته و این شهر فرودگاه
داخلی نیز دارد .گمرک اسندره با ساختمان جدید
و مدرن که سال گذشته افتتاح شد مجهز به اسکنر
کامیونی و چمدانی و سگ موادیاب است .دولت
ترکیه برای احداث این ساختمان و منازل مسکونی
 20میلیون دالر هزینه کرده است .مقامات ترکیه در
کنار گمرکات مرزی وجود بازارچه مرزی را ضروری
نمیدانند .احداث ساختمان جدید گمرک سرو در حال
انجام است و نیازهای آن ازجمله اسکنر کامیونی و
چمدانی و سگ موادیاب باید تأمین شود.
روزانه جمع ًا حدود  1800مسافر و حدود 20
کامیون ورودی و  20کامیون خروجی و نیز تعدادی
خودرو سواری از این مرز تردد میکنند .از تعداد
 1800مسافر فوقالذکر حدود  1000نفر هر روز
تردد میکنند .همکاری سازمانهای ملی با گمرک
سرو نسبتا ً خوب است.
ال امکانات
مدیر گمرک اسندره به ما گفت ،فع ً
قرنطینه گیاهی و دامی ندارند ولی در صورتی که
اعالم قبلی از گمرک سرو دریافت کنند میتوانند
مأمور قرنطینه از گمرک وان احضار کنند.
برای بهبود وضعیت گمرک سرو ،سازوکارهای
انگیزشی برای جذب و ادامه خدمت کارکنان گمرک
رازی باید ارتقاء یابد.
مرز بازرگان -گوربوالغ
به اتفاق مسئولین گمرک بازرگان از رویههای
گمرکی «گوربوالغ» بازدید و با مدیر و سایر
مسئولین گمرک گوربوالغ جلسهای برگزار شد.
گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی
در فاصله  300کیلومتری ارومیه و  280کیلومتری
تبریز واقع شده است .در آن سوی مرز گمرک
«گوربوالغ» قرار دارد .گمرک بازرگان حدود 350
پرسنل و گمرک گوربوالغ  120پرسنل دارد که قرار
است بهزودی به  180نفر افزایش یابد .مدیر گمرک
گوربوالغ تحت عنوان مدیر منطقهای مستقیم ًا به
آنکارا گزارش میدهد .روز قبل از بازدید حدود
 500کامیون و  30اتوبوس وارد و  300کامیون
و  30اتوبوس از این مرز خارج شدند .روزانه حدود
 800مسافر ورودی و  800مسافر خروجی از این
مرز تردد میکنند .پروژه دیوارسازی ترکیه در مرز
ادامه دارد .نزدیکترین مراکز ترکیه به مرز ،شهر
«دوغو بایزید» و فرودگاه «آغری» هستند .گمرک
بازرگان مجهز به اسکنر کامیونی و چمدانی و
سگهای موادیاب است .گمرک گوربوالغ نیز اسکنر

کامیونی و چمدانی و سگهای موادیاب و سیگاریاب
و مواد منفجرهیاب دارد .مسئوالن گمرک گوربوالغ
از همکاری و نحوه تعامل گمرک بازرگان رضایت
داشتند ،ولی مطرح میکردند که فقط یک مأمور
گذرنامه کنترل رانندگان کامیونها را انجام میدهد
که باعث کندی عبور کامیونها میشود.
در مرز گوربوالغ در هنگام عبور کامیونهای
ورودی به ترکیه ،فقط شماره کامیون را ثبت میکنند
و سپس راننده در داخل محوطه گمرکی و فضای
وسیع به کیوسک کنترل گذرنامه مراجعه میکند.
گمرک از برخی محمولههای ورودی
نمونهبرداری و کامیون را عازم گمرکات داخلی
مینماید .براساس ضوابط ریسک کامیو نها
ایکسری میشوند و در صورت موارد قطعی
قاچاق ،محموله بازرسی فیزیکی و در صورت ظن
قاچاق توسط سگ کنترل میشود .این شیوه باعث
تسریع حرکت کامیونها میشود .در صورتی که بار
کامیون خاطی یا مظنون فاسد شدنی باشد بالفاصله
در سردخانه انبار میشود .گمرک ترکیه برای اسکن
کامیونها هزینهای دریافت نمیکند.
در مرز گوربوالغ تیر پارک با ظرفیت 600
کامیون احداث و حدود شش ماه قبل به بهرهبرداری
رسیده است.
در گمرکات مرزی ،کارکنان گمرک ترکیه
پس از سه سال خدمت به گمرکات دیگر منتقل
میشوند و لذا همه کارکنان مشمول برنامه گردش
شغلی هستند که از نظر تأمین نیروی انسانی در
نقاط دور افتاده و کسب تجربه مؤثر تلقی میشود.
برای بهبود وضعیت در این مرز با توجه به
اهمیت خاص ترانزیتی و نقطه اصلی اتصال ایران
و اروپا ،الزم است سطح همکاری ملی در این نقطه
ارتقاء یابد.
گمرک خوی
بازدید غیررسمی از گمرک خوی که با مرز رازی
حدود  100کیلومتر فاصله دارد انجام شد .در این گمرک
حدود  20نفر خدمت میکنند .با توجه به فعالیتهای
صنعتی و تولیدی در این شهر واردات کاال و مواد اولیه
توسط این گمرک ترخیص میشود .اخیراً یک انبار
اختصاصی برای شرکت نساجی خوی گشایش یافته
است .این شرکت نقش مؤثری در اشتغال اهالی دارد.
با توجه به اینکه گمرک خوی در مسیر تجارت
کشورهای ترکیه ،عراق ،آذربایجان و ارمنستان قرار
دارد ایجاد رویه صادرات در این گمرک برای کاهش
حجم کاری گمرک بازرگان و سایر گمرکات مرزی
ضروری به نظر میرسد.
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تسهیالت گمرکی برای ترخیص مواد اولیه فرآوردههای خوراکی
آشامیدنی و بهداشتی تمدید شد

تسهیالت گمرکی برای ترخیص
مواد اولیه فرآورد ههای خوراکی،
آشامیدنی و بهداشتی یا کاالهای دو
منظوره طی بخشنامهای تمدید و به
گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.
این اقدام در جهت تسریع در ترخیص این
نوع کاالها پس از ارتباط سیستمی گمرک و
سازمان غذا و دارو و براساس تفاهمنامهای است
که پیش از این بین گمرک و سازمان غذا و دارو
به امضاء رسیده است .براساس اعالم سازمان غذا
و دارو با توجه به برقراری ارتباط الکترونیکی این
سازمان با گمرک از طریق سامانههای TTAC
و  EPLو به منظور تسهیل در امور گمرکی و
تکریم اربابرجوع بندهای  ،3 ،2و  4تفاهمنامه
گمرک و غذا و دارو جهت اجرا تنفیذ شده است.
در این ارتباط به تازگی از سوی علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی طی بخشنامهای بندهای 2و3و 4از ماده
دو این تفاهمنامه به منظور تکریم اربابرجوع به
گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.
هدف از انعقاد تفاهمنامه بین گمرک و
سازمان غذا و دارو حفظ ایمنی و کیفیت مواد
اولیه و فرآوردههای مشمول ماده  16قانون
نظارت بر مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی و تسریع در صدور مجوز ترخیص این
نوع مواد اولیه است.
براساس بندهای 2و3و 4ماده  2تفاهمنامه
منعقد شده ،تسهیالت ترخیص این کاالها به
مواد خوراکی؛ آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
در اندازه حملونقل مسافر و مصرف شخصی

محدود میشود .همچنین واردات مواد اولیه یا
فرآیند مشمول ماده  16قانون مواد خوراکی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی را که صرف ًا
برای نمونه و در تعداد کم است ،شامل میشود.
براساس این تفاهمنامه در بند دیگری مواد اولیه
مشمول ماده  16قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی،
بهداشتی و آرایشی که در صنایعی غیر از این
قانون کاربرد دارند و به عنوان مواد اولیه به کار
برده میشوند را هم شامل میشود.
بر این اساس وظایفی برای گمرک و
سازمان غذا و دارو پیشبینی شده که به شرح
زیر است:
 -1مواد و فرآوردههای خوراکی ،آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی ،که به عنوان مصرف شخصی
و در حد حمل مسافر تلقی میگردد و از نظر

تعداد ،مقدار و ارزش جنبه تجاری ندارد و جزء
کاالهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سالمتی و
استثنائات امنیتی و ممنوع یا محدود شده از نظر
شرعی و قانونی نمیباشد ،با ثبت مشخصات
مسافر یا صاحب کاال (برای مرسوالت پستی) و
اخذ تعهد کتبی مبنی بر تقبل کلیه مسئولیتهای
ناشی از واردات و مصرف آن ،توسط گمرکات
کشور از صاحب کاال و با رعایت سایر شرایط و
مقررات جاری کشور رأس ًا توسط گمرکات کشور
قابل ترخیص میباشد.
 -2شرکتهای تولیدکننده و واردکننده
مجاز که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح
بهداشتی یا بازرگانی میباشند ،درخصوص
واردات مواد اولیه یا فرآیند شده مشمول ماده
 16قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و

بهداشتی به صورت نمونه و درتعداد و مقدار
بسیار کم ،مشروط به اینکه از نظر تعداد ،مقدار و
ارزش جنبه تجاری نداشته باشد و جزء کاالهای
ممنوع شده از نظر ایمنی و سالمتی و استثنائات
امنیتی و ممنوع یا محدود شده از نظر شرعی
و قانونی نباشد با ثبت مشخصات صاحب کاال
(حقیقی و حقوقی) یا شرکت و با ارائه تعهد مبنی
بر عدم مصرف مواد اولیه در فرآوردههای نهایی
و عرضه در بازار و برای فرآوردههای فرآیند
شده (آماده مصرف) عدم عرضه به بازار با قبول
کلیه مسئولیتهای قانونی و حقوقی ناشی از
واردات و مصرف توسط صاحب کاال یا شرکت
متقاضی ،ترخیص آن رأس ًا توسط گمرکات کشور
بالمانع میباشد.
 -3درخصوص مواد اولیه که صرف ًا از
نظر نام (نه درجه خلوص و سالمت) مشابه
مواد اولیه ماده  16قانون مواد خوراکی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی میباشند و نیز
در صنایع غیر از مشمول این قانون کاربرد
دارند و اصطالح ًا به عنوان مواد اولیه با کاربرد
دو منظوره شناخته میشوند ،در صورتی
که مدارک و مستندات قابل پذیرش توسط
گمرکات به عنوان Technical Grade
یا  Industrial Gradeمعرفی گردند با
ثبت مشخصات صاحب کاال و اخذ تعهد کتبی
و ذکر عبارت غیرقابل استفاده و مصرف در
فرآوردههای خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی و
بهداشتی در مدارک ترخیص و اظهارنامه ،با
رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور رأس ًا
توسط گمرکات کشور قابل ترخیص میباشند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

گمرک الکترونیکی باعث شفافیت و کاهش فساد تجاری شده است
مهدی پورقاضی ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران گفت :کاهش فساد از
طریق الکترونیکیکردن فرایندهای گمرکی
قابلمالحظه بوده و این امر باعث شده که
ارتباط غیرمعمول بین واردکننده و ارزیاب
تا حدودی کاهش یابد.
وی در مورد ارتباط بین گمرک ،بانک مرکزی
و شبکه بانکی افزود :در مورد کاالهایی که با ارز
مبادلهای وارد میشوند ،اینکه این کاالها با چه قیمتی
خریداری شده و چطور در گمرک اظهار میشوند،
موضوع بسیار مهمی است .مواردی مشاهده شده که
وقتی کاالیی با ارز مبادلهای وارد میشود ،بیشاظهاری
در گمرک وجود دارد و بالعکس ،در مواردی هم
کماظهاری دیده میشود .هرقدر ما بهسمت شفافیت
حرکت کنیم ،اقتصاد ما بهسمت سالمشدن میرود و
البته در این میان ،یکسانسازی و تکنرخیشدن
ارز به مقوله شفافیت در اقتصاد کمک میکند.
افزایش شفافیت در اقتصاد یک کشور ،هم آرامش
اقتصادی بههمراه دارد و هم اثر مثبت و سازندهای بر
انگیزههای سرمایهگذار داخلی و خارجی برای فعالیت
برجای خواهد گذاشت .بنابراین این موضوع از جهات
مختلف مثبت است .آنچه که گمرک در ظرف چهار
سال گذشته توسط آقای کرباسیان دنبال کرده ،در
همین راستا بوده و بهنظر من ،اثرات مثبتی بهدنبال

داشته است .در این فرایند ،عالوه بر مشخصشدن
محل تامین ارز ،این امکان وجود دارد که ارزهایی که
از سایر منابع تامین شدهاند ،شناسایی شوند و اطالعات
آن به بانک مرکزی ارسال میشود تا مصارف ارزی
کشور برای مدیریت بهتر مشخص باشد و میتوان
آن را فرایند مثبتی دانست.
پور قاضی در مورد سایر سازکارها برای شفافیت
ط شدن گمرکات مبدا
امور گمرکی اظهارداشت :مرتب 
و مقصد به یکدیگر از طریق سامانههای الکترونیکی
میتواند بر اعداد و ارقامی که در اظهارنامه گمرکی
وجود دارد ،موثر باشد .االن درمورد کاالی صادراتی
هم همین قضیه دیده میشود؛ در برخی موارد ،در
مورد کاالی صادراتی در گمرک مبدا بیشاظهاری
صورت میگیرد ،برای اینکه متقاضی از جوایز
صادراتی احتمالی برخوردار شود و در گمرک مقصد
هم کماظهاری میشود برای اینکه بتوانند عوارض
صادراتی کمتری بپردازند .بنابراین یکی از راههای
موجود ،مرتبطکردن گمرکات مبدا و مقصد به یکدیگر
است و راه دیگر ،تاکید بر نحوه حواله و نحوه انتقال
پول است که هم به شفافیت در امور اقتصادی منجر
میشود و هم در برخورد با پولشویی کمک خواهد کرد.
این فعال تجاری ادامه داد ،بهنظر من کاهش
فساد از طریق الکترونیکیکردن فرایندهای گمرکی
قابل مالحظه بوده ،زیرا دیگر صاحب کاال نمیداند

چه کارشناسی مسئول رسیدگی به پرونده اوست.
امروز کارشناسان بهطور سیستمی برای رسیدگی به
پروندهها انتخاب میشوند که نتیجه آن جلوگیری
از روبهرو شدن ذینفع و کارشناس گمرک است.
در واقع ،االن ارتباط بین واردکننده با ارزیاب یا با
برخی سیستمها محدود شده و ارزیابهای متعددی
هستند که اظهارنامه را ارزیابی خواهند کرد و این
امر باعث میشود ارتباط غیرمعمول بین واردکننده
و ارزیاب یا گمرک تا حدودی کم شود .البته امروز
اقتصاد ما پر از اشکال مختلف فساد است و این
موضوع همچنان ادامه دارد ،ولی به هر حال حرکت
در راستای بهبود امور است .الکترونیکی شدن
فرایندهای گمرکی دارای مزایای دیگری نیز هست
و در سامانه جدید تجار امکان گفتوگوی مجازی

یافتهاند و حتی میتوانند محتوای گفتوگوی خود
با گمرک را برای پیگیری به تمام مراجع رسیدگی
به اختالفات گمرکی ارائه کنند که بسیار ارزشمند
و مثبت است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در
مورد اقدام گمرک برای ایجاد دروازه مشترک مرزی
با برخی از کشورهای همسایه در مرزها گفت :این
اقدام خوب و مثبتی است و باعث میشود ما امور
گمرکی را سریع و آسانتر انجام دهیم .امروز این
دروازه مشترک با کشورهای آذربایجان ،ارمنستان
و ترکمنستان ایجاد شده تا کامیونها بدون توقف
در مرزها عبورومرور کنند تا آنجا که اطالع دارم
گمرک ایران درصدد راهاندازی دروازه مشترک
مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه
نظیر چین ،کرهجنوبی ،روسیه ،آذربایجان ،ترکیه،
قرقیزستان و افغانستان برای تبادل الکترونیکی
اطالعات است و با پیاد هسازی موفق گمرک
الکترونیکی ،مدل مجازی دروازه مشترک مرزی
با محوریت تبادل الکترونیکی اطالعات در دستور
کار گمرک ایران قرار گرفته است .بهرحال هدف از
ایجاد دروازه مشترک را میتوان سهولت تشریفات
گمرکی بین ایران و دیگر کشورها ،یکسانسازی
رویهها ،کاهش هزینهها ،کمشدن زمان و در کل
سرعتبخشی در ارائه خدمات گمرکی دانست.

سـال هجدهم
نوزدهم
گمرکی  8آبان  1395سـال
امـورگمرکی
تخصصـیامـور
نشـریه تخصصـی
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جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

به منظور اطمینان از ورود رسمی محمولههای تجاری صورت میگیرد

استعالم وضعیت  10هزار محموله مظنون به قاچاق در روز
از طریق سامانههای الکترونیکی گمرک
گمرک ایران در مورد محمولههایی
که روزانه به ظن قاچاق در کشور
توقیف میشود یک گزارش آماری
منتشر کرد.
براساس این گزارش اطالعات ثبت شده در
سامانههای گمرک نشان میدهد که روزانه به
طور میانگین  10هزار محموله در سراسر کشور
به ظن قاچاق توقیف و از طریق پنجره واحد
و سامانه جامع گمرکی جهت اطمینان از ورود
رسمی آنها از گمرکات به صورت الکترونیکی
استعالم میشود.
بر این اساس سامانههای فوق در کمتر
از یک دقیقه پاسخ هر استعالم را از طریق
پیامک و بدون دخالت عوامل انسانی به صورت
اتوماتیک در اختیار واحد استعالمکننده قرار
میدهند .بخش عمدهای از این محمولهها به
ظن قاچاق و هنگام کنترل تردد حاملها توقیف
و جهت تعیین تکلیف ،توسط مأموران نیروی
انتظامی از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه
جامع گمرکی استعالم میشود.
قابل ذکر است که قبل از را هاندازی
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت
فرامرزی فرآیند استعالم محمولههایی که به
ظن قاچاق توقیف میشدند به صورت دستی و
کاغذی صورت میگرفت و این موضوع عالوه
بر زمانبر بودن امکان جعل و سوءاستفاده از
اسناد کاغذی را فراهم میکرد.
یکی از مهمترین خدمات سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در امر
مبارزه با قاچاق کاال ،حذف پروانههای کاغذی و
جایگزینی پروانههای الکترونیکی است و با این
اقدام احتمال جعل و سوءاستفاده از پروانههای
گمرکی به صفر رسیده است.
ثبت الکترونیکی تمامی فرآیندها ازجمله

اظهار صاحب کاال ،مجوزهای سازما نهای
همجوار ،اظهارنظر ارزیاب ،کارشناس،
ارز شگذاری ،تعرفه کاالیی و حتی مقصد
بارگیری ،پالک کامیون ،مشخصات راننده
و انبار مقصد از دیگر قابلیتهای این سامانه
است که حتی پس از ترخیص محموله نیز
امکان پیگیری سیستمی تخلفات احتمالی را
فراهم میکند.
برخی قاچاقچیان برای منحرف کردن
مسیر پروندهها 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.
یکی از شگردهای قاچاقچیان این است که
بخشی از کاال را با پرداخت کامل حقوق و
عوارض گمرکی و کامال قانونی از گمرک

خارج و پس 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 ثبت و کوتاژ برای همان
کاال ثبت شده است.
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 میکند
که نمونه عینی آن قاچاق  80تن پوشاک طی
هفتههای اخیر بوده است ،اما هیچ سندی ارائه
نشده و اعالم میشود روش ورود کاالها از طرق
دیگری صورت گرفته است.

گمرک ایران آمادگی دارد در صورت
ارائه شماره کوتاژ و یا پته الکترونیکی هرگونه
محموله ادعایی مبنی بر اظهار غیرواقعی
موضوع را به کمک سامانههای الکترونیکی
در سریعترین زمان ممکن پیگیری و با اعالم
جزئیات اظهار و ارزیابی کارشناسان به سازمان
کاشف ،کاالی اظهاری ،میزان اخذ 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 .اطالعات کامل تمامی محمولههای
خروجی از گمرکات در سامانههای گمرک
موجود است و هر گونه ادعایی در رابطه با
محمولههای خروجی از گمرکات ،بدون وجود
اطالعاتی از محموله در سامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی فاقد اعتبار است.

توافق ایران و ارمنستان برای توسعه و تسهیل ترانزیت کاال
مقامات گمرکی ایران و ارمنستان
درخصوص توسعه و تسهیل همکاریهای
ترانزیتی به توافق رسیدند.
براساس این گزارش در دیدار مدیران کل نظارت
بر ترانزیت و امور بینالملل گمرک ایران و رئیس
کمیته درآمدی ارمنستان که به دعوت طرف ارمنی
در ایروان صورت گرفت ،ضمن بحث و تبادلنظر
درخصوص راههای توسعه و تسهیل همکاریهای
ترانزیتی در مورد زیر توافق حاصل شد:
 -١موانع و محدوديتهاي موجود درخصوص
 ٢٤ساعته شدن فعاليتهاي مرز نوردوز  -مغري
برطرف شود و اطال عرساني الزم درخصوص
رويههاي گمركي صورت پذيرد.
 -٢با توجه به تجربه موفق كشورمان در
پيادهسازي تير الكترونيكی با كشور تركيه ،پيشنهاد
اجرا به طرف ارمني داده شد و مسئوالن گمرك
ارمنستان اعالم کردند و آمادهسازي زيرساختهاي

الكترونيك را در دستور كار دارند و تا اواسط سال
 ٢٠١٨آمادگي الزم برای اجراي  E-tirو همچنين
 CMRالكترونيكي را كسب خواهد کرد .در این
زمینه مقرر شد همكاري مشترك با توجه عضويت
معاون دفتر نظارت بر ترانزيت گمرک ایران
در شوراي اجراي تير براي تسريع در اين اقدام
صورت گیرد.
 -٣پيشنهاد مبادله يادداشت تفاهم همكاري
ترانزيتي بهمنظور فراهم شدن امكان تخليه و
ترانشيمپنت كاميو نها تا شعاع محدوده خاص
مورد توافق طرفين قرار گرفت و طرف ارمني
ضمن استقبال از این پیشنهاد درخواست کرد
طرف ايراني نسبت به ارسال پيشنويس يادداشت
تفاهم اقدام نمايد در اين راستا مقرر شده ظرف
يك ماه آينده پيشنويس مذكور پس از رايزني
با سازمان حملونقل و راهداري جادهاي به طرف
ارمني ارسال گردد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

گفت و گو

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی
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نظرات دو مدیر اجرایی
درباره عملکرد سامانه جامع و پنجره واحد گمرکی
آنها را با مدیران گمرکات اجرایی در میان گذاشته شده و
پاسخهایی را دریافت کردهایم.
در زیر پاسخ علی اصغر عباسزاده ناظر گمرکات
استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز و احمد
پوراحمد مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
از نظرتان میگذرد.

مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در صف مقدم
تجارت خارجی قرار دارند و با مشکالت فراوانی دست
و پنجه نرم میکنند .تا قبل از راهاندازی سامانههای
الکترونیکی در گمرک فرآیند ترخیص کاال در این گمرکات
با توقف و معطلی زیاد و بروکراسی شدید اداری انجام
میشد ،اما در حال حاضر با پیادهسازی سامانههای جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بسیاری از مشکالت
صاحبان کاال به علت سرعت و دقت ناشی از بهکارگیری
فناوریهای  ITبرطرف شده است .برای اطالع از کم و
کیف عملکرد و اثرات این سامانهها  5سئوال زیر مطرح و

 -1از زمان پیادهسازی سامانههای جامع امور گمرکی
و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک تحت مدیریت
جنابعالی ،چه تغییر و تحولی در ارائه خدمات گمرکی به

احمد پورحیدر مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ارزیابی کرد
کاهش هزینههای تحمیلی به صاحب کاال با
بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی
 -1تحـوالت ایجـاد شـده متأثـر از عملیاتی شـدن سـامانه
جامـع امـور گمرکـی و پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی در ایـن
گمـرک کـه بهتـر اسـت از آن بـه عنـوان تحـوالت سـاختاری
و کارکـردی در انجـام تشـریفات یـاد کنیـم ،با اسـتقرار سـامانه
یادشـده و بـا اصلاح و کاسـتن از فرآیندهـا کلیـد زده شـده ،به
نحوی که پیامد این موضوع تسـریع در انجام تشـریفات گمرکی
و در نهایـت کاهـش هدررفت زمان و در نتیجه تقلیل هزینههای
خـواب و توقـف کاال در انبـار و در یک کلمـه کاهش هزینههای
تحمیلـی بـر صاحب کاال بـوده و بر قیمت نهایـی کاال تأثیرگذار
اسـت .بـه عبـارت دیگر ایـن حلقه اصلاح فرآینـدی مانند یک
سـیکل بـه هـم پیوسـته در بهبـود و تسـهیل ارائـه خدمـت بـه
دریافتکننـدگان خدمات از گمرک مؤثر بوده اسـت ،عدم حضور
صاحـب کاال در گمـرک بـا توجـه بـه ارتباط سیسـتمی از طریق
سـامانه و اسـتفاده از وقـت که بـرای تجار و بازرگانـان و فعاالن
اقتصـادی حائـز اهمیـت فـراوان اسـت موجب افزایـش رضایت
ذینفعـان و خدمتگیرنـدگان از گمـرک میباشـد.
 -2همانگونـه کـه در ابتـدا عنـوان شـد ،این سـیکل کاری

اصلاح شـده فرآیندهـا خـود به خود بـا اعمال کنتـرل و نظارت
هوشـمند و سیسـتمی بـه کمک کارکنان گمـرک آمده به نحوی
کـه بـا توجه بـه ماهیـت کاری گمرک کـه ملزم اسـت همزمان
 46قانـون را مراعـات 66 ،معافیـت را اعمـال و  44نوع عوارض
را وصـول و بـا  30سـازمان در تعامـل باشـد و قواعـد و مقررات
موضوعـه را بـا ایـن حجـم از مبـادالت در رویههـای مختلـف
موضـوع مفـاد مـاده  47قانـون امـور گمرکـی برقـرار نمایـد و
انتظـار بـه حـق مراجعیـن را در مطالبه خدمـات در حداقل زمان،
ممکـن نمایـد ،تأثیری غیرقابـل انکار در بهرهگیـری مراجعین از
حداقل زمان ممکن در راسـتای تشـریفات گمرکی داشـته است.

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

 -3اندکـی مالحظـه در قانـون گمـرک و مصوبـات دولـت
ازجملـه مـاده  38قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابتپذیـر و دیگـر
مـوارد مشـابه و بـا کار کارشناسـی میتـوان با چینـش و در کنار
هـم قـرار دادن الزامـات قانونـی یادشـده کـه بـه نوعـی مکمل
همدیگـر میباشـند بـه نحـو شایسـتهای یـک همافزایـی و
سـنیرژی را ایجـاد کرد.
 -4بـا توجـه بـه کاالهای اظهـاری در ایـن اداره کل صرف ًا
مجوزهـای صـادره از اسـتاندارد ،معاونـت غـذا و داروی وزارت
بهداشـت ،قرنطینـه نباتی ،انـرژی اتمی ،اداره کل امـور مالیاتی،
مـورد نیـاز بـوده که در این ارتباط این گمـرک با ادارات موصوف
به صـورت سیسـتمی مرتبط میباشـد.
 -5در صـورت رفـع اشـکاالت زیـر میتـوان کار آمـدی
سیسـتم را افزایـش داد.
الـف :برطـرف کـردن نقـص فنـی مـوردی سـامانه
گزارشگیـری ب :رفـع اشـکاالت در زمینه ارائه آمـار ج :تقویت
پشـتیبانی از سـامانه و رفـع اشـکاالت و نقایـص پیـش آمده ،د:
کمـک و توجـه بیشـتر مسـئولین  ITدر مـورد امکانـات اضافـه
شـده بـه سـامانه جامـع در ورژنهـای جدیـد و غیـره
علی اصغر عباسزاده ناظر گمرکات
استان آذربایجان شرقی:
گمرک الکترونیکی ،توسعه تجارت منطقهای را
آسانتر کرده است
 -1بـا عنایـت بـه اهمیـت موضـوع ارزیابـی عملکـرد
دسـتگاههای اجرایی در سـطح اسـتانی و ملی در قالب جشـنواره
شـهید رجایـی وضعیت گمرکات اسـتان در اثر تحـوالت بهوجود
آمـده بعد از پیادهسـازی سـامانه گمرک الکترونیـک و یکپارچه و
ال یک انقلاب دیجیتالی
پنجـره واحـد تجارت فرامـرزی که عم ً
را در گمـرک رقـم زده اسـت .رتبـه عملکرد گمرکات اسـتان در
شـاخصهای عمومـی و اختصاصـی در سـال گذشـته بهبـود
چشـمگیری یافتـه بهنحـوی کـه گمرک توسـط سـازمان برنامه
و بودجـه حائـز رتبـه برتـر در بین بیش از  55دسـتگاه اجرایی در
شـاخصهای اختصاصی شـد .در مورد تغییرات و تحوالت ایجاد
شـده پـس از راهانـدازی سـامانههای الکترونیکـی در گمـرکات
اسـتان میتوانـم بـه مـوارد زیر اشـاره کنم:
 تسـهیل و شفافسـازی و روانسازی تشریفات که در سایهبهکارگیری سـامانه جامع گمرکی میسـر و فراهم شده است.
 شناسـایی کارتهای بازرگانی موسـوم به اجارهای و یکبارمصـرف کـه بنـام افـراد ناآشـنا بـه قوانیـن و مقررات تجـارت و
گمـرک صـادر و در اختیـار آنهـا قـرار میگرفـت و موجبـات
سوءاسـتفاده و تخلفـات توسـط دالالن و سـودجویان را فراهـم
مـیآورد کـه بهواسـطه بهکارگیـری و اسـتفاده از قابلیتهـای
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سـامانه جامـع گمرکـی ضمـن شناسـایی و قطع ید سـودجویان
موجبـات کاهـش فسـاد فراهم شـده اسـت.
 دسترسـی آسـان و آنالیـن بـه اطالعـات و آمـار تجارتخارجـی بـرای فعـاالن اقتصـادی و تمامی ذینفعان کـه هم به
نفـع اقتصـاد داخلـی شـده و هـم در کاهـش قیمـت تمام شـده
خیلـی مؤثر واقع شـده اسـت
 کاهش بروکراسی اداری اظهـار کاال از راه دور بهصـورت شـبانهروزی فراهم شـدهاسـت کـه تجـار و صاحبـان کاال براحتـی در طـول شـبانه روز
میتواننـد کاالی خـود را اظهـار کننـد.
 کاهـش مراحـل ترخیـص کاال که منجر بـه حذف برخیاز ایسـتگاههای کاری از جملـه احـراز هویـت ـ ارزش و رئیـس
سـرویس ارزیابی شـده است.
 کاهـش جعـل اسـناد و تخلفـات گمرکی که خوشـبختانهبـه شـدت کاهـش یافته و در حد صفر رسـیده اسـت.
 کنترل فرآیندها و فعالیت گمرکات بهصورت الکترونیکی حـذف فیزیکـی و کاغـذی اظهارنامههـا کـه موجبـاتکاهش مصرف کاغذ در راسـتای اجرای مدیریت سـبز و حفاظت
از محیط زیسـت و همچنین کاهش و حذف بایگانیهای مربوط
بـه اظهارنامههـا و در نهایـت کاهش هزینهها شـده اسـت.
 تعییـن مجوزهـای مـورد نیـاز اظهارنامههـا بهصـورتاتوماتیـک و الکترونیکـی
 اسـتعالم بـر خـط اطالعـات پروانـه گمرکـی و تبـادلالکترونیکـی اطالعـات بیـن گمـرک و نیـروی انتظامـی کـه
موجبـات شناسـایی سـریع و دقیـق کاالی قاچـاق از غیـر آن را
فراهـم کـرده اسـت.
 پرداختهـا و صـدور پروانه الکترونیکی در سـایه اسـتقرارسـامانه جامـع امـور گمرکـی بـه صـورت آنالیـن و الکترونیکی
صـورت میگیرد.
 صـدور مجوزهـای سـازمانهای همجـوار بهصـورتالکترونیکـی انجـام میشـود کـه ضمـن جلوگیـری از جعـل
مجوزهـا ،موجبـات تسـریع در امـر صـدور مجوزهـای مربوطه و
بـه تبـع آن تسـریع در امر ترخیص کاال را فراهم سـاخته اسـت.
 بررسـی آنالیـن ارزش کاالهـا کـه ضمـن جلوگیـری ازکماظهـاری در گمـرک ،امـکان عملکـرد یکنواخـت گمـرکات
درخصـوص بررسـی ارزش کاالهـا را میسـر کـرده اسـت.
 کنتـرل الکترونیکی و هوشـمند بدهی مـاده  7قانون امورگمرکـی در سـامانه جامـع امـور گمرکـی که بهواسـطه آن اجازه
اظهـار و ترخیـص کاال بـه افـراد بدهـکار تا تسـویه نهایـی داده
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نمیشـود.
 اخذ آنالین و لحظهای گزارشات مدیریتی کاهـش تعـداد مراجعیـن به گمـرکات علیرغـم افزایشحجـم فعالیـت آنها
 کاهـش هزینهها مربوط به ایسـتایی کاال در گمرکات کهدر نتیجـه آن از رسـوب کاال در گمـرکات ممانعت بهعمل آمده و
در مسـیر ورود قانونـی کاال تسـهیل بهوجـود آمـده و هزینههای
مترتب کاهش یافته اسـت.
 ایجـاد سـرعت و سـهولت در نقـل و انتقـال کاال کـهمنجـر بـه کاهش زمـان معطلـی وسـائط نقلیه حامـل کاالهای
صادراتـی در گمـرکات بهویژه گمرکات مرزی گشـته و در نتیجه
موجبـات کاهـش فرآینـد ترخیص کاال و انتفـاع صادرکنندگان و
تولیدکننـدگان را فراهـم آورده اسـت.
 کاهـش دخالـت نیـروی انسـانی در ارائـه خدمـات وفرآیندهـای ترخیـص کاال که کاهش فسـاد و تخلفات و افزایش
سلامت اداری را در پـی داشـته اسـت.
 بـا توجـه بـه راهاندازی سیسـتم فعـاالن مجازاقتصادی واینکه اکثر آنها جز واحدهای تولیدی و خوشـنام اسـتان هسـتند
اظهارنامههـای مرتبـط در مسـیر سـبز یـا زرد بـا کمتریـن مدت
زمـان ترخیص میشـوند.
 اعلام وصـول کاالهـای صادراتـی و ترانزیـت بهصورتالکترونیکی و در صورت همکاری مناسـب گمرکات در آن واحد
صـورت میپذیـرد و تضامیـن مربـوط بـه ترانزیـت بـدون فوت
وقـت فـک میگردنـد کـه این امـر ضمن تسـهیل انجـام امور،
فرآینـد ترانزیت کاال از کشـور را بهبود بخشـیده اسـت.
 توزیـن هوشـمند کاالهـا و کامیـون حامـل کاال کـهبهواسـطه اتصـال مسـتقیم سـامانه جامـع امـور گمرکـی بـه
باسـکول و دریافت الکترونیکی مقدار توزین شـده جهت هر کاال
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گفت و گو

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

و اطالعـات مربوطـه در حـال حاضـر نیازی به صـدور و تحویل
قبـض باسـکول نمیباشـد و وزن کاال بهصـورت اتوماتیـک بـه
دوایـر مربوطـه ازجملـه درب خـروج ارسـال میشـود.
 طـی سـال  94گمـرک سـهالن بهعنوان گمـرک پایلوتدر بحـث  E-TIRانتخـاب و راهانـدازی شـد کـه بـا توجـه به
موفقیتآمیز بودن آن به سـایر گمرکات کشـور تعمیم داده شـده
و بهواسـطه آن بهبـود و ارتقـای عملکرد لجسـتیک و حملونقل
کاال فراهم گردیده اسـت.
 -2بـا عنایـت بـه تعریـف بانـک جهانـی مبنـی بـر اینکه
بـه ازای یـک روز معطلـی کاال معـادل  1درصـد از ارزش کاال
کـم میشـود بـا توجه بـه کاهش مـدت زمان ترخیـص کاالی
وارداتـی از  26روز بـه کمتـر از چهـار روز معـادل  23درصـد از
ارزش کاالی وارداتـی گمـرکات اسـتان بالـغ بـر  278میلیـون
و  157هـزار دالر معـادل  871میلیـون ریـال از هزینـه واردات
مربـوط بـه کاالهـای وارده بـه گمـرکات اسـتان کا سـته و به
همـان میـزان ارزش افـزوده بـرای واردکننـدگان ایجـاد شـده
اسـت .مضافـ ًا اینکـه در ایـن راسـتا در ارتباط با صـادرات کاال
از گمـرکات اسـتان نیـز بـا توجه به کاهش زمـان ترخیص کاال
از  6روز بـه یـک روز معـادل  5درصد از ارزش کاالی صادراتی
یعنـی  51میلیـون دالر صرفـه اقتصادی به نفـع صادرکنندگان
و صـادرات بهوجـود آمده اسـت.
 -3بـا توجـه بـه اینکـه در حـوزه نظـارت گمـرکات
آذربایجانشـرقی دو گمـرک مـرزی جلفـا هممـرز بـا جمهوری
نخجـوان و نـوردوز هممـرز با کشـور ارمنسـتان وجـود دارد و از
زمـان اجـرای گمرک الکترونیکـی امکان ایجاد دروازه مشـترک
مـرزی بـرای این گمرکات فراهم شـده اسـت و در آینده نزدیک
عملیاتـی خواهـد شـد ،ایـن امر منجر به توسـعه تجـارت منطقه
خواهد شـد.
 از آنجایـی کـه انجـام تجارت در فضـای دیجیتال نیازمندبسـتر حقوقـی و قانونـی الزم اسـت ،در کشـور مـا بـا توجـه به
الحـاق بـه کنوانسـیونهای بینالمللـی فضای الزم خوشـبختانه
فراهـم شـده و بـا تصویـب قوانین و مقـررات مورد نیـاز با توجه
بـه پیچیدگـی تجـارت خارجـی و دخالـت بیـش از  35سـازمان
مرتبـط انتظـار مـیرود در راسـتای سـاماندهی و رونـق تجـارت
خارجـی تحـوالت مثبتی ایجاد شـود.
 -4در تکمیـل سـامانه جامـع امـور گمرکـی الزم اسـت
سـایر نهادهـا دولتـی ازجمله سـازمان صنعت و معـدن و تجارت
اسـتان نسـبت بـه راهانـدازی کامل و سـازمان محتـرم راهداری
و حملونقـل جـادهای نسـبت بـه راهانـدازی سـامانه جامـع
حملونقـل اقـدام نماینـد.
 -5از آنجایـی کـه عملکـرد سـامانههای مذکـور در بسـتر
اینترنـت مناسـب بـوده و خوشـبختانه مشـکالت آن قسـمت از
سـامانهها کـه در فضاهـای گمرکـی بـوده برطـرف شـده انتظار
مـیرود مسـئولین مربوطـه نسـبت بـه رفـع برخـی مشـکالت
ازجملـه نبـود فیبرنـوری و افزایش پهنـای باند اینترنت مناسـب
اقـدام و آن را در اختیـار گمـرک قـرار دهند .در ایـن ارتباط قطع
اینترنـت ازجملـه مشـکالت موجـود سـامانهها میباشـد.
 مشـکل دیگر مربوط به بکارگیری سـامانههای گمرکی وعـدم تفویـض اختیار برخـی از نهاد و سـازمانها ازجمله فرهنگ
و ارشـاد اسلامی-کانون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوان و
سـازمان توسـعه تجارت و ...اسـت که اختیارات مربوط به مراکز
اسـتانها تفویض نشـده است.
 با توجه به عدم آشـنایی فعاالن تجاری و سـایر نهادهایمرتبـط بـا تجـارت خارجـی ،در سـطح اسـتان با همـکاری اتاق
بازرگانـی اسـتان و نیـروی محترم انتظامی نسـبت بـه برگزاری
کارگاه و کالسهای آموزشـی اقدام شـده اسـت .همچنین دفتر
آمـوزش گمـرک دورههـای مجـازی بـرای کارگـزاران رسـمی
گمـرک و کارشناسـان گمـرک برگـزار کـرده کـه بحمدالـه
مشـکالت مربوطـه تـا حـدودی برطـرف شـده و انتظـار میرود
بـه مـرور زمـان از مشـکالت حاضر نیز کاسـته شـود.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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فرماندار نیروی انتظامی استان هرمزگان:

نیروی انتظامی یار دوم گمرک است
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان
گفت :تعامل خوب گمرک و نیروی انتظامی
موجب امنیت برای تجار و بازرگانان و
تجارت قانونی و احساس ناامنی برای
مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان شده است.
سردار "عزیزاله ملکی" فرمانده انتظامی
هرمزگان در دیدار با علیرضا دشتانی ناظر گمرکات
استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی
بندرعباس افزود :تعامل بسیار خوب نیروی انتظامی
با گمرک موجب احساس امنیت برای شهروندان و
احساس ناامنی برای مجرمان اقتصادی و آنهایی شده
است که با عناوین مختلف قصد فرار از تجارت رسمی
و قانونی را دارند.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی یار دوم
گمرک است ،تصریح کرد :این تعامل و نشستها را
به فال نیک گرفته و تأکید میکنیم که رویکرد پلیس،
یک رویکرد اصالحی است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه

فضا برای قاچاقچیان در استان هرمزگان ناامن شده
است ،اظهارداشت :باید با پدیده شوم قاچاق برخوردی
جدی و همه جانبه صورت گیرد تا چرخ اقتصاد داخلی
بچرخد و بتوانیم یک کارنامه بسیار خوب در انتهای
سال داشته باشیم.
براساس این گزارش "علیرضا دشتانی" ناظر
گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید
رجایی نیز گفت :اقدامات پلیس بایستی به گونهای
انجام شود که کسی احساس نکند قلمرو جمهوری
اسالمی ایران بهویژه هرمزگان که مردمی اصیل،
نجیب و والیتمدار دارد جوالنگاهی برای انجام
اعمال خالف است.
وی با تقدیر از حمایت و همراهی پلیس
هرمزگان با گمرک شهید رجایی تصریح کرد :اگر
حمایت و همکاری نیروی انتظامی استان در برخورد
با قاچاق نبود از سرعت رسیدگی و برخورد با متخلفان
کاسته میشد.
ناظر گمرکات هرمزگان با بیان اینکه قاچاق

خیانتی علنی به مردم است ،اظهارداشت :هدف ما مبارزه
نیست بلکه پیشگیری است ،اما برای تحقق این مهم
باید با افراد خاطی برخورد جدی و قاطعانه صورت گیرد.
در ادامه این دیدار پس از بحث و تبادل نظر
مدیران ارشد و کارشناسان دو سازمان در زمینه مبارزه
با پدیده قاچاق و رصد دقیق ،مستمر و شناسایی

صاحبان اصلی محمولهها و پروندههای کالن قاچاق
مقرر شد تیمهای مشترک عملیاتی و تخصصی توسط
نیروی انتظامی و گمرک جهت به سرانجام رساندن
پروندههای کالن قاچاق و جلوگیری از انحراف از
مسیر پروندهها تشکیل و مأموریتهای محوله را با
دقت و جدیت دنبال شود.

بازدید معاون وزیر کار از گمرک میلک
معـاون اشـتغال وزارت کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی از بخشهـاي مختلف
گمـرك ميلـك در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بازدید کرد.
در ايـن بازديـد كـه از عملكـرد سـامانه جامـع امـور كمركـي و اسـتقرار آن در دورترين نقطه
كشـور صـورت گرفـت ضمـن تقديـر از عملكـرد گمـرك در جهـت الكترونيكـي كـردن عمليات
تجاري از ايجاد اشـتغال توسـط گمرك در منطقه محروم در سـال اشـتغال و توليد و تسـهيالت به
توليدكننـدگان و صادركننـدگان بـه افغانسـتان قدرداني كردند در اين ديـدار محمدي مدير گمرك
ميلـك گزارشـي از سـامانه امـور گمركـي و خدمـات گمرك در حداقـل زمان بـه صادركنندكان و
همچنيـن رشـد  ٢٣درصدي صادرات بهواسـطة اسـتقرار سـامانه جامـع امور گمركـي ارائه كردند.

بررسی امکان صادرات ریلی کاشی
و سرامیک از گمرکات استان یزد
مدیرکل گمرکات یزد با بیان اینکه مشکلی در زمینه
صادرات ریلی در این استان وجود ندارد از آمادگی
گمرک برای همکاری با راهآهن به منظور توسعه صادرات
براساس قوانین و مقررات گمرک خبرداد و گفت :برای
توسعه صادرات ریلی آماده همکاری با صنعت هستیم.
مهرداد پیرحیاتی در اولین نشست توسعه حملونقل ریلی
محصوالت کاشی و سرامیک استان یزد با تأکید بر اینکه باید صحبت
و درد دلهای صنعتگران را گوش کرد و در جهت رفع مشکالت آنان
گامهای اساسی برداشت ،افزود :امروز کلیه فرآیندهای و تشریفات
گمرکی در گمرکات یزد الکترونیکی شده و کاالی وارده به گمرک
یزد حداکثر  3روز و کاالی صادره در کمتر از  3ساعت از گمرکات
یزد ترخیص میشود.مدیرکل گمرکات استان یزد تأکید کرد :پیش
از راهاندازی سامانههای الکترونیکی ،ترخیص کاالی وارده  26روز و
کاالی صادره  7روز به طول میکشید.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان یزد ،احمد صلواتی مدیر
اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور نیز با تأکید بر
اینکه نیازمند برخی قوانین حمایتی در زمینه صادرات هستیم ،گفت:
گمرکات یزد به ویژه مدیرکل آن نهایت همکاری و همراهی را با
صنعت دارد.وی افزود :قوانین و مقررات باید در جهت حمایت از
صادرات تسهیل شوند و مدیران دولتی با صنعت همکاری کنند و اگر
این کار صورت نگیرد امکان رقابت برای محصوالت تولیدی به ویژه
کاشی و سرامیک در بازارهای صادراتی وجود ندارد.
صلواتي خاطرنشان کرد :در صورتی که زیرساختهای ریلی
تأمین شود میتوانیم صادرات سرامیک به کشورهای همسایه را با
کمترین هزینه انجام دهیم.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز بازنشستگان
مراسم گرامیداشت روز بازنشستگان در گمرک برگزار شد.

اینمراسمکهبههمتکانونبازنشستگانگمرکایرانوباهمکاریشرکت
تعاونی مصرف کارکنان گمرک و با حضور پرشور بازنشستگان در محل مجتمع
فرهنگی _ ورزشی مهرآباد برگزار گردید ،در این مراسم تعدادی از بازنشستگان
سخنرانی و از خدمات کانون بازنشستگان گمرک طی سالهای اخیر تقدیر و تشکر
کردند .در مراسم یادشده همچنین با اهدای گل و لوح به تعدادی از بازنشستگان
از آنها تجلیل بعمل آمد .
این گزارش می افزاید ؛ طی چهارسال اخیر و همزمان با مدیریت جدید
کانون بازنشستگان گمرک رسیدگی به مسائل و مشکالت آنان به نحو شایسته
تری در دستور کار این کانون قرار گرفته و یکی از اقدامات قابل تقدیر این کانون
برگزاری منظم روز بازنشستگان و دعوت از آنان در این مراسم است که این اقدام
ویژه با استقبال بازنشستگان همراه بوده است .
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منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

استاندار کرمان:

سامانه جامع گمرکی ،انقالبی بود که توسط گمرک در دولت یازدهم صورت گرفت
استاندار کرمان گفت :سامانه جامع امور گمرکی انقالبی بود که توسط گمرک
ایران در دولت یازدهم صورت گرفت و سبب تسهیل و تسریع خدمات گمرکی و
اعمال نظارت کارآمد بر جریان تجارت خارجی شد.
به گزارش روابط عمومی گمرکات استان کرمان ،علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای
گفتوگوی استانی که با حضور علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ،محمدرضا
قادر مدیرکل گمرکات استان کرمان و اعضای این شورا برگزار شد .ضمن تقدير از تالشهاي دکتر
مسعود کرباسيان رئيس کل وقت گمرک ايران ،در راهاندازي سامانه جامع امور گمرکي و پايلوت
بودن گمرک کرمان در اجراي اين سامانه افزود :اين سامانه انقالبي بود که در دولت يازدهم توسط
گمرک ايران صورت پذيرفت و راهاندازي آن موجب تسريع ،تسهيل ،روانسازي و ارائه خدمات
گسترده و همچنين اعمال نظارت کارآمد بر جريان صادرات و واردات شد.
استاندار کرمان اظهارداشت :گمرک الکترونیکی بهطور کلي به بروکراسي پيچيده و طوالني
که فسادانگيز بود پايان داد و به همین خاطر از مدیران ارشد گمرک و همچنین مدیرکل گمرک
استان کرمان قدردانی میکنیم.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه خبر داد:

رشد  ۳۹درصدی صادرات گمرک کرمانشاه

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه
ازرشد  ۳۹درصدی صادرات گمرک
کرمانشاه طی  ۵ماه گذشته خبر داد
و گفت :این گمرک بیشترین سهم
صادرات را دربین گمرکات استان به
خود اختصاص داده است.
خلیل حیدری افزود :در  ۵ماهه نخست
امسال  ۳۶۲میلیون و  ۴۸۹هزارو  ۱۲دالر
کاال به وزن یک میلیون و  ۶۹هزارو  ۶۳۹تن
درگمرکات کرمانشاه ،خسروی ،پرویزخان و پاوه

اظهار و صادر شده است.
وی اظهارداشت : :دراین مدت تشریفات
صادرات از گمرک کرمانشاه  ۲۷۶میلیون و ۵۱۰
هزارو  ۱۶۱دالر کاال به وزن  ۸۳۸هزارو ۷۳۹
تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از لحاظ ارزش با  ۳۹درصد افزایش و از حیث
وزن نیز  ۲۴درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد:
در ۵ماهه نخست سالجاری گمرک کرمانشاه
سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات

انتصاب
طی حکمی از سوی رئیس کل گمرک ایران مدیرکل گمرک تمرچین منصوب
شد.
براساس این حکم مرحمت سلیمان نژاد به عنوان مدیرکل جدید گمرک تمرچین کار خود را
آغاز کرد .وی پیش از این سمت عهدهدار مدیریت برخی از گمرکات استان آذربایجان غربی بود.

موفقیت ورزشی
امیرهمایون ابراهیمی فرزند محمد ابراهیمی از کارکنان گمرک
امیرآباد موفق به کسب مقام دوم در بیست و دومین دوره مسابقات
کاراته قهرمانی کشور شد.
یکتا بیدرانی فرزند حمید بیدرانی از کارکنان گمرک کرمان در
مسابقات کاراته استان موفق به کسب مقام سوم شد.

و بازارچههای استان کرمانشاه به خود اختصاص
داده است.وی گفت :دراین مدت نیز تشریفات
صادرات از گمرک پرویزخان  ۷۰میلیون و ۱۷۰
هزارو  ۱۳۴دالر کاال به وزن  ۱۸۰هزارو ۳۸۱
تن بوده که جایگاه دوم را در بین گمرکات استان
به خود اختصاص داده است.
حیدری خاطر نشان کرد :در  ۵ماهه نخست
سالجاری تشریفات صادرات از گمرک پاوه
 ۱۰میلیون و  ۸۷هزارو  ۴۲۵دالر کاال به وزن
 ۱۳هزارو  ۲۳۴تن است .وی افزود :تشریفات
صادرات گمرک خسروی نیز  ۵میلیون و ۷۲۱
هزارو ۲۹۲دالر کاال به وزن  ۳۷هزارو  ۲۸۴تن
میباشد.
مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کاالهای
صادراتی از طریق این گمرکات را سیمان ،گوجه
فرنگی تازه یا سرد کرده ،رخام پولیش داده شده،
هندوانه تازه ،کاشی و سرامیک ،پروفیل با مقطع
از آهن یا فوالد گرم نورد شده و کود شیمیایی
عنوان کرد و افزود :بیشتر کاالهای فوق به کشور
عراق صادر میشود.

رشد  ۲۰۷درصدی صادرات از
گمرک بازارچه مرزی سومار
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ،از رشد

 ۲۰۷درصدی صادرات از مرز سومار طی  ۵ماهه
نخست امسال خبر داد.
خلیل حیدری گفت :در این مدت ۷۰۲
میلیون و  ۸۷۲هزارو  ۴۷۹دالر کاال به وزن
یک میلیون و  ۷۷۴هزار و  ۸۲۹تن از مرز استان
کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.
وی افزود :از مجموع محمولههای صادراتی
فوق  ۲۶۳میلیون و  ۲۳۸هزارو  ۳۹۳دالر آن به
وزن  ۳۱۳هزارو  ۴۴۰تن از گمرک بازارچه مرزی
سومار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۲۰۷
درصد و از لحاظ وزنی  ۱۶۶درصد رشد داشت.
حیدری ادامه داد :صادرات از گمرک
بازارچه مرزی شیخ صله نیز  ۹۷میلیون و ۷۰۳
هزارو  ۹۵۲دالر کاال به وزن  ۳۷۷هزارو ۶۸۵
تن بود که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از لحاظ ارزش  ۶۹درصد افزایش
نشان میدهد.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح
کرد :در  ۵ماهه نخست سالجاری گمرک بازارچه
مرزی شوشمی با صادرات  ۲۰میلیون و ۹۸۳
هزارو  ۹۳۱دالر کاال به وزن  ۱۵۸هزارو ۸۷۸
تن به خارج از کشور ،از لحاظ ارزش  ۱۴۴درصد
و از حیث وزن نیز  ۴۴درصد افزایش داشت.

بازدید مدیرکل گمرک استان زنجان از شرکت های تولیدی استان

مدیرکل گمرک استان
زنجان ضمن بازدید از
شر کتها ی  G T Iو
نخ تایر صبا و آشنایی
با تولیدات این واحدها
درخصوص تسهیل واردات
و صادرات شرکتهای فوق
راهکارهایی ارائه کرد که
مورد استقبال قرار گرفت.

در طی این بازدید احمدی
در خصوص موضوعات مربوط
به صادرات و واردات واحد های
تولید با مدیران شرکت مذاکره و تسهیالت و راهکارهای گمرک جهت رونق کسب و کار را
به آنها ارائه نمود.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک

کشفیات

مأموران گمرک ایران در تازهترین
عملیات کشف مواد مخدر موفق به کشف
قلیانی شدند که از ماده مخدر شیشه
درست شده بود.
برای ساخت این قلیان  ۴کیلو و ۶۳۰
گرم ماده مخدر شیشه به کار گرفته شده و
قاچاقچیان قصد داشتند این میزان ماده مخدر
را از طریق یک بسته پستی جابهجا کنند،
که با هوشیاری مأموران واحد امانات پستی
گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) موفق به این
کار نشدند.
قاچاقچیان این مقدار مواد مخدر را که از
نوع متامفتامین خالص بود ،با شگردی خاص و
به عنوان صنایع دستی به شکل قلیان کامل
طراحی و با مواد رنگی و اکلیل تزئین کرده و
سپس با روکشهای مخصوص سر هم کرده
بودند ،اما مأموران گمرک امانات پستی فرودگاه

مشاور رئیس کل و سرپرست ستاد
نظارت گمرکات استان بوشهر گفت۴۷ :
تن مواد محترقه توسط مأموران این گمرک
کشف و ضبط شد.
جمشید قسوریان جهرمی افزود :با هوشیاری
مأموران گمرک و بهرهگیری از سامانه امور گمرکی دو
کانتینر حاوی محموله قاچاق مواد محترقه به وزن ۴۷
تن در گمرک بوشهر کشف شد.
وی اظهارداشت :در بازرسی و ارزیابی دو فقره
اظهارنامه که تحت عنوان وسائل تبلیغاتی اظهار
شده بود ،مشخص شد که کاالی درون کانتینر به
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کشف قلیان ساخته شده از ماده مخدر شیشه
توسط مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) با هوشیاری به این ترفند پیچیده
قاچاقچیان پی برده و موفق شدند این میزان ماده
مخدر را کشف و ضبط کنند.
گزارش واصله حاکی است ،این کشف در

اثر مهارت و تجربه مأموران گمرک و در نظر
گرفتن شاخصهای خطر در ارزیابی غیابی و
بهرهگیری بهینه از تجهیزات کنترلی ایکسری
صورت گرفته است .تعداد تجهیزات کنترلی

جز دو ردیف جلوی کانتینر مابقی شامل  ۷میلیون
و  ۵۴۸هزار و  ۴۰۲عدد ترقه به وزن  ۴۷تن است
که در داخل کانتینر جاسازی شده و در اظهارنامه
تنظیمی ذکری از آن نشده بود.مشاور رئیس کل و
سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر یادآور
شد :ارزش کاالی قاچاق مکشوفه بالغ بر  ۶۲میلیارد
ریال برآورد شده است.
شایان ذکر است که این خبر قبل از انتصاب
جمشید قسوریان جهرمی به سمت ازمدیریم شعامل
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و
تنظیم شده است

ماموران گمرک امانات پستی
گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)
از کیف مخصوص حمل حیوانات
تریاک کشف کردند.
براساس این گزارش مأموران
گمرک هنگام بازرسی کاالها به یک
جعبه کیف حمل حیوانات مشکوک شدند
و در بررسیهای بیشتر از داخل این کیف
مقدار یک کیلو و  968گرم مواد مخدر از
نوع تریاک کشف و ضبط کردند.
این مقدار مواد مخدر به طرز ماهرانهای در جدارههای این کیف جاسازی و
سپس با ترفندهای پیچیدهای روکشی شده بود ،اما با هوشیاری مأموران گمرک
امانات پستی آن را کشف کردند.

مأموران گمرک بازرگان موفق به کشف
انواع گیرنده و فرستنده رادیویی و دستگاههای
فیلمبرداری شدند.
این اشیا از سه مسافر ورودی کشف و موضوع جهت
رسیدگی به مراجع ذیربط اعالم شد.

(ایکسری) در گمرکات در دولت یازدهم سه
برابر شد و روند تجهیز گمرکات به این تجهیزات
ازجمله ایکسری کامیونی و چمدانی در دولت
دوازدهم همچنان ادامه دارد.
این گزارش میافزاید؛ مأموران گمرک
ایران در سال  ۲۰۱۷براساس ارزیابی سازمان
جهانی گمرک ( )wcoبیشترین تعداد عملیات
موفق را در کشف انواع مواد مخدر داشتهاند
و براساس ارزیابی این سازمان رتبه نخست
مبارزه با مواد مخدر در میان گمرکات جهان را
به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر این گمرک
ایران رتبه دوم جهانی مبارزه با انواع تخلفات و
قاچاق کاال در اختیار دارد .براساس تحقیقات
کارشناسان خطر قلیان 40برابر بیشتر از سیگار
است و با توجه به مورد یادشده فوق یعنی ساخت
آن از مواد مخدر شیشه باید گفت" :گل بود به
سبزه هم آراسته شد".

کشف  ۴۷تن مواد محترقه توسط مأموران گمرک بوشهر

کشف تریاک از کیف حمل حیوانات در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)

کشف انواع تجهیزات رادیویی
و فیلمبرداری
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بر ا سا س تا ز هتر ین گز ا ر ش
مر کز ا طال عا ت سا ز ما ن جها نی
گمرک(  ،)RILOگمرک ایران با
 171مورد بیشترین تعداد و حجم
کشفیات مواد مخدر را در میان سایر
کشورها به خود اختصاص داده است.
این مرکز در گزارش خود اعالم
کرده است :در حوزه کشفیات مواد
مخدر گمرک ایران فقط با  90مورد
کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه
بیشترین حجم کشفیات را در دنیا به خود اختصاص داده است و رکورد جدیدی
را در میان گمرکات سایر کشورها به لحاظ کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه
به ثبت رسانده است.

کشف  ۳۲۰هزار نخ سیگار قاچاق توسط مأموران گمرک الفت

با هوشیاری کارکنان گمرک بندر الفت از
یک دستگاه کمپرسی خروجی از جزیره قشم
 ۱۶۰۰باکس سیگار خارجی شامل  320هزار
نخ کشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات
استان هرمزگان ،شمشیری رئیس گمرک الفت با اعالم
ال ماهرانه
این خبر گفت :این محموله به صورت کام ً
در داخل لبههای فوقانی اطراف اتاق کامیون و مخازن
سوخت و همچنین در قسمت زیرین شاسی تریلر در
سه مخزن هوا جاسازی شده بود .رئیس گمرک الفت افزود :مخازن سوخت این کامیون با یک ورق فلزی
به دو قسمت جداگانه تقسیم شده بود که در یکی جاسازی سیگار و دیگری سوخت کامیون قرار داشت و
مخازن هوا نیز به شیلنگ باد متصل شده بود.

رشد  100درصدی کشف کاالی
قاچاق در استان تهران به کمک
سامانه جامع گمرکی

در سال  95و  5ماهه نخست امسال
حجم کشفیات قاچاق در استان تهران
به کمک سامانه جامع گمرکی بیش از
100درصد افزایش داشت.
وحید خدرویسی معاون حقوقی گمرک تهران با
بیان این مطلب گفت :ارزش کاالهای قاچاق کشف
شده در سال  1395به میزان 2هزارو  224میلیارد
تومان بود که در مقایسه با سال  1394معادل 100
درصد افزایش داشت.
وی افزود :این میزان افزایش حاصل زحمات
و تعامل شایسته گمرک با نیروی انتظامی و سایر
دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کاال با محوریت
سامانههای هوشمند گمرک است.
در پنج ماهه نخست سالجاری نیز  404میلیارد
و  443میلیون ریال کاالی قاچاق کشف شده است.

نشـریه تخصصـی امـور گمرکی

23

R

I

.

A

C

I

R

I

.

سـال نوزدهم

W

W

W

استان ها

اولین حکم انتصاب با امضای رئیس کل جدید گمرک ایران

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی منصوب شد
اولین حکم انتصاب توسط رئیس کل جدید گمرک ایران صادر شد و فرود
عسگری در حکمی احمد برکابیان را به سمت ناظر گمرکات استان آذربایجان
غربی و مدیرکل گمرک ارومیه منصوب کرد.
احمد برکابیان ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه پیش از این
سرپرست گمرکات این استان بود و مدیرکلی گمرک بازرگان ،مدیرکلی گمرک زنجان و معاونت
گمرکات متعدد استانی و مرزی را در کارنامه کاری خود دارد.
ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی یکی از مدیران اجرایی موفق گمرک بوده و عملکرد
خوبی در مدیریت گمرکات در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی ،تعامل با صاحبان صنایع و واحدهای
تولیدی ،افزایش درآمدهای گمرکی ،تعامل مرزی و مبارزه با قاچاق کاال داشته است.
سرپرست گمرک بازرگان خبر داد

تالش برای رفع مشکالت رانندگان ایرانی و افزایش ساعات کاری در گمرکات مرزی ترکیه
مسئوالن گمرکات آغری و گوربالغ
ترکیه در مالقات با همتاهای ایرانی خود
در گمرک بازرگان قول دادند تا مسائل
و مشکالت مربوط به معطلی رانندگان
کامیونهای ایرانی در طرف مرز ترکیه
تعطیلی دربهای ورودی و خروجی (از
ساعت  5تا  11صبح) را با هماهنگی
طرف ایرانی برطرف نمایند.
علی معصومی سرپرست گمرک بازرگان
در این زمینه گفت :ناظر گمرکات آغری و مدیر
گمرک گوربالغ ترکیه چندی پیش در دفتر وی
حضور یافتند و در نشستی که در آن مدیران و
معاونین گمرکات دو طرف و نیز مدیر پایانه و
فرمانده گروهان مرزی بازرگان و رئیس گذرنامه
مرز بازرگان حضور داشتند درباره اهم مسائل و
مشکالت موجود بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود :در این جلسه موضوع عدم رعایت
نوبت توسط مأمورین و رانندگان ترک در طرف
مرز ترکیه و اعتراض رانندگان ایرانی در این
زمینه به آنان اعالم شد که آنها قول رسیدگی و

کسب عنوان دستگاه
برتر از سوی گمرک
قزوین
گمرک قزوین براساس نتایج
ا ر ز یا بی عملکر د سا ل 1 3 9 5
جشنواره شهیدرجایی موفق به
کسب عنوان برتر در شاخصهای
عمومی شد و لوح تقدیر گرفت.
در بخشی از لوح تقدیر مشترک استاندار
و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
و دبیر ستاد جشنواره شهیدرجایی استان
قزوین آمده است :اینک که اداره کل
گمرک استان قزوین با سرلوحه قرار دادن
سیاستهای مقام معظم رهبری و نظام
اداری ،سیاستهای دولت تدبیر و امید
و برنامههای توسعه و هدایت و راهبری
جنابعالی براساس نتایج فرآیند ارزیابی
عملکرد سال  1395موفق به کسب عنوان
دستگاه برتر در شاخصهای عمومی شده
است با کمال افتخار این لوح تقدیر تقدیم
حضور ارزشمندتان میگردد.

جمهوری اسالمی ایران
احتــــرام ،اعــــتماد ،ســــرعت
دقـــــــــت و صـــــــــحت
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انتصاب
علی رحیمیان معاون توسعه مدیریت و منابع
گمرک ایران در احکام جداگانهای مسعود دهقانی
را به سمت معاون امور گمرکی گمرک کیش،
مصطفی گودرزی را به عنوان سرپرست معاونت
اداری و مالی گمرک باجگیران و محسن معماری
را به سرپرستی گمرک شلمچه منصوب کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران
در حکمی دیگر سیروس قهرمانی را با حفظ پست
سازمانی به عنوان سرپرست معاونت امور گمرکی
گمرک پرویزخان منصوب کرد.
وی همچنین طی حکم جداگانهای رضا
مهرجویی را با حفظ پست سازمانی به سرپرستی
معاونت امور گمرکی (واردات) حوزه نظارت
گمرکات استان بوشهر منصوب کرد.

کسب عنوان برتر جشنواره
شهید رجایی توسط گمرکات
سیستان و بلوچستان

رفع مشکل دادند.
وی اظهارداشت :طبق تفاهمنامه قبلی
مقرر شده تعداد ورود و خروج کامیونها حداقل
روزانه یک هزار دستگاه باشد ولی روزانه بین
 350تا  450دستگاه از طرف گمرک گوربالغ
(گمرک مقابل گمرک بازرگان) پذیرش میشود

که این امر مشکالتی را به وجود میآورد .طرف
ترکیهای در این زمینه اعالم کرد که به دلیل
محدودیت محوطه و توقف محمولههایی که به
مجوز بهداشت نیاز دارد چند روزی کامیونها
متوقف میشوند و قرار شد تعداد پذیرش کامیون
به  700دستگاه در روز افزایش یابد.

موفقیتهای گمرک انزلی در مسابقات ورزشی
به مناسبت گراميداشت هفته دولت يك
دوره مسابقات دارت و شطرنج بین كاركنان زن
و مرد ادارات شهرستان بندرانزلي برگزار شد.

در اين مسابقات تیم شطرنج گمرك بندرانزلي
توانست مقام اول و سوم انفرادی را کسب کند و
همچنین در رشته دارت حائز مقام سوم شود.
در تيم شطرنج گمرك بندرانزلي پورنگ صالح
کیا با يك بازي عالي مقام اول اين مسابقات ،ریحانه
حسنپور با رقابتي بسيار نزديك و ديدني مقام سوم
و همچنین در مسابقه دارت خانم معصومه بذربخش
مقام سوم اين مسابقات در بخش بانوان را به خود اختصاص دادند.همچنین به مناسبت ایام دهه امامت و
والیت (عید غدیرخم) و در راستای ایجاد انگیزه و ترویج فرهنگ ورزش بین کارکنان ،یک سری مسابقات
داخلی دارت ویژه برادران و خواهران ،با حضور عالقهمندان این رشته ورزشی در گمرک انزلی برگزار شد.
در این دوره از مسابقات در بخش بانوان خانمها بهزادی ،انصاری و کشاف به ترتیب مقامهای اول تا
سوم را به دست آوردند و در بخش مردان آقایان فزونی ،جاللی و شهسواریپور به ترتیب حائز کسب مقامهای
اول تا سوم این مسابقات شدند و جوایزی به آنها اهدا گردید.

حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان
موفق به کسب رتبه برتر در گروه عمومی،
اجتماعی و قضایی جشنواره شهید رجایی در
استان سیستان و بلوچستان شد.

قدردانی

علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان
هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی با
اهدای لوح تقدیری از زحمات سید یاسر حسینی
مسئول روابط عمومی گمرک بندرلنگه تشکر کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر آمده است:
بدینوسیله از تالش و همت واالی جنابعالی در
انجام امور و وظایف محوله با درج در پرونده
پرسنلی تشکر و قدردانی میشود.

موفقیت علمی

آیدا عامریان فرزند محمدحسن عامریان در
گمرک شهید رجایی موفق به کسب رتبه نخست
جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 95 – 96
در رشته پژوهش شد .کسب این موفقیت علمی را
تبریک عرض مینماییم.

موفقیت علمی فرزند یکی از همکاران گمرک انزلی
هلیا همت یار ،فرزند مصطفی همت یار از کارکنان گمرک انزلی ،توانست در مسابقات عکاسی
از تاالب انزلی رتبه اول را کسب کند.
در این مسابقات که در سطح استان گیالن و با همت کانون پرورشی فکری کودکان این استان و همچنین زیر
نظر سازمان حفاظت از محیط زیست و مؤسسه جایکا ژاپن برگزار و حدود  40عکاس حضور داشته که از میان این تعداد
عکاس ،هلیا همت یار عکاس برتر گردید و عکس وی به جشنواره کشور ژاپن ارسال و با لوح و اهدای یک دوربین
فیلمبرداری تقدیر شد.

		
صاحب امتیاز  :گمرک ایران
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مدیرمسئول :دکتر مسعود کرباسیان
رئیس شورای سردبیری :محمدهیراد حاتمی

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

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است
در نشست مسئوالن اتاق بازرگانی و گمرک اعالم شد

تسهیالت جدید گمرکی و مالیات برای تشکلهای صنفی در حوزه ICT
کمیسیون فناوری اطالعات ،ارتباطات
و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی با حضور
مسئوالن گمرک ایران و با همکاری کمیسیون
حملونقل و لجستیک و گمرک و معاونت
فنی و خدمات بازرگانی نشستی به منظور
بررسی قوانین و مقررات واردات و صادرات
 ICTبا حضور مسووالن و متولیان این حوزه
برگزار کرد.

در این نشست که براساس مسئولیت کمیسیون
فناوری اطالعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه
اتاق ایران در راستای پایش مستمر فضای
کسبوکار حوزه  ICTبرگزار شد ،نمایندگان مرکز
پژوهشهای مجلس ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نمایندگان تشکلهای
فعال حوزه فاوا و نمایندگی بانکهای متولی این
حوزه حضور داشتند.
محمدرضا طالیی رئیس کمیسیون  ICTاتاق
بازرگانی ایران در این جلسه با بیان اینکه حوزه
 ICTمیتواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد
عمل کند ،گفت :توسعه فناوری در دنیا با رشد
سریعی روبهرو است و ما باید قوانین کلی کشور را
برای تسهیل فعالیتها در حوزه  ICTفعال کنیم.
وی افزود :ما به عنوان مشاور این حوزه سعی
داریم کمک کنیم تا فعاالن حوزه  ICTاز قید
مشکالت فعلی رها شوند و امیدواریم با همکاری
گمرک ،وزارتخانههای متولی ،مرکز پژوهشهای
مجلس و سازمان توسعه تجارت موانع حوزه صادرات
را برطرف کنیم.
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی
اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت وزارت
اقتصاد ،این وزارتخانه را یک وزارتخانه فرابخشی
دانست و گمرک را یکی از زیرمجموعههای مهم
آن قلمداد کرد که با توجه به حضور مسؤوالن
آن در اتاق میتوان امیدوار بود مشکالت بخش
خصوصی راحتتر مطرح شده و فعاالن حوزه ارتباط
بهتری با مسؤوالن برای حل مسائل گمرکی خود
داشته باشند.
وی درخصوص مشکل کارتهای بازرگانی
اجارهای که با انتقاد مسؤوالن گمرک و فعاالن
خصوصی روبهرو شده ،ضمن رد این شیوه گفت:
واقعیت این است که نحوه فعالیت سازمانهای
مختلف ،ناهماهنگیهای موجود و نامساعد بودن
فضا باعث شده تا برخی به این شیوه روی آورند.
وی خاطرنشان کرد :بهترین راه حل این
مشکل و مشکالت دیگر در حوزه گمرکی ،برگزاری
همین نشستها و جلسات است.
در این جلسه خداکرم اسکندری مدیرکل ارزش
و تعرفه گمرک پس از استماع نظرات فعاالن بخش
خصوصی و آگاهی از مشکالت آنها گفت :اولین
قدم ما در دولت یازدهم این بود که تشکلها را در
ارزشگذاری با گمرک ایران همگام کنیم.
وی افزود :در سامانه گمرکی 300هزار رکورد

ثبت و ارزشگذاری شده که با توجه به این تعداد
باالی رکوردها طبیعی است که امکان بروز خطا
نیز وجود داشته باشد .ما آماده هستیم هر مشکلی
را که وجود داشته باشد و فعاالن حوزه  ICTبه ما
اطالع دهند بررسی و اصالح کنیم.
اسکندری ادامه داد :در بحث موانع غیرتعرفهای،
تشکلها تا آبان ماه میتوانند در زمینه مشکالت
قاچاق به ما اطالعرسانی کنند واگر الزم باشد 9درصد
مالیات بر ارزش افزوده برای آنها حذف میشود.وی
افزود :شاید برای کاالهایی که ریسک قاچاق باالیی
دارند این مالیات حذف شود که البته اتاق بازرگانی
باید پیشنهاد مربوطه را به ما در این زمینه ارائه دهد.
اسکندری درخصوص بحث کماظهاری نیز
گفت :در بحث مقابله با کماظهاری روند خوبی
در گمرکات جریان دارد و گرچه تا پیش از این
به صورت سلیقهای عمل میشد ،اما هماکنون
در سامانه جامع گمرک امکان ویرایش وجود دارد.
بنابراین اگر الزم باشد مواردی تغییر کند در صورتی
که به ما اعالم کنند این امکان وجود دارد.
اسکندری خاطرنشان کرد :اگر تشکلها به
همراه فهرست قیمتها وزن کاال را هم به گمرک
اعالم کنند ،جلو بروز بسیاری از اشتباهات گرفته
میشود .همچنین براساس آنچه که در دست انجام
است در آینده برای ترخیص کاال نیازی به حضور
واردکننده نیست ،بلکه گمرک با استناد به پیش
اظهاریه واردکننده کار ترخیص را انجام خواهد داد.
اسکندری در پایان در پاسخ به مشکلی که یکی
از فعاالن حوزه ICTمطرح کرد ،گفت :در زمینه
واردات کاالهای جانبی کامپیوتر مانند ماوس ،اگر
در زمینه ارزشگذاری و اظهارنامه کامل کاال و برند
کاال دقیق شفاف و صحیح عمل شود ،در نتیجه
قیمتگذاری دقیقتری هم صورت میگیرد.
براساس این گزارش اسماعیلی معاون مرکز
واردات گمرک ایران نیز در این نشست به ارائه
دیدگاههای خود پرداخت و گفت :سال گذشته ما
 500واحد تولیدی داشتیم که در مسیر سبز تعریف
شدند .بر این اساس اگر اتحادیه یا واحد تولیدی یا
اتاق بازرگانی ایران تقاضای خود را به مرکز گمرکات

اظهار کنند و شواهدی ارائه دهند که در مسیر سبز
هستند میتوانند از تسهیالت واحدهای تولیدی
استفاده کنند .این مسیر سبز در واقع در حکم چک
سفید امضا است که در اختیار تولیدکننده واقعی
قرار داده میشود.
اسماعیلی همچنین متوسط زمان ترخیص
نوتبوک در مرکز گمرکات کشور را  7روز اعالم و
خاطرنشان کرد :اگر میبینید کاالیی در مدتی بیش
از سه روز ترخیص میشود باید به مدیر کارشناس
مربوطه در گمرک مراجعه کرده و مشکالت خود
را از این طریق پیگیری کنید.
وی افزود :مشکالت ترخیص کاالهای ICT
در بندرلنگه نیز بهزودی حل شده و بندر دیگری
برای این کار اختصاص خواهد یافت.
در این جلسه عبدالرضا نوروزی نایبرئیس
کمیسیون  ICTاتاق بازرگانی ایران و رئیس
اتحادیه لوح فشرده هم به ارائه دیدگاههای خود
پرداخت و گفت :تولیدکنندگان لوح فشرده در بخش
قطعات یدکی با مشکل گمرکی روبهرو هستند .در
گذشته ما از طریق پست  DHLقطعات کوچکی را
که برای لوازم یدکی ابزار تولیدمان الزم بود دریافت
میکردیم ،اما االن یک قطعه کوچک  ۲تا  ۳ماه
زمان میبرد که به دستمان برسد و همین امر باعث
ال خط تولید متوقف شود .عالوه بر این
میشود عم ً
توقف تولید باعث افزایش قاچاق کاال نیز خواهد شد.
نوروزی ادامه داد :در گذشته ما کاالها را دپو
میکردیم ،اما حاال این مکان میسر نیست و لذا
خواستار توجه مسئوالن گمرک به این مشکل
هستیم.
مسعود شنتیایی رئیس اتحادیه سختافزار و
سیستمهای امنیتی نیز در این جلسه گفت :اگر ما
به واحدهای تجاری رجوع کنیم و پای صحبت
واردکنندگان مجاز بنشینیم میبینیم علیرغم
تالشهای صورت گرفته برای روانسازی امور
همچنان شرایط مطلوب نیست .در واقع به دلیل
ایستگاههای مختلف و متفاوتی که شکل گرفته و
ناهماهنگی بین بخشهای مختلف به خواستههای
خود در عمل نرسیدهایم.

ال میبینیم برخی اجناس در
وی افزود :عم ً
گمرک سه روزه ترخیص نمیشود که علت آن
ممکن است کمبود مدارک ،مساله استاندارد و
ناهماهنگیهایی باشد که بین دستگاهها وجود دارد و
باعث میشود که اجناس واردکننده در گمرک بماند.
توقف کار به دلیل بوروکراسی و عدم هماهنگیها
باعث شده هزینههایی که باید بابت انبارداری به
شرکتهای خارجی داده شود گاه از خود جنس
بیشتر میشود و همین قیمت تمام شده کاال را
افزایش داده و نارضایتی مصرفکننده را در پی دارد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر مشکل کنترل
قاچاق ما را هم دچار مشکل کرده و کنترلهای بین
راه و استعالمهای مختلف از سازمانهای مختلف
گاه بین  ۳۰تا  ۴۵روز طول میکشد.
در این جلسه آقایی دبیرکل مجمع عالی
واردات نیز گفت :شرایطی که ما شاهد آن هستیم
این نگرانی را ایجاد میکند که واردات قاچاق نسبت
به ورود قانونی کاال افزایش یابد .به نظر میرسد
مشکل کاالهای حوزه آیتی به وجود تعرفههای
ال در بحث نوت بوک مصرف
نامناسب است مث ً
کاالی این حوزه افزایش داشته اما در سالهای
اخیر با کاهش واردات قانونی به تبع آن با افزایش
واردات قاچاق روبهرو هستیم .تاخیر در ترخیص کاال
از دیگر مشکالت واردات کاالهای آیتی است.
هاشمینسب از شرکت مادیران نیز در این
جلسه گفت :در مورد کاالهای آیتی مشکالتی در
گمرک بندر لنگه وجود دارد که با سایر گمرکات
این حوزه مثل گمرک پیام و امام تناسب ندارد.
وی در خاتمه گفت :ارزش کف کاالهای
مصرفی مثل ماوس وایرلس  6دالر تعیین شده و
با توجه به این قیمتگذاری قیمت ماوس باید ۴۰
هزار تومان باشد ،اما قیمت آن در بازار حدود ۲۰
هزار تومان است و به نظرم این شیوه قیمتگذاری
موبایل هم باید بهروز شود.
رسو لاف که از سوی تولیدکنندگان
نرمافزارهای تلفن همراه صحبت میکرد نیز در
این نشست گفت :نرمافزارهای خارجی عمدت ًا با
نسخه کرک شده در کشور استفاده میشود ،اما بحث
کپیرایت میبایست مورد توجه قرار گیرد؛ چون
وقتی نسخه خارجی رایگان باشد تولیدکننده داخلی
هم قابلیت عرضه کاالی تولیدی خود را ندارد.
گفتنی است اسحاقی واردکننده تبلت ،موبایل
و لوازم جانبی ،بابک عابدی رئیس اتحادیه صنعت
چاپ ایران ،ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات
و صنایع انفورماتیک ،رحمتی قائممقام و معاون
اجرایی مرکز فناوری اطالعات وزارت ارشاد نیز
در این جلسه به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
شایان ذکر است که در این نشست مهدیپور
معاون دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت،
علیاکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک
و جمعی از فعاالن حوزه فناوری اطالعات اتاق
بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.

