
 تحليل سيستم اظهار از راه دور(اظهار حمل) بر روي سرور ثبتارش سه ماه پس از اجرا

ارا سيستم اظهار مي گوييم، چندي پيش و در آغاز بكارگيري سيستم اظهار از راه دور بر روي سرور ثبتارش كه از اين به بعد به آن اختص

و با پيگيري اتحاديه كارگزاران گمركي ايران كه خوشبختانه اي نگاشته و در آن بعضي انتقادات وارده به اين سيستم را مطرح كردم  مقاله

برخي از آنها برطرف شد.  در آن در جلساتي كه با تني چند از مديران ارشد سازمان توسعه تجارت و همچنين گمرك ايران انجام شد 

.  ي بايستي اشكاالت آن در حين اجرا برطرف گرددنيز فرض اوليه ايشان اين بود كه اصل طراحي و اجراي سيستم درست است ولجلسات 

هاي بسيار   ضرورت اين سيستم با وجود هزينهخواهيم به اين نكته بپردازيم كه اصوال ت بيش از سه ماه از اجراي آن، مياكنون و با گذش

 زياد اجراي آن چيست؟

 بررسي اشكاالت وارد بر سناريوي سيستم اظهار: گام اول

 يران كد و سطرهاي ثبت سفارش به جاي كد تعرفهاجرا بر اساس ا -1

كند ولي چند سالي است كه سازمان توسعه  شناسايي مي HSاصوال گمرك بر اساس قوانين بين المللي، كاال را بر مبناي كد تعرفه يا  

كد وجود داشته  پياده سازي ايراند و مهمي كه در جداي از اشكاالت بسيار زيا.  كد تعيين نموده است جارت مالك شناسايي كاال را ايرانت

و خود جاي بحث مفصلي است، اين موضوع سبب ميشود كه در تنظيم اظهارنامه گمركي يك كاال كه مثال در سايزهاي مختلف يا 

) گاهي اوقات ده، سي يا حتي بيش از يكصد قلم(رنگهاي مختلف يا انواع مختلف وارد ميشود به جاي يك قلم به تعداد تنوع اقالم 

افزايش پيدا كند كه عالوه بر مشكالت محاسباتي و كنترلي در گمرك و حتي در نقاط كنترل بين راهي توسط نيروي انتظامي و يا مبارزه 

 .با قاچاق، موجب كاهش چشمگير رتبه ما در تجارت بين المللي بدليل افزايش بي رويه اسناد الزم در ترخيص مي گردد

 س وزنمغايرتهاي وزن و ارزش بر اسا -2

در .  ي اوقات مالك قيمت گذاري كاال وزن نيست بلكه ساير كميتهاي كاال مثل تعداد، مترمكعب، طول و يا نظاير آن مورد نظر استهگا

اينگونه موارد، وزن ارائه شده اصوال تقريبي است و ارزش معامالتي ندارد ولي در سيستم اظهار چنانچه وزن كاالي وارده با آنچه از اول 

اين مهم با تذكرات ارائه شده، برطرف گرديده .  ارائه شده بوده است تفاوت داشته باشد به عنوان مغايرت بروز خواهد كرد يتقريب بصورت

ت اضافه كرده و ولي بايستي ابتدا وزن سفارش در سيستم درج شده و سپس در گمرك اصالح شود كه يك مرحله زمان بر را به تشريفا

نيز وزن زمان سفارش ) كااليي كه ارزش آن بر مبناي وزن محاسبه ميشود(طرفي در مورد واردات كاالي وزني از  د.هيچ سودي هم ندار

افتد، در اكثر موارد اندكي متفاوت  اصوال يك عدد مورد توافق است ولي آنچه در عمل به دليل محدوديتهاي بسته بندي يا توليد اتفاق مي

البته اين مورد نيز با تذكرات .  كند رود ولي سيستم آن را يك مغايرت قلمداد مي دي بشمار مياست كه البته در تجارت مسئله بسيار عا

ارائه شده رفع شده ولي مطابق روش قبلي بايستي ابتدا با عدد سفارش، شناسه اظهار دريافت و سپس در گمرك آن را اصالح نمود، كه 

ورد چنانچه به هردليل اين مرحله (اصالح پس از دريافت شناسه اظهار) ضمن اينكه در هر دو م  .البته كار عبث و زمان بري است

 فراموش گردد موجب تعلق جريمه به صاحب كاال خواهد بود. 

 جابجايي آيتمهاي يك كاال در اقالم مختلف -3

فارش بر مبناي مصرف براي كاالهاي با تنوع مختلف مانند سايزهاي مختلف يا رنگهاي مختلف يا مانند آن، قاعده بر اين است كه س

متعارف در نظر گرفته شود، در زمان حمل محموله ممكن است به داليل مختلف از قبيل سفارشهاي توليد خريدار يا موجودي انبار 

 تن در 200جايگزين شود مثال در سفارش رنگ به وزن ) از همان نوع(فروشنده برخي از اين اقالم با ساير اقالم سفارش يا با اقالم جديد 

تن و يا يك  30تن ارسال شده و به جاي آن رنگ قرمز  10تن، در زمان حمل  20ده رنگ مختلف، ممكن است رنگ زرد با سفارش اوليه 

اين اقدام بسيار متعارف بوده و هيچ مشكلي هم به لحاظ تعرفه، ميزان حقوق و .  تن بارگيري شود 10رنگ جديد مثال نارنجي به ميزان 

ساير موارد را در پي نخواهد داشت، ولي در سيستم فعلي ناچار از اصالحيه ثبت سفارش و دريافت شناسه اظهار بر عوارض پرداختي و 

 .باشد اساس آن مي

 عدم امكان اظهار دو ثبت سفارش در يك اظهارنامه -4

افتد  گاها اتفاق مي.  پذيرد انجام مي در سفارشات متوالي براي واحدهاي توليدي يا نمايندگيها، عموما ثبت سفارشهاي مشابه بطور متوالي

و امكان ارسال مابقي ) بدليل محدويتهاي بارگيري(تن حمل شده  585تني در هنگام حمل به دفعات مجموعا  600كه مثال يك سفارش 

تن از  15دي مقدار در اين حالت فروشنده در محموله بع.  باشد محموله در يك كانتينر جداگانه به لحاظ هزينه حمل مقرون به صرفه نمي

كند، ولي در سيستم فعلي امكان درج دو ثبت سفارش در يك اظهارنامه  سفارش قبل بارگيري نموده و مابقي را از سفارش جديد حمل مي



 هاي اعتباري به لحاظ تسويه ارز دريافتي بسيار اين اقدام خصوصا در محموله.  يدآ وجود ندارد اگرچه از لحاظ گمرك ايرادي پيش نمي

 الزم است

 عدم امكان رديابي تفاوت ارزش يا تعرفه پس از اظهار به گمرك -5

پذيرد، ولي در هنگام انجام تشريفات گمركي، ممكن  اگرچه در سيستم اظهار فعلي، شناسه اظهار بر مبناي ارزش ثبت سفارش انجام مي

 .ديابي اين تفاوتها نيستاين سيستم قادر به ر.   است اين ارزش كمتر يا بيشتر از تشخيص گمرك باشد

 بررسي ميزان فايده سيستم اظهار در پاسخ به نيازهاي طراحي: گام دوم

 بررسي ثبت سفارشات و ميزان تحقق آنها -1

اين اقدام مهم .  سيستم اظهار فعلي، كنترل ثبت سفارشات انجام شده و كنترل ورود كاالي موضوع آنها استاعالم شده يكي از مزاياي 

 .ازطريق سيستم جايگزين به سادگي قابل انجام بوده و از طرفي مشكالت سيستم فعلي نيز در سيستم جديد برطرف خواهد شداوال 

 كنترل روند استفاده از ارزهاي تخصيصي -2

عامل  نمايد، بانكهاي نشان ميدر اين رابطه خاطر.  كنترل ارزهاي تخصيصي يكي ديگر از علتهاي اجراي اين سيستم عنوان ميگردد

نمايند به نحوي كه اگر اصوال كااليي در مقابل ارز  حسب وظيفه و رسالت خود تضمينهاي الزم براي اعتبار يا حواله ارائه شده را اخذ مي

دريافتي وارد نگردد هم بتوان خسارت وارده را توسط صاحب كاال جبران نموده و جريمه هاي مقرره را وصول نمود، با اين توصيف 

دد كه اصوال كنترل با اين شدت كه جلوي اظهار كاال به گمرك قبل از اعالم بانك عامل به بانك مركزي گرفته شود، گر مشخص مي

البته در سيستم جايگزين .  ضروري نبوده و ميتوان مانند سابق پس از ترخيص كاال مراتب را از طريق گمرك به بانك عامل اعالم نمود

 .پذيرفت دبدون اراده افراد انجام خواه اين اقدام نيز بصورت الكترونيكي و

 بررسي تبعات منفي در چرخه واردات كشور: گام سوم

 هاي بانك عامل، بانك مركزي و وزارت بازرگاني تا گمرك از دست رفتن زمان در چرخه -1

كاال به بانك عامل تا اعالم با توجه به سابقه اجراي سيستم در چند ماه گذشته، حداقل زمان انتقال اطالعات از زمان مراجعه صاحب 

دريافت اين اطالعات تا زمان امكان  زمانبه همين ترتيب از .  ساعت ميباشد 48، 2بانك مركزي به سيستم اظهار فعلي در سامانه نشر

ساعت زمان بدون هيچ امتيازي  72است يعني در خوش بينانه ترين حالت زمان الزم ساعت  24اسه اظهار در سيستم گمرك ناستفاده از ش

در عين حال بسيار شايع است كه با كوچكترين مشكل از قبيل مشكالت ارائه شده در فوق يا قطعي اينترنت يا مشكالت  و دست ميروداز 

 .هركدام از سايتها و نظاير آن روزها به اين زمان معطلي اضافه شود

 به سازمانهاي مختلف عدم پاسخگويي مجريان به دليل وابستگي اطالعات -2

سازمان توسعه تجارت و گمرك دخيل بوده و مسئولين برخي از آنها نيز   بانك عامل، بانك مركزي،  با توجه به اينكه در چرخه بانكي،

 .يدنما براي صاحبان كاال در دسترس نيستند، لذا امكان پيگيري موثر در زمان بروز خطا از دست رفته و صاحبان كاال را سرگردان مي

 ثبت سفارشات مكرر و بي فايده براي رهايي از مشكالت پيش آمده -3

بروز مشكالت فوق االشاره و نياز به اصالحات مكرر در ثبت سفارشات، در برخي موارد صاحبان كاال را بر آن ميدارد تا ثبت سفارش قبلي 

سفارش جديدي را افتتاح كرده و كاال را با آن ترخيص را رها كرده و براي صرف زمان كمتر به جاي اصالح ثبت سفارش قبلي، ثبت 

اين اقدام باعث ميشود تا حجم زيادي از ثبت سفارشات بالاستفاده در سيستم باقي مانده،  بعضا منجر به برآوردهاي غلط سازمانها .  نمايند

 .از حجم درخواست بازار از كاالهاي خاص گردد

 ل مشكالت بسيار جزئياصالحات متعدد در ثبت سفارشات براي ح -4

شود تا صاحبان كاال موظف به اصالحيه  ثبت شده در ثبت سفارش با كاالي وارده، باعث مي دتلقي مغايرت از هر گونه ناسازگاري اعدا

 .تر خواهد بود مان توسعه تجارت قابل بررسي دقيقاين ادعا با مراجعه به ساز.  هاي مكرر بر روي يك ثبت سفارش شوند

 پيشنهاد نظام جايگزين :گام چهارم

 بارگذاري سيستم كنترلي بر روي سرور گمرك و انجام فرآيند ترخيص -1

 در اين جابجايي.  پيشنهاد ميشود كل سيستم از روي سرور ثبتارش برداشته و به سرور گمرك منتقل شود  با توجه به كليه نكات فوق،

صول كاال قابل اظهار وو به شرط ) امل و چه مستقيما از فروشندهچه از بانك ع( كاال به محض وصول اسناد توسط صاحب كاال  −

 .به گمرك ميباشد



از ) قابل دسترسي از روي سرور سازمان توسعه براي گمرك ( در طي انجام روال اظهار كاال، با كنترل ثبت سفارش انجام شده  −

 جلوگيري خواهد شدانجام تشريفات ترخيص براي آن دسته از كاالها كه فاقد شرايط الزم باشند 

پس از انجام تشريفات و مشخص شدن تعرفه صحيح كاالي وارده، همچنين ارزش واقعي كاال ميتوان مراتب را به نحو مقتضي  −

مغايرتهاي   و بصورت كامال هوشمند و بدون دخالت فرد به سرورهاي سازمان توسعه و بانك مركزي ارسال نموده و همچنين،

 .هايتا بر مبناي آنها اقدامات از پيش تعريف شده را انجام دادپيش آمده را رصد نمود و ن

 بارگذاري سيستم كنترلي بر روي سرور گمرك و ترخيص به شرط دريافت بازخوردهاي الزم -2

چنانچه به هر دليل سازمانهاي ذيربط مصر به جلوگيري از ترخيص كاال قبل از كنترل همگي موارد توسط سازمانهاي خودشان بوده و 

الزم براي صدور (خواهند به كنترلهاي گمرك اعتماد نمايند ميتوان، سيستم را با شرايط پيشنهاد اول اجرا نمود و ثبت شماره ارزيابي ن

در اين صورت نيز ضمن عبور از مغايرتهاي غير واقعي، زمان الزم .  را منوط به انجام كنترلها و تاييد آن سازمانها نمود) انه گمركي.پر

 .كنترلها با زمان انجام تشريفات گمركي هم پوشاني شده و نهايتا كل زمان مصروف براي ترخيص كاهش مييابدبراي اين 
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  اصغر مظاهري

 كارگزار گمركي


