
  حلقه مفقوده طراحي گمرك نوين ،كارگزاران گمركي

در چند سال گذشته شاهد برداشتن گامهاي بلندي از سوي گمرك جمهوري اسالمي ايران درجهت انطباق فرآيندهاي 

ايم.  اين  هاي عملياتي گمرك بوده سازي روشهاي نوين تجارت در شيوه گمركي با دانش روز و بستر سازي براي امكان پياده

ها  هاي مختلف عملياتي، مالي، حقوقي، رايانه و ديگر حوزه وقفه كارشناسان مختلف در حيطه مهم كه در سايه تالش بي

هاي مختلف و بصورتي كامال روشمند در جريان است.  آنچه باعث حسرت  روهپذيرد، هم اكنون نيز از طريق كارگ صورت مي

زاران گمركي بصورت عام به عنوان مجريان اصلي فرآيندهاي بازتعريف و ناراحتي نگارنده شده، درنظر نگرفتن نقش كارگ

گيري، سهم خود را  نشيني و گوشه اند كه با حاشيه البته شايد بزرگترين مقصر در اين ميان كارگزاران گمركي بوده  شده است.

جديد در گمرك جمهوري اسالمي  اي كه در دوره اند  اميد است با عنايت ويژه در سياستگذاري در اين زمينه از دست داده

است، زمينه براي  است و خوشبختانه به مصوبات بسيار موثري در اين زمينه منتج شده ايران به نقش كارگزاران گمركي شده

  اين همكاري و تبادل نظر فراهم گردد.

و موثر را بين كليه عوامل  اگر بخواهيم از بيرون به فضاي ترسيم شده جديد نگاهي بياندازيم، يك ارتباط منطقي، بهنگام

در چه زماني كاال را  است كه فروشنده خارجي تجارت خارجي تشخيص خواهيم داد.  در الگوريتم نهايي، دقيقا تعريف شده

دهد.  از چه  كند، چگونه اطالعات را در اختيار شركتهاي حمل، بيمه يا بانك كارگزار و اتاق بازرگاني مبدا قرار مي حمل مي

دهد.  مراحل ثبت   براي خريدار قابل رديابي خواهد بود.  شركت حمل چگونه اطالعات را به خريدار انتقال ميزماني كاال

سفارش و ثبت اعتبار در بانك خريدار از چه زماني قابل انجام است و چه كنترلهايي بر آن مترتب خواهد بود و نهايتا دريافت 

مجوزهاي الزم از سازمانهاي همجوار و بانكها، انجام تشريفات ترخيص،  اسناد حمل از شركت حمل، مراجعه به گمرك، اخذ

است كه در  شود ولي فراموش شده ترخيص كاال و كنترلهاي بعد از ترخيص همه و همه در يك سيستم جامع ديده مي

رگمركي توسط اند.  با اين روش و معرفي كارگزا كشورهاي ديگر محلي هم براي تعريف كارگزاران گمركي در نظر گرفته

تواند در  صاحب كاال در سيستم پياده شده، كارگزار هم بصورت خودكار در جريان امور مربوط به خود قرار گرفته، مي

كوتاهترين زمان ممكن در جريان ورود كاال قرار گرفته و با استفاده از حدود دسترسي تعيين شده اقدامات الزم را در ادارات و 

اده، نهايتا پس از اظهار و انجام تشريفات گمركي كاال را بارگيري و پس از ترخيص به واردكننده سازمانهاي ذيربط انجام د

  تحويل نمايد.

آيد، فراموش شدن همين حلقه است.  بگذاريد مراحل فعلي انجام  مي متاسفانه آنچه از گامهاي فعلي اين طرح ملي و عظيم بر

ا اين توضيح كه برخي از اين مراحل اصوال در چرخه گمرك جمهوري اسالمي ، بتشريفات ورود كاال را با يكديگر مرور كنيم

  ايران قرار ندارند.
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در اين تواند جزو خدمات ارائه شده توسط كارگزاران گمركي باشد ولي در حال حاضر حضور كارگزاران  تمامي مراحل فوق مي

شركتهاي ارائه دهنده پذيرد، بدين معني كه كارگزاران گمركي براي  احب كاال و به عنوان وي انجام ميمراحل به جاي ص

دانند فالن كارگزار امور  اند و تنها در سايه ارتباطات كاري و روزمره است كه مي كد به لحاظ حقوقي ناشناخته خدمات ايران

  نمايند. رو با وي همكاري ميدهد و از اين  مربوط به فالن صاحب كاال را انجام مي

در بخش ثبت سفارش كار از اين هم دردناكتر است.  در اين روش كارگزاران گمركي يا اشخاصي كه بصورت مستقل انجام 

اين عمليات را از طرف صاحب كاال به عهده دارند با استفاده از توكن و رمز عبور و شناسه صاحب كاال به سيستم متصل 

دهند.  اين امر ضمن مغايرت با قوانين صريح در بخش امضاء الكترونيك  راي او و به اسم او انجام ميشده و اقدامات را ب

  گردد. بطور طبيعي باعث مخدوش شدن وظايف و مسئوليتهاي حقوقي طرفين اين اقدام مي

معمول خود صاحبان كاال  است.  لذا در اين امور بطور مراجعه به بانكهاي عامل هم براي بانكها و سيستم آنها تعريف نشده

القاعده براي برطرف كردن  باشد كه علي كنند و اين خود باعث بروز مشكالت و يا مغايرتهايي در اسناد تحويلي مي اقدام مي

  آن بايد مجددا به بانكها مراجعه كرد.

غير از شرايط معمول،  شود.  در اين ايستگاه نيز محسوب ميتحويل اسناد از شركتهاي حمل جزو خدمات شايع كارگزاران 

است تا مشكل مضاعف گردد.  شركتهاي حمل بهيچ عنوان كارگزاران گمركي را  سختگيري شركتهاي حمل نيز باعث شده

ها امتناع  دانند.  از قبول فرمها با امضاء ايشان حتي در برخي موارد عليرغم تصريح موضوع در متن وكالتنامه موجه نمي

دهاي توليدي خارج از تهران خود مشكل پذيرند كه براي شركتها و واح فقط از صاحبان كاال ميكنند.  چكهاي سپرده را  مي

ديگري است.  در حاليكه بطور معمول كارگزاران گمركي در مقايسه با شركتهاي حمل ونقل از شناخت بهتري نسبت به 

انگيزه صاحب  ،ن است طوالني باشد و اينمشتريانشان برخوردار هستند.  فاصله زماني بين دو محموله يك صاحب كاال ممك

ها و توالي فعاليت ناچار ار تسويه موارد قبلي براي  كند ولي كارگزاران با تعدد پرونده نهايي كم مي حساب كاال را براي تسويه

گمركي از  باشند.  با اين نگاه و در نظر گرفتن رسميت و تخصص و قابل پيگيري بودن كارگزاران هاي جديد مي انجام پرونده

تري براي  تر و مطمئن شده اين صنف، مشتريان شناختهتوان به اين نتيجه رسيد كه  طريق گمرك ايران به راحتي مي

  توان با سهولت بيشتري تعريف و اجرا نمود. نقل بوده و روابط كاري را با ايشان مي و شركتهاي حمل

الزم و مرحله بعضا عدم شناخت صاحبان كاال از اسناد  تحويل اسناد از بانكهاي عامل، مرحله بعدي است.  در اين 

شود كه تحويل اسناد در چند مرحله صورت پذيرد، صاحبان كاال عموما برداشت كاملي از عواقب  ، باعث ميمشخصات آنها

افتد براي  اق ميخبرند، لذا بسيار اتف حقوقي ناشي از وجود ايرادات خاص در اسناد نداشته و از اهميت هر كدام از مغايرتها بي

رود و برعكس،  رفع مغايرتي كه هيچ بار حقوقي نداشته و اهميتي در گردش كاري گمرك ندارد، زمان زيادي از دست مي

هاي مضاعف  وجود ايراداتي در اسناد تحويلي باعث متوقف شدن عمليات ترخيص شده و يا حتي باعث تعلق جريمه و هزينه

ن سيستم موثر باشند با كنترل بهنگام اسناد، اوال گردش كار در بانكهاي عامل را ي در اي.  چنانچه كارگزاران گمركگردد مي

نمايند و دوما، در  كوتاه كرده و با ارائه اسناد صحيح و كامل در اولين مراجعه، به سهولت بررسي توسط بانك كمك مي

در همان زمان تذكر داده و به اين ترتيب از  دريافت اسناد از بانك با دقت كافي عمل كرده و هرگونه مشكل در اسناد را

  نمايند. مراجعات بعدي جلوگيري مي

سازي وارد است و انشا... بطور جداگانه مورد  و نحوه پياده، جداي از ايراداتي كه به خود روش در مرحله ثبت اظهار حمل

تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت، ناديده گرفتن كارگزاران گمركي باعث ايرادات عمده در سيستم شده و اجرا را با اشكال 

ته باشد، صاحب كاال فهرستي از كارگزاران گمركي مورد تائيد وجود داش مربوطه،است.  چنانچه در روي پورتال  مواجه كرده



از ابتدا و هنگام ثبت نام در ثبتارش، كارگزار خود را نيز انتخاب كند.  با اين روش و در هنگام ثبت اظهار حمل،  تواند مي

تواند از طريق نام كاربري خود (نه با استفاده از نام كاربري صاحب كاال) به سيستم وارد شده و بر اساس سطوح  كارگزار مي

يف شده، اقدامات الزم را انجام دهد و از اين طريق ضمن اعمال كنترلهاي تخصصي مربوطه، مسئوليت اظهار دسترسي تعر

را نيز بپذيرد و در هنگام مراجعه به گمرك نيز مسئوليت اظهار قبلي و تكميل مراحل بعدي همگي متوجه او خواهد بود.  در 

  است. حال حاضر در اين سيستم نيز كارگزار گمركي تعريف نشده

در سيستم درج ليست عدلبندي نيز جزئياتي وجود دارد كه جداگانه به آن خواهيم پرداخت.  به لحاظ هويتي، اگرچه كليه 

باشند، امكان دسترسي به سيستم را دارند، ولي اوال اين  اشخاصي كه داراي كدينگ تعريف شده در سيستم گمرك مي

د كارگزاران ارتقاء داده و از اين طريق امكان سوءاستفاده، اشتباه ناشي از سيستم كارمندان كارگزاران گمركي را در حد خو

نمايد و از طرف ديگر، از آنجائي كه اين سيستم  عدم تخصص و خارج شدن مسير اظهار از ديد كارگزار گمركي را ايجاد مي

ي به اين سيستم وجود نداشته و اند امكان انتقال اطالعات موجود از ساير سيستمهاي مواز را بطور مجزا طراحي نموده

كاري را بهمراه خواهد  بايستي تمامي اطالعات الزم را از ابتدا به سيستم وارد نمود كه امكان بروز خطا و همچنين دوباره

توانستند حجم زيادي از اطالعات  آنها ميبود،  به ورود اطالعات از طريق كارگزاران توجه شدهداشت، در صورتيكه چنانچه 

  آوري نموده و به سيستم عدلبندي انتقال دهند. نياز را از سيستمهاي موجود خود بصورت خودكار، جمعمورد 

توانند از دفاتر خود فرمهاي مربوط را  در مراجعه به گمرك براي اظهار گمركي، با رعايت پيشنيازهاي قبل، كارگزاران مي

  مراجعه كنند. تتشريفا تكميل و پس از اخذ شماره نهايي به واحدهاي اجرا جهت انجام

در مورد مجوزهاي صادره از سيستمهاي همجوار نيز چنانچه كارگزاران در نظر گرفته شوند، اعالم صدور مجوز و رونوشت آن 

تواند بصورت خودكار براي كارگزار ارسال شده و آنها بر اساس اعالم اين سازمانها و پس از آماده شدن مجوز براي  مي

  راجعه نمايند.پيگيري به گمركات م

اند.  البته در اين قسمت  شده اي است كه كارگزاران به خوبي در آن شناخته ترخيص تنها مرحله تطبيعي انجام تشريفابطور 

شود امكان ورود كنترل شده آنها به  موجب ميسازي تشريفات گمركي  نقش آنها در روانتوجه به نيز تعريف كارگزاران و 

ردگيري يا ارائه اطالعات تكميلي حسب مورد و يا مراجعه به مدارك استنادي گمرك در  سيستمهاي اطالعاتي گمرك و

مواقع اختالف نظر ميسر شده و از اين راه به جاي مراجعات حضوري به پرسنل گمركي و هدر رفتن وقت دو طرف، پس از 

توانند  ردازند و يا در بقا بر اختالف ميپ جانبه يا قانع شده و با قبول نظر گمرك به تكميل تشريفات گمركي مي بررسي همه

  تر سازد گيري نهايي براي گمرك را ساده اليحه منطقي و موجهي براي گمرك تهيه و ارائه نمايند كه امر بررسي و تصميم

ها نيز، خواسته اصلي اين است كه وسايل حمل قبل از ورود به محوطه گمركي در سيستم تعريف شده  در مورد حمل محموله

اكنون توسط  اي كه قرار است توسط آنها حمل شود در سيستم تعريف شود.  اين مهم هم مشخصا اطالعات محمولهو 

شود كه با انتقال اين مهم به كارگزاران گمركي، نظارت آنها بر بارگيري بيشتر شده و  ها انجام مي شركتهاي حمل و پايانه

  مسئوليت آن را نيز به عهده خواهندگرفت.
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