
  بررسي طرح اظهار از راه دور (اظهار حمل) بر روي سيستم ثبتارش

  گذاري مديران ستادي بدون استفاده از تجارب مديران اجرايي آثار سياست

  

چندي است كه در راستاي ارتقاء كيفيت مديريت بازرگاني خارجي، روش درج و استخراج و بكارگيري اطالعات كاالهاي 

هايي چون گمرك ايران، وزارت دگرگون شدن است.  ضمن درك نيازهاي مديران ارشد سازمانوارداتي/صادراتي  درحال 

شود روشهاي اجرايي اتخاذ شده، نه تنها كمكي به اخذ  معدن و تجارت و بانك مركزي متاسفانه احساس ميصنعت، 

هر  "شناي آاست.  عبارت  نمايد بلكه باعث فلج شدن عمليات اجرايي نيز شده اطالعات و اعمال كنترلهاي الزم نمي

مستمسكي براي مديران شده تا با روشهاي سعي و خطا امور را به پيش  "سيستمي در شروع اجرا با اشكاالتي مواجه است

دارد تا رو در نظر  مقاله پيششود نباشند.   هاي گزافي كه از اين مسير بر اقتصاد كشور تحميل مي فكر هزينهببرند و ابدا در 

  از راه دور (اظهار حمل) ايجاد شده در سامانه ثبتارش را مورد بررسي و نقد قرار دهد. سيستم اظهار

عمليات واردات كاال به كشور قاعدتا بايستي از ثبت سفارش آغار شود.  بدين معني كه پس از مذاكرات خريدار با 

ثبت سفارش ارائه شده و پس از انجام گان و انتخاب نهايي كاال، پيش فاكتور دريافتي از خريدار براي دفروشنده/فروشن

شود) براي واردات با رويه بانكي، اعتبار به بانك  تشريفات (كه در حال حاضر اخذ ايران كد نيز در آن مجموعه ديده مي

شود (البته در شرايط كنوني و به دليل مشكالت ارزي  كارگزار ارائه شده و پس از ثبت اعتبار، مراحل خريد قاعدتا شروع مي

شود).  پس از اين مرحله كاال توسط فروشنده آماده شده  خش تامين ارزي اعتبار نيز در حال حاضر در اين مرحله اجرا ميب

گردد.  پس از وصول كاال به قلمرو گمركي و دريافت اسناد حمل و دريافت اسناد خريد (و  و به مقصد خريدار حمل مي

، بايستي با هاي بانكي) در رويه 2رز و ثبت مشخصات اعتبار در سامانه نشر ممهور شدن به مهر بانك و دريافت نامه تامين ا

يفات ترخيص به گمرك مراجعه گردد.  مراجعه به سامانه ثبتارش اظهارنامه حمل را تكميل و پس از آن براي انجام تشر

و  وزارت صنعت، معدن ت اعالم شده بهاين اقدامات ظاهرا براي حصول اطمينان از انطباق كاالهاي وارده با مشخصا

  هاي احتمالي، همچنين تكميل آمار مورد نياز براي مديريت واردات است تجارت  و بانكها و جلوگيري از سوءاستفاده

  باشد: مشكالت پيش رو: ثبت سفارش بطور كلي حاوي اطالعات زير مي

د، مقدار و مبلغ براي هر قلم كاال به نام صاحب كاال، شماره ثبت سفارش، رديف تعرفه، مشخصات كاال به همراه ايران ك

اضافه كشورهاي سازنده و ذينفع، نوع قرارداد، نوع ثبت سفارش و تامين ارز و مدت اعتبار و البته پارامترهاي ديگري كه در 

 گردد، سفارش اقالم هم گروه مثال سايزهاي متفاوت يا رنگهاي متفاوت از پردازيم.  يادآوري مي حال حاضر به آنها نمي

اي بزند ولي به دليل روش اعمال ايران كد در  بندي كاال لطمه يك كاال بسيار طبيعي و معمول است بدون اينكه به طبقه

  گردند. ها به تفكيك و جداگانه به عنوان اقالم مختلف ثبت سفارش در فرم مربوطه درج مي حال حاضر اين محموله

  كند، براي اظهار از راه دور به سامانه ثبتارش مراجعه مي حال وارد كننده، پس از وصول كاال به قلمرو گمركي

تواند در هر مرحله از انجام عمليات كه از دريافت ارز از سيستم بانكي  صادره، صاحب كاال مي  مطابق بخشنامه -1

لي نسخه ثبت سفارش به گمرك مربوطه كاال را با رويه بدون انتقال ارز ترخيص نمايد، و 3، با ارائه انصراف بدهد

در اين سيستم به دليل تكميل نشدن قسمت اعتبار توسط بانك (كه بسيار هم طبيعي است چون اصوال صاحب 

 است!!!) امكان تكميل مراحل وجود ندارد. كاال از رويه بانكي انصراف داده

گردد، ولي  يين ميتع زمان سفارش بر اساس مقادير متعارف اصوال سايزها، رنگها يا تنوع كاالي مورد خريداري، در -2

در زمان حمل بسيار محتمل است كه به دليل نياز ضروري خريدار به يك كد خاص، يا موجودي فروشنده، بخشي 

از يك نوع از كاال با يك بخش ديگر يا حتي با يك بخش جديد عوض شود مثال كااليي با ده رنگ مختلف 

ار دريافت كرده ميزان يك رنگ را زيادتر و خريداري شده و در زمان حمل به دليل سفارش ساختي كه خريد



در اين حالت نيز چون سيستم جديد وارد كننده   نمايد به نحوي كه ميزان كل كاال ثابت بماند ديگري را كمتر مي

يك قلم كاال در سيستم گمرك منظور كند.  اين اقدام نمايد هر سطر از ثبت سفارش را به عنوان  را مجبور مي

شدن اظهارنامه گمركي و به تبع آن افزايش امكان اشتباه و كاهش امكان كنترل محاسبات، عالوه بر پيچيده 

مسائلي از قبيل تعداد نمونه مورد نياز براي تعيين ماهيت و صدور گواهي استاندارد در صورت نياز، عدم امكان 

اظهار از راه دور به سبب  دسترسي به تمامي اقالم به دليل جانمايي در كانتينر، عدم امكان تكميل مراحل ثبت

جابجا شدن مقدار كاالي مورد سفارش با كاالي وارده ( كه در بعضي از پيش فاكتورها بدون اعالم قبلي نيز مجاز 

 اورد. است) را بوجود مي

تغييرات بسيار محتمل ديگر از قبيل مغايرت مقدار/وزن (ناشي از خريد وزني كاال و تفاوتهاي جزئي در ميزان كاال  -3

% كم و زياد در اينگونه خريدها مجاز است)، مغايرت ارزش 5دليل محدوديت بسته بندي كه آنهم عموما تا  به

(بدليل مغايرت وزن يا تعداد)، مغايرت وزن در خريدهاي غير وزني بدليل تقريبي بودن وزن در هنگام سفارش نيز 

 .ي گزاف به وارد كننده استها از موارد ديگر است كه باعث مختل شدن گردش كار و اعمال هزينه

ن سيستم از روي سرور ثبتارش بر روي سرور گمرك و انجام مراحل در اين سرور، گردش كار بصورت يپيشنهاد: با انتقال ا

  شود: زير اصالح مي

اظهار در سيستم گمرك بر طبق روش معمول، در اين روش فقط اصالت ثبت سفارش مطابق رويه جاري از روي  -1

 قابل كنترل خواهد بود.پرتال ثبتارش 

انتقال خودكار اطالعات ثبت سفارش به سيستم ثبتارش جهت اعمال كنترلهاي الزم، اطالع از مغايرتهاي بوجود  -2

 اند و ... آمده، اطالع از ميزان ثبت سفارشهايي كه منجر به واردات شده

 ترخيص كاال -3

پس از مراجعه به بانك كارگزار جهت تسويه اعتبار، چنانچه اطالعات  تسويه در بانك كارگزار: در اين مرحله نيز -4

باشد، بانك اقدام به تسويه نموده و در غير اينصورت نسبت به موضوع بررسي و  اعتبار در سيستم گمرك ثبت شده

 بر اساس آن عمل خواهد نمود

اظهار كاال در گمرك و ثبت در سامانه، مجوز  توان با قبول مي ، چنانچه پيشنهاد به شكل فوق قابل قبول نباشد، همچنين

صدور شماره ارزيابي در گمرك را منوط به دريافت اعالم عدم مغايرت توسط بازرگاني و دريافت اطالعات اعتبار از بانك 

جام رود، براي ان م اكنون در انتظار انجام اين عمليات هدر ميهشود، زماني كه  كارگزار نمود.  خود اين اقدام باعث مي

  هاي بيشتر بر صاحبان كاال جلوگيري شود. پوشاني اين دو زمان از تحميل هزينه تشريفات ترخيص مصرف شده و با هم

نمايد، با توجه به شرايط خاص اقتصادي و لزوم اتخاذ  اران محترم را به اين نكته جلب ميزخاتمه نظر مديران و سياستگ در

شمنان خارجي و استكبار جهاني، طبيعي است كه روش اجرايي فعلي در تجارت تصميمات سريع براي مقابله با شيطنتهاي د

همچنين يك اصل پذيرفته شده در طراحي سيستمهاي با گذرگاههاي بحراني (مثل  .باشد از روشهاي اسنادي فاصله گرفته

تگاه انجام عمليات ستگاه دريافت عوارض آزادراهها، معبرهاي ورود و خروج مسافر و همچنين ايسيصندوق فروشگاه، ا

، لذا شايسته است سيستم به بر به خارج از گذرگاه بحراني است گمركي)، مديريت زمان و انتقال مرحله انجام امور زمان

اي طراحي شود تا در زمان انجام تشريفات گمركي، حداقل پيچيدگي و قيود الزم بر سيستم اعمال شده و مراحل  گونه

  شوند.كنترل به پس از ترخيص موكول 

  اصغر مظاهري

 كارگزار گمركي


