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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان» ،ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ« روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ »ﻓﺮود
ﻋﺴﮕﺮی« و »ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ« رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ،اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد را در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻤﺮک
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺮک را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﻫﻤﻮارﺳﺎز
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﻫﺪف ﮔﻤﺮک را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
دژﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻤﺮک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﮔﻤﺮک ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
** ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت رﻓﻊ ﺷﻮد
»ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ« در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت از رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  90درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮزآﺑﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺪد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن
ﮔﻤﺮک ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻣﺎ در روﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی در
اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﻢ .درﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺮک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻌﻞ
اﺳﻨﺎد را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه
واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺟﻌﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ ای و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﯾﻢ.
ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﮕﺎه ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه از ﺗﺠﺎرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ.
** ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات و واردات
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ» ،ﻓﺮود ﻋﺴﮕﺮی« رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻤﺮک ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از  126ﺑﻪ 121
ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻬﺶ
داﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ،واردات و ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻤﺮک ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات  73درﺻﺪ و واردات 79
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ از رﺗﺒﻪ
 110ﺑﻪ  71ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺴﮕﺮی اﻓﺰود :ﮔﻤﺮک در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،از رﺗﺒﻪ  116در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ رﺗﺒﻪ 60
در ﺳﺎل  2018رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﮐﺸﻔﯿﺎت ﮔﻤﺮک اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﮔﻤﺮک در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل  2017رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮد و ژاﭘﻦ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎدی ﻋﻤﺪه ورودی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﮑﺲری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺒﺎدی ﻣﻬﻢ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ  16دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺪ و
 23دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  24ﻧﻮع ﻋﻮارض
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات و واردات درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎم**2022**9132
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم */
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