ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل در ﮔﻤﺮک
][ad_1
رﺋﯿﺲ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان از ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﺼﺎرف ارزی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داده
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮک ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺄ ارز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﮔﺮدآﻣﺪن ﻫﻤﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﺪن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ .درواﻗﻊ ،اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮوژه ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻤﺮک
ﺟﺰو دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺗﺒﻪﻧﺨﺴﺖ
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر و رﺗﺒﻪدوم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت
و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در دﻧﯿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن ،ﻣﻬﺪی ﭘﻮرﻗﺎﺿﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﮐــﺎﻫﺶ ﻓﺴــﺎد از ﻃﺮﯾــﻖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ واردﮐﻨﻨﺪه و ارزﯾﺎب ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮک ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺒﮑﻪﺑﺎﻧﮑﯽ
را ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦواﺳﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺄ ارز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪای وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﭼﻄﻮر در ﮔﻤﺮک ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ
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 ﮔﻤﺮک ﻫﻢ در ﻇﺮف ﭼﻬﺎرﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻃﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ،در
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ارزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺎرف ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﻧﺴﺖ.
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر و اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در
اﻣﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟
ﻣﺮﺗﺒﻂﺷﺪن ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻋﺪاد و
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻻن درﻣﻮرد
ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،درﻣﻮرد
ﮐﺎﻻی 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 ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮی را
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.
ﺑﻪﮔﻔﺘـﻪ رﺋﯿـﺲ ﮔﻤـﺮک اﯾـﺮان ،ﯾﮑـﯽ از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷـﺪن
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ اﺳﺖ؟
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ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اوﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
روﺑﻪروﺷﺪن ذﯾﻨﻔﻊ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻤﺮک اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،اﻻن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ارزﯾﺎب ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ارزﯾﺎبﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر 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 ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ دارای ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮات
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎر
اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد

ﺑﺎ ﮔﻤﺮک را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ .ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪام ﺧﻮب و ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺮوز
اﯾﻦ دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺮزﻫﺎ ﻋﺒﻮروﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ.
درواﻗﻊ ،ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی راهاﻧﺪازی دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﯿﻪ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﻤﺮﮐـﯽ و ﺗﺒـﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت را اﻣﻀـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺪل ﻣﺠﺎزی دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺒﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮک را ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی روﯾﻪﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﻢﺷﺪن
زﻣﺎن و در ﮐﻞ ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
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