ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ
از ﮔﻤـﺮک /اﯾﮑـﺲری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ در
راه اﺳﺖ
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ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮا ﻣﺮزی ﯾﮑﯽ
از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﮔﺮ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻤﺮک را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
از ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دارد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،وی ﮔﻔﺖ  :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ۹۲ﮐﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی آن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﺑﻼغ ﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل واردات
و ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎز
و ﮐﺎری ﮐﻪ ﮔﻤﺮک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد و در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﮐﻨﺘﺮل واردات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت رﻓﻊ ﺷﺪ .
ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن روﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ارﺑﺎب
رﺟﻮع ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻤﺮک از ﭼﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﭘﺎﺳﺦ داده
ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺷﺪن
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮک ﺟﻠﻮه ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﮑﺲریﻫﺎی وارد
ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﮔﻔﺖ  :اﯾﮑﺲریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺣﺎل ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر  ۵۰درﺻﺪ واردات ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺒﻮد  ،ﮔﻤﺮک ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺪون
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮔﻤﺮک
ﺣﺪود ۱۳ﻋﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل ۱۹
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
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